
uAttexoAg szenzdoEs

amely l6trejtitt

egyr6szr6l:

a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bdcs-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Kecskem6t, Rdk6czi

0t 7.)

Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000

Ad6szdm: 153001'48-2-41

KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

mint Megrendel6 (k6pviseli: dr. Ndniisi Ldszl6 megyei

ftngyQszl,

Szdmliizdsi cim: tegf5bb Ugy6szs6g (1055 Budapest, Mark6 u. 16.)

Bankszdmlasz6m: 10032000-01481011-00000000

Ad6sz5 m : !53OOL48-2- 4I
KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01

m6sresz16l:

a Thermo Epg6p Kft. (cime: 1202 Budapest, Nagyk6rtisi tit 133.)

C6 gjegyz6 kszd m : O 7-O9 -7 o9 67 L

Banksziim lasziim : 11101301-12913095-01000003

Ad 6szd m : t29 73095 -2- 43

mint V6llalkoz6

kdzdtt,,A Kecskem6t, R6k6czi rlt 7. sz. alatti 6piilet tet6h6jazatdn napelem rendszer elhelyez6se"

tdrgyban lebonyolitott k<izbeszerz6si eljiirds alapjdn. A V6llalkoz6 a nevezett eljdr6son 2013.

december 16-ai keltfi ajdnlat6val elnyerte a kivitelez6s jogdt.

A szerz6dds alopoddtdi

A Megrendel6 megrendeli, a V6llalkoz6 elviillalja a Kecskem6t, R6k6czi tit 7. sz. alatti 6piilet

(hefyrajzi sz5m: 1188, m(eml6ki nyilvdntartds sz6ma: IO677l tet6hdjazatiin napelem rend-

szer elhelyez6s6vel kapcsolatos kivitelez6si munkdkat az cisszes jiirul6kos munkiival egytitt.

A Megrendel6 megbizilsiib6l teljes megrendel6i jogkcirrel a Precizitds M6rn<iki lroda Bt.

(5000 Szofnok, Szell6 u. 38., rigyvezet6: Dombin6 Lakatos Anna, tel/fax:.56/ 472-OO7, e-

mail: precizitas0l@freemail.hu ) mint mfiszaki ellen6r jiir el. (A Megrendel6 6s a m(szaki

ellen6r egymiis kozdtti jogviszony6t kr]lcin szerz5d6s rendezi, amely teljes k6riien

szab6lyozza 6s biztositja a mfiszaki ellen6r e szerz6d6sre vonatkoz6 jogosultsdgdt.)

7.
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1.3 Szerz6d5 felek a szerz6d6s tiirgydt k6pez6 munkdk ellen6rt6k6t az aldbbiak szerint hatdroz-

z6k meg, egyosszeg(, a befejez6si hatdrid6 figyelem bev6tel6vel kialakitott v6gleges ver-

senvaron:

Osszesen: I 42t 674.- Ft.

azaz nyolcmilli6-n6gysz6zhuszonegyezer-hatsz6zhetvenn6gy forint, amelyb6l

Netto 6 315 466.- Ft

AFA27 % | 705 176.- Ft

(isszesen: ao20 642.- Ft,

az aj6nlat alapjdt k6pez6 ajdnlatt6teli dokumentdci6, kivitelez6si tervdokumentdci6, m(sza-

ki feir5s 6s t6teles krilts6gvet6s tartalmiin alapul6, a 2.t,6s 2.2 pontban r6szletezett

feladatok elv6gz6s6t is tartalmaz6 5tal5nv6r 6s

b) az el6re nem ldthat6 feladatokra az dtaliinviir 5 %-a m6rt6k( tartal6kkeret

Nett6 3L5 773.- Ft

AFA27 % 8s 259.- Ft

6sszesen: 401 032.- Ft.

amelynek terh6re - a Megrende16 iriisbeli int6zked6s6re - a t6nylegesen elv6gzett p6t-

munk6k - megrendel6i igazol6s alapj6n - t6telesen, a v6gsz6ml6val egyiitt sz6molhat6k el a

nyertes ajdnlat 16szek6nt beny(jtott t6teles 6razott kdlts6gvet6s, illetve iirk6pz6s alapj5n.

A forgalmi ad6t a 2007. 6vi CXXVll. torv6.ny L42.5 6rtelm6ben a Megrendel6 fizeti.

A fizet6si felt6teleket jelen szerz6d6s 5. pontja tartalmazza.

L.4 Hat6rid6k:

a)

Nett6

AFA1T %

A munkateriilet Stadils-dtv6tere:

Befejez6si hatiirid6:

Az egyes r6szhatii rid5ket a szerz6d6s 1.

mazza.

6 631 239.- Ft

1 790 435.- Ft

2014. mdrcius 19.

2014. jfn ius 16.

sz. mell6klete, a m fiszaki-p6nztigyi r.itemterv tartal-

2.

2.r

A vdllalkozds terjedelme, o vrillalkoz6i dij tdrtalmo

A viillalkoz6i szerz6d6s az aliibbiakra terjed ki: a Kecskem6t, Rdk6czi rit 7. sz. alatti 6piilet
tet6h6jazatiin napelem rendszer elhelyez6s6nek kivitelez6se az dsszes jdrul6kos munkdval

egyiitt, a k<izbeszerz6si eljdriis sor6n e szerz6d6s l6trejdttdig keletkezett 6s dtadott <isszes

irat, dokument6ci6, az egyeztetett 6s elfogadott v5llalkoz6i ajdnlat szerint, az 6tad6s-

6tv6teli elj5r5s, be- es p 16barizem el6sek utdn, a rendeltet6sszerfi haszndlatra alkalmas Slla-
pot dokument:ilt igazol6s6val.



z.z A v6llalkoz6si dij az al5bbi teljesit6sek ellen6rt6k6t foglalja magiiban:

- a teljes kivitelez6si tev6kenys6get, a bont5si 6s az 6pft6si munkdk, toviibb6 a megval6si-

tiishoz sztiks6ges dsszes tev6kenys6g - a kdzbeszerz6si elj6rds sordn a jelen szerz6d6s

l6trejdtt6ig keletkezett 6s iStadott 6sszes irat, dokumentiici6, az egyeztetett 6s

elfogadott v6llalkoz6i ajiinlat, valamint az ajdnlati 6s teljess6gi nyilatkozat szerinti -
hidny- 6s hibamentes elv6gz6s6nek valamennyi kcilts6g6t;

- a sziiks6ges hat6sdgi, szakhat6s6gi, kcizm(- 6s egy6b enged6lyek megszerz6s6hez sziik-

s6ges iratok elk6szit6s6nek 6s iigyint6z6s6nek kcilts6geit (Megrendel6 a szijks6ges mer-

t6kig kcizremfi kcidik);

- a teljes korfi megval6sitiishoz szi.iksdges valamennyi k6lts6get 6s p6tl6kot (pl' ad6, ille-

t6k, felvonuldsi, 6pit6si energia 6s k6zm(ki6pit6s, m6r6hely-kia lakitiis 6s fogyaszt6si,

k6rnyezet-meg6vAsi, 6rzdsi, vagyon- 6s balesetv6delmi stb. kcjlts6geket);

- az ig6nyelt kdzteriiletre vonatkoz6 organiziici6s terv k6szit6s6nek 6s enged6lyeztet6-

s6nek k<ilts6geit, az 6nkormdnyzat dltal kir6tt k6zterri let-fogla lSsi dijat, a kozter0letek

eredeti dllapotti vissza6llit5siiU

- a megval6sitiishoz sziiksdges valamennyi drvonzatot (pl. az esetlegesen hi6nyz6 tervek,

16sztervek - bele6rtve a szakdgi enged6lyes terveket 6s az esetleges tervm6dositdsokat

- k6ltseg6t, amelyek biirmely okb6l szriks6gesek, vagy amelyeket a m(szaki ellen6r el-

rendel; a seg6dszerkezetek, a seg6danyagok, felvonul6s, egyeb dijak, k6lts6gek, ideig-

lenes l6tesitm6nyek, irodiik, szocidlis helyis6gek, energidk, telefon, Srz6s stb.6rt6k6t);

- az 6pit6si id6 tartam6ra a szriks6ges 6pit6si kerit6s, ved6tet6 stb. l6tesit6s6nek, e15-

iillit6s6nak k<ilts6g6t, bele6rtve azok lebont:isdt 6s elszSllitiis5t;

- az 6pit6ssel 6rintett, valamint azzal szomsz6dos teriileten (bele6rtve minden k<izmtli-

vezet6ket 6s berendez6st) az esetlegesen keletkez6 kdrok helyreiillit6si 6s rekultivilci6s

kcilts6geit;

- k6t p6ld6ny, a kiviteli tervek kidolgoz6i 5ltal k6szitett megval6suliisi tervdokument6cio

k6szit6s6nek kcilts6geit;

- ga ranciiilis k<iltsegeket;

- az 6pitkez6s teljes k6rfi 6pit6si 6s felel6ss6gbiztositdsdnak k6lts6geit;

- a megval6sitott ldtesitm6nyek m(szaki Stadiis-dtv6tel6hez 6s haszn6latbav6tel6hez

sziiks6ges m616sek, vizsgiilatok lefolytatdsiina k, jegyz6kcinyvek 6s dokumentumok

beszerz6s6nek 6s el6dllitdsdnak kolts6g6t, bele6rtve az dra mszolgdltat6na k k6szitend6

rendszerenged6lyes dokumentiici6 elk6szit6s6t is.

A kdlcs6n6s egyiittmtikiSdis leltitelei

A munkatertjletet munkav6gz6sre alkalmas iillapotban az elektronikus 6pit6si napl6 meg-

nyit6s6val a Megrendel6 k6pvisel6je adja 5t a V6llalkoz6nak. A Villlalkoz6 az elektronikus

6pit6si napl6t folyamatosan vezeti. A munkateriilet kornyezetdben 16v5, miikod6 hivatalok,

szervezetek zavartalan m(k6d6s6t a kivitelez6s teljes id6tartama alatt a VSllalkoz6nak biz-

tositani szi.iks6ges. A hivatalok m(kod6s6t esetlegesen korlStoz6 kortilm6nyeket (6s a meg-

tett int6zked6seket) n6gy nappal kordbban ir6sban a Megrendel6nek jelezni szi.iks6ges. A

Feleket a szerz6d6s megkdt6s6n6l 6s a fenniilldsa soriin is egytittm Uk<jd 6si 6s t6j6koztatiisi

kotelezetts6g terheli.

3.



5.2

5.5

A Megrendel6 a joger6s 6s v6grehajthat6 6pit6si enged6lyt, tov6bb6 a kivitelez6si terv-
dokument6ci6t paplr alapon 2 p6lddnyban, toviibbii elektronikus v5ltozatban (CD

adathordoz6n) 1 pelddnyban a jelen szerz6dds aldir6s6t megel6z6en 6tadta; a Vdllalkoz6 a

szerz6d6s al6ir6s6val ennek 6tv6tel6t elismeri.

A munkateriileten kiz5r6lag a Megrendel6 6ltal j6viihagyott alvdllalkoz6k dolgozhatnak. A
Viillalkoz6nak 6s alvdllalkoz6inak bUntetlen el66letfi,6s a jogszabSlyi el6ir6soknak meg-

felel6en alkalmazott munkatiirsai tart6zkodhatnak, v6gezhetnek munk5t. A V6llalkoz6 a

teljesit6shez ig6nybe vett k6zrem(kdd6k (alviillalkoz6k) magatartdsd6rt fgy felel, mintha

maga j6rt volna el.

A Vdffalkoz6 gondoskodik az 6tvett munkateriileten sziiks6ges iillagmeg6vds16l, 6rz6sr6l, a
munka- 6s tfizv6delmi el6ir6sok betartiisii16l 6s betartatdsS16l.

A Vdllalkoz6 a kivitelez6si munk6kat csak a Megrendel6 5ltal lepecs6telt, j6v6hagyott kivi-

telez6si tervek alapj5n v6gezheti.

A Vdllalkoz6 k6telezetts6get v6llal arra, hogy a kivitelez6s so16n esetleg felmeri.i16 vit6k
(mfiszaki, 6rtelmez6si stb.) nem k6sleltethetik a l6tesitm6ny megval6sitdsdt, nem adhatnak
alapot a befejez6si hatdrid6 m6dositdsdra. Ezeket a szerz6d6 Felek kivitelez6s k6zben, vagy

dtadds utdn megegyez6ssel, vagy jogi riton rendezik.

Amennyiben - a Megrendel6 6ltal kezdem6nyezett - elt6r6sek, illetve p6tteljesit6sek v6l-

nak szriks6gess6, arra vonatkoz6an a V6llalkoz6 javaslatot, illetve p6taj6nlatot ad, amely-
nek Megrende16 rdsz6r6l tdrt6n6 elfogad6s6t k6vet6en lehet a munkiit elkezdeni.

A kivitelez6si tervdokumentiici6ban, a m(szaki leir6sban 6s az elfogadott 6rajdnlatban

foglaltakt6l elt6rd m(szaki megold6st a V6llalkoz6 csak a Megrendel6 el6zetes irdsbeli j6-

viihagydsdval alkalmazhat, figyelembe v6ve az aj5nlatt6teli dokumentdci6ban foglaltakat is.

A tervez6 iiltal a kivitelez6si dokumentdci6ban megjel6lt dpit6si term6k helyett a

megadottal azonos vagy ann6l jobb tel.iesitm6ny6rt6k( helyettesit6 6pitdsi term6k
kiviilasztdsa a tervez6 j6viihagyiisiival 6s az 6pattet6 egyet6rt6s6vel irdsos el6zetes
j6v6hagy6s6val lehetsdges. A m6dosit6sokat napl6mell6kletk6nt 169ziteni, az 6tad6si
dokumentiici6ban 6tvezetni sz0ksdges.

3.9 A V5llalkoz6 kdteles a munk6t a munkaterrilet dtadds5t6l sz6mitott, legk6s6bb 5 napon be-

Itil elkezdeni, 6s a m(szaki titemez6s szerint vdgezni. A mfiszaki iitemez6st6l va16 tizendt
napos elmaradds szerz6d6sszeg6snek min6siil, annak minden kcivetkezm6ny6vel egyr.itt.

3.10 A napelem rendszer telepit6s6nek kivitelez6se sor5n a nagyobb zajjal, porral,6pit6si t6rme-
l6kkel jii16 munk6kat a hivatali id6 ut6n (16 6ret k6vet6en), illet5leg a h6tv6gi id6szakban
kell v6gezni. A munkavdgz6ssel 6rintett teriileten a munka befejezds6t kdvet6en a

takaritdst el kell v6gezni.

A h6tv6gi id6szakban tdrt6n6 munkav6gzdst a V5llalkoz6 irdsban, annak megkezd6se el6tt
t h6ttel kdteles bejelenteni a Megrendel6 k6pvisel6j6nek. Ebben az id6szakban az dpiilet-
ben biirminem( kivitelez6si munka csak a helyi iigy6szs6g k6pvisel6inek jelenl6te 6s fel-
iigyelete mellett v6gezhet6. Tekintettel arra, hogy a kivitelez6ssel drintett 6piilet vagyon-
kezel6je a Kecskem6ti T<irv6nysz6k, mind a h6tkcizbeni, mind pedig a h6tv6gi munkav6gz6st
a T6rv6nysz6k illet6kes k6pvisel6j6vel is egyeztetni sziiks6ges.

3.4

3.5

3.6

3.7
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3.11 A Viillalkoz6 a munkav6gz6s soriln a kivitelez6ssel cisszefiigg6 zaj, rezg,6s, por stb. szeny-

nyez6sekre vonatkoz6 el6ir6sok betart6siir6l gondoskodik, a mu n kateri.i leten keletkezett
szennyez6st, tcirmel6ket, hullad6kot folyamatosan eltiivolitja, a munkatertiletet tisztiin
tartja. Amennyiben e kcitelezetts6g6t felsz6litds ellen6re sem teljesiti, azt a Megrendel6 a

VSllalkoz6 kcilts696re elv6gezteti.

3.12 A Vdllalkoz6 tev6kenys6g6vel 6sszefiigg6, a szerz6d6s id6tartama alatt keletkez6 kdrok6rt a

Megrende16 felel6ss6get nem v6llal 6s kcilts6geit nem viseli. A kiirok elhdritdsdra a V5l-

lalkoz6 sajdt nev6re 6s felel6ss6g6re, a beruh6zdsra vonatkoz6 6pit6si- 6s felel5ss6gbizto-

sitiist k6t, amelynek mdsolatiit tartozik a szerzdd6s aliiirdsiiig a Megrendel6 r6sz6re iitadni

1306/2017. (Xll. 23.) Korm. rendelet 9. 91.

3.13 A kivitelez6s soriin csak a hat6lyos 6pit6si el6irdsok 6s szabviinyok szerinti min6sit6ssel,

EMI tandsitv6nnyal rendelkez6, l. osztiily min6s6gnek megfelel6 anyagok, szerkezetek,

berendez6sek haszniilhat6k fel, epithet6k be, amelyek alkalmassiigiit a Vdllalkoz6 szavatol-
ja.

3.14 El6zetesen bejelentett Megrende16i ig6ny szerint a be6piteni kivdnt term6kek gydrtmdnyis-

mertet6j6t, min6s6gi tanrisitviinydt a Villalkoz6 bemutatja. Csak a Megrendel6 dltal elfoga-

dott term6k 6pithet6 be.

3.15 A V6llalkoz6 az eltakar6sra keriil6 munkardszek ellen6rz6si lehet6s6g6t biztositja, az elta-
karSsi id6pontot 3 nappal megel6z6 iriisbeli 6rtesitdssel. Ha a Megrendel6 ezen id6szak

alatt az ellen6rz6si k6telezettsdg6nek nem tesz eleget, a Vdllalkoz6 jogosult a munkar6sz

befed6s6re vagy eltakardsiira, de az eltakart munkar6szekdrt is teljes felel6ss6ggel tartozik.

A Vdllalkoz6 a szabvdnyokban el5irt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gzi 6s azok jegy-

z6kdnyveit, bizonylatait a Megrendel6 rendelkez6s6re bocsdtja.

3.16 A j6teljesit6si 6s a teljesit6si biztosit6kot a Vdllalkoz6 a szerz6d6s 7.5'6s 7.6 pontjaiban

foglaltak szerint, a biztositdsi k6tv6nyek mdsolatiit pedig a jelen szerz6d6s megkdt6s6ig 6t-

adja a Megrendel6nek.

3.17 A vdllalkoziisi szerz6d6sben szerepl6 iratok - j6teljesitdsi, teljesit6si biztosit6k stb. - kdse-

delmes 6taddsa szerz6d6sszeg6snek min6stil, annak minden kcivetkezm6ny6vel egytitt'

Atadds - dafttel

A V6llalkoz6 krjteles a kiiriisban meghat6rozott, a rendeltet6sszerfi hasznSlatot biztosit6,

teljes kdrfi, biztonsdgos haszndlatra alkalmas dllapotban 6s a magyar szabv6ny szerinti

l. oszt6lyrl min5s6gben a v6llalt befejez6si hatiirid6re teljesiteni. Ahol a min6s6gre vonat-

koz6 e16irdsok nincsenek szabv6nyokban r68zitve, ott a szerz6d6 felek el6zetesen meg-

hatdrozz6k a szIks69es 6s el6gs6ges k6vetelm6nyeket.

A klimarendszer telepit6s6t, toviibbd a fehijitiisok kivitelez6s6t a VSllalkoz6 a 2013. 6vi V.

t6rv6ny (Ptk.) 247.I 0l bekezd6se alapjdn 5tad6s-dtv6teli elj6riis keret6ben k6teles Stadni,

melvnek sordn a Felek elv6gzik a teljesit6s szerz6d6sszer(s696n ek meg6llapit5s6hoz

sztiks6ges vizsg6latokat. A Felek a szerz6d6ses munkdk teljesit6s6t kovet5en a m(szaki

dtad6s-dtv6teli eljiiriis id6pontjiit kit(zik a teljesit6si hatiirid6n belUli id6pontra, vagy a

teliesit6si hatilrid6k6nt kit(zott h atd rn apra.

4.L



4.3 A V6llalkoz6 a mfiszaki etadds-dtvdteli eljirilson a Megrendel6 rendelkez6s6re bocsdtja a

k6vetkez6ket:
- 2 pld. megval6sitisi dokument6ci6 (,,D" terv),
- M(bizonylatok,
- G6pk<inyvek, min6s6gi bizonylatok, garancialevelek, j6t6lldsi jegyek,

- Az egyes g6p6szeti 6s elektromos berendez6sek kezel6si, karbantartdsi utasitdsa,
- A kezel6szem6lyzet tiij6koztat6s6t 6s kioktatdsdt igazo16 jegyzdkdnyv,

- Erint6sv6delmi, fcildel6sm6r6si jegyz6k6nyv,

- Elektromos szabviinyoss6gi 6s villiimv6delmi m6r6si jegyz6kdnyv,

- A v6llalkozds tiirgy5t k6pez6 napelem rendszer pr6baUzem616l, beszabdlyozdsd16l, el6-

irt param6tereinek ellen6rz6s616l kdsziilt jegyz6ktinyvek, egy6b dokumentumok.

4.4 Az 5tad6s-dtv6teli eljiirds csak a Megrendel6 (vagy mfiszaki ellen6re) hiba- ds hiiinymen-
tessdget igazol6 nyilatkozata birtokdban ziirhat6 le.

5. Szdmldzds, fizetis

5.1 A V6llalkoz6 egy (1) r6szsziimla, tov6bb6 a (v6glszdmla benyfjt6s6ra jogosult. A konkrdt - a

m(szaki Utemez6ssel 6sszhangban l6v6 - pdnz0gyi Utemezds a szerz6d6.s 1. sz. mell6klete.
A (v6g)szdmla nem lehet kevesebb, mint az iitaliinyfr 35 o/o-a, amely az elk6sz0lt napelem

rendszer dtad6s-6tv6teli eljii16s6nak sikeres leziiriisiit k6vet6en nyfjthat6 be.

A p6nziigyi Utemez6sben az 5 % tarta16kkeret el6irdnyzatk€nt szerepel, amelynek terh6re a

t6nyleges teljesit6snek megfele16 elsz6molds a v6gszdmliival egyid6ben 6rv€nyesithet6.

5.2 Sz6mliit (v6gsz5ml6t) csak a szerz6d6s igazolt, hi6ny- 6s hibamentes (r6szlteljesit6s6t kcive-

t6en lehet beny(jtani.

A v6gszdmla benyiljtdsdnak felt6tele a hiba- 6s hi6nymentes teljesit6st igazo16 jegyz6k6nyv

megl6te, tov6bbd a napelem rendszer p16baiizem6nek megtartiisa, be0zemel6s6nek
sikeres elv6gz6se, ennek dokumentumokkal tcjrt6n6 igazoldsa, tov6bb6 a v6llalt futamidej(
6s 6szszeg( - a Legf6bb Ugydszsdg r6sz6re kiiillitott - tel.jesit6si biztositdk Megrendel6nek
tdrt6n6 dtaddsa. Ezek hiiinySban a v6gsziimla nem egyenlithet6 ki.

A sz6mliik kifizet6s6nek tovdbbi feltdtele az ad6z{s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny
36/4. $-iiban foglaltak teljesit6se. A szdml6k beny[jtdsa 6s kifizet6se az 6pit6si beruhdzdsok
k6zbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair6l szolo 3O6/2OLL (Xll. 23.) Korm. rendelet 14. 9-a

el6iriisiinak megfelel6en tdrt6nhet.

5.3 A V:illalkoz6 el6teljesit6s eset6n el6szdmldzdsra jogosult abban az esetben, ha erre vonat-
koz6 ig6ny6t 10 nappal a teljesitds el6tt a Megrendel6nek iriisban jelzi.

6. KiStbir

6.1 A befejezdsi hatiirid6 ktitb6rterhes.

6.2 A V6llalkoz6 dltal vdllalt kcitb6rfajtiik:
- K6sedelmes teljesit6s eset6n fizetend6 k6tb6r
- Meghirisuliis eset6n fizetend6 kdtb6r

A k6tb6r vetit6si alapja a Vdllalkoz6 Sltal kdrt teljes ellenszolgiiltatSs nett6 6rt6ke.



6.3

6.4

A kritb6r m6rt6ke:
- K6sedelmes teljesitds eset6n a Vdllalkoz6 napi 1% kdtb6r mdrt6ket v6llal.
- A meghirisul6si k6tb6r m6rt6ke 2O %.

A kdtb6rig6ny az arra okot ad6 esem6ny bekcivetkez6sekor keletkezik. A k6tb6r esed6-

kess6 villik:
- K6sedelem eset6n akkor, amikor a k6sedelem megsz(nik,
- A Megrendel6 a vdllalt teljesit6si hatdrid6 napjdt kdvet6 30 napot meghalad6 k6sede-

lem eset6n egyoldahi nyilatkozattal megdllapithatja a teljesitds meghitlsul6sdt. A

meghitisul6si kdtb6r a teljesit6s meghirisuldsdt megSllapit6 egyoldahi nyilatkozat
k<izl6s6vel vdlik esed6kess6.

- A Megrendel6 a k6sedelem m6rt6ke, vagy a meghirisulds alapjdn a fentiekben megSlla-
pitott kdtb6rt a V6llalkoz6nak leszAml6zza. A k6sedelmes teljesit6st kcivet6en

benyfjtott vSllalkoz6i szdmldt a Megrendel6 csak a kritb6rsz6mla kiegyenlit6s6t k6vet5

15 naptdri napon belijl egyenliti ki.

A V6llalkoz6 a Megrendel5nek a k6tb6rt meghalad6 kdrait - igy kUl6ntisen a vagyoni

6rt6kveszt6st, az elmaradt hasznokat - is k6teles teljes <isszegukben megt6riteni.

Garoncio 6s felel6ssdg

A VSllalkoz6 k6teles a szabv6nvok Sltal e16irt ellen5rz6seket folyamatosan elv6gezni, a

megdllapitott hi6nyossdgokat halad6ktalanul megszlintetni. Az int6zked6seket az

6pit6si napl6ban kell rogziteni. A bizonylatok az 6pit6si napl6 mell6kletek6nt

kezelend6k, azok16l folyamatosan jegyz6ket kell vezetni.

A jelentkezd kiirok 6szlel6se eset6n a V6llalkoz6 k6teles halad6ktalanul megkezdeni a

hibaelh6ritiisi tev6kenys6get, a kdrok enyhit6s6re vonatkoz6 intdzked6seket megtenni,

a Megrendel6t 6rtesiteni, valamint a vonatkoz6 bejegyz6st az 6pit6si napl6ban megtenni.

AViillalkoz6 60 h6nap j6tiill;isi id5tvdllal. A j6tiillils 6s a szavatossdgi hat6rid6k kezd6

id6pontja a napelem rendszer telepit6s6vel kapcsolatos kivitelez6si munk6k miiszaki

5tad6s-6tv6tel6nek (4.4 pont) lezd r6sa.

Amennviben a kivitelez6s sor6n, illetve a szavatossdgi id6 alatt olyan hi6nyossdgok

deriilnek ki, amelyek szakszer(tlen munkav6gz6sre, vagy cs6kkent 6rt6k( anyagok

be6pit6s6re, felhaszn6lSsdra vezethet6k vissza, akkor ezeket a Viillalkoz6 a

Megrendel5 felsz6litdsiira azonnal, t6rit6smentesen 6s eg6sz6ben kdteles megsziintetni

6s kijavitani. Amennyiben a Vdllalkoz6 ennek nem tesz eleget, a Megrendel5nek joga

van a munkdt a Vdllalkoz6 k<ilts6g6re mdssal elv6geztetni.

J6teljesit6si biztosit6k:

A VSllalkoz6 a kivitelez6s biztosit6k5ul a tartal6kkeret n6lktili nett6 viillalSsi 5r 5 %-

5nak megfelel6 6sszegfi j6teljesit6si biztosit6k nyrijtiisiira koteles. A j6teljesit6si biztosit6k

meghirisulSs eset6n a meghirisul6si k<itb6r r6szbeni fedezet6t k6pezi.

A j6tefjesitdsi biztosit6k nyrijtiis6nak m6dja: A Vdllalkozo a szerz6d6.skcit6sig iitutalja a

Megrendel6 sz6ml5jdra a biztosit6k cisszeg6t, vagy iitadja a Legf6bb Ugy6szs6g r6szdre

kiSllitott megfele16 bankgaranci6t, vagy biztositdsi szerzdd6s alapj6n kiiillitott
k6szfizet5 kezess6gvdllaldst tartalma26 - kcitelezv6nyt a Megrende16nek.

A j6teljesit6si bankgarancia akkor megfelel6, ha:
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. a Legf6bb Ugy6szs6g (1055 Budapest, Mark6 u. 16') r6sz6re sz6l6,

o els5 osztdlyri bank nyrijtja,
o korliitozds n6lkiili 6s visszavonhatatlan,
o a felsz6lit5st6l szdmitott 5 banki nap alatt ig6nybe vehet6,
o futamideje a hiba- 6s hiSnymentes teljesit6st igazol6 dtadds-iitv6teli eljdr6s lez6r5s6t

kdvet6 30. banki napig tart.
o A fentieken t0lmen6en a ba nkgara ncia-lev6lnek tartalmaznia kell a bank kotelezett-

s6gviillal5sdt, hogy a Megrendel6 els6 iriisbeli felsz6litdsdra - a Viillalkoz6 esetleges

kifog6sol6siit figyelmen klvtil hagyva -, a jogviszony vizsgiilata n6lkiil a bank sajdt

kdtelezetts6ge alapjSn azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjel<ilt 6sszeget.

A biztosit6si szerz6d6s alapjiin kiSllitott k6telezv6ny akkor megfelel5, ha a biztosit6 a

teljesit6si biztosit6k osszege erej6ig k6szfizet6 kezess6get vSllal.

7.6 Teljesit6si biztosit6k:

A jdtdll6si id6szakban felmerril6 esetleges hib6k elhdrit6s6nak fedezetek6nt a Viillalkoz6
a kivitelez6s teljes nett6 6sszege 5 %-6nak megfelel6 6sszegfi teljesit6si biztosit6kot
viillal. A teljesit6si biztosit6k a garancidlis k6telezetts6gek mds vdllalkoz6val tctrt6nS

efv6geztet6s6nek k6lts6geit, 6s az ezzeldsszeftigg6sben felmerii16 k6rok fedezet6t
k6pezi.

A teljesit6si biztosit6k ny0jt6s6nak m6dja: A V5llalkoz6 az eredm6nyes m(szaki 5t-
adiis-iitv6telt k6vet6en ki6llit6sra kerti16 szdmla benyrijtiisi5va I egyid5ben a

MegrendelSnek iltutalja a szerz6d6s szerinti teljesitdsi biztosit6k osszeg6t, vagy dtadja a a

Legf6bb Ugy6szs6g r6sz6re kidllitott megfelel5 bankgaranciSt, vagy biztositiisi szerz6d6s

alapj6n kidllitott - kdszfizet5 kezess6gvSllalSst tartalmaz6 - k6telezv6nyt.

A teljesit6si bankgarancia akkor megfelel6, ha
o a Legf6bb Ugy6szs6g (1055 Budapest, Mark6 u. 16.) r6sz6re sz6l6,

o els6 osztdlyri bank nyijtja,
o korldtozds n6lktili 6s visszavonh atatlan,
o a felsz6litdst6l sziimitott 5 banki nap alatt ig6nybe vehetS,
. futamideje a j6tSlliisi id6 lejiirtiit kcivet5 60. napt6ri napig tart.

A fentieken trilmen6en a bankgarancia-lev6lnek tartalmaznia kell a bank kdtelezetts6g-
vaillaldsdt, hogy a Megrendel5 els5 irdsbeli felsz6litds6ra - a VSllalkoz6 esetleges kifogdso-

liisiit figyelmen kiviil hagyva -, a jogviszony vizsgdlata n6lkiil a bank sajdt kcitelezetts6ge
alapj6n azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelolt 6sszeget.

A teljesit6si bankgarancia felszabaditdsdhoz a Megrendel5 irdsbeli nyilatkozata sztiks6ges.

A biztositdsi szerz6d6s alapj6n kiaillitott k6telezv6ny akkor megfelel6, ha a biztosit6 a

teljesit6si biztosit6k cisszege erej6ig k6szfizet6 kezess6get viillal.
A Viillalkoz6 a garanci5val nem fedezett kirok, kcilts6gek 6s elmaradt hasznok megt6ri
t6s6re is kciteles.



8. Min6sdgbiztositds, minasdgtontsitds

8.1 A V6llalkoz6 a berendez6sek, anyagok be6pit6s6nek, illetve beszerel6s6nek

dokumentumait, toviibbii a pr6barizem ellen6rz6s616l k6sziilt dokumentumokat
egys6ges szerkezetben kriteles folyamatosan vezetni 6s dokument6lni. A Megrendel5
nem kcjteles elfogadni olyan teljesit6st, amely az l. oszt6ly0 munka vagy az elSre

frdsban rcigzitett krit6riumoknak nem felel meg.

9. Megrendel6i szolgdltatdsok

9.1 A Megrendel6 (vagy m(szaki ellen6re) a l6tesitm6ny kivitelez6s6t annak teljes id6tarta-

ma alatt legal6bb nyolcnaponk6nt ellen6rzi.

9.2 A Megrende16 az eltakardsra kerii16 munkar6szeket a V6llalkoz6 6rtesit6se alapjiin

ellen6rzi, megfelel6s6ge eset6n az eltakardsi enged6lyt - az elektronikus 6pit6si

napl6ban rcigzitve - megadja.

9.3 P6nziigyifedezetbiztositesa:

A Megrende16 kijelenti, hogy a vdllaliisi 6r az el6re megadott, a szerz6d6sben rdgzitett

iitemez6snek megfelel6en rendelkez6sre 5ll. A Megrende16 el6leget nem ad.

70, Kopcsolattortds,illetikessdg

A Megrendel6 r6sz6r6l:

- a szerz6d6st 6rint6 tigyekben:

n6v: Dr. NSniisi L6szl6 f6i.igy6sz

telefon: 76 - 514-600

telefax: 76 - 514-6LL

- a teljesit6st 6rint6 minden egy6b esetben:

n6v: Jdnoshegyi lstv6n mfiszaki igazgat6

telefon: 1-269-2843
telefax: 1 - 301-0500

n6v: Rem6nyi Zolt:in m(szaki ilgyint6z6
tefefon: L-332-593O/LOL
telefax: 1- 3010-500

n riv: Kovdcs KdrolY csoportvezet6
telefon: 76-514-607,30-336-6236
telefax: 76 - 5t4-6O9

n6v: Tomasovszkind D6r6 Edit mb' gazdas6gi oszt6lyvezet5

telefon: 76 - 514-607
telefax: 76 - 514-609

A Viillalkoz6 r6szdr6l:

- a szerz6d6st 6rint6 tigyekben:

n6v: Orosz Zoltdn iigyvezet6 igazgat6

telefon: 70/380-2083
telefax: L1287-8532

- a teljesit6st 6rint6 egy6b tigyekben:



Dr. Ndndsi Ldszl6

megyei f5tigy6sz
Megrendel6

Ellenjegyzem:

+....{r.L ! *1,.. t.,..!r,1, i.,.. !.

!.

........11.o.s**j.............
Tomasovszkin6 D616 Edit

mb. gazdas5gi osztiilyvezetS

Reichert Gdbor
7Ol372-6086
t/281-8532

n6v:

telefon:
telefax:

jogosult elj6 rni.

77, Teljes kiir(i megdllapodds

A jelen viillal6s teljes k6rfi, azaz kiterjed minden olyan k6rdds vagy r6szfeladat megoldSs5-

ra, amely az ajiinlatt6tel id6szakdban felmeriilt, vagy az ajiinlatt6teli dokument6ci6 6s a

helyszini bej6riis alapjdn megismerhet6 volt, fiiggetleni.il att6l, hogy a rendelkez6sre bocsd-

tott tervdokumentdci6ban, m(szaki leirdsban, vagy az ajdnlatt6tel id6szak:iban ez r6sz-

letesen kimunkiil6sra keriilt-e, vagy sem.

A szerz6d6skdt6skor bdrmely okb6l, el6re nem ldthat6 vis maior helyzet esetdn a szerz6d6s

esetleges m6dositdsdra a Polgiiri T<irv6nykcinyv rendelkez6sei az i16nyad6k.

A szerz6d6 Felek megiillapodnak abban, hogy szerz6d6ses jogvita eset6n al6vetik magukat

a teriiletileg illet6kes bir6s6g kizd16lagos hatdskcjr6nek 6s illet6kess6g6nek.

A jelen szerz6d6s bdrmilyen magya16zata, 6rtelmez6se, m6dositiisa vagy kieg6szit6se

kiz616lag kcizcis megegyez6ssel, ir5sban tcirt6nhet.

A szerz5d6s mell6kletei:

1. sz. mell6klet: a Kecskem6t, R6k6czi tit 7. sz. alatti 6ptilet tet6h6jazat6n napelem rend-

szer elhelyez6s6re vonatkoz6 6pit6si (mfiszaki) 6s p6nztigyi iitemterv;

2. sz. mell6klet: Fele16ss6gbiztosit6si kdtv6ny m6solata

Kecskem6t. 2014. miircius .ll.!

74.
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