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Y á||a|kozátsÍ szerződés
II. tész

amely létrej ött egyr észrő|
Miskolci Egyetem
székhely:
adőszám:
bankszámlaszám:

35 1 5 Miskolc, Egyetemváros
1 5308809-2-05
MÁK 10027006-0|426672

kötelezettségvállalás azonosítója: 1080016
képviseli: Dr. Deák Csaba, kancellár
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről
a NARVIK Építőipari és Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13.
képviseli: Bene Gábor Zo|tán
cégegyzékszÍtm: Cg.05-09-009108
adőszám: 12691131-2-05
bankszámlaszám: 1070008ó-42992707 -51100005
mint Vállalkoző (a továbbiakban: Vállalkoző, a továbbiakban együttesen: szerződő Felek)
között az alu|írott helyen és napon, az a|ábbiak szerint.

Előzmények

A Megrendelő alapfeladatátblztosító könilmények megteremtéséhez szükséges aYá||a|koző
általi feladat ellátás igénybevétele, ennek érdekében kötik meg je|en szerződést, tekintette1
ana, hogy az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és
gyakorlattal, egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendékező
személyt a Megrendelő nem foglalkoztat.

Megrendelő légkezelők karbantartásának, valamint épületfelügyelet ellátásnak beszerzése
tárgyában közbeszerzési eljárást folyatott le. A közbeszerzési eljárás nyertes
qán|attevőjeként Megrendelő Vállalkozót hirdette ki. Felek a közbeszerzési eljárás
eredményeképp, az e|1árás tárgya szerinti szo|gá|tatások biztosítására jelen szerződéstkötik.

l. Aszerződés tárgya, a Felekjogai és kötelezettségei

1.1. Yá||a|koző vá||a11a, hogy a jelen szerződés mellékletét képező aján|ata szerint a
Miskolci Egyetem légkezelőinek karbantartását, valamint épületfelügyeletét biztosit1a a
kózbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint, amelynek ellenében
Megrendelő a 3.I. pontban rógzített díjat fizeti Vállalkozónak.

I.2. Yá|\a|koző vá||a|1a továbbá, hogy a légkezelők karbantartása során elvégzett
szivárgásvizsgáIatot bejelenti a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére. valamint
valamennyi jogszabály á|ta| e|őírt hatósági bejelentést megtesz és együttműködik az
illetékes hatóságokka| a szerződés teljesítése során.
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Vállalkozó szavato| azért, hogy rendelkezik a karbantartásra kerülő légkezelők
vonatkozásában a feladat e||átásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és
egyéb engedéllyel' eszkózzel, valamint aZ épületfelügyelethez szükséges szoftver
haszná|atÍtra vonatkozó jogcímmel, továbbá mindazon szakmai tapaszta|attal, amely a
tevékenység megfelelő szintű e||átásához szükséges.

Yá||a|kozó a feladatai e||átását saját költségénvégzi el, és köteles a munkavégzéstűgy
ÍnegszeÍvezni, hogy biztosítsa a feladatai gazdaságos és gyors befejezését minden
feladatr ész vonatkozásában.

Megrendelő a munkát Vállalkozó szükségte|en zavatása nélkül bármikor ellenőrizheti.
Felek ógzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte e|.

Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben' Vagy jogszabá|yban
meghatár ozott kötelezettségének megszegéséből ered.

Vállalkozó fe|e| azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére _ és a
teljesítéssel összefiiggésben Megrendelőre _ irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb
előírásokat' etikai normákat.

Ha Megrendelő célszenítlen vagy szakszenítlen utasítást ad, vagy Vállalkozó nem ért
egyet Megrendelő által megfo ga|mazott feladatokkal, javaslatokkal, illetve elvárásokkal,
akkor er;rő| a Megrendelőt köteles írásban értesíteni és egyet nem értését szakmai|ag
megindokolni. Ebben az esetben Megrendelő dönt arról' hogy elfogadja-e Yá||a|koző
indokait, vagy Iagaszkodik elvárásai, észrevételei figyelembevételéhez, és a feladat
ennek megfelelő teljesítéséhez.Ha Megrendelő utasítáSához Vállalkozó figyelmeztetése
ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. A figyelmeztetés
elmul asztásából eredő kár ért Váll alkozó felelős.

I'9. Vállalkozó köteles Megrendelőt a tevékenységéről és
állásáról kérésére, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni,
körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

1.10. Válla|koző köteles Megrendelőt az egyes feladatrészek
értesíteni.

folyamatban lévő feladatai
különösen, ha a felmerült úi

telj esítéséről haladéktalanul

1'11. A szerződés megszűnésekor Vállalkozó a teljesítés során birtokába kerülő
dokumentumokat köteles Megrende|ő számár a vi s szaszol gáltatni.

2. Aszerződésidőtartama

Felek rógzit\k,hogy Válla|koző aközbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott
légkezelők karbantartását, valamint aZ épületfelügyelet e||átását a szerződés hatályba
lépésének napjátő| számított 12 hónapon keresztül köteles Megrendelőnél végezni'
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Díj azás, fi zetési feltételek

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szerződésszení teljesítés esetén
összesen nettó 5.513.l7t.- HUF + AFA összegű vállalkozői dijra jogosult' amely
tarta|mazza a közbeszerzést dokumentumokban megltatározott légkezelők
karbantartásának, valamint az épi|etfelügyelet 12 hónapon keresztül történő ellátásának
nettó ellens zolgáItatási értékét.

Yá||a|koző a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjról az a|ábbi részszám|ák
benyúj tás ára j ogosult és végszámla benyúj tására köteles.

A légkezelők karbantartásának ütemezését a közbeszerzésj dokumentumok
hrta|mazzák. Vállalkoző a|égkezelők közbeszerzést dokumentumokban meghatározott
karbantartásának elvégzését követően az adott légkezelők pontos felttintetését
tartallmaző teljesítés igazo|ás birtokában részszámla benffitására jogosult, havonta.
Az egyes légkezelők karbantartásának ellenszolgáltatási összegét aYáIIaIkozó szakmai
ajánlatatarta|mazza, ez a|apján kell a szám|át kiállítani. Yá||a|koző az épületfelügyelet
12 hőnapon keresztül történő ellátásáról minden tárgyi hónapot követő hónap 15.
napjáig teljesítésigazolás birtokában tizenegy résszámla benyújtására jogosult és a
szerződés teljesítése esetén az utolsó hónapot követő hónap 15. napjáig végszám|a
benffitására köteles.

A vállalkozási díj Vállalkozónak a feladat ellátásával kapcsolatban felmenilt minden
költségét, kiadását magában foglalja, további követelés Megrendelővel szemben nem
érvényesíthető.

Arészszámlák és avégszám|a benyújtására a teljesítési igazoláskézhezvételét kövotően
kerülhet sor.

A szolgá|tatás ellenértékét Megrendelő Vállalkozó szám|ájának kézhezvéte|étő|
számított 30 napon belül utalja át Yá||a|koző jelen szerződés bevezető részében
megjelölt fi zetési számIájfua.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez a|vá||a|kozót vesz igénybe, akkor a fenti
előírásoktól eltérően Megrendelő a Kbt. 135. s (3) bekezdésben |eírt szabá|yok szerint
ftzeti ki a szer ző désb en fo gl al t el 1 enértéket.

Megrendelő tájékoztada Vállalkozőt, hogy jelen szeruődés és annak teljesítése az
Art.36lA. $-ban foglaltak hatá|ya a|átartozlk. Vállalkozó kijelenti, hogy az AÍt.36lA,
$-ában foglalt rendelkezéseket, melyek az ő és alvállalkozója, illetve a kapcsolt
váll alkozások közötti ki fi zetésekre vonatkozik, i smeri, azokat b etartj a.

Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy Megrendelő a jelen szerződés teljesítése alapján
történő, a nettó módon számított 200.000,- forintot (azaz kettőszáaezer forintot)
meghaladó kifizetésnél a Vállalkozőnak visszatartási kötelezettség nélkül csak abban az
esetben teljesíthet, ha
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a) Vállalkozó bemutat' átad Vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 (harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes
adőigazo|ást, vagy

b) Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a kóztartozásmentes adőzői
adatbázisban.

3.10' A Megrendelő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése után a kóztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási
kötelezettségaz á|ta|ános forgalmi adóra nem terjed ki.

3.11.A szám|án minden esetben fel kell tüntetni a jelen szerződés bevezető részében
meghatározott kötelezettségvállalás azonosítőját, a szerződés ttrgyát és Vállalkozó
adatait. Ennek hiányaban kiegészítés céljából _ illetve egyébként, a szátmla keltétől
számított 7 napon tul beérkezó szám|a esetében - a szám|át Megrendelő visszaküldi a
kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelmekizárt

3,I2, A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat
felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékesséeére a Ptk. szabá|vai
alkalmazandók.

Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítéseo kötbér' a szerződés megszűnése

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást közös megegyezéssel írásban
szüntethetik meg.

4'2. Felek kifejezetten rögzíttk, hogy a szerződés Megrendelő részérőI történő felmondása a
szerződésszegéshez filződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja
ki' illetve nem kor|átozza.

4.4.

Yá|Ialkoző kötelezettségeinek - felróható _ nem szerződésszerú, vagy nem teljesítése
esetén Megrendelő a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő
hatállyal felbonthatja (elállás), illetve a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:212 $ (3) bekezdésében meghatározott esetben _ha az
eredeti állapot természetben nem állítható helyre - a felmondás jogát gyakorolhatja és
követelheti a neki okozott kár megtérítését.

Megrendelő a fentieken túl a szerződéstől bármikor _ indokolás nélkül - elállhat, köteles
azonban Vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben Vállalkozónak Megrendelő
elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek, bizonyos munkákat már
e|végzett, akkor Vállalkozó arányos dijazásra jogosult.

Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szerződés szerinti Yá|Ia|kozői feladat eredményességét vagy kellő időre
való elvégzését veszé|yezteti vagy gátolj a; az értesítés .elmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelős.

Amennyiben Vállalkozó - neki felróhatóan - a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő _ a szerződésszegésből fakadó
egyéb igényein túl - késedelmi kötbéne jogosult. A késedelmi kötbér a|apja a
késedelemmel érintett részfeladatra eső nettó dij-rész, mértéke az eredménytelenül eltelt

4.3.

4.

4,T ,

4.5.

4.6.



teljesítési határidőtől szánnítva napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%o, a
Yá||a|koző ezt meg!.nladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a szerződéstő|
azonna|i hatá||y a| el á1 lni.

4.7, YáL|a|koző Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a szo|gáltatás _
Vállalkozónak felróhatőan _ nem felel meg a jelen szerződésben megllatározott
feltételeknek, illetve a teljesítés során Megrendelő által megfo ga|mazott igényeknek,
úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér a|apja a
hibás teljesítéssel érintett részfeladatra eső nettó díj-rész, mértéke 20 oÁ.

4.8. Megrendelőnek jogában á|| a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes
egyes részfeladatra eső YáI|a|kozási díjba beszámítani.

4.9. Ha Megrendelő célszenítlen vagy szakszerut\en utasítást ad, erre vállalkozó köteles őt
ftgye|meztetni. A ftgyelmeztetés elmulasztásábő| eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha
azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Yá||a|koző a
szerződéstől elállhat. Ha Vállalkozó nem á|| el, Megrendelő utasítása szerint
Megrendel ő kockázatára köteles a munkát e|v égezni.

4.I0,Ha Yálla|koző a jelen szerződésben meghatározott bármely részfeladatát - neki
felróhatóan nem teljesíti (a teljesítés lehetetlenné válása vagy a teljesítés
megfagadása), úgy Megrendelő a meghiúsult részfeladatra eső nettó díj-rész|et 20Yo.
ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben Megrendelő a
továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Bármely részfeladat vonatkozásában
Megrendelő á|ta| harmadik alkalommal érvényesített meghiúsulási kötbér mega|apozza
Megrendelőnek a szerződéstő| való elállási jogát, amely esetben vtegrendólő a
szerződés teljes nettó ellenértékének 2OoÁ-áva| megegyező összegű meghiúsulási
kötbérre jogosul.

Nem minősül teljesítésnek, amennyiben YáL|a|koző bármely részfeladatáva| 15 napot
meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendilő
hibátlan teljesítésre történő felszólításának _ az ott meghatározott határidőben - nem
tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a jelen szerződésben'
jogszabá|yban, illetve a teljesítés során Megrendelő á|ta| meghatározott
követelményeknek.

4.1|.YáIIa|koző fudomásul veszi, hogy Megrendelő - a Ptk. 6:187. $-ára figyelemmel _
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve hogy a késeáehi vagy a
hibás teijesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

4.IZ.Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni Yá||a|kozőval' külön megjelölve
annak joga|apját és összegét'

4.13.Ha Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, ebben az esetben írásban,
közösen aláirt okiratban rendelkeznek a szerződ,és megszűnésével kapcsolatos
elszámolásról, és a megszüntetésről rendelkező okiratban megltatározott megszűnési
időpontig még fennálló és teljesítendő feladataikról.



4.14. Felek megállapodnak abban' hogy ha a jelen szerződés teljesítése során Válla|koző
olyan köriilménybe ütközik, amely meggátolja feladatai határidőben való teljesítését,
enől haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tarta|maznia
kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.

Vállalkozó köteles továbbá haladéktalanul írásban je|ezni Megrendelő felé, ha:
. olyan ismeret, tény birtokába jut, amely befolyásolj a a fe|ad'atai je|en szeruődésben

rögzítetteknek megfelelő teljesítését;
. olyan körülményt ész|el, amely a fe|adata eredményességét, vagy batáridőben való

elvégzését veszé|yezteti, vagy gáto|ja, és így befolyásolj a a szá||ítás teljesítését.

Yá|Ia|koző értesítésének kézhezvételét követően Megrendelő haladéktalanul írásban
dönt arról' hogy a teljesítési hataridő meghosszabbításához, vagy a teljesítés módjának
megváItoztatásáhozhozzájáru|-e.

4.15. Felek kifejezetten rógzitik, hogy Megrendelő részérő! elfogadott, de a szerződéssel nem
összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető ugy, hogy
Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő j ogai érvényesítéséről.

4.16' Yá||a|koző aZ elyes légkezelők karbantartásától számított 12 hónapos időtartamra
jótállást vá||a| azok hibátlan működésére. A jótállás időtartama a|itt váI|a|koző a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyída, hogy a hiba oka a teljesítést követően
keletkezett.

5.2.

Pénzmosás elleni rendelkezések

A Kbt. 143. $ (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződ,ést felmondani,
vagy - a Ptk.ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően
jut tudomására, hogy aYá||aIkozó tekintetében a közbeszerzési e|járás során kizáró ok
állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi akőzbeszerzési eljárásból.

A Kbt. 143. $ (3) bekezdése a|apján 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) Vállalkozóban közvetetten Vagy közvetlenü| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekeidés k) pont
kb) alpontj ában megh atár ozott feltétel.

b) Vállalkoző kózvetetten vagy közvetlenü| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes

. szewezetben' amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj ában me ghatán ozott feltétel.

5'3, A Kbt. 136. $ (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem fizethet' illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. ó2. $ (1)
bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti foltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles iövedelméneÉ
csökkentésére alkalmasak.

3.

5 .1 .



6.

A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerk ezetét a
Megrenclelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (:; uet<ezaés szerinti
ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Amennyiben Yá||a|koző külföldi adóilletőségrínek minősül, akkor ezuton
meghatalrnazza a magyaÍországi Nemzeti Adó- ei vamhivatalt, hogy a Yá||a|koző
adóilletősége szerinti adóhatóságtól Vállalk ozőra vonatkozó adatokat közvetlenül,
j ogsegély igénybevétel e nélkül beszerczze.

AlváIlalko zőkra, projekttársaságra vonatkozó rendelkezések

Yá|la|koző jogosult a teljesítéshez a|vá||a!kozőÍ' igénybe
Kbt. 138. $ (5) bekezdése szerinti mértékben

de csak a

6.3 .

Vállalkozó köteles Megrendelőnek legkésőbb a szerződésmegkötésének időpontjában
valamennyi a|vá||a|kozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében.
Vállalkozó ezuton nyilatkozik, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|vá||aíkozók nem
állnak kizárő okok hatálya alatt. Yá|Ia|koző a szerződ,és teljesítésének időtartam a a|att
köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt a|vá||a|kozőt
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egytitt nyilatkozni arról is, hogy az á1ta|a
igénybe venni kívánt a|vál\a|kozó nem á||kiznő okók hataly a a|att.

Yá||alkoző köteles a teljesítéshez aZ alkalmasságának igazo!ásában részt vett
szervezetet a Kbt' 65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az a|ka|masság igazo|ásáhőz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása ukko, maradhat el' vagy
helyetttik akkor vonható be más (ideértve az áta|akulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha Yá||a|kozó e szervezet vagy szakember nélkül ,ugy u
helyette bevont űj'szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek az aján|attevőként s]zerződő fel a közbeszerzési
eljárásban az adott szewezette| vagy szakemberrel együtt felelt meg.

Kapcsolattartás

Felek a szerződ,és teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket
jelölnek megaZ alábbiak szerint:

- Megrend e|ő Észéről : Pintér Zo|tánüzemelteté si igazgatő
- Yá||a|koző részérő|: Bene Gábor Zo|tánúgyvezető

Fel9k rögzitlk, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban,
szükség szerint tértivevényes levélben, e-muilb"n vagy teleá' .ii;a" kell megkiildeni,
amely akkor tekinthető szabá|yszeríhnek, ha azt a fápcsolattartá személyeli roszere
kézbesítették, Az értesítós akkor válik joghatályossá, ámikor azt a címzett igazo|tan
átvette.

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyt|atkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazo|tankézhei vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.

7.

7 .1 .

7.2.

- a|  . ) .



7.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette át (az a feladőhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonytásáig - a postai kézbesítés
megkísérlésének napjátkövető 10. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

Felek megállapodnak, hogy a fent megielölt kapcsolattartók személyében történt
vá|tozásről a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében
bekövetkezett változás a másik fé|hez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép
hatá|yba,

Titoktartás

Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljes ített szo|gáltatással kapcsolatosan
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és
adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fé| e|őzetes' írásbeli
hozzájáruIása hiányában nem hozzák nyilviínosságra vagy - a jogszabá|yban arta
feljogosított személyek és szervek kivételével harmadik személy tudomására.
Vállalkozó a birtokába kenilt információkat kizárő|ag a jelen szerződésben
me ghatár o zott fel adatok t elj e sítés e érd ekéb en használhatj a fel.

Felek rögzitlk, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén jogosultak a jelen
szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Az e|á||ás nem zár1aki a titoktartási kötelezeltség
megszegésére irányadó egyéb polgári vagy büntetőjogi szankciók a|ka|mazását,

Yá||a|koző vá||a|ja, hogy aZ információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CX[. törvény 27 . $-ára figyelemmel üzleti titok
címen nem tagad1a meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tarta|mÍrő|.
Yá||a|koző je|en szerződés alákásával tudomásul veszi, hogy nem minősül 11z|eti
titoknak az az adat, amelynek megismerését' vagy nyilvánoss ágra hozata|ét, jogszabá|y
közérdekből elrendeli.

Felek kijelentik, hogy fudomással bírnak az A||ami Számvevőszéknek az A|Iami
Számvevőszékrő| sző|ő 2011. évi LXVI. törvény szerinti, valamint a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalnak az áI|amháztartásro| szőlő 2OI1. évi CXCV. törvény szerinti
ellenőrzési j ogosultságáról.

7.5.

8.

8 .1 .

8.2.

8 .3 .

8.4.

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi' hogy Megrendelő jelen szerződést, valamint annak
teljesítésére vonatkozó e|őirL adatokat a Kbt. 43, $ alapján a Közbeszerzési
Adatbázisban, illetve honlapj án közzéteszi,

9, Vítás kérdések rendezése

Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézete|térést vagy vitát, amely közötttik a szerződés
keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden , a szerződés megkötése
után folmerü|ő, a szeruődés teljesítését akadá|yoző körülményről Felek kölcsonösen
kötelesek e gymást tá$ékoztatni.



10. Egyébrendelkezések

10.1. Felek a szerződést csak a Kbt' 14l. $ szerinti feltételek fennállása esetén. írásban
módosíthatják.

l0.2. Jelen szerződés Felek á|ta|i a|áirás napján lép hatályba.

10.3. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a
teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénlelennek minősílő rendelkezés
vagy ftsz nélkül Felek a szerződést nem kötötték volna meg' vagy e rendelkezés, illetve
részhiányában a szetződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenn é vá|na.

10.4. Felek je|en szerződéssel kapcsolatban felmerült bármilyen vitás kérdés vonatkozásában
alávetik magukat a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos
illetékességének.

A szerződés értelmezése Vagy bármely jellegrí vizsgá|ata esetében Megrendelő birtokában
lévő példány tartalma és szövege az irányadő,

A jelen szerződésnek az a|ább folsorolt mellékletek elválaszthat at|an részétképezik.

Mellékletek:
1. Atláthatósági nyilatkozat
2.Yá||alkoző aián|ata

Szerződő Felek a jelen szerződést _ annak elolvasása után _, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyól

Miskolc, 20T6. jilli Miskolc,20|6.július r

4*-<t(--
NARVIK Kft
Vállalkozó

-8.tffi.
P énnjgy i el l enj e gyz és :

Miskolc, 2o16.július /.

Megrendelő

Miskolc, 20|6.július {.



l. sz. mellékelt
Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a Y á|la|koző

- nem á|| csőd- vagy felszámolási eljárás' végelszámolás, önkormányzati
adósságrendezési elj árás alatt;

. tevékenységét nem fiiggesztettefe|,vagytevékenységét nem fiiggesztették fel;
- nincs az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XC[. törvény 178. $-ának 20. pontja

szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása;
- nem minősül az alábbi bűncselekmények vonatkozásában büntetett előéletűnek

da) a2)I3.június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről sző|ő 1978.
évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározottközélet tisztaságaelleni
vagy XVII. fej ezetében meghatár ozott gazdasági bríncselekmény,
db) aBúntető Törvénykönyvről sző|ó 2012. évi C. törvény XXV[. Fejezetében
meghatározott komipciós bűncselekmény, XXXVil. Fejezetében
megbatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény,
XXXX. Fej ezetében me ghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL.
Fejezetében meghatározott pénzmosás' XLI. Fejezetében megltatározott
gazdá|kodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott
fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát Sértő bűncselekmény
vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerués és az információs
rendszer elleni bűncselekmény;

- nem á1| gazdá|kodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség
betöltését kizárő foglalkozástól eltiltás hatá|ya alatt, illetve tevékenységét a jogi
személlyel szemben a|ka|mazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. $ (2) bekezdése a|apján a bíróság jogerős ítéletében nem
kor|átozta;

- állami vagyon hasznosítására irányu|ó korábbi - három évnél nem régebben
lezáru|t - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott;

- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. $ (1a) bekezdés szerint át|áthatő
szervezetnek minősül;
anemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés 1. b)
pontja szerint rendelkezései alapján át|áthatő szewezetnek minősül, tényleges
tulajdonosai a cégkivonatban szereplő tagok. Vállalkozó vá||a|ja,hogy ai előir1
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. A
szeruődés a|áírásáva|Yá||a|kozőhozzájáru| ahhoz,hogy az átláthatósági feltétel
ellenőrzóse cé|jÍhő| a szerző,désből eredő követelések elér,uléséig, * {ht.55. $-
áb an megh atár ozott adatokat Megrendelő kezelj e.

*-'l l 
Í

DMr=:
NARVIK Kft

Yá||a|koző

Miskolc, 2016.július
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