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Vállalkozási szerződés
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről
Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Képviseli: Grédics Szilárd, igazgató
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10035003-01743661-00000000
Számlázási cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Adószáma: 15323864-2-10
mint megrendelő
másrészről
Név: Nagy János egyéni vállalkozó
Cím: 3458 Tiszakeszi, Árpád út 2.
Képviseli: Nagy János
Levelezési cím: 3458 Tiszakeszi, Árpád út 2.
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt
Számlaszáma: 11734217-20008103
Számlázási cím: 3458 Tiszakeszi, Árpád út 2.
Adószáma: 63540312-2-25
Statisztikai jelzőszáma: 6758593
mint vállalkozó
együttesen Szerződő Felek
között, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő K. É. 33870/2011. hivatkozási szám alatt ajánlattételi
felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására. A vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlattételi felhívás szerinti
bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjára tekintettel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

1.

A szerződés tárgya

1.1.

A megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja a megrendelő „Vizes élőhelyek rekonstrukciója a BNPI működési területén: A Dél-Borsodi tájegység táj-rehabilitációja
II. ütem” tárgyú projektje [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027] tekintetében az alábbi feladatok ellátását az Ajánlat-kiírási dokumentációban foglaltaknak megfelelően:
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Borsodi Mezőség TK területén a teljes telepített területnagyság 2,4 hektár,
1000 db csemete eltelepítése a megadott ingatlanokon (védőháló, akác karó, vadriasztó szer alkalmazása kötelező),
– csemeték pótlása a telepítést követő évben,
– telepítések ápolása, évente két alkalommal a csemeték környezetének gyommentesítésével,
– az őszi ápoláskor vad-riasztószeres kezelés végzése.
A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladatok megvalósításához szükségesek, s
amelyek műszaki előírásokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó
napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés helyszíneit és a munkakörülményeket
teljes körűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában
megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett
kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól,
amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során.
–
–

1.2.

1.3.

2.

A szerződés időtartama, a szerződés teljesítési időpontja, átadás-átvétel

2.1.
2.2.

Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba.
A vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkát a szerződés aláírása után a megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban kezdheti el, a befejezési határidő: 2013.
november 30.
A felek megállapodnak abban, hogy a földrészlet határát, ezen belül pedig az érintett
területet a megrendelő kijelöli.
Teljesítéskor a vállalkozó köteles a megrendelőt a tervezett átadás-átvételt megelőzően
legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-jelentésnek minősül.
A készre-jelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki az átadás-átvételi
eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) napon belüli
időpontot jelöl ki az átadás-átvétel lefolytatására.
A megrendelő köteles a munkát jelen szerződés 2.5. pontja szerinti időpontra kitűzött
átadás-átvétel során megvizsgálni, a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben rögzíteni. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a vállalkozónak jegyzőkönyvileg
rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a felek újabb átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
Amennyiben a megrendelőnek felróható módon az átadás-átvétel nem kezdődik meg a
vállalkozó írásbeli értesítésének (készre jelentésének) kézhezvételétől számított 15 napon belül, a megrendelő a vállalkozó kérésére köteles kiadni a teljesítésigazolást.
Ha viszont az átadás-átvételt a vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő írásban
szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül
közösen folytassák le az eljárást. Ha a vállalkozó ekkor sem jelenik meg az átadásátvételi eljáráson, a megrendelő jogosult azt a vállalkozó távollétében lefolytatni, a
vállalkozó pedig az átadás-átvételről készült jegyzőkönyvben foglaltakat elfogadni.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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2.9.

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés (készre
jelentés) kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.
2.10. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát a végszámlához mellékelni kell.
2.11. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a vállalkozó összes teljesítése megfelel, az ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt összes követelménynek, azaz az átadás-átvételi jegyzőkönyv hiányosságokat nem állapít meg.
2.12. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül végszámla nem állítható ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a megrendelő
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását.

3.

A teljesítés helye
Tiszadorogma 033 hrsz
Mezőnagymihály 0245/1 hrsz
Mezőcsát 0264/9, 0283, 0292 hrsz-ok

4.

Szerződéses ár (vállalkozói díj)

4.1.

4.3.
4.4.
4.5.

A teljes szerződéses ár: 9.300.000,- Ft + áfa, azaz kilencmillió-háromszázezer forint +
áfa. A teljesítési területenként megbontott árat jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A vállalkozó valamennyi költségét a vállalkozói díjban érvényesíti a megrendelővel
szemben. A megrendelő egyéb térítést a vállalkozó részére nem fizet.
A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható.
A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.
A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.

5.

Fizetési feltételek

5.1.

A megrendelő előleget nem biztosít, a vállalkozó munkaműveletekhez igazodóan (elvégzett munka arányában) évente 2 db részszámlát nyújthat be, az adott év május 31ig és december 31-ig (2013-ban november 30-ig). A részszámlához csatolni kell a
szerződés addigi teljesítését igazoló teljesítési igazolást is, melyet jelen szerződés
14.1. pontban meghatározott személynek alá kell írnia.
A végszámla (utolsó részszámla) kiállítására csak a szerződés teljesítését tanúsító teljesítési igazolásnak a megrendelő jelen szerződés 14.1. pontjában meghatározott képviselője által történő aláírása után van lehetőség. A végszámlához csatolni kell a sikeres átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv másolatát is.
A teljesítésigazoláshoz mindkét esetében csatolni a vállalkozó nyilatkozatát, hogy az
általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k), illetve a velük munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember(ek) egyenként mekkora öszszegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.
A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani.
A teljesítésigazolásokhoz kapcsolódó nyilatkozatokkal egyidejűleg a vállalkozó köteles felhívni az alvállalkozóikat és/vagy munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereiket, hogy a nyilatkozatban szereplő összegekről
állítsák ki a számláikat.

4.2.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
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5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

A teljesítésigazolás elfogadását követően a vállalkozó haladéktalanul azon összegre
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
A megrendelő az általa befogadott számlát a kifizetési kérelemmel együtt továbbítja a
Közreműködő Szervezet felé.
Ha a benyújtott számlát a Közreműködő Szervezet tartalmi meg nem felelés miatt
visszautasítja, a vállalkozó köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti
hiánypótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi
kamatfizetési kötelezettség nem terheli sem a megrendelőt, sem az Irányító Hatóságot,
sem a Közreműködő Szervezetet.
A számlák értékének kiegyenlítésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával kerül sor.
A számla összegét a támogató (Közreműködő Szervezet) közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére maximum 45 napon belül.
A vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit,
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a vállalkozó átadja a
fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek.
Amennyiben a megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul megkapta, a vállalkozó jogosult benyújtani az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, melyet a megrendelő a kifizetési kérelemmel együtt továbbítja a Közreműködő Szervezet felé. A számla ellenértékét 15 napon belül átutalja a támogató
(Közreműködő Szervezet) a vállalkozó számlaszámára.
A számla kifizetésének további feltétele, hogy a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben
az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6)
bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
Ha a vállalkozó az 5.11., illetőleg 5.12. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót, ha igazolja, hogy az 5.11., illetőleg 5.12. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a vállalkozó által az 5.5. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
A szállítói kifizetésnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A fentiek mellett a megrendelő kijelenti, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének
jelen szerződés szerinti határidőn belül nem tesz eleget, hozzájárul ahhoz, hogy a szállító szerződésszerű teljesítése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartása esetén azonnali beszedési megbízást nyújtson be a számlavezető pénzintézete által vezetett fizetési
számlája terhére. Az azonnali beszedési megbízáshoz csatolni kell jelen szerződést és
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jelen szerződés 5.2. pontja szerinti teljesítési igazolást is. Jelen pont megfelel a Kbt.
99. § (1) és a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt hozzájárulásnak, felhatalmazásnak.

6.

A felek jogai és kötelességei

6.1.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek
a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A vállalkozó felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek az
értesítés elmulasztásából származnak.
Jelen szerződés során a felek az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget
vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján születő
dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (e-mailben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi
vételkor áll be.
A munkák elvégzéséhez szükséges szaporító anyagot a vállalkozónak kell biztosítania.
A vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
A vállalkozó köteles a munkát a megrendelő utasításai, illetve a megrendelő érdekeinek megfelelően végezni.
A vállalkozó tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni, illetve betartani mindazon utasításokat, előírásokat, melyeket a szerződés időtartama alatta a megrendelő, a Közreműködő Szervezet meghatároz, vagy amelyek a pályázati kiírásban,
illetve a támogatási szerződésben szerepelnek.
A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való részvétellel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Mezei János tájegységvezetőt bízza meg.
A megrendelő fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát nem
zavarhatja, azt nem teheti a vállalkozónak terhesebbé.
Ha a megrendelő képviselője célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A megrendelői
utasítás fenntartása esetén a vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni,
de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól.
Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő
érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód.
Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy
utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyére vonatkozó munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályokat.
Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi előírásokat.
Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó
viseli.
A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át, azokról a
vállalkozó köteles gondoskodni.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
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6.18. A vállalkozó köteles a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvényesíti a
környezeti szempontokat, illetve az irodai tevékenysége körében a „zöld nyomtatás”
alapelveinek megfelelően nyomtat, s
–
vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra;
–
újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban;
–
a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas
nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz;
–
a használt lapokat szelektáltan gyűjti;
–
egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként újrahasznosítja.
6.19. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót
igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte.
6.20. A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók: –
6.21. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. Munkájukért a vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel összefüggésben e a
vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló
szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy
a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti
kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a vállalkozónak kell
viselnie.
6.22. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő alvállalkozó(k) személyét csak a megrendelő egyetértésével és a Kbt. 303. § (1) bekezdésében
és a 304. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.
6.23. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [pl. Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni
Hivatal (OLAF), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6.24. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó
köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
6.25. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.
6.26. A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik
fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a
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tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon
hasznosítja.

7.

Szerződésmódosítás
A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

8.
8.1.

Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
8.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az
gazdálkodó szervezettől általában elvárható.
8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.
8.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően.
8.5. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.2.
pontjában meghatározott teljesítési határidőt, késedelmes teljesítés esetén napi 10.000.Ft, azaz tízezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni a megrendelő részére.
8.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a Megrendelő a hiányosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított időszakra a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével.
8.7. Előteljesítés esetén megrendelő a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbérre csak az
adott szerződéses véghatáridő által maghatározott időponttól jogosult.
8.8. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
8.9. Nem teljesítés (a teljesítés lehetetlenné válás, meghiúsulás, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén megrendelő a bruttó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő
kötbért számít fel.
8.10. Ha a megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni,
s emiatt a teljesítés a megrendelőnek már nem áll érdekében, a megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
8.11. Felek kikötik, hogy amennyiben romlik a jelen szerződéssel érintett védett természeti
terület jogi jellegű ingatlanok állapota, vagy más természeti károsodás éri azokat, és ez
a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, megbízottjának, alkalmazottjának, képviselőjének, tagjának szerződésszegő, vagy más magatartása következtében állott be, úgy a
vállalkozó köteles a megrendelőnek az ebből eredő károkat megtéríteni a fokozott ve-
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széllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályok szerint [Ptk. 345-346 §§, Tvt. 81.§].
A vállalkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

9.

Vis maior

9.1.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes
nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító alkalmazottaira terjed ki,
– természeti katasztrófa.
Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a szállító köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

9.2.

9.3.

10.

Érvényesség, részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11.

A szerződés megszűnése

11.1. Jelen szerződés teljesítési napján szűnik meg.
11.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.
11.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha
– súlyos szerződésszegés történik;
– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
– bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok
alapján megállapítja;
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– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
11.4. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak:
– a természetvédelemre vonatkozó előírások súlyos megszegése,
– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti,
– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő felé az értesítési
kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.
11.5. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte
esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a meghiúsulási kötbérre.
11.6. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjnak
a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladó késlekedik.
11.7. Megrendelő jogosult továbbá jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási
idő kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén
a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot
kézbesítettnek tekinteni.
11.8. Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
11.9. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) gyakorolásával okozott kárt a
szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni.
11.10. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

12.

Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
– a Ptk.,
– a Kbt.

13.

Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően az Egri Városi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
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14.

Kapcsolattartók

14.1. Érvényes jognyilatkozat-tételre jogosultak a megrendelő részéről:
Név: Grédics Szilárd igazgató
Tel: +36-36-411-581
Név: Kovács Krisztián erdészeti osztályvezető
Tel: +36-36-411-581
14.2. Vállalkozó részéről:
Név: Nagy János
Tel: 06-30/228-3859

15.

Egyéb

15.1. Jelen közbeszerzési eljárás az 1.1. pontban meghatározott projekt megvalósításához
kapcsolódik.
15.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és azzal
együtt kezelendők:
− Ajánlattételi felhívás,
− Ajánlat-kiírási Dokumentáció,
− Vállalkozó ajánlata.
15.3. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
15.4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult
ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű
felhasználását.
15.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti
meg.
15.6. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag
aláírták.
Melléklet: 1 db
A teljesítési területenként megbontott ár
Eger, 2012. április 4.

……………………………………..
Megrendelő

…………………………………………
Vállalkozó
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