
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) 

mely létrejött egyrészről 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. 
Tel/fax: + 36- 92-502-1311 + 36 - 92-311-474 
barlkszárnlaszáma: 11749008-15432704 
adószám: 15734453-2-20 
képviseli: Balaicz Zoltán polgármester 
Amennyiben elektronikus építési napló vezetése kötelező az alkalmazás használatához 
szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜ!):---

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. 
székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1/6. 
Telefon 1 Fax: +36 1 600 52101+36 1 781 0199 
cégjegyzékszám: 01-10-046445 
adószám: 14869497-2-41 
barlkszárnlaszáma: K&H Zrt. 10404027-00027726-00000004 
V állalkozó kivitelező nyilvántartási száma (MKIK): 34A42600 
képviseli: Sájer Gábor vezérigazgató és Péter Zsolt cégvezető; (1011 Budapest, 
Szilágyi Dezső tér 1.1/6.); (Telefonszám: +361 600 6210) 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő Felek) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

Előzmények 

Megrendelő a Kht. III. része (nemzeti eljárásrend) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

(felhívás KÉ száma: 23119/2014) folytatott le "Vállalkozási szerződés a KE OP-
5.5.0IAI12-2013-0191 azonosító számú "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
Zalaegerszegen I. ütem" című projekt és a KEOP-5.5.0IAI12-2013-0182 azonosító számú 
"Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem" című projekt 
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési felada tok elvégzésére. "tárgyában. 

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a szolgáltatás teljesítése 
érdekében - az alábbi szerződést köti. 



~. A szerződés tárgya 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás 
dokumentumai, ill. jelen szerződés tartalma szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közigazgatási területén belül a "" Vállalkozási szerződés a 
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 azonosító szamu "Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása Zalaegerszegen I. ütem" című projekt és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 
azonosító szám ú "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem" 
című proje~t megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok 
elvégzésére. "tárgyú közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő tevékenységek 
ellátását a kiviteli tervdokumentációban rögzített helyszíneken 
eredményfelelősséggel, hiány-, és hibamentesen. 

2. Vállalkozó feladata: 
a. Megrendelő adatszolgáltatása alapján az 1. ütem és a ll. ütem 

kivitelezésének megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket ütemenként 
3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban elkészíteni a szerződés 
hatálybalépésének napját követő legkésőbb 45. napig. 

b. az elkészített kiviteli tervek jóváhagyatása (E-ON területileg illetékes 
áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint a Közútkezelő által -
az országos főközlekedési útvonalat érintő korszerűsítési területek 
tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága 
és az önkormányzat kezelésében levő utakat érintő korszerűsítés 

tekintetében pedig az önkormányzati közútkezelő Zalaegerszeg MJV 
Polgármesteri Hivatala), és akivitelezéshez esetlegesen szükséges 
Vállalkozó hatáskörébe utalt valamennyi jóváhagyás beszerzése. 
Megrendelő köteles a részére átadott kiviteli terveket az átadástól 
számított legkésőbb 15 naptári napon belül jóváhagyni. Jelen szerződés 
az esetlegesen szükséges jóváhagyások során a Megrendelő által a 
Vállalkozónak adott meghatalmazásnak minősül, mely a szerződés 

megszűnéséig vagy visszavonásig hatályos. 
c. A jelen szerződés 1. sz. melléklete és a jóváhagyott kiviteli terv szerinti 

feladatok megvalósítása és kivitelezése, a világítótestek beszerzése, 
felszerelése, üzembe helyezése a jelen szerződésben és mellékleteiben 
meghatározott mennyiségben és tartalommal. 

3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a Feladat 
teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal; 

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés 
szerinti minden kötelezettséget - ezen belül különösen a Feladat teljesítésére 
irányuló tevékenységet - jelentős gyakorlattal rendelkező, szakcégtől elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 
körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/ 
szakmai előírásoknak, továbbá' a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a 
jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. 



5. Vállalkozó a munkát a műszaki dokumentációban és a jelen szerződésben 
meghatározott minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 
munkavégzés során csak a műszaki dokumentációban és a kiviteli 
tervdokumentációban meghatározott anyagokat használha~a fel. 

6. Valamennyi szükséges alapanyag, eszköz biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége 
és feladata. 

7. A beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat a Vállalkozó a 
kivitelezési tevékenysége során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni 
és az átadás átvételi eljárás során hiánytalanul átadni. Ez utóbbi az átadás
átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a 
megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban, a tervekben, a 
jogszabályokban, a támogatási szerződésben és mellékleteiben továbbá a jelen 
szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt és alkalmas a 
rendeltetésszerű használatra. 

9. Vállalkozó ajánlatában tett nyilatkozattal összhangban jogosult a Kbt. 128. §-a 
alapján/nem jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. Az alvállalkozó 
igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési 
eljárás rendelkezései irányadó ak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a 
Kbt. továbbá a 306/2011. (Xll.23.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen 
alkalmazandóak. 

10. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, 
mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által végzett munkákat saját maga 
végezte volna el. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozóért a Ptk. szabályai 
szerint felel. 

11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Vállalkozó alvállalkozójával, 
illetve alvállalkozóival nem áll kapcsolatban. Ezzel összefüggésben Vállalkozó 
köteles alvállalkozóját/ alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló 
szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, továbbá 
Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a szerződés 
teljesítése az Art. 36/ A. §-a alá tartozik. Vállalkozó tudomásul vesz, hogy 
amennyiben a jelen pontban írt kötelezettségeit elmulasz~a, annak valamennyi 
következményét viselni köteles. 

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 

1. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét átalánydíjban állapí~ák meg, amely 
átalánydíj összege az alábbiak szerint kerül megosztásra: 

Vállalkozói díj az (I. ütem) KEOP 5.5.0.lA/12-2013-0191 azonosító számú 
pályázat esetén: 

425.412.000,- Ft + áfa azaz 
négyszázhuszonötmillió-négyszáztizenkettőezer forint+áfa összeg 



amelybő1 a kiviteli terv elkészítés ének költsége: 
12.850.000,- Ft + áfa azaz 

tizenkettőmillió-nyolcszázötvenezer forint+áfa összeg 

Vállalkozói díj a (II. ütem) KEOP 5.5.0.lA/12-2013-0182 azonosító számú 
pályázat esetén: 

425.216.000,- Ft + áfa azaz 
négyszázhuszonötmillió-kettőszáztizenhatezer forint+áfa összeg 

amelyből a kiviteli terv elkészítés ének költsége: 
15.850.000,- Ft + áfa azaz 

tizenötmillió-nyolcszáz ötvenezer forint+áfa összeg 

A vállalkozási díj megállapításának alapja a Vállalkozó által beárazott és 
kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozói 
hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges 
költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a 
Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és 
díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő 
felhasználási díjat is). Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

2. Felek az átalánydíj jogi tartalmával tisztában vannak. Az átalánydíj a 
Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján és a Vállalkozó 
költségvetése alapján került meghatározása. 

3. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó
mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező 
személy - jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt 
teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így 
kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel 
kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, 
stb.) és a haszonra is fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen 
szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond, kivéve a Ptk. 6:245 § 
(1) bekezdésben meghatározott eseteket. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, 
árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával 
kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben 
fedezetet nyújt. Pótmunka igény felmerülése esetén a felek előzetesen 

egyeztetnek és a Kbt.-ben meghatározottak szerint járnak el. Szerződő felek 
megállapodnak, hogy a pótmunka elszámolása során a költségvetésben 
meghatározott egységárak (ennek hiányában a vonatkozó rezsióradíjak) 
alkalmazandóak, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

4. A beruházás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert 
támogatásból (a KEOP 5.5.0.lA/12-2013-0191 és a KEOP 5.5.0.lA/12-2013-0182 
azonosító számú projekt számára biztosított vissza nem térítendő támogatásból), 
valamint önkormányzati forrásból (hitelből) együttesen finanszírozza. 
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a KEOP 5.5.0.lAI12-2013-0191 
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pályázat esetén a KEOP támogatás mértéke 85,000000 %, és a KEOP 5.5.0.lA/12-
2013-0182 pályázat esetén a KEOP támogatás mértéke 85,000000%. Megrendelő 
kijelenti, hogy az Európai Uniós támogatás lehív ás ához az I. és a II. ütem 
tekintetében is a szükséges saját erővel (önerővel) rendelkezik. 

5. Megrendelő a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57./ A. § (1) bekezdése alapján az I. 
és II. ütem tekintetében külön-külön a szerződés elszámolható összege legfeljebb 
30%-nak megfelelő mértékű szállítói előlegigénylés lehetőségét biztosí~a. Ekként 
Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (L 28.) Korm. rendelet 57./ A. § (1) 
bekezdése alapján a szállítói kifizetéssel érintett munkák esetében Vállalkozó 
jogosult a jelen szerződés - támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. A 4/2011 (1.28.) Korm. 
rendelet 57/ A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása 
esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó a szerződés 

elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás 
kötelezettsége alól. Vállalkozó az igényelt szállítói előleggel összefüggésben 
tudomásul veszi, hogy az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, 
az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az 
ellenőrzés megállapításai a V állalkozóra nézve kötelező erővel bírnak. 
Vállalkozó köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg 

összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uruos források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 
javára szóló javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pon~a alapján a 4/2011 
(1.28.) Korm. rendelet 57./ A § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pon~ában meghatározott formában biztosítékot nyújtani. 
Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak 
azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
V állalkozó a biztosítékot a szállítói előleg - külön előlegbekérő okiratban 
történő - igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a 
Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. Vállalkozói előleg 
kizárólag az irányító hatóság vagy a KSZ által rendelkezésre bocsátott okirat 
minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot az 
arra jogosult azonnali hatállyallehívha~a. 
Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés 
céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a KSZ vagy az irányító hatósága a szállítói előleg felhasználást jogosult 
ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit 
is - fenntar~a magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés cé.1jával és 
tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy 
hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak 
visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 
Az előleg kifizetés vonatkozásában a fentiekkel összhangban irányadó a 4/2011 
(1.28.) Korm. rendelet, valamint 306/2011 (Xll.23.) Korm. rendelet 12. §-ban 
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foglaltak. Az előleg összege a vállalkozói díjba beleszámít. Az előleg összegével 
kapcsolatos elszámolás szabályait a központi koordinációs szerv határozza 
meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen beruházás két pályázati 
forrásból kerül finanszírozásra, ezért az előleg igénylés esetén a fentiekben 
ennek tényét figyelembe kell venni. 

6. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést követően a 4/2011 (1.28.) 
Korm. rendelet szerint szállítói kifizetés alkalmazásával, átutalással, forintban 
(HUF) teljesíti az alábbiak szerint: 
A vállalkozói díj kiegyenlítése szállítói kifizetés alkalmazásával a 4/2011 (1.28.) 

Kormányrendeletet, valamint . a mindenkor hatályos előírások 

figyelembevételével a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 

teljesítéstől (teljesítési igazolás aláírásától) számítottan az I. és II. ütemre 

előírtaknak megfelelően történik. 

Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez 
al vállalkozót: 

Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 
teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben 
előírtak szerint ~zállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással teljesíti, a Kht. 
130. § (1)-(2) bekezdései és a Kht. 130. § (4) bekezdésére tekintettel a Ptk. 6:130 § 
(1) és (2) bekezdése, illetve a Kht. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés 
során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/ A §-a is 
minden esetben alkalmazandó. 

Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót: 

Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 
teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben 
előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással teljesíti a Kht. 
130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése illetve a Kht. 130. § (3) bekezdésére 
tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §- ban foglaltak az irányadóak. 
A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 
36/ A §-a is minden esetben alkalmazandó. 

Megrendelő önrészének (saját erő) megfizetése önkormányzati 

forrásból/hi telből történik. 

7. Számlázási jogosultság a szerződés teljesítése során: 

Eló1eg: Vállalkozó jogosult az I. ütem és a II. ütem esetében ütemenként 1-1 db 
előlegszámlát (előlegbekérőt) benyújtani. Az előleg elszámolása az adott ütem 
tekintetében oly módon történik, hogy Ajánlattevő az adott ütem kivitelezési 
munkálatai során ben~jtott 1. részszámlában köteles az előleg összegével 
elszámolni 
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Kiviteli tervezési munkák tekintetében: Vállalkozó jogosult ütemenként 1-1 
db részszámlát benyújtani az adott ütem kiviteli terveinek elkészítésével és 
Megrendelőnek történő átadásával, jóváhagyásával. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az első kifizetési kérelem teljesítésének 
feltétele a Szolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervek, és a betervezett 

lámpate~tek rendszerengedélyének bemutatása. 

Kivitelezés időszakában (I. és II. ütem): 

I. ütem (KEOP 5.5.0.lA/12-2013-0191): 

Vállalkozó jogosult az r. ütem megvalósítási munkálatai során a műszaki 
ellenőr által igazolt (teljesítésigazolással alátámasztott) teljesítést követően 
részszámlát benyújtani a kivitelezési munkák 60%-os készültsége és az r. ütem 
elkészültét és sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás
átvételét követően. Az L ütem esetében a részszámlák összege az L ütem 
Vállalkozói díjára vetítve kerül megállapításra az r. ütem műszaki készültségi 
fokának megfelelően. 

II. ütem (KEOP 5.5.0.lA/12-2013-0182): 

V állalkozó jogosult a n. ütem megvalósítási munkálatai során a műszaki ellenőr 
által igazolt (teljesítésigazolással alátámasztott) teljesítést követően részszámlát 
benyújtani a kivitelezési munkák 60%-os készültsége esetén. A végszámla a n. 
ütem elkészültét, a teljes kivitelezési munkák (L és n. ütem) sikeres és 
eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható 
be. Az n. ütem számlázása tekintetében a részszámla összege a n. ütem 
Vállalkozói díjára vetítve kerül megállapításra a n. ütem műszaki készültségi 
fokának megfelelően. 

Vállalkozónak ütemenként külön-külön kell kiállítania a számláit, tekintettel 

arra, hogy a projekt két pályázat keretében kerül finanszírozásra. 

A részszámlákat és a végszámlát a jelen szerződés 13. pon~ában előírtak 
figyelembevételével {Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata} nevére 
és címére kell kiállítani, az adószám feltüntetésével (15734453-2-20) és 1 
példányban kell benyújtani Megrendelőhöz. A kivitelezési munkálatokra 
vonatkozó számlákat a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy) által 
kiállított teljesítésigazolás csatolásával egyetemben lehet benyújtani. A 
kivitelezés teljesítésével csatolni kell az átadás-átvételi jegyzőkönyvet is. 
A teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr neve és jogosultsági 
kódja 

Név: 
Kamarai jogosultság, kód: 

Mátyás László 
ME-G-1.-01-61451 
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8. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Ptk.-ban meghatározott 
mértékű késedelmi kamatot megfizetni. 

9. A számlákat a hatályos jogszabályok szerint kell kiállítani. 
10. A számlákat az alábbiak figyelembevételével kell kiállítani: 

a. a számlákon szerepeltetni kell a tevékenység leírását;. 
b. a számlákon fel kell tűntetni a projektazonosító számot, bankszámla 

számot és a bank nevét, adószámot, 
c. a számlákon fel kell tüntetni a "számla" elnevezést, részszámla esetén a 

"részszámla" kifejezést. 

3. Szerződési biztosítékok 

l. A szerződés szerinti véghatáridő késedelmes teljesítése - olyan okból, amelyért 
Vállalkozó a felelős- esetén -figyelembe véve a 4.1. pont rendelkezéseit- Vállalkozó 
késedelmi kötbér megfizetését vállalja az alábbiak szerint: 
Jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő elmulasztása - olyan okból, amelyért 
Vállalkozó a felelős- esetén a Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására 
jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában 
meghatározott I. és II. ütem mindösszesen) 1,00 %/késedelmes naptári nap, azaz 
8.506.280,- Ft/késedelmes naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után. A 
késedelmi kötbér napi tételeinek maximális összesített mértéke összesen 15 
naptári nap lehet. A késedelemi kötbér maximális mértékének (15 naptári nap) . 
elérése esetén Megrendelő a '16. naptári napon a vállalkozási szerződést 
felmondhatja. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, melyet 
Vállalkozó köteles az igénybejelentéstől számított 10 naptári napon belül banki 
átutalással átutalni Megrendelőnek. 

2. A Vállalkozót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a 
jelen Szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért a 
Vállalkozó a felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 
(2.1. pontjában meghatározott I. és II. ütem mindösszesen) 15,00 %-a. 

A meghiúsulás i kötbér esedékessé válik: 

• késedelem esetén a vállalt véghatáridőtől számított 16. naptári nappal; 

• meghiúsulás esetén: a Megrendelő meghiúsulásról történő 

tudomásszerzésének napján. 

A késedelemi kötbér maximált mértékének (15 nap) elérése esetén Megrendelő 
a szerződést jogosult felmondani és egyoldalú jognyilatkozattal a szerződést 
megszüntetni és jogosult a Vállalkozótól meghiúsulás i kötbért követelni. 

3. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására a LED világítótestre 
és tápegységre 60 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége - az érintett hibával kapcsolatban -
megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat 
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 
- elemi csapás, 



- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 
- a szükséges karbantartás hiánya 

miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és 
körülményekről a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten 
tájékoztatva lett. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak 
az irányadóak. A jótállási időszak számítása vonatkozásában a kezdő 

időpontként szerződő felek a teljes kivitelezési munkák befejezését az I. ütem és 
a II. ütem sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontját 

határozzák meg. 
Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben bizonyíthatóan a kivitelezésből származó 
hiányosságok miatt történt a LED világítótest és/vagy tápegység 
meghibásodása, úgy Megrendelő részére a jótállási időszak alatt csere LED 
világítótestet és/vagy tápegységet biztosít. 

4. Vállalkozó a fenti 3. pont alapján vállalt jótállási kötelezettsége alatt a hiba 
bejelentésétől számított 15 napon belül leszállítja a szükséges alkatrészt vagy 
cseredarabot, illetve a mindenkori üzemeltetőnek a jótállás ideje alatt ezeket 
biztosítja. 

5. Vállalkozót a szerelés körében a törvényes jótállási kötelezettség terheli. 
6. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető szavatossági 

jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 
7. A Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől (hatályba léptető feltételként a jelen 

szerződés 9.21. pontba előírtak alapján) 8.506.280,- forint összeg erejéig a 
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőnek. A teljesítési biztosíték vetítési alapja 
a Vállalkozó teljes nettó vállalkozói díj ának (szerződés 2.1. pontjában 
meghatározott L és II. ütem mindösszesen) összege. A teljesítési biztosíték 
nyújtására vonatkozó dokumentum jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A 
teljesítési biztosíték érvényessége a szerződés hatálybalépésétől a teljes 
kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének 
időpontjáig szól, azaz a biztosítéknak sikeres és eredményes műszaki átadás
átvétel napjáig 24.00 óráig kell érvényesnek lennie. A teljesítési biztosítékot 
Vállalkozó a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában 
biztosítja. A teljesítési biztosíték a felszólítástól számított 5 naptári nap alatt 
igénybe vehető, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. A 
teljesítési biztosíték a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött 
biztosíték. A teljesítési biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli 
nyilatkozata szükséges (a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes 
műszaki átadás-átvétel időpontjával egyezően) azzal, hogy a jótállás időszakára 
(Ptk. 6:171. §) vonatkozó hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték nyújtásával egy időben a teljesítési biztosíték felszabadítható, 
annak felszabadítását Megrendelő nem tagadhatja meg. 

8. A Vállalkozó a teljes projekt befejezésével, a teljes kivitelezési munkák (I. és II. 
ütem) sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjára (teljesítés 
időpontjára) 8.506.280,- forint összeg erejéig a jótállási időszakra vonatkozó, a 
hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújt 
Megrendelőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés· a) pontjában meghatározott formában. 
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A biztosíték vetítési alapja a teljes nettó vállalkozói díj (szerződés 2.1. pon~ában 
meghatározott I. és II. ütem mindösszesen). A biztosíték érvényessége a teljes 
kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpon~ától 
számítva a jótállási időpont lejártáig, azaz eddig a napig 24.00 óráig szól. Felek 
azonban rögzítik, hogy a jótállási kötelezettségek Vállalkozót az L ütem 
vonatkozásában annak átadás-átvételétől terhelik. Amennyib.en a jótállás ideje 
alatt a Vállalkozó az őt terhelő jelen szerződés szerinti a Ptk. szerinti jótállási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték összegéből a 
jótállás körébe tartozó munkálatokat elvégeztetni. A hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a felszólftástól számított 5 
naptári nap alatt igénybe vehető, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és 
korlátozás nélküli. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére' kikötött 
biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, 
hogy a jótállási kötelezettségek elismert teljesítésének időpontjával (jótállási 
időszak lejártával) a biztosíték felszabadítható, a jótállási kötelezettségek 
elismert teljesítésével a biztosíték felszabadítását Megrendelő nem tagadha~a 
meg. 

9. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel 

kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a 
Megrendelőt, vagy harmadik személyt sújtotta. 

4. Teljesítési határidő 

l. Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét, az L ütem és a II. 
ütem megvalósítását, a kivitelezési munkálatok befejezését a szerződés 

hatálybalépésétől számított 160 naptári napban határozzák meg, mely szigorú 
(fix) határidő. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény 
(vis maior) a befejezési határidő módosítását vonha~a maga után, kivéve, ha 
bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés 
megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A 
határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása és a 
Kbt.-ben előírt feltételek teljesülése szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
rendelkezésére álló teljesítési időszak - figyelembe véve az évszakokkal 
kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is
elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 
Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek 
eleget. 

3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a 
Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett 
késedelem. 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett 
tárgyát képező berendezések közcélokat szolgálnak, továbbá Európai Unió-s 
forrásból támogatott, így fenti határidőben való átadása a Megrendelő 

különösen fontos érdeke. 
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5. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben előírt felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó kijelenti, hogy legkésőbb a jelen szerződés aláírásának időpontjára 
rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás V.4.ll. pontjának 
megfelelően legalább 10 millió forint/káresemény limitet és legalább 200 millió 
forint/év limitet elérő jelen projektre vonatkozó a 306/2011 (Xll.23.) Korm. 
rendeletben előírt építés-szerelési felelősségbiztosítással. A Biztosítási kötvény 
másolata a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. A biztosítási fedezetnek ki 
kell terjednie legalább: 

- harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra; 

- alvállalkozókra; 

A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie tervezési kockázatokra minimum 

5.000 OOO Ft/kár / év kártérítési limitre is. 

Vállalkozó köteles a fenti biztosítását a teljesítésig a projekt vonatkozásában 
fenntartani. Fenntartás alatt értik a felek az időbeli megszakítás nélküli biztosítás 
meglétét - amennyiben az összeghatároknak megfelel - függetlenül attól, hogy a 
biztosító személye megváltozik-e a szerződés hatálya alatt. Ez utóbbi nem 
minősül jelen szerződés módosításának. 

6. A munkaterület átadása, munkavégzés 

1. A munkaterületet a Megrendelő az E-ON területileg illetékes áramhálózati régió 
és a település jegyzője által jóváhagyott kiviteli tervek dokumentált átvételét 
követő legkésőbb 5 munkanap on belül adja át a Vállalkozónak. Azon területek 
tekintetében, ahol a kiviteli tervet a Közútkezelőnek kell jóváhagynia, ott a 
munka csak akkor kezdhető meg, amikor Közútkezelő a hozzájárulását vagy 
jóváhagyását megadta. E területek tekintetében a munkaterület átadása a 
Közútkezelő jóváhagyását vagy hozzájárulását követő legkésőbb 5 munkanapon 
belül történik meg. 

2. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor (építési munkaterület átadásával 
egyidejűleg) építési naplót nyit meg, és azt a vonatkozó rendelkezések szerint 
naprakészen vezeti (191/2009. (IX. 15.) Korm. r.) 

3. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület 
megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel 
megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető. 

4. A Vállalkozó kivitelezési munkálatok ellátás ához szüksége:;; energiaigényét 
elsődlegesen saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. 

5. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 
Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok 
vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható 
módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 

6. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően 
gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a 
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Megrendelő felé megfelelően igazolni. Az építőipari kivitelezés során keletkező 
hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására 
(elszállíttatására) kötelezett megnevezése: Vállalkozó 

7. Vállalkozó köteles volt ajánlatában a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai 
ajánlatot csatolni. Vállalkozó köteles az ütemtervnek megfelelően eljárni. Az 

ütemte~en bármely aktualizálás csak a Megrendelő egyetértésével végezhető el, 
azzal, hogy ez nem minősül szerződésmódosításnak. 

8. Vállalkozó köteles a közvilágítás tervezés, közvilágítás kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási, valamint a közvilágítás 
tervezés, közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szabványokban 
vagy a jelen pontban foglaltakkal egyenértékű az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványban 
vagy az egyenértékű minőségbiztosítási, és munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékai, egyenértékű leírásaiban 
előírtak szerint eljárni a szerződés teljesítése során. Vállalkozó köteles a csatolt 
dokumentumok/ intézkedések hatályát fenntartani a szerződés hatálya alatt, de 
egyikről a másikra a szerződés módosítása nélkül átválthat. 

9. A teljesítés során elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) a 
Megrendelő kizárólagos, térben, időben, egyéb módon korlátozás nélküli, 
harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv 
átdolgozására is. 
Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás 
(tervek) tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, a vállalkozói 
díj megfizetését követően. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
Megrendelő a szellemi alkotást (tervet) nem csak saját belső tevékenységéhez, 
illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem 
nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek 
át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra 
épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, 
hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. 
fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi 
védelem alá eső valamennyi alkotással (tervekkel) kapcsolatban határozatlan 
idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi 
átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt 
ad arra, hogy felhasználó a mű (tervek) felhasználására harmadik személynek 
további engedélyt adjon. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási 
engedély kiterjed különösen: 
- a mű (tervek) átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik 
személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), 
- a mű (tervek) többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy 
hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikns 
adathordozóra való másolás át is, valamint az előzőekben felsorolt 
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy 
részére történő átengedésére. 



Ennek ellenértékét a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott Vállalkozói 
díj tartalmazza. 

7. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel 

1. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogos~t 

személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel 
idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az 
e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési 
naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 

Megrendelő képviselője: 

Név: Balaicz Zoltán 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. 
Tel: + 36- 92-502-100 

Megrendelő részéről eljáró képviselő: 

Név: 
Beosztás / feladatkör: 
Telefon: 
E-maiI: 

Vásár Marianna 
szakreferens / témafelelős 
+36-30-448-3565 
vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu 

Megrendelő nevében teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr: 
Név: Mátyás László 
Cím: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV/3.) 

Műszaki ellenőr: Mátyás László 
Telefon: +36-309-841-564 
E-maiI: matyas.laszlo@envecon.hu 

A megrendelő a kivitelezést a műszaki ellenőr útján ellenőrzi és a teljesítést rajta 
keresztül igazolja. 

Vállalkozó képviselője: 
Név: Boriszov György műszaki igazgató, főmérnök 
Cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1/6. 
Tel: +36 1 6006210, +36 30 334 7461 
Felelős műszaki vezető neve, jogosultsági kódja: Jenei Károly MV-VI-R 01-64327 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e
mailt részesítik előnyben. 

o 



A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. l6.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést 
műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai: 

Cégnév: ENVECON Kft. 
Székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV/3. 

eljáró műszaki ellenőr: Mátyás László Telefon:+36-309-84l-564 
E-mail:matyas.laszlo@envecon.hu 

2. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el. 
3. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 
4. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől 

számítva 2 munkanap on belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 
5. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását 

ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás 

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles 
készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 
munkanap on belül megkezdeni, és a Kht. és a Ptk. szerint lefolytatni, az ott 
meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. 

2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet 
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A 
Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának 
határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. 

3. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, 2 pld.-ban a 
megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és 
felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen 
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan 
teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele. 

4. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó 
írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség esetén -
átveszi. 

5. A technológiai berendezések vonatkozásában az átadás-átvételi eljáráson a felek 
ellenőrzik, hogy azok a vonatkozó paramétereknek megfelelnek-e, és ellenőrzik 
az üzemszerű működést (üzempróba). Amennyiben valamely technológiai 
berendezés be-, vagy felszereléshez, üzembe helyezéséhez engedély, előzetes 
vizsgálat szükséges, ennek biztosítása, beszerzése, lebonyolítása, stb. valamint 
az ezzel felmerülő költségek fedezése a Vállalkozó kizárólagos költsége. 

6. A Vállalkozó az utó felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utó
felülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követően legkésőbb az 
átadás-átvételt követő egy éven belül a vonatkozó és hatályos előírásoknak 
megfelelően. 

o 
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7. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, személyekkel, 
különösen a szakhatóságokkal, a közút kezelőjével, közműcégekkeL 

9. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Jelen szerződést a felek a teljesítésig kötik. 

2. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vonatkozó szabályai 
irányadók az alábbiak figyelembevételével: 

3. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani, ha: 

a. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján 
felszámolási eljárás indul; vagy 

b. a Vállalkozó a vele szembeni csődeljárás során fizetési halasztásban 
részesül; vagy 

c. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági 
társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

d. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, 

törlési eljárás indul; 

e. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem 
tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosí~a a Megrendelőt a 
felmondásra vagy az elállás ra, vagy 

f. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak. 

g. A 16. naptári napon, azaz a késedelemi kötbér maximális mértéke a 15 
naptári napot eléri; 

h. Ha Vállalkozó 

ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás 

indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 

folyamatban; 

30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

a szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy 

annak teljesítésével - érdekkörében felmerült okból - 15 

naptári napos késedelembe esik; 

érdekkörében felmerült okból következik be a projekt 
meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény; 

részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték 
megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 
csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek 



megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ vagy ill 

felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta 
ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül; 

az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól 
eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a 
felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; 

valót~an, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően 

bebizonyosodik. 

4. Az elállás és felmondás esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe 
venni. A Vállalkozónak ilyen esetben az elvégzett munka megtérítésére csak a 
Ptk.-ban foglaltak figyelembevételével lehet igénye. 

5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

c. A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerü pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

6. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő - neki 
felróhatóan - a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre 
történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételét ől számítva is 15 napot 
meghaladóan elmulasztja. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a 
beruházás ún. idegen területeket érint. 

7. Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, ill. azt felmond ani, ha a Megrendelő -
Vállalkozó által biztosított, legalább 30 napos póthatáridő ellenére sem - tesz 
eleget fizetési kötelezettségének. . 

8. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

9. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a 
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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