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Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrésZről a Közép-Duna-Yölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi lgazgatóság
(1088 Budapest, Rákóczi út 41'), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

öropnoJnKT EGER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(székhely:3300 Eger, Szvorényi út 10., Cg 10-09-02426'I, adószám:I2515886-2-10,
bankszámla száma: 10103 513 -441227 00-00000006 ), mint fővállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó) között
másrészről a

a mai napon aZ a\ábbl

feltételek szerint.

I.

Előzmények

1' Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekőI szóló 2003. évi CXXX. töruény (a
továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljarást (a
továbbtakban: közbeszerzési eljárás) folyatott Ie' Az eljárást megindító hirdetmény a
Közbeszerzési Értesítő152. számában, rÉzezoztzoog szám alatt jelent meg. Megrendelő a
kcjzbeszerzési e|járás Íárgyát az ajánlattételi felhívás II. 1 .5) pontjábarr határo zta me1.
E szerint

a

közbeszerzés tárgya:

A

,,Szentendre, Dózsa György laktanya területén klórozott szénhidrogén szennyeződés
részletes tényfeltórtisa, tényfeltárási dokumenttició, valamint a kármentesítési monitori g ten
elkészítése,,a dokumentticióban foglaltak szerint, a 219/2004' (l/II'21.) Korm. renclelet
7' számú mellékletébe n r Ógzíte tt lar talmi követelményeknek megfelelően'

A.feIszín alatti vizek védelméről szóló 219/2001' (VII'21) Korm' rendelet (a továbbiakban"
fctvR ) 7. $-a és a 2' számú melléklete alapján a terület felszín alatti víz álktpota
szempontjából fokozottan érzékenyterület' A tényfeltárást a favR. 7. számú mellékletében
meghat1lrozott formai és tartalmi követelmények alapján kell dokumenttilni.
A mintr.nételezéseknélés a mintdk analitikai vizsgálatánál a földtani közeg és a felszín alatti
víz szennyezéssel szembeni védelméhezszükséges hatarértékekről és a szennyezések méréséről
szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú mellékleténekelőírásai
szerint keIl eljárni.

2. Megrendelő a közbeszerzési eljarásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egynással
összevetette, és döntését 2010'02'04' -én kihirdette' Megrendelő közbeszerzési eljárásban
hozott döntése szerint a nyefies ajánlattevő Vállalkozó lett.
3. Ilyen előzmények után a felek a Kbt. 99. $-ának (1) bekezdése alap.ján az alábbiak szerint
ál1apodnak meg'

II.
A szerződés tárgya

4. Megrendelő megrendeIi, VáIlalkozó pedig elvállalja a,,Szentendre, Dózsa György 1aktanya

terűIetén klórozott szénhidrogén szennyeződés részletes tényfeltáIáSa, tényfeltárási
dokumentáció, va1amint a kármentesítési monitoring terv elkészítése,a dokumentációban
foglaltak szerint, a 2L912004. (VII.21') Kotm. rendelet 7 ' számtt mellékletébenrögzitett
tar1almi követelményeknek megfelelően az ajánlaltéte|í felhívás, a közbeszerzési eljárás során
az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott. és a jelen szerzódés részéÍképező dokumentáció (a
továbbiakban: dokumentáció.1l. a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb okiratok,
valamint

a

jelen szerződéshez kapcso1ódó melIékletek tartalma szerint'

A

Részletes tényfeltárást és a Kármentesítési monitoring teryet a KTvF24852-4l2009
haléxozat alapj arr kel1 a Vállalkozónak elvégeznie.

5.

A

fúrási és labor munkák végzéséhezszükséges a Meglendelő által nem biztosított _
engedélyek (p1. tulajdonosoktól megkémi az engedélyeket mind fúrásra, mind átjárásra,
valamint furások engedélyezése) beszerzésének költségét a Vállalkozó viseli.
A Vállalkozó köteles mindegyik hrsz.-mal megjelölt területről mind a kezdeti mind a
végá1lapotról fényképés videó felvételt készítenr.
6. Vá11alkozó kijelenti, il1etve kötelezettséget

vállal arra' hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes

körűen
megvizsgálta, hiányta1anul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával
jogilag köte1ezőnek ismeri e1;
- a dokumentációt megismefie és azt a jeler-r szerződés szerinti munka elvégzéséhez
megfe1előnek találta;
- a dokumentáció és egyéb okiratok Szövegét megéÍette, azokat nem tartj a ér1elmetlerrnek
vagy kétértelműnek;
- az esetleges felvilágosítás kéréseknélkielégítő, elégséges magyarázatot kapott;
- a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően és az
abban szabályozottak Szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva szerződés szerinti
határidőben, utólagos fizetés mellett, saját költségén hiba- és hián}'rnentesen elkéSzíti;

Megrendelő felhívj a a figyelmet arra' hogy a részletes tényfeltárás során a Vállalkozó a

közvetlen kapcsolatot

a

Megrendelővel tartja,

tulajdonosokkal) bármilyen egyeáetést csak
egyeáetéSt követően fo1ytathat.

a

az

érintett hatóságokkal (esetleg
illetve előzetes

Megrendelővel közösen,

7. A Megrendelő biáosítja, hogy a
eredményeket, dokumentumokat a

területrőI rendelkezésre
Vállalkozó megtekinthesse.

álló korábbi

vizsgáIati

l Az ajánlatkérő felhívja az aján|atÍevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyát és terjedelemét az
,,Ajánlati
dokumentáció'' h^t^Íozz^ mel' Az
dokumentáció'' ban meghatározott eredetű' típusúdolgokra történt
''Ajánlati
bivatkozás kizáróIag a tárgy jellegének
és színvonalának egyértelmíi m€ghatározása

érd€kében tt'rtént.

III.

Yállalkozási díj' fizetési feltételek
8.

Vállalkozási díj

8.1 Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítéséértösszesen 6.900.000'- Ft + ÁFA összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek
megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó, az áfa összegét is tartalmazó összege egyösszegű
áta|ályáron: 8.625.000'- Ft, azaz nyolcmillió hatszázhuszonötezer forint (a továbbiakban:
teljes válla1kozási díj).
8.2

Az

áLta|ános forgalrni adó megfizetésére a mindenkor hatályos jogszabályok alapj án kerül

sor.

8.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amemyiben a közbeszerzési elj árás
megindítását követően az áItalános forgalmi adó mér1ékej ogszabály-módosítás révén_

megemelkedik, ez a te1jes válla1kozási díj összegét nem emeli meg, ennek teljes pénzügy
kockázatát és terhét Vállalkozó viseli. Vál1alkozó az általános forgalmi adó megemelésére
tekintettel a vállalkozási díj vagy arrnak bármely részénekmegemelésétnem követelheti,
egyéb di1azásra, költségtérítésre,kár1érítésrevagy egyéb jogcímen alapuló követelésle nem
jogosult' Vállalkozó kifejezetten megerősíti, hogy ezze\ a feltétellel az ajánlatának
közbeszerzési elj árásban való benyújtásakor tisztában volt, ennek a feltételnek az
elfogadásával tett aj ánlatot.
8.4. Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződés szerint igazolt teljesítésről kiállított
igazo|t szánlla kéZhezvételétőlszámított 30 napon belül köteles Vállalkozó részére
megfizetni.

IV.
Teljesítés

9.

Teljesítésihatáridő: 2010. április 30.

A Tényfeltárási Záródokumentáció és a kármentesítési monitoring terw véglegesíteÍÍváItozatál
a Vállalkozónak 6 nyomtatott példányban és 2 példány digitálisan rögzítet formátumban (CDn) kell benyújtania a Közép-Duna-vö1gyi Kclmyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatőság részére'
A digitális állomány és az írott anyag között eltérésnem megengedett.

A

szerződéses feladatok teljesítésétakkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Tényfeltarási
Záródokumentációt és monitoring tervet a Kőzép-Duna-völgl Kömyezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság és a Közép-Duna-völgyi Kömyezetvédelmi' Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség e1fogadta'

A

Tényfeltarási Zaródokumentáció végleges beadása előtt (20l0. április 30') előzetesen
2010. április 20-ig be kell adni egyeztetéS végett az elkészült anyagot a Közép-Duna'vcilgyi
Kcimyezetvédelmi és Vízűgyi Igazgatóságra'

l0. Nem

érvényesíthetőkötbéf a Vállalkozóval szemben, ha a Tényfeltárási
Zaródokumentációt és monitoring tervet az e|őírÍ teljesítéSifeltételeknek megfelelően a
Közép-Duna_völgyi Körrryezetvédelmi és Y ízigyi Igazgatóság részérebenyujtotta, és így
időben az Igazgatóság be tudta nyujtani a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére,de a hatóság csak a teljesítésihatrlridőt
követően bocsátja ki az elfogadó hatarozatot.

1l. Nem

érvényesíthetőkötbér a Vállalkozóval szemben, ha a Tényfeltárási
és monitoring tervet az e\őírt teljesítési feltételeknek megfelelően a
Kömyezetvédelni és Yizngy Igazgatóság részérebenyújtotta, és így
időben az Igazgatóság be tudta nyújtani a Közép-Duna-völgyi Kömyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére,de a hatóság csak a teljesítésihataridőt
Záródokumentációt
Közép-Duna-völgyi

követően ír elő hiánypótlási , i11etve javítási kötelezettséget.
Ekkor a Vállalkozónak kötelessége a hian1pótlás a1ap.1án az anya9oÍ (okat) kijavítani, még ha
ennek esedékessége a teljesítéSi határidő után is van.
Vállalkozó a javított példányt mind papíralapon, mind CD formátumban bocsátja Megrendelő
rendelkezésére.

A

v.

fe|ek jogai és köteleze(tségei

12' Szerződő felek megállapodnak abban' hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztarják egymást
nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről,de minden olyan körülményről (tény,
adat, kérdés),amely a szerződés teljesítésérekihatással lehet. Megrendelő jogosult
képviselője, vagy kijelölt szakembere útján Vállalkozó tevékenységétellenőrimi, de az
ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésétnem hátráltathatja.
Fentieknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, eg;nrrással személyesen egyeztet(het)nek.

13. Vállalkozó

a

lefol}tatott közbeszerzési eljarás alapján megkötött

mellékletei, illetve a

szerződés, arrnak
Megrendelő képviselőjének utasításai szerint köteles eljámi.

14. Megrendelő a kapcsolattar1ásra kijelölt személyének kilététa szerződés megkötésekor
köteles Vállalkozó tudomására hoznt' Az e tekintetben esetlegesen bekövetkező személyi
változásról Megrendelő haladéktalanul tájékozta!a Vállalkozót. A jelen pont szerint adott
utasítás nem te4edhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé. Ha Megrendeló célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítáSt ad, erre Vállalkozó
köteles őt figyelmeáetni. A figyelmeztetés elmulasáásából eredő kiirért Vállalkozó felelős'
Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetéS ellenére utasítását fenrtar1ja, Vállalkozó a
Megrendelő utasítása SZerint, Megrendelő kockazatára köteles a munkát elVégezni.

állapotban a
a munkaterületet a munka megkezdéséhezszükséges
felek közösen
napon belül átadni. A munkaterület átadását a

15. Megrendelő köteles

szerződJskötést követően 15
rögzitik
a láírt jegyzökönyvben

ltí

'
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l7. A Vállalkozó köteles

a

a nlús;.'akj ;áta.1is-át''étel befqje'zésénekidőpontjáie

baleset- és tűzvédelmi előírásokat betar1ani és betartatni.

18. A felvonu|ás, valamint a kőzmű- és energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik.
Vállalkozót a munkaterület átadás-átvételének napjátóI a szerződés teljes időtartama alatt
teljes kclrű kárveszély terheli.

19. Vállalkozónak Megrendelő és képviselőinek részéreberendezett irodakonténert kell
biztosítani'

20. Vállalkozó köteles a munkavégzéstúgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt
minden olyan körülményről haladéktalanul éftesíteni, amely a teljesítéseredményességét
vagy határidőben történő elvégzésétveszélyeÍetivagy gátolja. Az ér1esítéselmulasáásából
eredő káréft vál1alkozó felelőssé gge1 tartozik.
21.

A szerződéssel kapcsolatban jognyi1atkozat

tételre jogosultak:

Megrendelő részéről:
Név: Baross Károly Igazgató
Cím:Budapest i088, Rákóczi
T el: 47 1 -3 5 10;4'7'7 -3520

rjrt

41.

Vállalkozó részéről:
Név: Fekete Zsolt Ügyvezető
Cím: 3300 Eger, Szvorényi út 10.
Tel: + 36 361411-703l' +36 30/96 55 381

22. Y ál\a|koző a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak (különösen a 29012007.
(X. 31 Kormanyrendeletnek) megfelelően építésinaplót nyit, s ax folyamatosan vezeti,
il1etőleg az épitkezéshelyszínéntartj a a munka befejezéséig.
23. Megrendelő által a kapcsolattartásra kije1ölt személy:

Cím: RényeinéKerepesi Enka
Telefonszám:477 -3 500 l 120'7 8
F axszám:4'7'7 -3539
E-mail: kerepesi.erika@kdvvizig.hu

Mobil:-

,?

24. Y állalkoző által a kapcsolattartáSra kije1ölt személy/szeTvezet'. Fekete Zsoltlokoprojekt
Eger Kömyezetvédelrni Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím: 3300 Eger, Szvorényi út 10.
relefonszam: 3r 3Ó / 41 1- 10]
Faxszám: + 36 361 517 316
E-mail : okopro@okopro.t-online.hu
Mobil: + 36 30 96 55 381
25. Megrendelő, illetőleg az áIta\a kijelölt személy a Vállalkozó, annak alvállalkozói, illetőleg

a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők

tevékenységétés munkavégzésétmindenféle
jogosult
ellenőrizni. Az e1lenőrzés azonban a szükséges mértéken
korlátozás nélkül, bármikor
felül nem zavarhatj a Vállalkozó munkavégzését.Az ellenőrzéskor feltárt hiányosságokról az
ellenőrzést végző levélben tájékoztatja Válla1kozót, szűkség esetén tartalmát az épitési
naplóban is rögzíti.
A terr,től eltérő munkavégzés, vagy jelentős minőségi kifogás esetén a Megrendelő
képviselője a munkát leál1íthat1a, melyet levélben a Vállalkozó tudomására hoz.
Továbbiakban a \evél az építésínapló mellékletét képezi'
26. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos rninder-r lényeges körülmény.t, észrevételt, adatot és
utasítást rŐgzítenek az építésinaplóban.
27.

Alvállalkozók

27.l Y áIlalkoző a jelerr szerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személy,re tör1énő
átnlházására nem jogosult' A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie' A teljesítésben

10% feletti alvállalkozóként csak olyan szemé1y, illetve szeruezet vehet részt, akit/amelyet
Vállalkozó aj anlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha
az általuk előre nem látható oknál fogva, a Szerződéskötést követően beállott körülmény
fol}tán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb
személy, szeÍnezet közreműködéséhez hozzáján:1t. Megrendelő a Kbt' 304. $-ának (3)
bekezdése szerint a hozzájáruIását kizárőlag akkor adhatj a meg, ha az megfelel a

közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatáÍoZott követelményeknek.

27.2 Y á|Ialkozó a flentiekke] összhangban igénybe vett alvállalkozóéft úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélktil nem következett volna be.
27.3 Y áI|a|koző köteles a nrunkavégzésbebevonni kivánt I0oÁ alatti alvállalkozókat és a
Megbízóval jóváhagyatni' Jóváhagyás nélkűl az alvál1alkozó munkát nem végezhet.

vL

A szerződés teljesítése
28' Átadás-átvételi eljárás

28.l Az átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, lra a Tényfeltárási Záródokumentációt 6
példányban + 2 CD digitálisan aZ átadás átvételi eljárást megelőzően legalább 4 nappal
korábban átadta.

28.2 Y áIlalkozonak az áladás-átvételi eljárás előtt igazolnia ke1l azt, hogy a dokumentációban
előírt és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott előírásokat teljesítette.

VII.
Késedelmes vagy hibás teljesítés,meghiúsulás

29. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésénekbiaosításara kósedelmi és meghiúsulási

kötbérre jogosult'

30. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen

SzeÍződéSben

meghatározott hat.íÍidőt VáIlalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi
kötbéne jogosult, feltéve ha a késedelem Vállalkozónak felróható.
A késedelmes teljesítés tekintetében a késedelmi kötbér napi összeg az áfa összegét magában
nem foglaló vállalkozási díj 2 ezreléke'

31. Amennyiben a határidő tekintetében Vállalkozó szórnára felróható módon 30 (harminc)
napot meghaladó késedelembe esik, úgy aá felek olyan fokú szetződésszegésnek tekintik'
amely alapj án Megrerrdelő - káftérítésikötelezettség nélkü1 _ egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát. Megrendelő elállhat a szerződéstől akkor is, ha a teljesítésihatáridő lejárta előtt
nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát, vagy munkarészt olyan számottevő
késedelemmei tudja teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés már nem áll érdekében.Az
e pontban megh atáÍozott esetekben Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre is.
32. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okbó1
szűnik meg, amelyért Vállalkozó felelős, Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie
Megrendelő részére'A meghiúsulási kötbér mér1ékeaz áfa összegét nem tartalmazó
vállalkozási dij l)%-ának megfelelő összeg' Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának
tekintik különösen aá, ha Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítés miatt eláll a jelen
szerződéstőI.
33. Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól.
is jogosult.
Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére

34. Megrendelő elállhat a szerződéstől az a]'ábbi esetekben is:

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;
munkaterűletet nem veszi át a jelen szerződés 14.
pontjában meghaÍáÍozoÍÍ"időpontot követő 15 napon belül;
- Vállalkozó az ajinlat részekéntáltala ben1ujtott ütemterv szerint nem kezdte meg a
szerződés teljesítéséta munkaterület átadását követő 30 napon beliil;
-

- Vállalkozó neki felróható okból a

i

- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvá'llalkozőt vagy egyéb
kőzreműködőt a telj esítésbe;
- Vá1lalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ e1.

az qán\atában foglaltaknak megfelelően a laborwizsgálatok szakszerű
elvégzéséreszakképzett, gyakorlott személyzettel és megfelelő felszereltséggel rendelkező,
akkredítált laboratóriumot bíz meg, melynek tényétMegrendelő felé igazolni köteles, s
sajátj aként felel és a vonatkozó legújabb ismereteket, előírásokat,
me1yrek munkavégzéséért
szabványokat alkalmazza a te1jesítés során.
35. Vállalkozó

VIII.
Titoktartás
36' Szerződő felek megállapodnak abban. hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint
a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként keze|ík. Ez
nem vonatkozik ana az infonrrációra, amely titokban tartását jogszabály előírása nem teszi
1ehetővé.

37. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt' 73. $ -ának (2) bekezdése szerint nem
kor1átozható, il1etve nem tiltható meg iizleti titokra hivatkozással olyan információ
nyilvánosságra hozatala. amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra VonatkoZó külön törvényben meghatároZott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik. Felek tudomással bírnak arról is, hogy ajelen Szerződés a Kbt. 99/A. $
(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfele1ően közérdekű adatnak minősül.

IX.
Nyilatkozatok
38. Felek kijelentik, hogy

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kr1elölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága' vagy vezető
testűlete szabályszerűen engedélyeáe és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendeIkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevébelr aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisárált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerzódés aláírása és
teljesítése nem erednrényezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félkéntszerepel;
_ nincs olyan fiiggőben levő kotelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény' amely
kedvezőtlerrül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,teljesítésérevagy saját
telj esítésikészségére,illetve képességére.
-

szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek
nylatkozatot egymásnak, ajánlott, téfiivevényeslevé1 útj arr.

39.

A jelen

,'/

x.
Jogviták rendezése

40. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békésúton, tárgyalások útjan kívanjak
rendezni, s csupán akkor fordu1nak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett
eredmén1re'

4l. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétőlszámított 30 (harminc)

napon belül
pertárgy
fiiggően
a Pesti
éfiékétől
nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetrk magukat a
Központi Kertileti Bíróság' vagy Fővarosi Bíróság kizárólagos i1letékességének.

xI.
Egyéb rendelkezések

Az aján|aÍtételi felhívás, a dokumentáció, Válla1kozó ajánlata, valamint az ezen kivii|
feltett egyéb kérdésekés az ezekre adott váIaszok a jelen szerződés elválasáhatatlan részét
képezik'

42.

43. Ugyancsak a jeler-r szerződés elválaszthatatlan részétképezik a szerződés mellékletei.
Amerrnyiben a jelen szerződés részétképező okiratok, illetőleg a mellékletek tartalma köZött
ellentmondás lenne, úgy az értelmezés során elsődlegesen az ajánlattételi felhívás,
másodlagosan az aján|ati dokumentáció' harmadlagosan a nyeftes ajánlat, végső soron pedig
jelen szerződés tafialma az irányadő.

44. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök
felhasznáIásának ellenőrzéséről szőIő 2|9012002. ( VI.21.) Korm. határozat alapjárn az Állami
Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a
rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerú felhasználását.

45. Megrendelő tájékozatja Vállalkozót, hogy aje1en szerződés szerinti kifizetések az adőzás

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3ólA' $-ának hatálya aláhrtoznak.

XII.
Mellékletek
sz. melléklet: A közbeszerzési eljárást megindító ajanlattéte1i felhívás és a dokumentáció
sz. melléklet: Vál1alkozónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.' a Kbt. és a felszín alatti vizek
véáe1mérőI szőIő 219l2O04. (VII.21 .) Korm' rendelet, valamint a vonatkozó egyéb

jogszabá1yok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezőt. jóváhagyólag 7 eredeti példányban aláírták.

Brrdapest, 2010. február 16.

MegrendeIő

Ellenjegyezte:

Ellenje gyezte;
sZöllősi zoltán
9aZdasági igazgatóhelveftes
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