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1.1.

1.2.

1.3.

Elózmények

Megrendelő 2014. iúlius 9. nopión .,Medgyesegyhőzo Vőrosi Önkormányzot részére oz
ivóvíz-, volominl szennyvízközműhőlózot inÍrostruktúro vagyonérlékelési felodotainok
elvégzése" tórgyóbon o kózbeszezésekről szóló 20ll. évi CVlll. törvény (o tovóbbiokbon:
Kbt.) Hormodik Része szeriníi hirdetmény közzététe|e nélküli kőzbeszezési eljóróst indílott o
Kbt. 122/^. § olopió n.

Megrendelő o közbeszezési eIiórós sorón benyúitott oiónIotok bíró|oiót elvégezíe o
szükséges értékelést leiolytotto, moid döntéséről ós onnok részletes indokoiról oz elbírólósl,
illeive értékelési köveiően 2014. iú|ius 30. nopión tóiékozlotto oz oiónlottevőket.
Megrendelő o hivoikozoti közbeszerzési eliórósbon hozott döniése szerinl o ielen szeződés
megkOtésére Vóllolkozót vólosztotto ki, mint oz eliórós nyeries oión|oitevőiét.

Mindezek olopión o Felek - o te|iesítóssel kopcsololos iogoik és köteIezeitségeik íögzítése

céIióból - o jelen szeződést kOtik. Felek rögzíiik, hogy o jelen szeződésl o Kbl. l24. § (])

bekezdése olopión, o Íent hivotkozoit közbeszezési eliórósro tekin,tettel, onnok részeként és

|ezórósoként íriók oló. A közbeszezési ellórós dokumentumoi o ielen szeződés
elvóloszthotoílon részét képezik, különös tekintettel oz elióróst megindí,tó feIhívós és oz

oiónloitéleli dokumentóció rendelkezéseire, volomint o nyertes oiónlot tortolmóro.

Felek tudomóssol bírnok orról, hogy Megrende|ő oz 1 .1 . ponl szerinti felodotok közüll -4.
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2.1.

2.

2.2.

o) oz ivóvízközműhólózot infrosiruktúro vogyonértékelési íelodoioit o KEOP-1.3.0/09-1 l _

20l 1-00l4 ozonosíló szómú pólyózoti konstrukció keretében megvolósítondó és o mór
meglévő infrostruktúro üzeme|tetése érdekében vo|ósítio meg (o tovóbbiokbon: |vóvíz
Proiekt),

b) o szennyvízközműhőlózoi in{rostrukíúro vogyonértékelési fe|odotoit o KEOP-1.2.0/O9-
11-20l2-0021 ozonosíló szómú pó|yózoii konstrukció keretében megvolósítondó és o
mór meglévő infrostruktúro üzemehetése érdekében volósítio meg (o tovóbbiokbon:
Szennyvíz Proiekt; o tovóbbiokbon egyúitesen: Proiektek).

Megrendelő szómóro nogy ielentóségge| bír, hogy e felodotok o Proiekiekhez kopcsolódóon
o Tómogotósi Szeződésekben íoglohokkol ósszhongbon hiónytolonul megvolósíiósro
kerü|jenek és o megítéh tómogoiós morodéktolonul és szobólyszerűen íelhosznólósro
kerUIIon,

A vez6dés tórgyo, hotólyo

Megrendelő megrendeli, Vóllolkozó pedig elvóllo||o o ielen szeződés l. pontjóbon rógzíteti
szolgóltoíós megrendelés tórgyót képező felodotok el|ótósót o ielen szeaődés, külónösen oz
onnok ]. sz. mellék|etél képezó közbeszezési műszoki leírós tortolmo szerini (o tovóbbiokbon
együtiesen : Szolgó |loiós).

A Szolgóhotós keretében Vól|olkozó oz egyes vogyonértékelési fe|odotok telies körű
teljesílésére oz olóbbiok teliesítési hotóridők íigyelembevételéveI köteles:

o) oz ivóvízkózműhólózot inírosiruktúro vogyonértékelése tekinteiében o ielen szeaődés 1.
sz. melléklelében meghotórozoti megrende|ői dokumentumok VólloIkozó részére történő
ótodósótól szómítoit 30 (horminc) noptóri nopon belü|;

b) o szennyvízközműhőlózol inírostruktúrro vogyonériékelése tekintetében o ielen szeaődés
l. sz. mellékletében meghotórozotl megrendelői dokumenlumok VólloIkozó részére
történő ótodósótól szómíiott 30 (horminc) noptóri nopon belül.

c) oz ivővízközműhólózot inírosiruktúro vogyonértékelése lekintelében VólloIkozó o
vogyonóriékelés íelülvizsgólotóro köteles oz ivóvízkózműhólózottol kopcsolotos épíiési
beruhózós próboüzemének megkezdésétól szómítoit 15 noptóri nopon belül;

d) o szennyvízközműhólózol inírostruklúro vogyonériéke|ése ,tekintetében Vó|lolkozó o
vogyonértékelés fe|ülvizsgólotóro köteIes o szennyvízközműhólózottoI kopcsolotos építési
beruhózós próboüzemének megkezdésétől szómíioit 'l5 

noptóri nopon belül.

Felek o fentieken túl rögzíiik, hogy Vóllolkozó Megrende|ő rendelkezésére ólIni kOteles o
Proiektek hivoiolos zórósónok időpontióig (|vóvíz Proiekt eseiében vórholóon 20l4. október
ó.; Szennyvíz Pro|ekt esetében vórhoióon 20l5. móius 31.), mely rendelkezésre óllós
keretében Vó||olkozó o Szolgólioiós keretében előóllított dokumenlumok tovóbbi
poniosítósóro, módosítósóro, felülvizsgólotóro is köteles. Felek megó|lopodnok, hogy
vó|lolkozónok o szeződéses fe|odotok e|lóíósóro vonotkozó rendelkezésre óllósi
kötelezeitsége - o Pro|ektek esetleges késedelmére is tekiníetiel - o késede|emme| ozonos
időtortommol meghosszobbodik.

Vóllo|kozó ielen szeződés szerinii kölelezeitségeinek te|iesítése célióból Megrendeló o ie|en
szeződés o|óírósót mege|őzően Vóllolkozó részére ótodtq o je|en szeződés o|óírósónok
időpontióbon rendelkezésre ólló voIomennyi dokumentumoi, omelyek o Szo|9óltotós
e|lótósóhoz szükségesek. Vó|lolkozó o dokumentumok ótvételét o ielen szeződés o|óírósóvol
is elismeri_

2.4.



2.5.

2.6.

A ie|iesítés he|ye Megrendelő székhelye, illetve közigozgolósi terú|ete, tovóbbó o Felek óltol
eseti|eg és együltesen meghotórozoit egyéb helyszín. Amennyiben o ielen szeződés szerint o
VólloIkozó feIodolo volomeIy dokumenióció elkészítése és Megrende|ő részére iöriénő
rende|kezésre bocsótóso, ú9y o teliesítés tóriénhet személyes ótodóssoI vogy postoi úton.
Postoi úlon történő teliesítés eselén o teliesítes nopio oz o nop/ omikor Megrendelő o
kü|deméng igozolíon ófueszi.

Felek tudomóssoI bírnok tovóbbó orról, hogy o ielen szeződés szerinti fe|odoiok
eredményekénl keletkező dokumenlumok o Mogyor Energetikoi és Közmű _szobólyozósi

Hivotol részére benyúitondó Bérleli-üzemeltelési Szeaődés mellókletét képezik, melyre
tekintetiel volomennyi Vóllolkozó ólioI készílett dokumentumnok meg kell íelelnie o Hivotol
ó|toI tómosztoit követe|ményeknek is. Amennyiben o HivoioI o vóllolkozói dokumentumok
hiónyossógót óllopítio meg, úgy Vóllo|kozó köteles e hiónyok póilósóro o|yon holóridőben,
hogy Megrendelő o Hivotol óltol tűzöit hoióridónek morodékiolonul eleget ludjon lenni.

Felek |ogoi és kötrelezettségei

Vó||olkozó o Megrendelő érdekeinek és uiosítósoinok megfelelően kóleles e|lórni, de o

iogszobólybo vogy hotósógi hotórozoí tortolmóvoI ellenlétes, illetve o mósok személyél vogy
vogyonói veszélyeztelő szolgóltotóst nem végezhet. ||yen utosílóst nem hoilhot végre,
Megrendelő ismétell, nyomotékos íelszólítóso eselén sem. Vóllolkozó köieles Megrendelői
figyelmezletni o célszerűtlen, szokszerűtlen, gozdosó9lolon ulosítósoiro, o íigyeImezietés
elmuIosziósóbó| eredó kórért VólloI kozó fe|el.

Vó||olkozó kóteles o Megrendelőt íevékenységéről és o szezódés ieliesíiésének óllósóról
kívónsógóro, szükség esetén e né|kül is tóiékodotni.

Megrendelő kOte|es Vóllolkozónok o szezódés szerinli Szolgóltotós szeaődésszerű
1eIjesíléséhez szükséges minden odotol, in{ormóciót, felvilógosítóst, utosítóst díi- és
kóliségmeniesen megodni, olyon időben, hogy oz ne veszélyeztesse o Vóllolkozó óltol o
szeződésben vól|ohok hotóridóben voló morodéktolon leliesitését. E tekintetben Felek k0lOn
rende|kezéseket ól|opítoitok meg o ielen szezódés 'l . sz. mel|ékletében.

A szeződés te|jesítese sorón minden o Szo|góliotóssol kopcsolotos döntés-előkészíiést, moid
döniés utóni vé9rehoitóst VólloIkozó végez, ilIeive koordinól. Vóllolkozó elóieriesztése,

iovos|oio olopión o döniéshozotoI kizórólcgos iogo és köle|ezeitsége Megrendelői iIleii. A
Vó|lolkozó o dóntés-előkészítési, vé9rehoitósi ievékenysége kopcsón o Megrendelő elé
teriesztett vo|omennyi iovosloiót kOteles ú9y o Megrende|ő szómóro előterieszteni, hogy o
Megrendelőnek lehetősége nyílion o iovoslot óitekintésére, észrevételezésére és esellegesen
onnok o vó|lolkozóvol közreműködve történő módosítósóro.

Vól|olkozó kóíelezettséget vól|ol orro és szovoiol ozért. hogy o ielen szeződés olopjón
megholórozoit szolgóltotóst o megíele|ó szokérielemmel és ielenlős gyokorloitol rendelkező
szokembertől elvórhoió szokértelemmel és gondossóggol, le9iobb tudóso szerini és o
legnogyobb körü|tekintéssel, vo|ominl o mogyor iogszobó|yoknok és szobvónyoknok, egyéb
szokmoi előírósoknok, tovóbbó o vonolkozó szokmoi és hotósógi. vo|omini o ielen
szeződésben meghotórozoit előírósoknok megíelelően te|iesíti, Vóllolkozó kötelezeitséget
vóllol iovóbbó orro, hogy o szeződés 1eliesítése sorón o Megrendelő szokmoi és

gozdosógossógi szempontioinok messzemenő figyelembevéiele melleit, q tudomósóro iutoil
megrendelői érdekek érvényesítéséve| |ór e|. Vóllolkozó o ie|en ponttol összefüggésben
kiielenti, hogy rendelkezik o Szolgó|toiós végzéséhez szükséges jogosu|tsóggol, különös

3.
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íekintettel o 24/2ol3. (V 29.) NFM rende|etben rögzíteii kóVele|ményekre, és e
iogosu|tsógnok o ielen szeződés időtortomo oloiti fenntorlósóro kötelezettséget vóllol.

3.Ó, A ielen szeződés leliesítése sorón Vó|lo|kozó o jóhiszeműság és tiszlesség kóvetelményének
megíeIe|ően. o Megrendelővel kölcsönösen együitműködve köleles eliórni, o iogszobólyokot,
szobólyzo,iokot és e9yéb szokmoi szobólyokot betortoni, ilIe,tve oz érdekkörében elióró
hormodik személyekkel is betortotni.

3.7. Vóllo|kozó vó||ol|o, hogy o jelen szeaódés teljesíthetőségéi érdemben veszé|yeztetó, illetve o
teliesitest konkrélon okodólyozó körülményekrő| o tudomósszezést követően holodéktolonu|,
de |egkésőbb 3 (hórom) munkonopon belül írósbon ériesíti Megrendelőt.

3.8. Vó|lolkozó vólloIio, hogy o ielen szeződés idólortomo olott tuIojdonosi szerkezeíél o
Megrendelő szómóro megismerheíóvé teszi és o ielen szeződés 'l2.4. pontióbon
meghoíórozoit ügy|etekról o Megrendelől hoIodékto|onul ériesíii.

3,9. Vóllolkozó köieles o szeződés telies időiortomo oloti o teliesítéshez igénybe veti
olvó|lolkozóivo|, közreműködőivel, szokembereivel megíelelő kopcsolotoi íenntortoni,
esedékes követeléseikel hotóridőben kielégíteni. Vóllolkozó köteles oz óltolo mór szómlózott
és Megrendelő ólíoI megfizeieit teliesíiés részét képező, szenődésszerű olvólloIkozói,
kózreműkódői, szokemberi (rész)teliesítes el|enértékét dz érintett olvóllolkozók,
közreműkódők, szokemberek részére hqlodékto|onul - illeive o veli;k kotott szeződésben
megholórozott hotóridőben - megíizeíni.

3.10.Megrendelő jogoinok gyokorlóso, kötelezeiiségeinek teliesítése sorón o ióhiszeműség és
iisztesség köveielményeinek megíele|ően, Vóllolkozóvol együttműködve kótelés eIiórni.

3.11.Megrendelő hozzőiőrul, hogy szeződésszerű teliesílés esetén Vó|lolkozó Megrendelóre,
tovóbbó o ténylegesen teliesíieti Szolgó|}o1ósro hivotkozzon, ozt bemuiolkozó onyogóbon
{eltün,tesse, ide érfue o Kbt. és o vonoikozó jogszobó|yi rendelkezések - kü|önős tekinieitel o
31O/2O1l. (Xll. 23.) Korm. rendelet ló. § (2) bekezdése - szerinti odotokro töriénő
hivotkozóst is. Vóllolkozó kérésére Megrendelő o kérés megérkezésél követő 2 (kettő)
munkonopon belOl kOte|es referenclonyilotkozoí kióllíiósóro o ielen szezódésben íogloltok
te|iesítésétől szómílott 5 (öt) éVes időtortomig.

3. ] 2. Vól|olkozó szeződésszerű (rész)ieliesítese esetén Megrende|ő o ielen szeződés 2. g..

melléHete szerinli, Vó|loIkozó ólíol megfelelően kitóhött minlo olóírósóvol köleles o
Vó|lolkozó óltol készre ie|entett (rész)ieliesítést igozolni, mely o szómlo kió|lítósónok o|opiót

3.1 3. Vó|lolkozó o teliesítés Megrendelő óltoli igozolósónok olopiót képező, megfe|elően kitohott
mintót (ieljesítés igozolós) o ie|en szeződés ó,7. poníio szerinti szómlózósi ütemezés o|opiót
képező (rész)teliesítéslől szómíiott 5 (ö1) nopon belOl kOteles Megrende|ő rószére 2 (kettő)
eredeti példónybon benyúito ni.

3.1 4. Megrendelő o Vóllolkozó ó|toI o fentiek szerint benyúitoti teliesítés ie|entési okirotot onnok
kézhezvételétő| szómított Iegfeliebb l0 (tíz) nopon belü| olóírio (ieliesíiés igozolós), vogy
omennyiben nem ért egyet oz obbon íoglolt volomely odoito|, okkor ugyonezen hotóridőn
be|ü| oz okok rész|etes megielöléséve| kóz|i ezt Vóllolkozóvol. A mindkét Fél részéről qlóírt
íeliesííési igozolósokból o Feleket 'l 

_ l pé|dóny illeti meg.

4. Felel6ség
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4.1 .

4 -2.

4.3.

4.4.

5.1.

4.5.

4.6-

Megrendelő fe|e|ősséget vólloI oz ó|íolo, volomint olkolmozottoi és közreműkódői óhol
Vóllolkozó, olvó|lolkozói és kOzreműködói rendelkezésére bocsótott informóció te|iesséqééri
és he|ytólló voltóért, iogszobólyoknok és oz egyéb relevóns hoíósógi előírósoknok voló
megfeIe|éséért.

Vóllolkozó o ielen szeződés olóírósóvol kiielenti és szovotol ozétl, hogy rende|kezik o ielen
szezódés teIiesíléséhez szükséges iogosuhsó99o| és szokórtelemmel.

Vóllolkozó szovoiol o ielen szeződésben meghoiórozoii kölelezeitségeinek szeződésszerű
teIiesíléséért, tovóbbó oz olkoImozoti megoldósok, eIiórósok oIkolmossógóért és
minőségéért, függeí|enü| ottól. hogy ozokot soiói mogo vogy o|vóllolkozóio, esetleg egyéb,
jogszerűen bevont hormodik személy olkolmozzo.

TekintetieI o SzoIgóltotós Megrendelő szempontjóból kiemelt 1ellegére, Vóllolkozó o
szeződésben íoglolt ievékenysége sorón fokozott gondossóggol iór el, ide értve o Vóllolkozó
érdekkórében elióró hormodik személyek tevékenységének felügyeIetéi is. Amennyiben
hormodik személy Megrendelővel szemben VólIolkozó levékenységéve| óssze{ü99ésben
igényérvényesíiéssel lép íe|, ú9y VólIolkozó köteles Megrendelőt o követelés o|ó|
holodékolonul mentesíteni, és Megrendelő helyeti o követeléséri helytóIlni, ide érlve oz
esetleges köZigoZgotósi Vogy peres ellórósbo íörténő belépést is,

Vóllolkozó nem íelel o késede|emért. omennyiben o íele|ősség olól kimenti mogói, ugyoncsok
nem íele|ós bórminemű követelés, igény, veszieség vogy kOltség megtéítésééri, omely
Megrendelő és o Vó|lolkozó érdekkorén kívúl elióró hormodik szemé|y között létrelött
szeződés megszegéséből ered és Megrendelót terhelheti.

Amennyiben o Felek bórmelyike tóle fúggeilen, íelelősségi körén kívüli rendkívüli és
eIhóríthotoílon körülmények (pé|dóuI természeli kotosztrófo, hóború, blokód, exporl- és
imporftilolom, érdekszíérón kívüli sztróik) mioit o ielen szeződésből eredő köíelezeiiségónek
nem tud eleget lenni, úgy ezen körülmények {ennóllósónok és következményei elhórítósónok
ideie oIoit mentesül o szeződésszegés iogkóvelkezményei o|ól. FeIek kötelesek o íenii
kórülményekről és ozok vórhotó időtqrtomóról o mósik Felet holodéktolonul írósbon
tóiékoztotni, oz érinlett hotósógoktól, komoróktól és egyéb szervektól szórmozó -

rendeIkezésre ó|ló - hivotolos igozolósok egyideiú csoio|ósóvol. Felek o tóiékoztotós
elmorodósóból vogy késedelmes teliesítéséből eredő kórokért íelelnek. Amennyiben o íenti,
elóre nem lóthotó körülmények íennóllósónok időtortomo o 3 (hórom) hónopot megholodio,
bórme|y Fél jogosuh o mósik Félhez intézett egyoldolú, írósbe|i nyilotkozotóvol - tovóbbi
hóirónyos iogkővetkezmény nélkOl - o ielen szeződésl ozonnoli hotóllyo| felmondoni.

A|vóllolkozó, €gyéb közremúködó igénybeváele

A jelen szeződés olkolmozósóbon o|vóllqlkozó olott o Kbl. 4. § 2. olponiio szerinli fogolom
értendő. mí9 közreműködő olott o hivotkozott olvóllolkozói íogolom kórébe nem tortozó, de
o jelen szeződés szerinli kötelezettségek ieliesíléséhez vogy iog gyokorlósóhoz igénybe vett
hormodik szemóly értendó. A ielen szeaódés olkolmozósóbon szokember olofi olyon
természetes személy értendő, oki o Vóllolkozó oiónlotóbon - o Kbt. 55. § (l) bekezdés o)
poniio szerinti o|kolmossógi követelménynek voló megfe|elésü| - került megnevezésre, mini o
jelen szeződés teliesítésébe bevonni kívóni személy.

Vó|loIkozó o ielen szeződési sojót mogo éslvogy olvólIolkozó(k) il|eVe kózreműködő(k)
bevonósóvoI köte|es teliesííeni. Megrende|ő - o Kbt. és o ielen szeződés vonotkozó

5.
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5.4.

rendeIkezései óltol tómosziott köveieIményekre tekintetie| - oz o|vó|lolkozó(k) iIletve
kózremúködó(k) Vóllolkozó ó|toIi igénybevéte|éhez hozzóiórulósói odio. Vó|loIkozó
olvól|olkozó(k) i|leive kózremúkódó(k) bevonóso esetén is lelies körűen és közvetlenül felelős
Megrendelő felé o ielen szerződésben foglolt kOtelezettségek ieIiesíiésééri.

Vó|lolkozó oz oiónlolóbon megielölte o ielen szeződésnek ozon részeit (íe|odotoii), omelyek
megvo|ósítóso érdekében olvó |lo Ikozó(ko)t kívón igénybe venni, mely rész(ek)en kívül
Vó||olkozó kizórólo9 közreműködő(k) igénybevéte|ére iogosult, olvólloIkozó(k)
igénybevételére nem. Vól|olkozó oz oión|oíóbon megneveáe tovóbbó ozon o |vó |lolkozó(ko)t,
oki(ke)t o közbeszerzés értékének 10%-ót megholodó mértékben kívón igénybe venni o ielen
szeződés teliesítésében.

Vóllolkozó kóteles o Megrendelőnek o íeIiesítés sorón minden olyon - okór o koróbbon
megie|ö|í o|vóllolkozó helyett igénybe venni kívónt - olvólloIkozó bevonósót bejelenteni, okit
o|ón|otóbon nem nevezett meg és o beielentéssel együti nyi|otkoznio kelI orról is, hogy oz
ólto|o igénybe venni kívónt olvólloIkozó nem óll o Megrendelő óltol előírt - o közbeszezósi
eliórósbon rögzíteti és onnok megindítóso nopión hoiólyos Kbt. szerinti - szerinti kizóró okok
hotólyo o|oti. VólIolkozó tudomósul veszi és elfogodio, hogy oz olvóllolkozó(k) személyóben
bekövetkező vó|tozósokro kizórólo9 o Kbt. vonotkozó rendelkezéseinek beloriósóvol von
lehetőség.

Az olyon o|vól|olkozó ilIetve szokember (o iovóbbiokbon ie|en pont oIkolmozósóbon
együitesen: olvóllolkozó) helyett, oki vogy ome|y o kőzbeszezési eliórósbon részl veti o
Vóllolkozó oIkolmossó9ónok igozolósóbon, csok o Megrendelő hozzóiórulósóvol és obbon oz
eselben vehei részl o ieliesítésben mós olvóllolkozó, ho o szeződéskötést követően - o
szeződésköíéskor elóre nem lóthotó ok kóvetkeztében - beó||ott lényeges körülmény, vogy
oz olvóllolkozó bizonyíthotó hibós ieliesítése mioit o ielen szeződés vogy onnok egy része
nem lenne teliesíthető o megielölt olvó|lolkozóvol, és ho o Vó|lolkozó oz úi olvóllolkozóvoI
együit is megíe|e| ozoknok oz olkolmossógi követelményeknek, me|yeknek q Kivilelező o
kózbeszezési eliórósbon oz odott olvóllolkozóvol együtt íelelt meg.

Vóllolkozó o iogoson igénybe vett o|vóllolkozó(k) i||etve közreműködő(k) mogotortósóért rlgy
felel, miního mogo jóri volno e|. fu o|vóllolkozó(k) illefue közreműködő(k) iogosulotlon
igénybevéte|e esetén Vóllolkozó felelős mindozokért o kórokért is. omelyek igénybevételük
né|kül nem következtek volno be.

Vó|lolkozó köieles o|yon olvóllolkozói il|eive kózreműkódői szenődés(eke)i kOtni, hogy o ielen
szeződésből íokodó iogok és kölelezeitségek e személyekkel szemben is morodéktolonul
érvényesíthetőek legyenek.

Vóllo|kozó olvó|lolkozói i|letve közreműkOdói o Megrendelővel szemben semmi|yen onyogi
vogy mós igényi közvei|enü| nem tómoszthotnok, különós tekinteitel o iogoIop né|kü|i

gozdogodós jogcímén olopu|ó esetleges köveíelésekre.

Vóllolkozói díi, fizeési feltételek

A 1elen szerződésben foglolt kótelezetiségek morodéktolon teljesítese eseién, VólIolkozót
21.980.000,- Ft + AFA, ozoz Huszonegym illió-kilencszóznyolcvonezer forint + AFA összegű

5.ó. Vóllolkozó köteles o ielen szeaődés telies időiortomo oIoit o teliesíiéshez igénybe vett

o|vóllolkozóivol, kOzreműködőivel és szokembereivel o je|en szeződés teliesítésóhez
megfelelő kopcsolotoi fenntortoni.

5.9.

5.8.

6.

ó.l .
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6.2.

vólIolkozói díi illeti meg (o lovóbbiokbqn: vó||olkozói díi), o ielen szeződésben
meghotórozotl ütemezés szerint kió|lított (rész)szóm|ók olopión. Fe|ek rögzítik, hogy o ielen
pont szeriníi vól|olkozói díi oz olóbbiok szerint oszlik meg oz ivóvízhó|ózot és o
szennyvízhólózoi inírostrukiúro vogyonértékelési felodotoi között;

o) oz ivóvízkózműhó|ózot inírostruktúro vogyonértékelésének díio 1.99o.ooo,- rt + ÁrA,
ozoz EgymilIió-kiIencszózkilencvenezer íorint + AFA;

b) o szennyvízközműhó|ózoi inírostrukiúro vogyonériékelésének díio l9.990.000,- Ft +
ÁFA. ozoz TizenkilencmiIlió-kilencszózkiIencvenezer forint + ÁFA.

Az ÁFA elszómolóso o mindenkor holólyos iogszobólyi rendelkezésekre íigye|emmel történik.

A vóllolkozói díi o szeződés íelies időtortomóro - ideérfue o Vó|lo|kozó rendelkezésre ó|lósi
köíelezetiségéí is - prognosztizólt, egyósszegű őtolőnyőr, mely fedezelet nyújt mindozon
íelodolok elvégzésére és ozok költségeire, me|yet ielen szezódés Vóllolkozó
köielezeiiségeként íeIsorolt, és melyek szükségesek o SzoIgó|totós ieliéskórű ellótósóhoz.

A vólloIkozói díi o VólloIkozónok o Szo|9óltoiós te|jesítéséve| kopcsololbon felmerü|ő
volomennyi díiót, költségét és készkiodósói mogóbon fog|olio, ide értve o Szo|gó|totós
te|iesítése sorón Vóllolkozó ,tevékenysége nyomón keletkező esetleges dokumentóció, mint
szezői műre vonoikozó íelhosznólósi iog ótruhózósnok el|enértékét (|ogdíi) is. Vóllolkozó
semmi|yen tovóbbi iogcímen nem lépheí fel tovóbbi kö|tség- vogy díiigénnye| o
Megrende|őveI szemben o Szolgóltotós elvégzésével kopcsoloíbon.

VólloIkozó o vóilolkozói díi e||enében köielezettséget vó|loI o Szolgó|totós teliességéért és
hiónyiolonsógóéri, főleg ozon téielek esetében, melyek nincsenek előírvo o közbeszezési
elióróst megindíió felhívósóbon, de o szokmoi szokósok szerinl hozzótorloznok o szeződés
ielies körű teIiesítéséhez.

Vóllolkozó o szómlóihoz kOteles melléke|ni o Megrendelő vonolkozó te|iesítésigozolósónok
mósoloiói is. Vó|lolkozó oz odózós rendiérő| szóló 2003. évi XC|l. törvény 3ólA. §-ro
tekintettel o szómlo benyúilósokor kóteles o tényleges ki{izetéstől szómíivo 30 (horminc)

nopnól nem régebbi eredeti, nemlegesnek minósülő együites odóigozolóst bemutotni,
Megrendelónek megküldeni vogy ozt o szómlóhoz csoiolni (kivéve, ho o Vóllolkozó o kiíizetés
idópontióbon szerepel o köz1ortozósmentes odózói odotbózisbon). Megrendelő iovóbbó
íelhívio o VólloIkozó figye|mét o íenti iogszobólyhely megíe|elő oIkolmozósóro o szeaődés
teliesítésében közreműködő személyekkel kóiöti esetleges olvóllolkozósi szeződések
tekintetében is. A 1eIen pontbon rö9zített szobólyoknok, iIletve o iogszobólyoknok nem

megíele|ően benyúitoti szómlót o Megrendelő iogosuh visszokúldeni o Vóllolkozónok, mely

Vóllolkozó késedelmi komot köveie|ését kizório.

6.4-

ó.J

ó.5,

6.6.

ó.7. Vó|lolkozó igozolt teliesítés (3.1 2.-3.1 4. pontok) esetén o ó.l . pont o)-b) olponioibon
megól|opítoit vó|lolkozói díiok tekintetében külön-külön 1-1 (egy-egy) részszómIo és 1-1

("gy-"gy) végszómlo benyújtósóro iogosu|t, tehót

o) Vó|lolkozó o 2.2. pont o) olpontio szerinii fe|odotok szeződésszerű és igozo|t teliesítését
követően 1 db ("sy dorob) 1.592.0OO,- Ft + Ám, ozoz Egymillió-
ölszózkilencvenkettőezer íorini + ÁFA Osszegű szómlót óllíthot ki [o ó.l . pont o) olpont
szerinli díi 80%-o (nyo|cvon szózo|éko)];

b) VólloIkozó o 2.2. pont b) oIpontio szerinti {elodo,íok szeaődésszerű és igozoli teliesítését
köveiően 1 db (egy dorob) l5,992.000,- Ft + AFA, ozoz Hóromszózkilencvennyo|cezer



íorint + ÁFA ósszegű szómlól óllílhot ki [o ó.'l . pont b) olponl szerinti díi 8O%-o
(nyolcvon szózo|éko)];

c) Vó|lolkozó o 2.2. pont c) o|ponljo szerinti felodotok szenódésszerű és igozo|t teliesíiését
követően.l db (egy dorob) 398.0OO,- rt + Árn, ozoz HóromszózkiÉncvennyo|cezer
íorint + AFA összegű szómlól óllíihdl ki [o ó.l. pont o) olpont szerinti díi 20%-o (húsz
szózoléko)];

d) Vó|loIkozó o 2.2. pont d) olpon}io szerinti íelodotok szeződésszerű és igozo|t te|iesítését
köveíóen l db {egy dorob) 3.998.0OO,- Ft + ÁFA, oro, Hórommi|lió-
kilencszózkilencvennyolc forinl + ÁFA összegű szómlót ól|íthoi ki [o ó.l. pont b) oIpont
szerinii díi 20o/o-o (hűsz szózo|éko)].

Ó.8. Vó||olkozó o teliesíiés elismerésé1 követően jogosult o teliesítéssel érinleit _ ó.7. ponl szerinti
összeg(ek)re vonoíkozó - (rész)szómló (ko)t kióllítoni Megrendelő felé, mely szómlo
megÍizetésének Íe|tétele o szómlo Megrendelő ólío|i kézhezvétele. Vó|lo|kozó gondoskodik
orról, hogy oz esedékes szóm|ói Megrende|ő o ieliesítés igozo|ós kió||ítósótó| szó mítoti 5 (öt)

nopon belül kézhez vegye.

ó.9. Megrendelő o _ vonotkozó iogszobólyi, illetve o ie|en szeződésben íoglolt fehéteIeknek
morodéktolonul megfelelő - (rész)szómlo ellenértékét. onnok kézhezvéle|étől szómított 30
(horminc) nopon be|ü|, bonki ótutolós útión íizeti meg o Vó|loIkozó ieIen szeződésben
megielOlt bonkszómlóióro.

ó.l 0. Megrende|ő tóiékoztotóst od orról, hogy o ie|en szezódés ó.1 . pont b) olponióbon rögzíteii
vóllolkozói díi vonoíkozósóbon o fizetési köte|ezeiiségek teljesítesére ún. szóllítói
finonszírozós keretében kerü| sor o ie|en szeződés l. pontióbon hivotkozoti Szennyvíz Projeki
keretében. Ennek megfelelően o Vóllolkozó óltol benyúitott (rész)szóm|ók összegéből
Megrende|ő Íizeli meg o Tómogotósi Szeződésben feliüntetett tómogotósi intenzitóson íe|üli
ónerőnek megfe|elő hónyodot, mí9 o tómogoiósi inlenzitósnok megfelelő szómlohónyodoi
Megrende|ő o Tómogotó nevében e|ióró Közreműködő Szervezet útión te|iesíti. A ielen
szeződés ó,1. pont b) oIponióbon hivotkozott vó|lolkozói díi finonszírozósói Megrendelő o
Környeze,l és Energio Operotív Progrom ierhére biztosítio. Ennek meg{elelően e kiíizetések
sorón Megrendelő o Tómogotó (ie|en szezódés tekintetében o Nemzeti Fejlesztési
Miniszlérium és o Szennyvíz Prolekt tekintetében iogelőd szervezeieinek) irónymuioiósoit is
köteles figyelembe venni. VólloIkozó o ielen poni szerinti fe|télelekel tudomósul veszi.

ó.l 1. Vóllolkozó o ielen szeződés - ó.1. pont b) olpontio szerinti - elszómolhotó összege 30%-
ónok (horminc szózolékónok) megfelelő mériékű, ozoz 5.99l.000 * AFA, ozoz OtmilIió-
kilencszózki|encvenhétezer íorinl * AFA összegű e|őlegre jogosu|t, mely Vól|olkozónok o
UniCredit Bonk Hungory Zrt-nél vezeteit l0918001_0000000ó_l9020017 szómű
bonkszómlójóro kerülhet megíizetésre. Vó|lo|kozó íudomósu| veszi, hogy jelen szeződés
finonszírozósóbon és onnok keretében nyúitoit szó|lítói elóleg fo|yósítósóbon o Kormóny
európoi uniós {orrósok felhosznó lósóvo I kopcsoloíos irónyító hotósógi íelodo,tok ellótósóro
klielolt togio, mint Tómogotó és oz orro kiie|öh Közreműködő Szervezei (i|letve ezek
esetleges iogutódio) vesz részt. Vó|lolkozó o ie|en ponl szerinti előlegre kizórólog okkor
|ogosu|t, ho o vonotkozó iogszobó|yi előírósokkol - különös tekintetiel o 4/20l1. (1.28.)
Korm. rendelet 57lA. §-óvol - összhongbon rendeIkezésre bocsótolto oz ún. Előleg-
visszoíizetési biziosítékoi. fu Előleg-visszofizetési biztosíték kedvezményezeiiie o Kormóny
európoi uniós íorrósok íeIhosznólósóvol kopcsolotos irónyíló hotósógi felodotok ellóíósóro
kiielOlt logio. A ielen pont oIkoImozóso eseién Vó|lolkozó oz előlegei ún. elólegbekérő
dokumentum útión igényelheti közvet|enü| o Közreműködő Szervezettől, Megrende|ő
egyideiű ériesítése melIetl. Szól|í,tói előleg kizórólog o Tómogotó óltoI rendelkezésre
bocsólott okiroi minto oIopión benyúitoit biztosítek elIenében folyósíthotó. Vó|lolkozó



tudomósul veszi, hogy szeződésszegó mogotorióso esetében o biziosítekot o Közreműködó
Szervezet iogosult ozonnoIi hotól|yol |ehívni. Vóllolkozó tudomósuI veszi és egyben elismeri,
hogy szeaődésszegésnek minősül külónösen, de nem kizórólogoson, ho Vó|lolkozó

o) e|len o CégkOzlOnyben közzétett módon csőd-, íe|szómo|ósi, végelszómolósi, hivotolbó|
íörlési, vogyonrendezési ellórós indu|t vogy végrehoitósi, odóssóg re nd ezési el|órós von
íolyomotbon;

b) 30 (horminc) nopot megholodó időre kóziortozóvó vólik;
c) o szeződés (rész)te|iesílését hotóridőben nem kezdi meg/ vogy onnok (rész)teliesítéséve| -

érdekkörében {elmerüh okból - ó0 (hotvon) nopos késedelembe esik;
d) érdekkOrében felmerüh okbó| következik be o Proiekt(ek) meghiúsulósót vogy tortós

o ko dó |yoziotó sót előidéző körü|mény;
e| r6széről, vogy hormodik személy részéről nyúitoit biztositék megszűnik, megsemmisül

vogy értéke egyébkéni szómottevően csökken, és megfelelő úi biztosíték, vogy oz
ériékcsökkenésnek megfelelő tovóbbi biztosíték nyú|iósóról o Közreműkódő Szervezei
íelszólíiósóro o megszoboii hotóridőn belú| nem íniézkedik;

f) tevékenységé nek volome|y iogszobó|y rende|kezésejl sértő volto el|enőaésre iogosuh szerv
óltoI mególlopítósro kerúl;

g) o szóllítói előleg ósszegét o szeződés teliesíiését bjztosító céltól eliéró módon hosznosílio
vogy hosznólio íel, vogy o felhosznólós tómo9otó óltoli ellenőzését megokodólyozzo;

h) volótlon. homis odotszolgó|totóso hiteli érdemlóen bebizonyosodik.

6.12. A ó.1l . pont szerinl rendeIkezésre bocsótoti előleget Vó|lolkozó kizőrőlog o ielen szeződés
tórgyót képező levékenységének {inonszírozósóro hosznólhotio fe|. Vó|loIkozó tudomósul
veszi, hogy o Közremúkódó Szervezel o szóllítói előleg felhosznólósót iogosuI,t ellenőrizni. és
onnok kopcsón - ideértve Vó||olkozó szeződésszegésének eseteit is - íenntoriio mogónok o
iogot o szóllítói előlegnek o szeződés célióvo| és,toriolmóvoI nem összeegyezíeiheiő módon
történő ÍeIhosznó|óso vogy hosznosítóso esetén o szó|lítói elő|eg visszokővete|ésére, volomint
onnok visszofizeiése hiónyóbon o bizíosíték lehívósóro. Az e|őleg elszómolósóro o|yon
formóbon kerül sor, hogy ozí Megrendelő oz igozo|t te|iesítés olopión kió||ított szómlo
összegébe szómítjo be. melynek o|opión o szómlónok oz elóleg orónyos részéve| csökkenteti
ósszege kerül meg{izetésre.

ó.'l 3. Vó||olkozó vóllolio, hogy nem íizel, iIletve szómol el o szeződés teljesítésével összeíúggésben
o|yon kö|tségeket, melyek o Kbt. 5ó. § (l) bekezdés k) pontio szerinli fehételeknek nem
megíelelő lórsosóg tekintetében merúlnek íel, és me|yek o Vóllolkozó odókóteles

iövedeImének csökkentésére olkolmosok.

7. Szezódésszegés, jogkövetkezmányeik

7.1 . Megrendeló o vóllo|kozói díi(részlet) késedelmes íizetése esetén oz e|morodt díi, vogy onnok
részlete olopión szómított, o Po|góri Törvénykőnyvról szóló 20l3. évi V. iórvényben (o

lovóbbiokbon: Pik.) rögzített késedeImi komotot köteIes fizetni o Vó|lolkozó részére,
Megrendelő o Ielen pont oIkoImozóso esetén o késede|mi komoton fe|ül köteles o
Vó||o|kozónok o követelése behoitósóvol kopcsolotos köl,tségei íedezésére 40 (negyven)

eurónok o Mogyor Nemzeti Bonk késedelmi komotfizetési köte|ezetiség kezdőnopión
érvényes hivololos devizo-középórfolyo mo olopión meghotórozott {orinlösszeget megfizetni.
E kötelezettség te|iesíiése nem menlesít o késede|em egyéb iogkóvetkezményei olól; o
kóriéríiésbe ozonbon o behoitósi köhségóto|óny összege beszómít.

7 .2. Yőllalkozó o ie|en szeaődés vonotkozósóbon o Fe|ek óhoI egyedi|eg meghoiórozott leliesítési
(rész)hotóridők késedelmes leliesí|ése esetén késedelmi kótbér fizetásére kOteles. A késedelmi
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7.3-

7.4.

7.5.

8.1 .

8.

kóibér összege o késede|em időiortomónok minden egyes nopióro o késedelemmel érinlett
kózműhólózoi vonotkozósóbon megó|lopított neiió vóllolkozói díi l %_ónok ("sy
szózo|ókónok) megíe|elő összeg. A késedelmi köibér ósszege nem ho|odhotio meg o
kOtbéro Iop 30%-ót (horminc szózo|ékót).

Megrendelő o késedelmi köibér iogcímén íennólló - Vóllolkozó óltol elismeri, egynemű és
leiórt - követelését jogosult o Vóllolkozó felé fennó||ó esedékes tortozósóbo beszómítoni o
Kbt. 130. § (ó) bekezdése szerint, így omennyiben e fehételek ieliesü|nek ós Megrendelő
késedelmi kótbért érvényesít, úgy oz errő| szóló értesítő |evé| kézhezvéíeléi kOvetően kió|lított
szómlo ósszegél Vóllolkozó köleles o Megrendelő óltol érvényesített kölbér összegével
megíeIe|ően csökkenteni.

Amennyiben o szeződés olyon okból szűnik meg, melyért Vóllolkozó fe|elős, úgy Vóllolkozó
o megszűnéssel érintett közműhólózot vonotkozósóbon mególlopíioit neitó vóllo|kozói díi
2Oo/o-őnak (húsz szózo|ékónok) megíelelő összegű meghiúsulósi kötbér fizetésére köteles
Megrendelő részére. Szeződő felek o szeződés meghirJsu|ósónok tekintik különösen ozt, ho
o Megrendelő késedelmes teliesílés iogkövetkezményeire íigye|emmel - 30 (horminc) nopot
megho|odó késede|em esetén - elóll o ielen szeaődéstől vogy ozt ozonnoli hotól|yol
felmondjo. A meghiúsu|ósi kötbér összege o hótrolékos vólloIkozói díi összegébe nem
szómíthotó be (ozoz Vó|lolkozónok ozt ténylegesen meg kell íizetnie Megrendelő részérel,
volominl o kötbér megfizetése Vól|oIkozót nem mentesíti oz egyéb iog kóvetkezmények olól. A
meghiúsulósi kótbér érvényesíiése o szeaódésszerű teliesítés követelésé1 kizório.

A szezódésszegéssel okozott kórokért o Vó|lolkozó o kötbéren felül is kórtérítési íelelósséggel
toriozik, fe|téve, hogy Megrendeló kóibérigényét érvényesítetie. Megrendeló o
szeződésszegéssel okozoti kórónok megtéítését obbon oz esetben is kóvete|heti, ho
kötbérigényét nem érvényesítetie.

Szezói iogok

Vóllolkozó kifeiezeiien kiielenti, hogy Megrendelő o jelen szeződés oIopión keletkezeit,
szezói iogi védelem oló eső volomennyi oIkotóssol kopcsolotbon - oz eIlenériék Vó|lolkozó
íeló történő megfizetését kóvelően - hoiórozot|on ideiű, korlótlon és kizórólogos íe|hosznólósi

iogot szerez volomennyi ótruhózhotó szezói iog vonolkozósóbon.

Vól|olkozó kifeiezett engedélyt od orro, hogy felhosznóló o mű íe|hosznólósóro hormodik
személynek tovóbbi engedélyt odion.

Vóllolkozó kiíeiezeiten hozzóiórul ohhoz, hogy Megrendelő o sze||emi o|kotósokot nem csok
soiót belső tevékenységéhez, illetve nem csok sojót üzemi tevékenysége körében hosznólhoiio
íe|, honem nyi|vónossógro hozhoiio, hormodik személlyeI közölheti, hormodik személynek ót-,
il|ető|eg tovóbb odholio, o mű (műrészlet), mint előzmény időbeli korlót nélkül o Proiektek
eselleges tovóbbi íózisoibon is szobodon íelhosznó|hotó.

Felek megóilopodnok, hogy o Szo|gól,toiós teljesítéséhez szükséges - Megrende|ő ó|toI ielen
szerződés olopión - ótodoti forrósonyogok, inÍormóciók fe|hosznó|ósóro Vó|lolkozó kizóró|og

o Szolgóltotós le|jesítésóhez szúkséges és indoko|,t mértékben iogosu|t, ozokoi kizórólog soiót
belső tevékenységéhez hosznólhoiio fel, nyilvónossógro nem hozhotio, hormodik
személyekkel - o iogszerűen igénybe vett olvóllolkozók, illetve kózreműködők kivételével -
nem közölheti. Vóllolkozó kötelezettséget vólIol orro, hogy o ielen pontbon foglo|iokot o

szezódés ieliesítesébe hormodik szemé|yek vonotkozósóbon is beiortotio.

8.2.

8.3.

8.4.

T.ű/,-
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9. Tíiohortós

Felek iudomósu| veszik, hogy o ielen szeződés teliesítése sorón megi§merf, o mósik Fél
tevékenységéhez kopcsolódó minden olyon odot, tény, iníormóció, sib. (o lovóbbiokbon;
odot) omelyek o Ptk. szerin,li üzlet tiiok, illetve védett ismerel fogolmi körébe lortoznok - és
ome|yeí iogszobóly egyébkénl mós iitokÍoitónok nem minősít - o Fe|ek üzleti titkót képezi.

Felek o tudomósukro iutó iiikokot o vonolkozó jogszobólyokro és o ie|en szeződésben
fog|oltokro figye|emmeI kötelesek kezelni. Titoktortósi kötelezetiségük körében o iudomósukro
iutott odoiokot illeiéhelen hormqdik személy részére hozzőÍérhetővé nem íeheiik, vele nem
kOzOlhetik, részére őt nem odhoijók, nyilvónossógro nem hozholiók.

Vó|lolkozó iudomósuI veszi, hogy oz óltolo vólloh liíoktoriósi kötelezettség ozon hormodik
személyekre is kiteried, okiket o szeződés teliesítésébe bevon. VólIolkozó köteles felhívni e
személyek figyelmét o je|en szeaődésben {ogIolt iiloktortósi kötelezettségre, onnok
betoriósóro, ome|ynek megtöriéntét o Megrende|ő részére bórmikor igozolni is köieles.

Megrendelő o ielen szeződés olóírósóvol hozzőiőrul, hogy Vó||olkozó o szeződésben
rögzíteit Szolgóltotóso ellótóso sorón, oz óltolo iogszerűen igénybe vett o|vóllolkozókkol,
e9yéb közreműködőkkel, volomint o teliesítés sorón Megrendelő képviseletében vogy
érdekkörében elióró hormodik személyekkel oz odoíokot külön írósbeli felhotoImozós né|kül
közö|le. Megrendeló tudomósuI veszi, hogy Vóllolkozó oz odotokot törvényi felhotolmozós
olopión e|ióró hotósóggol Megrende|ő külön írósbeli felhoiolmozóso né|kül is kérésre kózölni
kö}eles,

A titoktortósi köte|ezettség o ielen iogviszony megszűnését követóen is idókorlótozós nélkül óll
fenn, omennyiben kógens iogszobóly ettől e|térően nem rendelkezik.

9.1 ,

9.2.

o?

9.5.

9.4.

9.ó. Fe|ek ugyonokkor tudomósul veszik, hogy o ielen szeaődés - o Kbt. szerinti esetleges
korlótozósokkol - nyilvónos, tortolmo közérdekű odotnok minősül. így kiodóso hormodik
személy részére nem togodhotó meg.

9.7 . Fe|ek tudomósul veszik, hogy oz ÁlIomi Szómvevőszékről szóló 2O1l. évi |J(y'l. tórvény 5. §
(5) bekezdósében fog|oltok olopión oz Á|lomi Szómvevőszék ellenórizheii oz óllomhóztortói
olrendszereiból finonszírozott beszezéseket és oz óllomhóztortós oIrendszereihez larloző
vogyoni érintő szeződésekei o Megrendelőnél, o Megrendelő nevében vogy képviseletében
elióró természetes személynél és iogi személynél, volomint ozoknól o szeződő felekné|, okik,
ilIetve omelyek o szeződés íeIiesíléséért íeIe|ősek, íovóbbó o szezódés ieliesítésében
közreműkódőkné|.

Fe|ek tudomósul veszik, hogy Qz informóciós ónrendelkezési iogról és Qz
iníormóciószo bodsóg ró| szó|ó 20l l. évi CX||. törvény (o tovóbbiokbon: InfoW.) 27. § (3)

bekezdése értelmében közérdekból nyilvónos odotként nem minősü| üzleti tiioknok o központi
és o he|yi önkormónyzoti kóhségvetés, illefue oz európoi uniós,lómogotós felhosznólósóvol,
költségvetési érintő juitoíóssol, kedvezménnyel, oz óllomi és önkormónyzoti vogyon
kezeléséve|, birtoklósóvo|, hosznólo1óvol, hosznosítósóvol, oz ozzol voló rendelkezésse|,
onnok megterheiésével, oz i|yen vogyont érintő bórmilyen iog megszezésével kopcsolotos
odol, vo|omint oz oz odot, omelynek megismerésél vogy nyilvónossógro hozotolót kü|ön
törvény közérdekből e|rendeli. A nyilvónossógro hozotol ozonbon nem eredményezheli oz
olyon odo,iokhoz - így különösen o védett ismerethez _ volő hozzőférést, ome|yek
megismerése oz üzIeti tevékenység végzése szempontjóból orónytolon sérelmel okozno,

9.8.
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{e|téve hogy ez nem okodólyozzo meg o közérdekból nyi|vónos odot megismerésének
le h etőség ét.

9.9. Fe|ek tudomósul veszik, hogy oz Infotv. 27. § (3o) bekezdése értelmében oz o természetes
személy, iogi személy vogy jogi személyiséggel nem rende|kező szervezet, oki vogy omely oz
óllomhózíoriós oIrendszerébe to riozó volome|y szemé|lyel pénzügyi vogy üz|eti kopcso|otot
lótesíi, köteles e iogviszonnyol összeíüggő és közérdekből nyilvónos odotro vonoikozóon -
erre irónyuló igény esetén - bórki szómóro tóiékoziotóst odni. A tóiékoztoiósi köielezeitség o
közérdekből nyi|vónos odoiok nyilvónossógro hozotolóvol vogy o koróbbon mór elektronikus
formóbon nyi|vónossó9ro hozoit odoioi loriolmozó nyi|vónos forrós megielöléséveI is
te l ies íth ető .

9. 1 O. A ie|en titoktoriósi szobó|yok megsértéséért - oz egyéb iogi kóvetkezményeken tú| - o Fe|ek
egymóssoI szem ben kó rtéíiési fele|ősséggel lortoznok.

l0. Szezódésmódosítós

10.1.Felek iudomóssol bírnok orról, hogy o ie|en szeződés módosítósóro kózös megegyezéssel
írósbon, és kizórólo9 obbon oz esetben von mód, omennyiben oz megfelel o Kbt. 132. §-
óbon íog|olt követelményeknek. Minden, o ielen szeződéshez és oz ozt megelőző
ojónloíkéréshez kopcso|ódó dokumentóciót és egyéb okirolol o Vóllolkozó o szeződéskötést
megelőzően soiót felelősségére ellenózött. Erre tekintefiel oz oiónlotkérés és oz egyéb
okirotok esetIeges hibóióro vogy hiónyossógóro voló hivolkozóssol o későbbiek sorón
szeződésmódosítós nem kezdeményezhető.

l l. Kopcsolottortólg órtesít6sek

l1.1.Felek o je|en szeződésben íoglolt kölelezeitségek ellótóso és teliesítése érdekében történő
egymós közötti ko pcsoloito rtó sro oz olóbbi szemé|yeket ielólik meg kopcsolotiorióként:

Meqrsndel6 részóról:
Név Ruck Mórton, poloórmester

Cím 5óóó Medoveseovhózo, Kossuth tér ]
Telefon +68-440-074/119
Fox
E-moiI ruckmorlon@medoveseovhozo,hu
vóllolkozó részéól:
Név Feiér Nikolett lvetl, üovvezeló
Cím l O85 Budooesi, Horónszkv u. 7 . 1 . em. 4.
Telefon +3ó_30_821_5l l0
Fox
E-moil {eier,ivett@oreenexion,hu

1 1 .2. Amennyiben o Fe|ek móskéní nem rendelkeznek, vogy egyéb szemé|yi nem de|egó|nok, úgy o
l l ,l . pontbon rögzílett szemé|yek iogosu|tok o teIiesítés igozolóso körében e|iórni és o Fe|ek
nevében nyilotkozotol tenni.

l1.3.Fe|ek kötelesek hivoto|os ériesííéseiket o fenti kopcsolotlortó személyeknek o íenti
elérheióségi címekre írósbon eliuitotni. A Fe|ek kotelesek egymósi holodékiolonul írósbon
értesíteni o kopcsolottorlósi odoioikbon bekóveikező vóhozósokról. Aí. értesítós
elmulosztósóból eredő kórért o muloszló Fél o fele|ős.

1 1 .4. Minden, o ielen szeződésben e|őírt értesítést oz olóbbiok szeriní ke|l közö|tnek tekintetni:
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o) kézbe és ótvéte|i elismervény ellenében történő ótodós eseién oz ólodós időpontióbon;
b) oiónloti, tértivevényes kú|deményként, illeive íuiórszolgólot útjón iörténő kézbesítés eseién

o kézbesítés időpontióbon;
c) telefoxon, e-moi|-en tórténő iovóbbítós esetén o ielefox berendezés vogy oz e|ekronikus

Ievelezőrendszer óltol me9lelOIt sikeres elküldés időponiióbon.

'l 1.5. Felek kiie|entik, hogy o Plk. ó:7. § (3) bekezdése szerinti írósbeli {ormónok tekintik oz
elekironikus, e-moil útión történó kommunikóciót is.

l2, A szezódés hotólyo és megszűnése

l2.'l .Felek o |elen szeződést hotórozott időtortomro kOtik, A |e|en szerződés - iekiníet nélkül
hormodik személy iogszobó|y ólíol esei|egesen előíri elleniegyzési köielezeitségétő| - o
munkoterülel ótodósónok nopión |ép holólybo, és le9késóbb o ieIen szeződés szerinii
volomennyi megrendelői és vólloIkozói kótelezettség teliesítéséveI szűnik meg.

12.2. A ielen szeződés megszűnik
o) o 1 2.1 . pont szerinii időpontbon;
b) o Fe|ek közös megegyezéséve|; ez esetben o Felek között o mór íeliesített, iIlefue teIiesítés

oloft ólló Szo|9ó|toiós tekintetében elszómo|ósi viszony jön léíre;
c) o mósik Fólhez iniézett írósbe|i íelmondóssol. ozzol, hogy o íelmondósi idő 90 (kilencven)

nop, ez eseiben o Fe|ek között o mór ieliesített, il|eive teliesítés olott ólló Szolgóltotós
tekintetében elszómolósi viszony iön |étre;

d) o ']2.3. és 'l2.4. pontok szerinli eselekben.

1 2.3. Felek iogosuhok o ielen szeződést o iogsértő vogy mulosztó FéIhez intézeit egyoldolú írósbeli
felmondóssol, ozonnoli hotól|yoI megszüntetni, o mósik Fél sú|yos vogy isméieIt
szeződésszegése eseién, omennyiben o iogsértó vogy muloszló Fél o szezódésszegést oz
erre irónyuló írósbeli felhívósbon meghotórozoii ésszerű hotóridőn belü| sem orvoso|io. Felek
o ie|en pont szerinti Íelmondósi iog gyokor|ósói megolopozó körülménynek ,tekintik

kü|önösen, de nem kizóró|ogoson oz olóbbi eseteket;

o) Vóllolkozó ellen csőd-, íelszómolósi vogy vége|szómo|ósi e|iórós indu|,
b) Vóllo|kozó méliónyolhotó ok nélkül nem kezdi meg o szeződés teliesítését,
c) VólloIkozó o szeződés teliesítését méltónyolhotó ok nélki;l fe|íüggeszii és Megrendelő

erre irónyuló írósbeli íelszólítósónok kézhezvéieléiől szómítoti 10 (tíz) nopon belül nem

foIytotio,
d) Vóllolkozó o ielen szeződés rendelkezéseivel e|lenlélesen von be olvóllolkozót vogy

egyéb közreműködói o SzoI góhotós teliesítésébe,
e) o késedelmi kötbérrel érinlett nopok szómo egyúitesen megholod|o o 30 (horminc)

nopot,
f) Vóllolkozó kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz elegei,
g) Felek bórmelyike megsérti iiioktortósi kötelezeitségét,
h) Megrendelő oz esedékes díi megfizetésével 30 (horminc) nopot megholodó késedelembe

esik,
i) VólloIkozó esedékes és leiórt, o teIiesíiés Vóllolkozó ó|,toli igozolósón olopuló fizetési

kötelezettségét o jelen szeződés teliesíiése sorón elióró olvólloIkozók, egyéb
kOzremúkOdők íelé nem teliesítette,

i) Felek bórmelyike egyéb srllyos szeződésszegést követ e|.

12.4. 
^ 

12.3. pontbon íoglo|tokon túl Megrendelő iogosuli és egyben köteles 1elen szeződést
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felmondoni - ho szúkséges o|yon hotóridővel, ome|y lehetővé teszi, hogy o szeződéssel
érinteit felodoto/szolgóltotós e|lótósóról gondoskodni tudion - ho o következő íehételek
bórmelyike beköveikezik:

o) o Vó|loIkozóbon közve,tetten vogy közvet|enül 25%_ot megholodó tuloidoni részesedést
szerez volomely olyon iogi személy vogy személyes iogo szerint iogképes szervezet, omely
tekintetében fennóll o Kbi. 5ó. § (l) bekezdés k) pontióbon meghotórozotl volomely
fehéte l;

b) o Vóllolkozó közveletlen vogy közveilenül 25%-ot megholodó tuloidoni részesedóst szerez
volomely olyon iogi szemé|yben vogy személyes iogo szerint iogképes szervezelben, omely
tekinteiében fennó|| o Kbl, 5ó. § (1) bekezdés k) pontióbon megholórozott vo|omely
fehéte |.

] 2.5. A szezódés megszűnése nem érinli oz elszómolósi és titoktortósi köte|ezeitségek, voIomini o
szeaői iogi tórgyú rendelkezések teIiesítéséi, iiletve íennóllósói.

l3. Döntés vitós ügyekben

l 3.1 . Felek iörekednek orro, hogy o szeződéssel kopcsoloíbon kOzöttük felmeroló vitós kérdésekel
vogy nézeteliérésekei elsősorbon közvetlen tórgyolósok útión rendezzók. Ho o tórgyo|ósok
kezdeiéiől szómíloit ésszerű hotóridőn, de |egkésőbb ó0 (hotvon) beltil o Felek nem képesek
békés úion megoldoni o szeződés kopcsón ie|entkező viiós kérdéseket, o Felek o
periórgyértóktől fúggóen o Bottonyoi Jórósbírósóg illetve o Gyuloi Tórvényszék illetékességét
kölik ki.

14. Hivotolos nyelv

] 4.1 . A szeződés és, minden mós ezekkel kopcsolotos dokumeníum, volominl o ie||esítés nyelve o
mogyor.

15. Zőró rendelkezések

1 5. ] . Ho o ielen szeaődés bórmely rendelkezése o hotólyos iogszobólyok olopión semmisnek. vogy
megtómodós íolytón érvénytelennek bizonyulno, ú9y oz o szeződés tóbbi részél nem érinli.
fu érvénytelen rész he|yébe outomoiikuson o hotólyos iogszobólyi rendelkezések lépnek,
feltáve, hogy o Felek o szeaődést oz érvénytelen rész nélkúl is megköiöiték volno.

l5.2,Fe|ek kiielentik, hogy o jelen szezódésl olóíró képviselőik iogszerűen képviselik oz odotr
szeződő fe|ei, tovóbbó rende|keznek o ielen szerződés olóírósóhoz szükséges
felhoto|mozóssol, volomini oz ügydöniő szerveik hozzóiórulósóvol bírnok o ielen szeződés
megkötéséhez.

l5.3.Fe|ek kiielentik tovóbbó, hogy csőd- és felszómo|ósi eIiórós o|ott nem ólInok, és o ielen
szeaődés érvényességéhez nem szükséges hormodik személy vo9y hotósó9 hozzóiórulóso.

l 5.4. Vól|olkozó o Szolgó|totósi érintóen kizórólog Megrendelő előzeles hozzóiórulósóvol, o PR_ és
kommunikóciós felodotokol el|ótó szervezettel egyeztefue tehei nyilotkozolot o médio részére.

'l 5.5.Felek megó|lopodnok, hogy o ielen szeződés hotó|ybo lépésével egyideiű|eg o közöttük o

ielen szezódés tórgyóbon koróbbon létreiOtt bórmi|yen írósbeli vogy szóbeli megó|lopodós
hotó|yót veszti, és o iogviszonyukbon o je|en szeződésben foglo|tok oz irónyodók.
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l5.ó.Ho bórmelyik Fél egy vogy több esetben nem rogoszkodik o ielen szezódés fehételeinek
szigorú ieliesííéséhez, illeive o jelen szeződésben megholórozoit volomely jog, iogorvos|ot
vogy vólosziós gyokor|ósóhoz, oz nem |elenti ozt, hogy ugyon onnok o íeliételnek o jóvőbeni

teliesíteséról, vogy ugyon ozon jog iövőbeni gyokorlósóról is le íog mondoni, vogy o
követeléseitől el ío9 ól|ni. A ielen szeződésből íokodó vogy ohhoz kopcsolódó bórmilyen

iogról íörténő lemondós csok erre vonotkozó kiÍeiezeti írósbeli nyiloikozot eselén érvényes.

15.7. Fe|ek nem ojónlonok fel egymós munkovóllolóinok, megbízotioinok, szokértóinek
munkoviszonyí vogy egyéb Íog |olkoztotósro, vogy megbízósro irónyuló iogviszonyt, o Fe|ek

közötti szeződéses iogviszony oloii vogy onnok o megszűnését követő ó hónopon belOl. Ezen
feltétel megszegése esetén o fehéteh megszegő Fél kOteles o mósik Fé|nek kórtéítést íizeini
oz érinteii szemé|y igozolt hovi bére vogy díio tizenkétszeresének megfelelő ósszegben.

l5,8.A kóvetkező megól|opodósokot és nyilolkozoíokot úgy kell iekinteni, minl omelyek o ielen
szerződés elvóloszthototlon részél képező dokumeniumok, és omeIyek egyúiiesen oIvosondók
és értelmezendők, nevezetesen

o) o Felek közöit létreiött ielen szeződés,
b) oz oiónlottéteIi {elhívós,
c) oz oiónlottételi dokumenióció, és o részét képező kózbeszezési műszoki leírós,
d) o Vó|lolkozó óltol tett nyertes oión|ot [o tovóbbiokbon o)-d) együtiesen: Szeződés]

fu előbb említett dokumeniumok egymóst kiegészííik, és kölcsönósen mogyorózók, de
kétértelműség és eltérések eselén o szeződés értelmezése szempontióból o fenti

dokumeniumok je|en pontbon rögzíteit sorrendie irónyodó.

15.9.A ielen szeződésben nem szobó|yozoll kérdésekre o mogyor iog, különösen o Ptk., o Kbt.

rendelkezései oz irónyodóok.

Jelen szeaődés tizenöt (l5) szómozoii oldolból óll, és 4 (négy) egymóssol teliesen ozonos eredeti
pé|dónybon készült, omelynek minden oldolót o Felek képviselői kéziegyükkel lóitok el, és ome|yből
o Feleket ketiő_keiiő példóny illeii meg. A |elen szeződés elvóloszthototlon részéi képezik oz olóbbi
mellékletek:

l. szómú melláklet: Felodot|eírós (Kózbeszezési műszoki leírós)
2, gőmú melléklet: Te|iesítés igozolós minto

Felek o jelen szeződést onnok elolvosóso és közös értelmezése utón, mint kinyilvónítoti okorotukkoi
mindenben megegyezőt o moi nopon kellően íelhoiolmozoii képviselőik útión ióvóhogyólog
olóíriók.

Medgyesegyhózo, 20l4. ougusztus l l .

A pénzügyi ellenjegyzést

Greenexion To nócsodó Kít.

VólIolkozó
képviseletében

Feiér Nikolett lvett, ügyvezető

8B EEtiE(l0il TAilÁcMú {FT.
1o8§ Budapg§t, Horánszky u)7.

Adószám: 2381 601 9-2.42
elvégeáem: __-r-

'-l
l

l5



közbeszezó§i múszoki leírós

1. A felodot tórgyo
Medgyesegyhózo Vórosi Önkormónyzoi (o tovóbbiokbon: Aiónlotérő) részére oz ivóvíz_, volominl
szennyvízkózműhólózoi infrostruktrjro vogyonériókelési íeIodotoinok elvégzése keretében oz
Aiónlotérő tu|oidonóbon |évő közműrendszerek közművogyon_értékelése, tovóbbó o
vogyonértéke|ésre épülő Pótlósi Terv elkészítése.

2, Szokértói felodotok
A vízikózművek vogyonériékéí köhségolopú értékelési eIlórósso|, oz ovulóssol konigólt pótlósi költség
módszerével kell meghotórozni. A közművogyon-értékelés sorón téle|esen és telies körűen szómbo
kell venni, volomint ozonosíioni ke|I o proiekt óltol érjntett vízikózmú-rendszer(ek) elemeit, o
kózművekről rendelkezésre ó|ló heterogén odoiforrósokoí egységes odotbózisbo kell rendezni. Az
ovuhsógi mériékek mególlo píiósó hoz e| ke|l végezni o rendszer műszoki óllopotfelmérését. volomint
fel ke|| dolgozni o rendszer műszoki óllopotóról mór rendelkezésre ó|ló odotokot is {műszeres
diognosztikoi vizsgóloiok iegyzőkönyvei, hibosiotisztikók. üzemelielői toposdolotok).

2. l . Közművoqvon-a#kelési szala/éleménv elkészítése
A szokvélemény lortolmozzo o íelsóíokú vogyonértékelői képesíléssel és felsőfokú szokirónyú műszoki
ill. gozdosógi képesítéssel is rendelkező szokértő óltol kióllítoii Közművogyon-értékelési Tonúsífuónyt,
o megó|lopíiott vogyonériék könywizsgóló óhol törtónó hiielesítését (Függeilen könywizsgólói
ielentés), volomini o proiekek óliol érinlett víziközmű-rendsze(ek) bemutoiósót, műszoki óllopotónok
iel|emzéséi, és o mególlopítoti vogyonérték összegzését objektum, i|l, obiehumcsoportok szerinti
boniósbon, o póllósi költség volominl oz óllogmutotó megodósóvol.
(A 2.1. pont szerinti volomennyi dokumentumot 3 pé|dóny popír íormótumbon, és 2 példóny
elekironikus formótumbon kel| ótodni)

2.2. T ételes vogvonleltó r összeőllítő so
2.2.1 . 

^ 
vogyonértékelés sorón, homogén műszoki ismérvekkel rendelkező obiektumok, ill.

obiektumcsoporiok szerint slrukiuró|t, obiektum szintű eszköz-, ill. vogyonleltórt kell készíteni. Ennek
obiektumonként, ill. omennyiben értelmezhetó, összesítve is lortolmoznio kelI lego|óbb oz olóbbiokot:
. Az egyes obiektumok ozonosítósót (iérbeni és |eltóri érte|emben)
. Az obiektumok íóbb műszoki iellemzóit. Az ovultsógi mutolókot és o póllós vórhoíó évéí
. fu obiektumok pótlósi költségét (legolóbb épíiészet, 9épészet, energioeIlótós boníósbon)
. A mególlo pítoit vogyonértékei

fu qdotokot olyon részletezetiséggel és mé|ységben kell megodni. mely olopión oz odoit víziközmű
vogyonleltórbon szereplő pótlósi költsége és óllogmuíotóio ke|lő megolopozottsóggol
meghotó rozhotó,

2.2.2. A pótlósi költség meghotórozóso tör,ténhet:
. Foilogos költségmutoló olopión
. Nem tipizólhotó obiekumok esetében okiuó|is pioci informóciók oIopión, megfelelően

dokumentólt, e9yedi költségkoIkulócióvol.

2.2.3. A megíelelő obiekiumlehotórolós szerini struhurólt vogyonleltórnok olkolmosnok kell Iennie:
. A víziközművek volós vogyonértékének szokmoilog korrekt megholórozósóro és olótómosztósóro
. A meglévő műszoki rendszer hosszú tóvú rekonstrukciós igényeinek minéI poniosobb

előreielzésére
(A 2.2. ponl szerinti volomennyi dokumentumot 3 pé|dóny popír formólumbon, és 2 példóny
elektronikus formótumbon kell ótodni)



2.3. Pótlósi Terv
A vogyonériékelésre épülő Póílósi Terv készítése.
(A 2.3. pont szerinti volomennyi dokumenlumot 3 pé|dóny popír íormótumbon, és 2 példóny
eIektronikus íormótumbon ke|| ótodni)

3. Aiónlotkéró óltol szolgóltotott dokumentumoVodotok köre
Aiónlotkérő o munkokezdéshez oz olóbbi odotok és dokumentumok ótodósói vóllolio o nyertes
oiónloiievő részére a szeződés hotó|ybo lépését követő 10 nopon be|ül.

A meglévő/üzemelő közművo gyonro vonotkozóon :

. lngotlonkotoszíeri nyilvóntortós (,,K" és ,,l" és ,,F" odotlop), kopcso|ódó tulo|doni |opok o
vízműhólózoi és o vízműlelep vonotkozósóbon

. Ré9i víz|ogi |étesítési és üzemelietési engedélyek

. Meg|évő hólózot nyilvóntortós (lórgyi eszköznyi|vó nto riós, térképi nyilvóntoriós-megvo|ósulósi
tervek)

' Üzemelő hólózoi és műtórgyok listólóro szokoszonként; hosszok, létesítesi évek, csőonyogok,
ótmérők, bekóíés szómok. beköiés hosszok, eIheIyezkedés (úíbon; orszógos kozútbon; zOldben);
íekletési mé|ység

' Rekonstrukciók, ho voltok milyen mennyiségben és melyik szokoszon (ióblózotbon összefoglo|vo). Seleitezésre szón,fvogyonelemek
r Hibostotisziiko oz eImú|t 3 év tekinletében
. A telepü|ésre készúlt |egfrissebb toloimechonikoi szokvé|emény
. Nem közterü|elen létesü|t közművek te|ekodotoi, tuloidoni lopioinok nem hiteles mósolotoi, oz

ingotlo nok bekerülési kö|tségei
. Nyilotkozoi oz üzemelő kózművek iuloidoni viszonyoiró| (%_os mértékben ) iób|ózotos

formóíumbon.

A közművogyon ériékeléshez szúkséges o|opodotokot, dokumentóciókot l p|d. digitólis
óllomónybon. térképek és lervek eseiében lehe}őség szerint,,dxf" vogy,dwg" íormótumokbon, nem
sconnelheiő dokumeniumokot 1 pld. nyomtotoii {ormótumbon ke|l Alónlotkérőnek o nyerles
oiónloitevő részére óiodnio. Amennyiben oz ótodoit dokumentumok közöii e|Ientmondós
toposztolhotó, ú9y oz Aiónlotkérő köteles ozt írósbon {e|oldoni, nyi|otkozni o helyes odotokról, Ebben
oz esetben oz odotszolgóltotós telles körűsége o fent em|íteti nyiloíkozol óiodósónok nopio.

4. Aiónlotkéró ivóvíz-, volomint szennyví'zközmúhólózoi infrostruhúróiónok ismsrtgtésa
4.1 - Meglévő ivővízhólőzot:
- hólózot hosszo: 35 2ól ím
- ivóvízzel ellótott lokosok szómo:
Medgyesegyhózo: 3333 fő,
Bónkúi: 3ó8 Íő
- 1728 |okossógi bekótés von Medgyesegyhózón és Bónkúton összesen,
- vízműteIep olopodotoi (kopocitós): Nincs technológio, ez kiépítés olofi von, ielenleg csok
fertőtlenítés von.
- kutok szómo; 4

4.2. Meol év ő sze n nwízre nd szer :
- gerinchólózot hosszo: 16.227 ím
- bekó,tés szóm: l .l 58 db
-.Jelenleg meglévő szennyvízielep: 300 m3/d Biológioi tisztítós von, o tisztílott szennyvizet időszokos
vízfolyósbo kerül bevezetésre.

.fr



4.3. Kiéeítendő szennwízrendszerre vonotkozó odqtok a KEOP-I ,2,0/09-1 l -20l2-002l proiekt
tekintetében:
- úi és rekonstrukció óltol érinteti gerinchólózot hosszo (km): 4.830 ím
- úi bekötésszóm:522 db
- meglévő telep rekonsirukcióio és bővílése, oz új telepkopocitós (m3/nop): 350 m3/d

5. Áliolóno§ tóiékoztotó oz édnteit KEoP proielcekól:
5.1 . Szennwíz KEOP-I .2.0/09-1 l -20l2-002l
- stóiusz: építési közbeszezési eliórós folyomotbon (2014.06,24-én kerüh olóírósro o kiviielezővel o
szezódés)
- TSZ kezdő és beíejezési dótumo: 201 3.04.1 ó-20'l 5,05.30.
- proiekt összkölisége: 8ó1 .383.027 Ft (nettó)

5.2. lvóvíz KEOP-I .3.0/09-1 l -20l l -00l4
- stótusz: kiviie|ezés folyomotbon (20l4.01.08-ón kerüh olóírósro o kiviielezóvel o szezódés)
- TSZ kezdő és befejezési dőtvmo: 2012.02,l5-20l4.10.0ó. [Sz hoióridő vórhotóon módosítvo
lesz 2015.0ó.30-ro.)
- proieh összkö|tsége flórsulós összesen): 721 ,4ó9.922 Ft (nettó), melyből o Medgyesegyhózi rész
38,1 .920.ó59. Ft.
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Készü|i:
vóllolkozó: Greenexion To nócsodó Kíi.
Képviselóie: Feiér Nikoleit lvett, üoyvezető
Meqrendeló: Medgyesegyhózo Vó rosi Onkormónyzol
Képviselóie: Ruck Mórton, polqórmester
szómlózósi időszok:
A szómlózósi időszokbon összesíteit Díi
neitó összeqe [Fil:
A szómlózósi idószokbon összesíteii Díi
bruttó összeqe [Ftl:

2. sz. melléklet

Tel|esítési lgozolós

A szómlózósi időszok olott o Vóllolkozó oz olóbbi téieles felodotokot végezle e|:

Megrendelő o ieIen Teljesítési lgozolós olóírósóvol igozoljo, hogy o fentiekben tételesen megnevezeit
íe|odotokot o Vóllo|kozó o felek kózött 2Ol4. ougusztus 11. nopión ke|t szeződésben foglolt
rendelkezések olopjón, ozoknok megíele|ően elvégezte. A te|iesítés o szeződésben meghotórozolt
tortolomnok és minőségnek megfelel. A Vóllolkozó o szóm|ól o íent igozolt iételekre benyúiíhotio. A
szómlo meIlékletét képezi o jelen Te|iesí}ési lgozo|ós mindkét Fé| ó|rol olóírt egy példónyo is.

Medgyesegyhózo Vórosi Önkormó nyzot
Megrendelő

képviseIelében
Ruck Mórton, po|górmester

Greenexion To nócsodó Kft.

Vó|lolkozó
képviseleiében

Feiér Nikoleit lveif, ügyvezető

5zolgóltoiós leliesítésének
időpontio

A Szolgóltotós
részletes leíróso

Nettó összeg

IFtl

AFA összege
IFtl

Brutió osszeg

íFil
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