
eszkdzdlt megrendel6s6nek megfelel6en, 6s a jelen szerz6d6s melldkletdt kdpez6 teljesit6si
helyek listija 6s viillalkoz6 ajrinlata (egys6g6rak) alapjan eredmdnyfelel6ss6ggel.

1,2, Szerzijdf Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a jelen szerz6d6s keretszerz6d6s jellegii. Erre
tekintettel a jelen szerz6dds trirgydt kdpez<i feladatok - figyelemmel a I . mell6kletben foglalt
munk6latokra - a szerz6d6s teljesit6se sonin v6ltozhatnak.

I.3. Jelen szerz6d6st a Szerzod1 Felek hatiirozott id6re, annak al6irasrinak napj6t6l a
keret6sszeg kimeriil6s6ig, annak hiriny6ban 2020, mrircius 31. napj6ig k6tik.

II. A szerz6d6s 6rt6ke
II.1. Szerz6d6 Felek megrillapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s alapjrin Megrendel<i a
szerz6d6s id6beli hat6lya alatt maximiilisan nett6 16.500.00Q,- Ft, azaz nett6 tizenhatmilli6-
olszinezer forint drtdkii szolg6ltat6s megrendeldsdre jogosult. A vrillalkoz6i dij keretdsszeg, a
munkii,k elsz6mol6sa t6teles elszii.rnolissal az 1 . sziimri mell6kletben rdszletezett
egys6gri.rakkal t6rt6nik.
Megrendel6 nem v6llal kdtelezetts6get a teljes keretdsszeg erejdig t6rtdn<i megrendeldsre.
Szevod6 Felek megiillapodnak abban, hogy a fenti keretdsszeg ki nem meritdse (fel nem
haszn6lasa), nem minrisiil a Megrendeki r6sz6t6l szerz6d6sszegdsnek,
szerz6d6sm6dositisnak. Szerz6d<i Felek megrillapodnak tov6bbri abban, hogy a Yiilalkoz6 a
keretdsszeg ki nem merit6se (fel nem haszn6ftisa) okrin semmifdle jogcimen nem terjeszthet
el6 ig6ny.t a Megrendel6vel szemben.
Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik a vrlllalkozrisi munkrlk kifizet6sdhez sziiksdges
p6nziigyi fedezettel 6s eleget tud tenni fizet6si kdtelezetts6gdnek.

11.2. Az egyes ellitand6 tev6kenys6gek egys6gr4r6t a k6zbeszerz6si eljrirrls alapjan a
Vrillalkoz6 6ltal tett ajinlat tartalmazza, mely jelen szerz6dds 1. sz6mri mell6kl et6t kepezi. Az
egyes feladatokra meg6llapitott dijak 6taldnydijnak min<isiilnek. Szeruodb Felek az futalinydij
jogi tartalm6val tiszt6ban vannak.

II.3' Megrendel<i tdbbletmunkaig6nlt nem fogad el. v6llalkoz6 - mint a szerz(jdls trirgydval
kapcsolatban kell6 szak6nelemmel rendelkez<i szemdly - jelen szen(jdls allirirsiwal kijelenti,
hogy a kdzbeszerzdsi eljrir6s alatt teljes mdrt6kben megismerte az elv{gzendi| feladatot es
annak k6rtilm6nyeit, igy kijelenti, hogy az 5ltala megajrinlott vrillalkoz6i dij valamennyr, a
szerz6ddsben meghatiirozott feltdtel kieldgitds6hez sziiksdges munkara (anyagra, stb.)
fedezetet nyrljt, igy tdbbletmunkaig6ny6r6l jelen szerz<iddssel felt6tel ndlkul es
visszavonhatatlanul lernond.

II.4. Minden, a Megrendel<i rendel6s6re elvlgzetl munkdt a szerz6d6sben megii{lapitott
dijakon 6s rlrakon, vagy abb6l kiindulva kell 6rt6kelni.

IIL P6nziigyi elszimol6s, fizet6si felt6telek
I[.1' Vdllalkoz6t szerztid6sszeni teljesitds eset6n v6llalkoz6i dij illeti meg a szerz6dds 1. sz.
mell6klete szerint, aj6nlat6ban megadott, egys6g6rak alapj6n. A v6llalkoz6i dij elsziimol6sa az
el6bbi egys6grirak alkalmaz6sdval t6teles elsziirnoldssal t6rtdnik a Villalkoz6 altal tdnylegesen
teljesitett, 6s Megrendel6 6ltal igazolt teljesit6snek megfeleloen.

III.2. Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik a villlalkoz6si munkrik kifizetds6hez sziikseses
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Villalkozisi keretszerz6d6s

amely ldtrejdtt egyr6sn6l a

FESZOFE Ferencvirosi Szociilis Foglalkoztat6 6s Ell6t6 Nonprofit Kft. (sz6khely: 1097

Budapest, Gubacsi ut 89., cegiegyz6kszdm: Cg.0l-09-890519, ad6szrim: 18229329-2-43,

k€pviseli: Seb6k Endre iig)'vezet6 igazgat6), mint megrendel6 (a tovribbiakban: Megrendel6),

mrisr6szr6l a

Park - Komplex Kert6szeti Korldtolt Felel6ss6gfl Trirsas6g (szdkhely: 2461 Timok, Sport

utca 6., c5$egyzbkszinn: Cg.13-09- 137640, ad6sziirn: 22688598-2-13, banksziirnlasz6m:

10300002-10502372-49020010, kepviselti: Csoma B6la iigyvezet6), mint v6llalkoz6 (a

tov6bbiakban: V6llalkoz6)
egyiittesen Szerz6d6 Felek kdzdtt az alulirott helyen 6s napon, az alibbi felt6telek szerint

Preambulum
Megrendel<i, mint ajrlnlatk6r6 2019. jrilius 17. napj6n nllt kdzbeszerzdsi eljriLr6st inditott a

k6zbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (tovribbiakban: Kbt.) M6sodik R6sze, 81.

$ szerint ,, Budapest IX. keriilet Ferencviros Onkorminyzatinak tulajdonfban 6s

kezel6s6ben l6v6 parkokban 6s kiizteriileteken gyepfeliiletek kezel6se 6s kiilterjes
kaszilrisa II. iitem " trlrgyu targyban, amely az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban (TED-
Tenders electronic daily) 2019/S 142-349684 azonosit6 sz6mon, az Elektronikus

K6zbeszerz6si Rendszerben 8KR000839642019 azonosit6 sz6mon kertilt kozzetetehe.

A Vrillalkoz6, az eljririsban az eljrir6st megindit6 felhiv6s, kdzbeszerzesi dokumentum,

valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban meghatiirozott felt6teleknek megfelel6 6rv6nyes

ajrfurlatot nyijtoft be, arnely az elj6rrlst megindit6 felhiv6s szerinti 6rt6kel6si szernpont alapj6.n

a fegiobb 6r-6rt6k ar6nyt tartalmaz6 aj6nlatk6nt keriilt kiv6lasztdsra, amelynek megfelel6en a

Megrendel6 a V6llalkoz6t hirdette ki az eljrir6s nyertesek6nt.

Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6st a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6sei alapjan a fent

hivatkozott kdzbeszerz6si elj6r6sra tekintettel, annak r6szek6nt iqifr. al6. A kozbeszetz'Asi

eljiir6s dokumentumai jelen szerz6dds elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik (azok fizikailag jelen

szerzod€shez csatoldsra nem keriilnek), kiildniis tekintettel az eljrirdst megindit6 felhivas ds a

kozbeszsrzlsi dokumentum rendelkez6seire, valamint a nyertes ajrinlat tartalmara.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy k6sz 6s kdpes Megrendel6 szerz6d6ses c6ljrinak megfelel6 teljes

k6ni, gondos 6s magas szinvonahi teljesitdsre. vrillalkoz6 kijelenti, hogy nincs olyan

ftigg6ben ldv6 k6telezetts6ge, amely kedvez6tleniil hat a jelen szerz6d6sben foglaltak

ervdnyess6gere, teljesit6s6re vagy saj6t teljesit6si k6szs6g6re, illetve kepess6g6re.

I. A szerz6d6s t6rgra 6s id6tartama
Ll. Megrendel<i megrendeli, V6llalkoz6 elvrillalja a jelen szerz6d6snek 6s a kdzbeszerz6si

eljar6s iratanyagiinak megfelel6en a Budapest F6vriros IX. keriilet Ferencvdros

onkormrlnyzatrinak tulajdon6ban 6s kezelds6ben l6v6 parkokban 6s kdzteriileteken

gyepfetiiletek keze16s6t 6s kiiltedes kaszil6s6t a Megrendel6 jelen keretszerz6d6s terh6re
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1Y.2. Y6llalkoz6 a szerzridds megkdt6sdnek id<ipontjriban, majd - a k6s6bb bevont
alv6llalkoz6k tekintet6ben - a szerz6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt kdteles el6zetesen az
ajrinlatk6r6nek valamennyi olyan alvilllalkoz6t bejelenteni, amely rdszt vesz a szerz6d6s
teljesit6sdben, 6s - ha a megelozf k6zbeszerzdsi elj6r6sban az adotl alviillalkoz6t m6g nem
nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nllatkozni vagy az fintett alv6llalkoz6 nyilatkozat6t
benyujtani arr6l is, hogy M 6,lIala ig6nybe venni kivrint alv6llalkoz6 nem 6ll a megel6z6
kdzbeszerz6si eljrir6sban elfirt kizia6 okok hatdlya alatt.

IV.3. V6llalkoz6 a fentiekkel dsszhangban ig6nybe vett alviilalkoz6ert fgy felel, mintha a
munk6t maga v6gezte volna, alvrillalkoz6 jogosulatlan ig6nybevdtele eset6n pedig felel6s
minden olyan krir6rt is, amely an6lkiil nem kdvetkezett volna be.

V. Szerz6d6 Felek jogai 6s kiitelezetts6gei
V.l. V6llalkoz6 jelen szerz6dds al6ir6s6val igazolja, hogy a munkafeladatot meg6rtette, a
szerzod9s tttrgyi./' kdpezo munk6t az adott kdriilm6nyek pontos ismeretdben v6llalja.
V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s tirgyii kfpezf feladatokat megismerte, az fltadoIl
kdzbeszerz6si dokument6ci6t 6ttanulmdnyozta. A Vrlllalkoz6 a jelen szerz6ddsben
meghatiirozott feladatokat a Megrendel6 Megrendeldsdben foglaltaknak 6s utasitiis6nak
megfelel6en kdteles kdzvetleniil a Megrendel6 r6sz6re teljesiteni.

V.2. Megrendel6 az egyes munkrikra vonatkoz6 megrendel6sdt a t6nylegesen elv6rt
munkakezd6s napj6t megel<iz6en, legaldbb 3 nappal kdteles a Vrillalkoz6val k6zdlni.
A megrendel6snek tartalmaznia kell legal6bb az al6;bbiakat
Gyepfeliiletek kezel6se 6s kiilteq'es kasz6l6sa:

- gyepfeliiletek fenntart6s6val drintettteriiletekmegjel6l6s6t,
- a teljesit6si hat6rid6t,
- egy6b elv6r6sokat.

V.3. Villalkoz6 az ajinlatban v6llaltak betartdsa figyelembev6tel6vel k6teles a
munkavdgz6sre az al6bbiak szerint:
- egy teljes kasz6l6si kdr teljesit6s6re vrillalt hatrirido naptriri napokban megadva, es6s napok
figyelernbev6tele n6lkiil: l0 nap,
- egy teljes kasz6l6si k6r alkalm6val keletkezett zdldhullad6k elsz6llitisanak teljesit6s6re
v6llalt hatririd6 naptari napokban megadva, es<is napok figyelembev6tele n6lkiil: 10 nap,
- egy6b zdldhullad6k elsz6llitris6nak teljesitdsdre v6llalt hatririd6 naptari napokban megadva
max. 50m3-ig, es6s napok figyelembevdtele n6lkiil: 1 nap.

V.4. Minden, a szerz<id6s teljesit6sdt akad|lyozo, el nem hiirithat6 ki.ils<i k6riilm6ny (vis
maior) a teljesit6si hatririd6 m6dositiis6t vonhatja maga utiin, kiv6ve, ha b6rmilyen
munkaszervez6si (<ibb munkav iilal6 alkalmaztrsa, munkaszerv ez€s megvitltoztat6sa, stb.)
eljiir6ssal megoldhat6 lett volna a hatarid6 betart6sa, melynek kdlts6gei a Vrillalkoz6t terhelik.
A hatdrid6 m6dosuldsii.hoz az ok (6s annak fennrilkisrinak id6tartama) Megrendel6 fel6 t6rt6no
bejelent6se 6s a Megrendel6 j6vrihagyrisa sziiks6ges.

V.5. Nem eredm6nyezik a teljesitdsi hatririd<i m6dosullsdt az elhrirfthat6, illetve a Vrillalkoz6
6ltal kell6 gondossdggal el6re l6that6 okok miatt bekdvetkezett k6sedelmek.

v.6. v6llalkoz6 kdteles minden, a szerzodl,s tirgyi-n kepez6 munk6latok kivitelez6s6hez
sziiks6ges tev6kenys6get ri gy v6,gezni, hogy az feleslegesen ne zavaq'a a kdzrendet, a k6zutak,



p5nnrg1vr' fedezettel 6s eleget tud tenni fizet6si ktitelezetts6genek.

III.3. Megrendel6 eloleget semmilyen jogcimen nem fizet. A kifizet6s es az elsz6mol6s
p6nzneme a ma1yar forint. Az AFA bevalldsa 6s a megfizet6se a hat6lyos ad6jogszab6lyok
szerint tort6nik.

III.4. Megrendel6 a havonta tdrt6nt teljesit6st k<ivet6 esed6kes dijat a szerzod€sszeni teljesitds
alapjan kiSllitott szilmla klzhezvltel6tril szrimitott 30 napon beltil - a Kbt. 135. $ (l), (6)
bekezddsei, tov6bb6 a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezd6sei szerint - 6tutal6ssal, forintban egyenliti
ki V6llalkoz6 10300002-10502372-49020010 sz6mir banksz6mlSj6ra. A szilmla
klzhezvltel6nek napja nem k6pezheti a Szerzodo Felek k<iz<itt megrillapodils titrgyirt.

III.5. A szirrlrifi a Megrendel6 nev6re 6s cimdre kell ki6llitani 6s a Megrendel6 cimdre kell
benyrijtani. A nem a Megrendel6 cimdre benyrijtott szitmlina kifizet6s nem teljesithet6,
ezekben az esetekben a Megrendel<i fizet6si kdsedelmekizilrt.

III.6. Ha a Megrendel6 reszerll kifogds meriil fel a benyrijtott sziiml6val dsszefiigg6sben, rigy
a Megrendel6 kriteles a kifogrisolt szitmlit 5 napon beliil visszajuttatni a V6llalkoz6 reszere.

Ebben az esetben az ifiutalilsi hatarid6t a korrig6lt szimla Megrendelo illtalikezhezveteletol
kell sz6mitani.

III.7. K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendelo kriteles a Ptk. 6:155. $-ban meghathrozott,6s a

k6sedelem idotartamdh oz igazod6 m6rt6kti k6sedelmi kamatot megfi zetni.

Amennyiben a V6llalkoz6 kdsedelmesen nyujtja be a szrimlSt a Megrendel6nek, akkor a kesett

napok szirmival egyezo idotartamra a Megrendel6 mentesiil a k6sedelmi kamat fizetdse al6l

az esetleges k6sedelmes fizet6s eset6n.

III.8. Megrendel6 szerzbddses felt6telk6nt el6irja, hogy a V6llalkoz6
a) nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerz6des teljesit6sdvel <isszefiigg6sben olyan

k6lts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k)pontka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek

nem megfelel6 tilrsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6kciteles

j6vedelm6nek csdkkentes6re alkalmasak;
b) a szerzod6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt

szfumira megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 143. $

Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

IV. Alvillalkoz6 ig6nybev6tele
IV.l. A kozbeszerz6snek az a r6sze (r6szei), amelynek teljesites6hez a Vrillalkoz6

alv6llalkoz6t kiv6n igenybe venni, illetve ezen rlszek tekintet6ben ig6nybe venni kivilnt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6
(3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a

alv6llalkoz6k (neve, sir6khel

Nev Sz6khely Ad6sz6m Munkanem

KISS KERT 2006
Kft.

8000 Sz6kesfeherv6r,
Kadocsa u. 48.

13775227-2-07 kasz616s,

lombgytijt6s,
sz6llit6s,

N<iv6nyvddo 6s

K6rtevoirt6 Kft.
6000 Kecskem6t,
Szolnoki hegy 96/8

10227062-2-03 nov6nyv6delem
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sonin felt6Lrt hirinyoss6gok, hibri.ft kijavit6srira V6llalkoz6t felhivja, illetve - amennyiben az
ellen6rz6s srilyos szerz6d6sszeg6st trir fel - jogosult birmely munka elv6gz6s6t megtiltani,
vagy lerlllitani, 6s a jelen meg6llapod6s szerz6d6sszeg6sre vonatkoz6 rendelkez6seiben leirt
jogait gyakorolni.

Y.17. Y6llalkoz6 felmer6si- vagy munkanapl6t k6teles kidllitani a megrer,delt 6s elvdgzett
munk6,kr6l, melyet Megrendel6 igazol a sz6mla benyfjlisdt megel6z6en. A megrendelt
feladatok ellitrisrit (megrendel6s teljesit6s6t) a Vrlllalkoz6 k6szre jelenti a Megrendel6 fel6,
amelyr6l Megrendel6 annak helyszini ellen<irz6sdt k6vet6en szerz6d6sszerii teljesit6s eseten a

teljesitdsigazol6st kidllitja. Megrendel6 a szerzod6sszeri teljesitdst igazolja 6s a vrfllalkoz6i
dijat megfizeti a jelen szerz<id6sben leirtak szerint. A felm6r6si- vagy munkanapl6
igazolfsrira Somoryi Zsolt kiizteriilet ligaLzafiezetfi, a teljesit6sigazolis kirillit:isrira
Seb6k Endre iig'vezet6 igazgat6 jogosult. A teljesitdsigazol6s a szii.rnla kdtelez6 mell6klet6t
kfpezi.

V.18. Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a V6llalkoz6 sajit szakfrtelme 6s tapasztalatai alapjin,
legjobb tud6sa szerint, kiildndsen a Megrendel6 6ltal szolgeltatott adatok, megjel6lt elvririlsok
szeint v 6gzi feladat6t.

V.19. A Vriilalkoz6 a szerz6d€s hatilya alatt kiiteles folyamatosan fenntartani (biaositani) a

kapcsolattart6s lehet6sdg6t a szerz6dds szerinti feladatai ellltisrihoz sztiks6ges m6don 6s

m6rt6kben.

V.20. A Vrillalkoz6 feladat6t sajiit maga 6ltal 6s a Szerz6d6s rendelkez6sei szerint
alv6llalkoz6(k) bevon6s6val k6teles teljesiteni. A V6llalkoz6 alv6llalkoz6ft) bevon6sa eset6n

is teljes kdnien es kdzvetleniil felel6s a Szerz6ddsben foglalt kdtelezettsegek teljesitesd6rt. A
V6llalkoz6 j6t61l az&, hogy a bevont alv6llalkoz6, szewezet rendelkezik minden olyan
k6pesit6ssel, engeddllyel 6s jogositv6nnyal, amellyel a V6llalkoz6 maga is rendelkezik 6s

amely a Szerz6d6s szerinti feladatai teljesit6s6hez sziiks6ges.

V.21. V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6t minden olyan kdriilmdnl'r6l halad6ktalanul
6rtesiteni, amely a szerz6d6,s teljesit6sdnek eredm6nyess6g6t, vagy a hatirid<ik betart6srit
vesz5lyezteti.

V.22. Megrendel6 kdteles a kdzbeszerzesi elj6r6sban 6rt6kel6sre keriil6 szempontok
betart6srinak folyamatos ellen6rzds6re 6s irrisbeli dokumentiildsiira.

V.23. V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a szerz6d6skdt6s napjrira legalibb 3.000.000
Ft/6v 6s 1.000.000 Ft/kiresem6ny iisszegii parkfenntartis tdrryri felel6ss6gbiztositdssal
6s kdtelezetts6get v6llal ana, hogy a felekiss6gbiztositris(ok) hatilyfit a jelen szerz6dds
teljesit6sdnek id6tartama alatt fenntartja. V6llalkoz6 vrillalja, hogy i.gazolja, a biztosit6sok
legal6bb a szerzodf,s teljes id6tartama alatt dijfizet6ssel rendezettek. Megrendel6 jogosult a
szerz6d6st6l val6 ellll6sra akkor, ha a V6llalkoz6 az esed6kes biaositasi dijr6szletek
megfizet6s6t elmulasztja 6s emiatt a biztosit6si szerz6d6s megsziinik.

Y.24. Y6llalkoz6 v6llalja, hogy a szerz6ddskdtes id6pontja{a 6s a szerz6d6s teljes id6tartama
alatt rendelkezik az alihbi eszkdz6kkel: 4 db Onjrir6 flinyir6 legaldbb 180cm
vrig6szdless6ggel, 2 db Onjdr6 gffit<i rendszeni frinyir6, I 10cm vrig6sz6lessdggel, 2 db
Onjar6 sepr6 rendszerii kaszlldk 6s lombgyrijt6 gdp, kdzvetleniil a szAllit6 j6rmr.iLre ttirt6n6
iirit6ssel, 10 db Motoros szeg6lyw6g6



jrirdrik haszn6lat6t. A munkateriileten a munkav6gz6s okrin a k6zleked6s biztons6g6val
kapcsolatos valamennyi kdtelezettsdg elldt6s66rt a Villalkoz6 a felel6s.

V.7. Villalkoz6nak kdteless6ge biztositani az 6sszes, jelen szerz6d6s targydt k6pez6 munka
elv6gz6shez sziiks6ges eszkdze ds vagyontiirgya meg6rz6s6t, az azokban bekdvetkez6 hianl't
vagy klrrt a V6llalkoz6 viseli. A V6llalkoz6 k6teles megteriteni azt a kiirt, amely a

Megrendel6t esetlegesen amiatt 6rte, hogy a V6llalkoz6 nem tett eleget 6rzdsi
kdtelezetls6g6nek, illet6leg a krlr megel6z6se drdekdben nem ugy j6rt el, ahogy az adot't

helyzetben 6ltal6ban elvrirhat6 lett volna.

V.8. Megrendel6 a Villalkoz6nak utasitrist adhat, de ez nem teheti a teljesitdst terhesebbd.
Amennyiben az utasitrls jogszeriitlen, szakszenitlen, vagy cdlszenitlen, erre a Vrillalkoz6
kdteles a m6sik fel figyelm6t felhivni. Amennyiben az utasit6st a Megrendel6 fenntartja,
akkor a V6llalkoz6 a Megrendel6 kockazatara v€gzi el a szolg6ltatdst. Meg kell tagadni a

szolg6ltatds elldt6s6t, ha az k6gens jogszab6lyba iitk6zik, vagy az 6let, testi 6ps6g vesz6ly6vel
jar.

V.9. Vrillalkoz6 kijelenti, hogy tiszt6ban van azzal, hogy a szerz6dds szerz6ddsszerii
teljesit6se a Megrendel6t tulajdonl6 Onkormii,nyzat kiemelked6en fontos 6rdeke, igy kdtelezi
mag6t, hogy fokozott gondoss6ggal jar el a teljesit6s sorrin.

v.10. A munkav6gz6s megkezd6se el6tt a Megrendel6 iigyint6z6je a helyszinen mutada meg
a munkateriiletet 6s ismerteti az ir6Lsban meg nem hatiirozott tov6bbi elvrir6sokat.

V,11. A V6llalkoz6 energiaigdny6t saj6t maga kdteles bizlositani, arra Megrendel6 nem
kdteles.

V.12, A munkav6gz6s sorifur a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztonsdgr6l, a kdmyezetv6delmi
szabrilyok betartiisiir6l a Vdllalkoz6 k6teles gondoskodni. Vrillalkoz6 felel a Megrendel6, ill.
harmadik szem6lyek vonatkoz6s6ban azok vagyont6rgyaiban, 6let6ben, testi 6ps6g6ben ill.
eg6szs6gdben a neki felr6hat6 m6don keletkezett hi6nyok6rt, ill. kdrosod6sok6rt.

V.13. V6llalkoz6 a keletkezett hullad6kot k6teles az arra jogosult, enged6llyel rendelkez<i
megfelel<i 6rtalmatlanitdsi helyre beszrillitani.

V.14. V6llalkoz6 kdteles a mtikdd6s6vel dsszefiigg6sben bekdvetkez6 iizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsg6lni, 6s a felmer0l6 sziiks6ges int6zkeddseket megtenni.

V.15. A I.4. pontban rdgzitett feladatok megrendel6se eset6n, V6llalkoz6 k6teles a munka
megrendeldsdt6l szdmitott 3 napon beliil a munkiit megkezdeni. A felt6tel nem teljesit6se
eset6n Megrendel6 jogosult Vrillalkoz6 kdlts6g6n a munkdt mds V6llalkoz6t6l megrendelni,
6s az ezzel kapcsolatban felmeriil<i esetleges tdbbletkdltsdgeket a Vri{lalkoz6val szemben

drv6nyesiteni. A munka bejelentese Megrendel<i r6sz6r<il telefax ritjrin vagy e-mailen tdrt6nhet
ds az id<ipont visszaigazolhat6siiga 6rdek6ben Vrlllalkoz6nak folyamatosan biztositania kell,
hogy a bejelent6s fogaddsdhoz 6s a bejelentds id6pontj6nak rdgzitls€hez sziiks6ges technikai
eszkdzdk mrikdd6k6pesek legyenek.

V.16. Megrendelo jogosult a szenodds teljesitdse sonin bdrmely feladat ell6tris6t

szem6lyesen, vagy megbizottja ritjrin ellen6rizni. A V6llalkoz6 kdteles biaositani a
Megrendel6, vagy megbizottja r6sz6re az ellen6rz6s lehet<isdg6t. Megrendel5 az ellenorzds
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VL4. A V6llalkoz6nak r6szt kell vennie - jelen szerz6dds teljesitdsevel dsszeftigg6sben - a

Megrendel6 6ltal szervezett 6s vezetett minden megbesz6ldsen 6s bej6r6son.

VIL Szerz6d6sszeg6s
VII.I. Kdsedelmes teljesit6s eset6n V6llalkoz6 a k6sedelem minden napj6ra a k6sedelernmel
6rintett r6szteljesit6s nett6 v6llalkoz6i dija alapjdn sz6mitott napi O,5 Yo kdtb6rt kdteles fizetni
a Megrendel<inek. Amennyiben a k6sedelmi k6tbdr dsszesen eldri a nett6 1.000.000,- Ft-ot,
Megrendel6 jogosult a szerz6d6st felmondani, 6s a lehetetleniil6st meg6llapitani. A
Megrendel6 a sirlyos szerz6d6sszeg6sre vonatkoz6 szabdlyok szerint a meg6llapitott k6tb6ren
feliil k6rait 6s kdlts6geit is kdvetelheti. A k6sedelmes teljesit6s elfogadas6t6l 6s a kdsedelmi
k6tb6r megfizetes6t6l fiiggetleniil a Megrendeki nem mond le az 6t erre az esetre megillet6
jogok drvdnyesitdsdrdl.

VII.2. Hibas teljesit6s eset6n V6llalkoz6 aj6tall6si 6s szavatoss6gi felel6ss6gen tril, kdtbdr 6s

kfuterit6si felel6ss6ggel tartozik. A hib6s teljesit6si kdtb6r m6rtdke 15%o, alapja az adotl
r6szteljesit6s nett6 v6llalkoz6i dija.
Hib6s teljesitds t6nye minden olyan esetben fenn6ll, amikor a miiszaki tervben-leirrlsban, a

szerz<id6sben vagy ezek mell6kleteiben rdgzilett 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok el<iir6saihoz
kdpest a Megrendel6 vagy k6pvisel<ij6nek el<izetes intdzked6se ndlkiil elt6r6 teljesit6s val6sul
meg.

VII.3. A V6llalkoz6nak felr6hat6 lehetetleniil6s, a Vrillalkoz6 iiltal a teljesit6s jogos ok
n6lktili megtagad6sa 6s a Y iilalkoz6 felr6hat6 magatartAsa miatt bekdvetkezett egy6b
szerz6d6sszegds esetdn a Megrendel<i riltal jogszenien gyakorolt el6ll6s, felmond6s
(meghirisul6s) eseten a V6llalkoz6 meghiusuldsi kdtb6rt kdteles fizetni, amelynek m6rt€ke
1.000.000,- Ft.

VII.4. Amennyiben a Vdllalkoz6 hibdj6b6l a Vrillalkoz6si Szerz6d6s felmondasra keriil vagy
Megrendel6 a szerz6d6st6l el6ll, rigy a Vdllalkoz6nak k6teless6ge az 9intett teriiletet 48 6rrin
beliil elhagyni, az 6sszes g6pet, felszerel6s6t, ember6t 6s mindenfajta tulajdon6t a helyszinr<il
elsz6llitani 6s a Megrendel<i 6ltal elismert teljesit6snek megfelel<i, elkdsziilt munk6kat
leszirnllzni. Amennlben az elszfillitirsi munkiit, levonul6si feladat6t a felsz6lit6st k<jvet6 1

napon beliil nem kezdi meg a Vdllalkoz6, 6s azt a befejez6sig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe v6ve a legrdvidebb elsz6llit6si, levonul6si id6t), 6s a felsz6litds k6zhezv6tel6t
kdvet6 3 napon beliil mag6t teljes kdnien ir6sban bizonyitdkokkal aliitiirnasztottan nem menti
ki,6s emiatt az elsz6llitasi munk6t, levonukisi feladatot a Megrendel6 3. szemdllyel vdgezteti
el, a munkrik ellen6rt6ke a Vrillalkozo iital elismertnek tekintend6.

VII.S. Ha a Vrillalkoz6 fizet6kdpess6gdben, p6nziigyi helyzet6ben olyan l6nyeges v6ltoziis
kdvetkezik be, amely a szerz<id6s teljesit6s6t vesz6lyezteti, Megrendelti jogosult a

szerz6ddst6l el6llni. Szerz6d<i Felek ilyen l6nyeges fizet6k6pessdgben bekiivetkez6
v6ltoz6snak tekintik ktil6n6sen, ha a V6llalkoz6val szemben a szerzbd9s teljesit6s6nek
id6tartama alatt jogerrire emelkedett fizet6si meghagy6s ritjrln kdvetel6s 6rv6nyesit6se van
folyamatban, illetve cs<id-, felsziirnol6si-, vagy v6grehajtrisi eljar6st elrendel6 jogeros

hathrozat hatrilya, vagy vdgelsziimol6s alatt rill. Amennyiben V6llalkoz6 fizet<ikdpessdgdben a
jelen bekezddsben foglaltak szerinti ldnyeges v6ltoz6s kiivetkezik be, kdteles Megrendelot a

kdrtilm6ny bekdvetkezds6t<il sziimitott 8 napon beltil ir6sban 6rtesiteni.
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V.25. Vrillalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a szerzoddskdtds id6pontjara 6s a szerz6d6s
teljes id6tartama alatt 6rv6nyes, a kdzbeszerzes titrgya szerinti 6rv6nyess6gi tertiletre kiterjed6

Qtarldenntartds) bilrmely min6sdgiranyit6si rendszerre vonatkoz6 ISO 9001 tanrisitv6nnyal,
vagy az Eur6pai Uni6 m6s tag6llam6ban bejegyzett szervezett6l sz6rmaz6 ezzel egyen6rtdkri
tanrisitviinnyal, vagy az egyen6n6kri min6s6gbiztosit6si int6zked6sek egyeb bizonfit6kaival.

V.26. V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a szerzod$skdt6s id6pontjrlra 6s a szerz6dds
teljes id6tartama alatt 6rv6nyes, a krizbeszerzes tingya szerinti 6rvdnyess6gi teriiletre kiterjed6

Qtarlcfenntartds) binmely kdrnyezetkdzpontu irrinlt6si rendszerre vonatkoz6 MSZ EN ISO
14001 tantsitv6nnyal, vagy az Eur6pai Uni6 mris tagrillam6ban bejegyzett szewezetlol
szftrmaz6 ezzel egyen6rt6kti tanrisitviinnyal, vagy az egyendrt6kri min6s6gbiaosit6si
int6zked6sek egyeb bizonflt6kaival.

V.27. V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a szerz6d6skdt6s id6pontjrira 6s a szerz6d6s
teljes id6tartama alatt 6rv6nyes, a kdzbeszerzes tingya szerinti 6rvdnyessdgi teriiletre kiterjed6
Qtarlcfenntartds) birmely munkahelyi eg6szs6gv6delmi 6s biztons6$ irinyttilsi rendszerre
vonatkoz6 OHSAS 18001 tanrisiwrinnyal, vagy az Eur6pai Uni6 m6s tag6llam6ban bejegyzett
szewezetlill szinmaz6 ezzel egyen6rtdkti tanrisitvrinnyal, vagy az egyen6rtdkti
min6sdgbiztositrlsi int6zked6sek egy6b bizonfitekaival.

V.28. V6llalkoz6 viilalja, hogy a szerz6d6skrit6s id6pontjdra 6s a szerzodls teljes id6tartama
alatt rendelkezik az alSbbi szakemberekkel:
- legalrlbb 2 fii kert|sz vagy diszndvdnykertdsz v6gzetts6gti szakember legallbb 5 6ves
szakmai gyakorlattal.

VI. Ellen6rz6s, utasitis, koordindci6
VI.l. A Megrendelonek vagy k6pvisel6j6nek jogriban rill a munk6latok elv6gz6se folyamrin
rendelkezdseket 6s utasilisokat adni, valamint ddntdseket hozni jelen szerzldls tingyit
kepezo munk6latok vonatkoz6s6ban. A V6llalkoz6 k<iteles igazodni ezen rendelkez6sekhez,
utasit6sokhoz vagy d<int6sekhez, melyeket a Megrendel<i vagy annak k6pviseldje eseti
megrendel6sekben irilsban krizdl a V5llalkoz6val. Amennyiben a Megrendel6 rendelkez6sei
6s utasitilsai eltdrnek jelen Vrillalkozisi Szerz<id6s mriszaki tartalm6t6l, avagy tcibbletk6ltsdget
jelentenek, ezt a Y6llalkoz6 hiirom napon beliil ir6sban jelzi a Megrendel6nek 6s csak a
Megrendel6vel, vagy kdpviseloj6vel kcizdsen egyeztetett 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott dij
alapjinkezdi el az adott munkar6sz kivitelez6set.

VI.2. A V6llalkoz6nak olyan alkalmas k6pvisel<it kell kijeldlnie, akit a Megrendel<i elfogad,
6s akit a V6llalkozo felhatalmaz, hogy helyette 6s nev6ben minden iigyben elj6don. A
V6llalkoz6 k6pvisel<ije avilllalkoz6si munk6latok vonatkozilsilban teljes felel6ss6ggel jrlr el 6s
nyilatkozik. A V6llalkoz6 kdpvisekij6nek kriteless6ge, hogy a kivitelezdsi helyszinen teljes
krinien e gyiittmrikddj 6n a Me grendeki k6pvisel6j 6vel.

VI.3. Megrendelii az VIII.I. pontban megjel<ilt szem6lyen keresztiil ellen6rzi a szerziidls
targydt kdpezo munkdlatok min6s6g6t, valamint azt, hogy V6llalkoz6 eleget tesz jelen
szerz6d6sben v6llalt kdtelezettsdgeinek. A V6llalkoz6nakkdteless6ge Megrendel6 kdpvisekije
k6res6re 6s r6sz6re rendelkez6sre bocs6tani mindazokat az iratokat, melyek a v6llalkoz6si
munk6latokra vonatkoznak, 6s amelyeket a Megrendel<i indokoltan igenyel. E mellett a
VSllalkoz6nak megmarad a teljes kdni 6s oszthatatlan felel6ssdge a V6llalkozisi
Szerz<id6sben foglalt munkiilatok telj esitds6re vonatkoz6an.



VIII. Kapcsolattartis, teljesit6s igazolisa
VIII.I. Szerz<id6 Felek a szerz6dds teljesit6sdben egyiittmrikdd6sre kdtelesek. Ezzel
kapcsolatban meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6s teljesitds6vel kapcsolatban:
A szerz6d6s teljesit6sdvel kapcsolatos iigyint6zdsre 6s kapcsolattartiisra a Szerz6d6 Felek 6ltal
felhatalmazott szem6lyek:
(a)Megrendel6: FESZOFE Ferencvfrosi Szociilis Foglalkoztat6 6s Ell6t6 Nonprofit Kft.
Levelez6si cim:. 1097 Budapest, Gubacsi rit 89.
K6pviseli: Seb6k Endre iigyvezet6 igazgati
Kapcsolattart6: Somogyi Zsolt kdzteriileti figazatvezeto
Tel: 06-1-455-0617
Fax:06-l-216-1588
E-mail : leszofe(rDfbszofe.hu

(b) Vrillalkoz6: Park-Komplex Kert6szeti Kft.
Levelez6si cim: 2461 T6mok, Sport u. 6.
K6pviseli: Csoma B6la
Kapcsolattart6 : Bam6czky Norbert
Tel: 0630/984-6538
E-mail : csomabela(Dprnail.com

VIII.2. Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek ir6sban trij6koztatni egymrist minden olyan
kiiriilmdnyr6l vagy felt6telrdl, melyek kdsedelmet okozhatnak, vagy akaddly't jelentenek jelen
szerzodds ti,rgyrlt k6pezci munkrilatok V6llalkoz6 6ltal hat6rid5re tiirtdn6 elvdgzdsdben.

VIII.3. Megrendel6 6s Vdllalkoz6 egymas ir6sbeli megkeres6seire azok kezhezvfierc$l
szdmitva 2 munkanapon beliil irasban drderni nyilatkozatot kdtelesek tenni, kiv6ve, ha
jogszabirly vagy jelen szerz6dds enn6l ritvidebb hatriridcit tamaszt.

VIII.4. Megrendel6 a munk6t csak teljesen befejezett, l. oszrilyri min6s6gben elkdsziilt,
rendeltetdsszeni hasznrilatra alkalmas dllapotban kdteles 6tvenni.

VIII.S. Megrendel<i amennyiben hib6t, hi6nyt, hirinyoss6got 6szlel, jegyz6kdnyvet vesz fel,
melyben felti.inteti, hogy milyen hiba, hi6ny, hirinyoss6g okrin nem keriilt sor a V6llalkoz6
6ltal vriLllalt munka szerztid6sszeni teljesit6sdre. Ebben az esetben Megrendel<i a
teljesitdsigazokist akkor adja ki, ha a jegyz<ikdnyvben feltiintetett hibrlk, hianyok,
hi6nyoss6gok kijavit6s6t, p6tlds6t V6llalkoz6 az eloir{soknak megfelel6en elvdgezte.

IX. A szerzdd6s hatdlya, megsziin6se, m6dositrisa
IX.l. A jelen szerz<idds megsziinik:
- a Szerz6d6 Felek kdz6s megegyez6se eset6n iresbeli kdziis nyilatkozatukkal, az abban

megjeldlt napon 6s felt6telekkel,
- Megrendel6 rendkivi.ili felmond6s6val, a V6llalkoz6 srilyos szerz6ddsszeg6se eset6n
- a Vrlllalkoz6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
- a v6ghatririd6 lejri'rtdval (2020. m6rcius 31.),
- a nett6 16.500.000,- Ft dsszegii keret kimeriil6s6vel.

IX.2. B6rmely f6l jogosult a szerz6d6s rendkiviili felmond6s6ra, ha a miisik fdl srilyos
szerz<id€sszegdst kdvet el:
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VIL6. Amennyiben a Vdllalkoz6 a jelen szerz6d6sb6l ered6 kdtelezettsdgeinek teljesitdse
sor6n nern ngy jfu| el, ahogy az adott helyzetben 6ltal6ban a fokozott gondoss6g mellett
elviirhat6 6s emiatt a Megrendel<inek harmadik szern6llyel szemben kdtelezetts6ge keletkezik,
a Villafkoz6 - az enol sz6l6 6(esit6st kdvet6 8 napon beliil - ezen kdtelezetts6geket 6tv6llalja
vagy megt6riti a Megrendel6nek minden ebb<il ered6 kriLr6t 6s kdlts6geit.

VII.7. Mentesiilnek a Szerz<id6 Felek a szerztid6sszeg6s kdvetkezmdnyei al6l, ha bizonltj6k,
hogy a k6sedelem a mrisik szerzodo f6l nem szerz6ddsszeni teljesitds6re vezethet6 vissza,
illetve, hogy kdtelezettsdgeiket "vis major" esete miatt nem tudtiik teljesiteni.
Vis major esetdn a kdtelezetts6g teljesitds6ben akadrilyozott szerz6do f6l a mrisik szerzbdo
felet a vis major be6llrir6l, 6s megsziin6sdr6l halad6ktalanul 6rtesiteni k6teles.
Nem mentesiilnek a Szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerz6ddsszerii teljesitds
ktivetkezm6nyei al6l, ha az ugyan rendkivtili, el6re nem l6that6 k6riilmdnyekre vezetlet6
vissza, azonban ezen k6riilm6nyek miatt a teliesitds nem vrilt lehetetlenn6. csak akadAlvozza
vagy megnehezi teIle azt.

Megrendel6i i96nyek 6rv6nyesit6se
A Megrendel<i a Szerz<iddsen alapul6, illetve azzal 6sszefigg6 k6tb6r- vagy kiiLrig6nyeit a
k6vetkez6 m6don 6rv6nyesiti. A Megrendel<i a k6sedelmes teljesitds esetdn - az ig6ny
jogalapjdnak 6s az okot ad6 t6nynek, esern6nynek a megjel6l6s6vel - felhivja a V6llalkoz6t
hogy
- a k6tb6r 6s/vagy a k<itb6ren feliili kriLr jogalapjrinak es 6sszeg6nek elismer6se mellet a

kdtber 6s/vagy a kdtberen feltili kri,r 6sszeg6t fizesse meg, vagy
- a kdtber 6s/vagy a kdtb6ren feliili krlr jogalapjilnak 6s 6sszeg6nek elismer6se mellett a

kdtb6r 6s/vagy a kdtbdren feliili kAr dsszegdnek a V6llalkoz6 sz6ml6jriba tiirt6n<i
besz6.rnit6s ttjin val6 kiegyenlit6s6hez jriruljon hozz6, vagy

- nltlatkozzon, hogy a k6tb6r 6slvagy a kdtb6ren feliili k6r jogalapj 6t, vagy dsszeg6t nem
ismeri el.

A Vdllalkoz6 kdteles a fentiekre vonatkoz6 nyilatkozatlt 3 napon beliil megadni. Megrendel6
a Vdllalkoz6nak a Megrendel6vel szemben, a Szerz6d6ssel 6sszeffiggdsben fenn6ll6
k6vetel6s6be kiziu,6lag a V6llalkoz6 6ltal elismert k6vetel6s6t sz6mithatia be. A beszdmitds
m6rt6k6ig a kdtelezetts6gek megszrinnek.

VIL8. V6llalkozo viilalja, hogy a szerz6d6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alaft tulajdonosi
szerkezet5t a Megrendel6 szimira megismerhet6vd teszi 6s az akibbiakban reszletezett
tigyleteknil a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.
Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6ddst felmondani ha:

o a Y6llalkoz6 gazdas gi tarsas6gban k6zvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szan6lyes joga szerint
jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fennill a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont
kb) alpontj6ban meghatarozott felt6tel;

r a V6llalkoz6 gazdas|gi t6.rsas6g kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25Yo-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szan6lyben vagy szem6lyes joga

szerint jogkepes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k)
pont kb) alpontj6ban meghatrirozott felt6tel.

Jelen pontban emlitett felmondils eset6n a V6llalkoz6 a szerz<idds megsziiLntet6se el6tti
szerz<id6sszerii teljesit6se p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.
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rendezdse 6rdekdben nem vesznek ig6nybe medi6tori krizremtikdd6st. Minden, a Szerz6d6s
megk<it6se utiin felmertil6, a Szerzod6s teljesit6s6t akad6lyoz6 kdriilmdnyr<il a Szerzod6 Felek
k<ilcs<in<isen k<itelesek egym6st halad6ktalanul, ir6sban thj5koztatni. Amennyiben a Szerzodo
Felek a vit6s helyzetet 30 napon beliil nern tudj6k feloldani, l6gy a jogvita eld<intesere a

hatrilyos jogszabrilyok szerint hatilskrirrel6s illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6g jogosult.

XI.3. A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a krizbeszerz6sekrol sz6l6 2015.
6vi CXLIII. trirv6ny 6s v6grehajt6si rendeleteinek, valamint a Polg6ri tdrv6nyk<inyvr6l sz6l6
2013.6vi V. tdrv6ny eloir6sai azirinyadoak.

XI.4. Szerzod6 Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6s bdrmely pontja
k6gens jogszab6lyba iitkrizne, vagy a kdzbeszerzesi eljar6s k<itelezci 6rv6nni
dokumentuminak tartalmiival ellent6tes lenne, akkor jelen szerz6d6s fentieket s6rt6
rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcselekmeny, igy kiildndsen a szerzodes m6dositilsa
nelkiil a megs6rtett k<itelez6 6rv6nyri jogszab6lyi rendelkez6s vagy krizbeszerzdsi
dokumentumi rendelkez6s keriil.

Jelen szerz6d6s 5 megegyezo, eredeti p6ldanyban k6sztilt el, elvSlaszthatatlan reszetkepezi az
aj6nlatt6teli felhiv6s, 6s a kdzbeszerzlsi dokumentum (azok fizikai 6rtelernben nem kertilnek
a szerzoddshez mell6kletk6nt csatol6sra). A szerz6d6s a mindk6t fel al6ir6sra 6s

kdtelezetts6gvrillalisra jogosult vezeto tiszts6gvisel<ij6nek (V6llalkoz6nrll c6gszeni) aliir6sa
eset6n 6rv6nyes.

Szerzodo Felek a szerzodflst, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasds 6s

6rtelmez6s utrin, helybenhagy6lag al6ir1ik .

Mell6kletek:
l. sziimri mell6klet: V6llalkoz6 ajrlnlata - nett6 egysdgir tirbl{natok (A teljesit6si helyek lisulj6val)
2. sz6mt mell6klet: biztosi?lsi kdtv€ny (vagy a biaosit6 altal kiadott igazol6s) m6solati pdldri.nya, befizet6si
igazol6s
3. sz6mri mell6klet: nyilatkozat a g6pek rendelkez6sre 6ll6sa vonatkoz6s6ban
4. szhmu mell6klet: nyilatkozat szakemberek rendelkez6sre 6ll6sa vonatkozisilban
5. sz6mir mell6klet: ISO 9001 tanirsitv6ny
6. sz6mri mell6klet: MSZ EN ISO 14001 tanfsitv6ny
7. szhmu mell6klet: OHSAS 18001 tanrisitv6nv

Budapest,2019.

Megrendel6:

,(o.o{ Budapest, 2ors. /P..PJ,....

V6llalkoz6:

-/AA
Park - Komplex Kert6szeti

Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasig
k6pviseli:

Csoma B6la
iigrvezet6

PARK.KOMPLEX
Kert6szeti Kft.

Z6l T6mok Sport u.6.
tdra: I 03 fi )00 Z- t OSoZll ZISOZWLO

Ad6szdm : 226tt 59t -2- | 3

Foglalkoztat6 6s Eltit6 Nonprofit Kft.
k6pviseli:

Seb6k Endre
iiryvezet6 igazgtt6
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Ilyennek min6stil a V6llalkoz6 oldal6r6l ktikinrisen, ha
a. a teljesit6st alapos indok n6lktil megtagadja,
b. a k6sedelmi kritb6r <isszesen el6ri a nett6 1.000.000,- Ft-ot,
c. aszerzoddst jogellenesen felmondja vagy att6l jogellenesen 6ll el,
d. cs6d-, felszrimol6si vagy v6gelszrimoldsi elj6r6s hatillya al6 keriil
Ilyennek min6siil a Megrendel6 oldalir6l, ha
e. avilllalkoz6i dij megfizet6s6vel 60 napon tuli k6sedelernbe esik,
f. a megrendelt munkdlatokat alapos ok n6lktil nern ismeri el, 6s non 6llit ki

teljesitesigazol6st.

IX.3. A szerzildesszeg6sdrt felel6s f6l teljes kdni k6rt6rit6si feleloss6ggel tartozik az illtala
szerzodflsszegdssel a m6sik felnek, illetve harmadik szem6lynek okozott karert.

IX.4. Szerzodo Felek jelen szerz6d6s - bdrmely okb6l tdrt6n6 - megsztindse eset6n

kdtelesek teljes kdnien elsz6molni egymilssal, bele6rtve az esetleges k6rt6rit6si 6s

kdtbdrigenyeket is.

IX.5. Szerz<id6 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6s csak a Kbt. l4l. $-6ban
foglaltak betartils6val, irilsban m6dosithat6, illetrileg a szerzodessel kapcsolatos minden
jognyilatkozatot csak ir6sban lehet erv6nyesen megtenni.

1X.6, Szerz6do Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s a Szerzfido Felek 6ltal
k<iz<isen, fnisban m6dosithat6, kiil<in<isen, ha a szerz6d6skdt6st kcivet6en, elore nem Lithat6 ok
k<ivetkeztdben be6llott kdriilm6ny folyt6n a Szerz6d|s valamelyik F6l l6nyeges jogos 6rdek6t
s6rti.

X. Uzleti titok, kiiz6rdekii adatok
X.1. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen meg6llapod6sban foglaltakat,
valamint a teljesit6stik sordn az egymilsnak 6tadott inform6ci6kat bizalmasan kezelik. Ez
6rtelemszertien nem vonatkozik azol,raaz informilci6kra, amelyek titokban tart6s6t jogszabilly
nem teszi lehet6v6.

X.2. Szerz6d6 Felek tudomrisul veszik, hogy az Attami Sziimvev<iszlk,rol sz6l6 2011. 6vi
LXVI. tcirv6ny alapj6n az Attami Szdmvev6szdk vizsgdlhatja az illlatrrhdnarti.s
alrendszereib6l finanszirozott beszerz6seket 6s az illlanrhaztartiis alrendszereinek vagyon6t
6rint6 szerz6ddseket a megrendelon6l, a megrendel6 nev6ben vagy k6pviselet6ben eljar6
term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azokn6l a szerzodo felekn6l, akik, illetve
amelyek a szerzodes teljesit6s66rt felel6sek, tov6bb6 a szerzodls teljesit6s6ben k<izremrikdd6
valamennyi gazdillkodo szervezetn6l.

XI. Ery6b rendelkez6sek
XI.l. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6ddsben foglalt munkdk teljesit6se
6rdek6ben megismert dokumentilci6kat csak jelen szerz6d6s alapjin, a v6llalt feladatok
teljesitese erdek6ben haszn6ljdk fel.

XI.2. Szerz6d6 Felek az esetleges jogvitriikat els6dlegesen bdk6s riton, t6rgyallsok ritjan
kivrinjak rendezni, s csup6n akkor fordulnak bir6s6ghoz, ha a tdrgyal6sos rendez6s nem
vezetett eredm6nyre. Szerz6do Felek a szerzodeses jogviszonyukb6l keletkez<i vitdjuk
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