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VALLALKOZASI SZERZODS
amely Iétrejött egyrészról az
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt FelelässégCi Társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102
25593343-2-41
Adószám:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet
Székhelye:
Ondré
Peter Ugyvezetö
Képviseli:
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017
mint megrendelô (a továbbiakban: ,,Megrendel6"),
másrészról az
OC BAU Klvitelez6 Korlátolt FeIeIsséga Társaság
Cégjegyzékszám: Cg .01-09-878094
10891188-2-42
AdOszám:
1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 5-7.
Székhelye:
Képviseli:
Petravich Sándor Peter
Bankszámlaszám: 10300002-10310268-49020017
mint vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó")
(Megrendeló és Vállalkozá a továbbiakban egyUttesen: ,,Szerz6d& Felek") között alulIrott
napon és helyen a következö felfételekkel.
A szerz6dés tárgya
I.
A
Megrendeló
megrendeli,
Vállalkozó
pedig
elvállalja,
a
a
2019. május 21.- 2019. május 22. napjai között, a RAt Exhibition Centre (Hollandia, 1078GZ
Amsterdam, Europaplein 24,) helyszmnen megrendezésre kerUlé PIMA kiállItáson (a
továbbiakban: ,KiáIIItás") rendszertery alapján kialakItott standot felölelô rendezvény
teijes körO kivitelezését és Uzemeltetését majd bonfását nettO 144 m2-es fedett ferUleten az
alábbiak szerint.
A teijesItés helye: Hollandia, 1078GZ Amsterdam, Europaplein 24, RAI Exhibition Centre
(Hollandia, Amsterdam)
II.

A Vállalkozó feladata és kötelezettsége

A Vállalkozó ajánlata alapján (1. sz. mellékiet), mely a jelen Szerzôdés elválaszthatatlan
részét képezi, a Felépitmény kivitelezésével kapcsolatban az alábbiakat vállalja:
1. Elfogadott Iátványfervnek megfeleló épUletszerkezet kivitelezése: épItés, bontás
Uzemeltetés, standszerkezet, fal és padlóburkolatok kiépItése, audiótechnika,
vizuáltechnika, fénytechnika kiépItése, interaktIv tartalmak gyártása bCiforozás,
raktár épItése, berendezése, konyhafelszerelés, internet, áram és vIzbekötés
kiépItése, fogyasztás, grafikai elemek gyártása, feliratok, kivitelezése Iegkésôbb
2019. május 20. napján 18:00 óráig.
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2. Valamennyi, a jelen SzerzOdés mellékietét képezó ajánlafban nevesItett feladat
maradéktalan elvégzése.
3. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szOkséges
összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai
tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelO szint( ellátásához szUkséges.
4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést Ugy
megszervezni, hogy biztosItsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
Megrendelö a munkát a Vállalkozá szUkségtelen zavarása nélkCil bármikor
ellenôrizheti. SzerzOdô Felek rögzItik, hogy Vállalkozó nem mentesUl a felelOsség a101,
ha Megrendeló az ellenórzést elmulasztotta vagy nem megfelelóen végezte el.
5. A feladat megvalósItásába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az
igénybe venni kIvánt alvállalkozáit a Kbt. 1 38. (3) bekezdése szerint bejelentetfe.
6. Vállalkozó teijes felelOsseggel tartozik az általa megbIzott alváflalkozôk, egyéb
közremOködök tevékenységéérf. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzc3dés
teijesItése saran a teijesItésbe bevont alvállalkozák, egyéb közremciködak Iistáját
jelen szerzôdés 2. számü mellékiete tartalmazza.
7. SzerzOdö Felek rögzItik, hogy Vállalkozó felelös, IegaIább 36 hónap szakmai
gyakorlaftal rendelkezó kiállItás épItési vezetô szakember irányItásával végzi az
épItést. SzerzOdö Felek rögzItik, hogy Vállalkozó a szerzôdés feljesItésébe köteles
bevonni IegaIább 1 fá fent Irt kiállItás épItési vezetó szakembert.
Szakember neve: Karkiss Adrienne
Szakmai tapasztalatának megnevezése: kiállItás kivitelezés (tervezés, mC1szaki
szervezés, kiállItás épItés-vezetés).
Szakmai gyakorlafának idôtartama: 36 hónap.
8. Vállalkozó Iegkésább a szerzôdéskötés idópontjára köteles a jelen beszerzés
tárgyára érvényes, épItés-, és szerelésbiztosItás tartalmU, IegaIább 5.000.000 HUF!
káresemény és 15.000.000 HUF 1ev fedezeti értékt felelôsségbiztosItási szerzôdést
(FB) kötni, vagy meglévó FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. ErrOl száló nyilatkozatof
az ajánlat részeként be kell nyCijtani.
III.

FinanszIrozási és fizetési feltételek
1. SzerzOdO Felek rögzItik, hogy a finanszIrozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 135. §-a, a Polgári lörvénykönyvrOl száló 2013. évi V. tOrvény ( Ptk.)
6.155.-a, 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A-32/B. §-a irányadó. Megrendelö hivatkozik továbbá a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglaltakra is.
2. MegrendelO az e101eg igénybe véfelének lehetOségét nem biztosItja.
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IV.

Vállalkozói dIj, költségviselés
1. A Megrendek5 a Vállalkozónak jelen Szerzödés II. pontjában meghatározoft
feladatok teijes körtj, hibátlan elvégzéséért 11.980.000 Ft + 27 % áfa, azaz
tlzenegymillió kilencszáznyolcvanezer forint + 27 % dta osszegCi vállalkozôi dijat (a
továbbiakban: ,,Vállalkozói Dij") fizet.
2. A Vállalkozá a Vállalkozói Dról a tényleges teljesItés megfortentét igazoló
teljesItésigazolás Megrendelã általi aláIrása ufán jogosult a számláját kiállItani.
Megrendelô a vállalkozói dIjat a szabályosan kiállIfott számla kézhezvételét követô
30 napon belUl áfutalással feljesIti a Vállalkozó jelen szerzódés fejlécében megjelolf
bankszámlájára.
3. Szerzódó Felek rogzItik, hogy a Vállalkozó a számlát a Megrendelé által kért
részletezéssel, a 322/201 5. (X.30.) Korm.rendelet elôIrásaira alapján köteles kiállItani.
A számlán minden esetben tel kell tUntetni a jelen Szerzödés tárgyát és a Vállalkozó
jelen Szerzãdés fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészIfés
céljából - illetve egyébként, a számla keltétôl számItott 10 napon tUl beérkezO
számla esetében - a számlát a MegrendelO visszaküldi a Vállalkozó részére, amely
esetben a Megrendelö késedelme kizárf.
4. A Vállalkozói DIj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerzôdés feljesitéséhez szUkséges
összes koltségét. A VállalkozO kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói
Dijon felUl jelen Szerzödésben foglaltak elvégzésével kapcsolatban a
Megrendelével szemben semmiféle jogcImen nem érvényesIt dIj- vagy
koltségigényt.
5. Szerzódö Felek a megrendelés jelen Szerzódés szerinti teijesItését jegyzôkönyvben
rögzItik, amelynek keretében SzerzOdô Felek a teljesItésre vonatkozó észrevételeiket
is megteszik.
6. A teljesIfésról szóló jegyzôkönyv felvételére a KiállItás befejezése után, azt követóen
kerUl sor, hogy a Megrendelé a teijesités szerzôdésszerü voltárál meggyözôdött.
7. Amennyiben Vállalkozó teijesItése szerzódésszeriJ volt MegrendelO a - teljesItési
jegyzãkönyvön fil - teljesItésigazolást állIt ki. A teljesIfésigazolás kiállItására a Kbf.
135. § (1 )-(2) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
8. Megrendeló részéról a teljesItésigazolás kiállItására Megrendelé mindenkori vezetô
tisztségviselóje jogosult.
Vállalkozó a teljesItésigazolás kézhezvételét követöen jogosult és köteles kiállItani
végszámláját. A Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendeló által
kiállItott teljesitésigazolást.
9. Megrendeló a Vállalkozói Dijat a vonatkozó jogszabályoknak, és jelen
Szerzödésnek megfelelöen kiállItott számla ellenében, szerzódésszertJ teljesItés
esetén, a számla kézhezvételéf követó 30 napon belUl átutalással fizeti meg a
Vállalkozó jelen szerzódés fejlécében megjlelolt ban kszámlájára.
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1O.SzerzódO Felek rögzItik, hogy a szerzödés tárgya nern olyan épIfési hatósági
engedély-koteles épItési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan
IétrehozataIára, bövItésére, átalakItására vagy egyéb megválfortatására ideértve az ingatlan bontással történO megszUntetését is - irányul.
11 . A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján nem fizethet, illetve számolhat el a
jelen szerzódés feljesItésével összefOggésben olyan kOItségeIzet, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság tekintetében
merUlnek fel, és melyek a Vãllalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
12.A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a kUlföldi adóilletöségO Vállalkozó köteles a
szerzâdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetôsége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenOl beszerezhet a Szolgálfatóra
vonatkozó adafokat az országok között jogsegély igénybe vétele nélkOl. A
meghatalmazás a szerzOdés 3. számU mellékietét képezi.
13. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerzödés alapján alvállalkozót, közrem(iködót
vesz igénybe, a Vállalkozó jelen szerzódés aláIrásával vállalja, hogy a
kortartozásmentesség megrendelôi elvárásáról tájékortatja alvállalkozáját,
közremUködöjét a vele kötendó szerzádésben. A Vállalkozó alvállalkozO,
közremOködô igénybevételére Kbt. 66 §. (6) és a Kbt. 138. § (3) bekezdésének
figyelembe vételével jogosult.
V.

A MegrendeI6 kötelezettségei
1. A Megrendeló annak érdekében, hogy a KiállItáson való részvételét a Vállalkozó
szerzôdésszertJen megvalósIthassa, vállalja:
a. a IebonyoIitáshoz szUkséges adatokat és okmányokat a megfelelö idópontig
megadja,
b. a kiállItási áruk szakértelmet igényló csomagolásához szakembereket biztosIt,
amennyiben ez szUkséges,
c. a speciális ismereteket igénylö kiállItási tárgyak mJködéséhez szUkség szerint
szakemberf biztosIt,
d. biztosItja a helyszInt a Vállalkozó részére.
e. biztosItja Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges épItési tervdokumentációt,
és Iátványterveket
2. Szerzödö Felek rögzItik, hogy a kiállItók szavatolnak a Megrendeló által kiállItott
áruval, védjeggyel, emblémával vagy egyéb megjelöléssel harmadik személynek
valamely szellemi alkotásra vonatkozó jogának meg nem sértéséért.
3. Megrendelö a jelen Szerzódés aláIrásával egyidejCi1eg Vállalkozó rendelkezésére
bocsátja a feladat ellátásához szUkséges további informáciákat.
4. Amennyiben a jelen Szerzódés a Vállalkozó érdekkörén kIvUl felmerUlô okbál hiisuI
meg, a Megrendeló köteles a Vállalkozónak a meghitisulás napjáig felmerUlt
tényleges, és igazolt költségeit megtérIteni.

Oldal 4

K

VI.

A Vállalkozó nem szerzôdésszerG teljesItése, kötbér, a jelen Szerzôdés megszCinése
1. Amennyiben a jelen Szerzödés a Vállalkozó érdekkörében felmerülô okból hi6sul
meg, a Vállalkozó köteles ci Megrendelônek a megh16su1ás napjáig felmerUlt
tényleges kOitségeit megtérIteni, és emellett a nettó Vállalkozói Dij 30%-dnak
megfelelö osszegO megh1iisu1ás1 kötbért fizetni. A jelen pontban meghatározott
esetben a Vállalkozó a jelen Szerzódés alapján vállalkozói dIjigényt nem
érvényesIthet.
2. A Megrendelâ késedelmes teijesItést nem fogad el. A FelépItményt a Vállalkozônak
vállalása szerint 2019. május 20. napján 18:00 óráig kell a Vállalkozónak átadnia a
Megrendeló részére.
3. Amennyiben Vállalkozó a FelépItményt hibásan teljesIfi, VállalkozO a nettO
Vállalkozói D 25%-ának megfelelô osszegO kötbért tartozik fizetni, és köteles
megférIteni Megrendeló ezt meghaladó kárát. Vállallkozó hibásan teljesIt, ha a
FelépItmény kivifelezése a tervtôl elférO, vagy a Megrendelövel elóre nem
egyezteteff módon kerOl kivitelezésre, iiletôleg amennyiben a FelépItmény a KiállItás
ideje aloft nem mijködôik kifogástalan technikai szInvonalon, illetve rendeltetésszerü
használatra alkalmatlan az átadáskor, vagy a KiállItás saran a bontásig bármikor
alkalmatlanná válik. Vállalkozó a hibás teljesIfési kötbért köteles Megrendeló általi
felszólItás kézhezvételétöl számItott 1 5 napon belUl átutalással teljesIteni Megrendeló
jelen szerzódés fejlécében megjelölt bankszámlájára.
4. Amennyiben Vállalkozó hibája - az átadáskor, vagy az átadás után a KiállItás
kezdetéig észlelt - olyan hiba, mely a Megrendelô, és KiállItOk zavarása nélkUl a
KiállItás kezdetéig, de legkésóbb 2019. május 21. napján 07:00 óráig kijavItható, és
Vállalkozó a hibát határidôre kijavItja, Ugy Vállalkozô a nettO Vállalkozói DIj 25%-nak
megfelelô összegLJ hibás teijesIfési köfbérrel csökkenteft Vállalkozói DIjra jogosult.
5. A Vállalkozó jótállásf vállal a szerzâdés idOfartama aloft arra, hogy a FelépItmény
kifogástalan technikal szInvonalon és mGszakilag biztonságos Ozemeltethetö. A
jófállás idöfarfama: 2019. május 22. napjáig (szakszerO a vásárigazgatóság
elóIrásainak megfeleló bontási munkák befejezeseig) jótállást vállal.
6. A Vállalkozó kijelenfi, hogy ismeri a Vásárigazgatóság Uzemeltetési Szabályzatát,
vállalja annak betartását. Vállalja továbbá, hogy a FelépItmény lebontását
követöen a terCiletet a Vásárigazgatóság képviselöjének kitakarItva átadja. Ennek
elmulaszfása esetére vállalja, hogy a Vásárigazgatóságnak a Megrendelóvel
szemben támasztoft követeléseitöl a Megrendelôt menfesIti, a Megrendelö részére
minden, a Vállalkozó mulasztásábôl eredö kárt és költséget megtérIt.
7. Az Uzemeltetési Szabályzatnak a Vállalkozó általi megszegéséból eredô minden kárt
a Vállalkozó köteles megtérIteni, továbbá viselni az esetleges egyéb
jogkovetkezményeket.
8. A Vállalkozó kotelezeftségeinek - felróhafó - nem szerzôdésszerCi, vagy nem
teljesItése esefén Megrendeló a jelen Szerzödést annak megkötésének idôpontjára
visszamenô hatállyal felbonthatja (elállás), illetve Ptk. 6:140. § (1) bekezdésében
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meghatározott esetben a felmondás jogát gyakorolhatja és kövefelheti a neki
okozott kár megtérItését.
9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése
alapján jogosult a köfbért rneghaladó kárának érvényesItésére.
10.Ha a Megrendek3 céIszerttIen vagy szakszertJtlen utasItást ad, erre a Vállalkozó
köteles Ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó
felelós. Ha azonban a Megrendeló a figyelmeztetés ellenére utasItását fenntartja, a
Vállalkozó a szerzódéstól elállhat. Ha nem all el, a Megrendeló utasItása szerint a
Megrendelo kockázatára köteles a munkát elvégezni.
11.A Szerzódô Felek rögzIfik, hogy rendes felmondással egyik fél sem jogosult
megszUntetni a fárgyi szerzôdést.
1 2. Vállalkozó silyos szerzâdésszegésének minósUl kOlönösen, de nem kizárólagosan, ha:
Vállalkozó a teijesitést jogos, méltányolható Ok nélkUl megtagadja,
a jelen szerzódésen alapuló kotelezettségeit olyan jelentös mértékben megszegte,
hogy ennek következtében Megrendelönek a további teijesItés nem all érdekében,
felfUggeszti a kifizetéseit, ellene jogerósen felszámolási eljárásf rendelnek el, legfóbb
szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséról, felszámolásának
kezdeményezésérôl határoz,
ellene csódeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tarfott tárgyaláson a
hitelezôktól nem kap elózetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
- bIrósági döntés szerint a csódeljárás során a hitelezákkel nem jon létre egyerség,
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
bármilyen módon megtéveszti a Megrendelét, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
kOzvetlen vagy kOzvetetf módon sUlyosan káros hatással lehef a lényeges
szerzôdéses kOtelezeftségek teljesitésére,
a meghiisulási kötbér kiszabásra kerUl,
a hibás teljesItés azon esete, ha Vállalkozó Megrendelô második Irásbeli felszólItása
ellenére is a tervtöl eltérôen végzi a kivitelezést, vagy amennyiben a Felépitmény
statikája, elektromos áram, viz beköfése a Kiállftás ideje alatf nem mUkOdik
kifogástalan technikal szInvonalon vagy rendeltetésszerL használatra alkalmatlan a
KiállItás során a bontásig bármikor.
13.Szerzödö Felek a jelen szerzödést az aláIrás napjától. a jelen szerzódésben a
Szerzôdô Felek által vállalt kOtelezettségek mindkéf fél által tOrténô maradéktalan
teljesItésének napjáig tarté határozott idótartamra kötik.
VII. KözremCIködô igénybevétele
1. A teljesItésben közremOködó(k) vehef(nek) részt. Az igénybeveff kOzrem(iködOért a
Vállalkozó Ugy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
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VIII. Egyéb rendelkezések
1. Szerzódö Felek a jelen Szerzôdésben meghatározott jogviszonyukban egymással
egyUftmüködve és jóhiszemOen kötelesek eljárni.
2. Jelen Szerzödés teljesItése során Szerzödö Felek értesitéseiket és egyéb
közleményeiket az alábbi kapcsolattartók részére kötelesek megkUldeni Irásban,
ajánlott postal kUldemény, vagy visszaigazolt e-mail formájában:
Megrendeló részéról:
Név: Szakter Réka
CIm: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.11. emelet
Telefonszám: +36 30 549 1823
E-mail: szakfer.reka@amc.hu
Vállalkozó részéröl:
Név: Kertész Kriszfina
CIm: 1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 5-7.
Telefonszám: +36 20 247 7466
E-mail: krisztina.kertesz@ocbau.hu
3. Szerzödã Felek kofelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerzôdéssel
osszefUggésben egymásról tudomásukra jutott minden Ozleti és egyéb adatot,
információt Uzlefi titokként kezelnek, ezen adatokat és informáciákat - a jogszabály
által elóIrt információszolgáltatási kotelezettség kivételével - harmadik személyek
számára, a másik fél kifejezett, elózetes hozzájárulásának hiányában semmilyen
formában nem teszik hozzáférhetövé.
4. A Vállalkozó jelen Szerzódés aláIrásával tudomásul veszi, hogy nem minósUl üzleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozafalát kUlön
törvény közérdekbôl elrendeli. Vállalkozó egyCiftal tudomásul veszi, hogy a
MegrendelOt jogszabályban elöIrt közzétételi illetve adatszolgáltatási kötelezettség
terheli, amelynek teljesItését a Felek nem tekintik a titoktartási rendelkezések
m egszegésé ne k.
5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felhasználási
jogával, amely a jelen Szerzódés teljesIféséhez szOkséges. Vállalkozó szavatol azért,
hogy a jelen Szerzödés teijesIfése harmadik személynek semmilyen jogát (ideértve
kUlönösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokhoz fLJzôdó jogokat) nem sérti.
Amennyiben harmadik személy a Megrendelével szemben olyan követelést
támaszt, amely abból ered, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzödés feijesItése során
megsértette ezen harmadik személy szellemi alkotásokhoz fGzâdO jogát, a
Vállalkozá köfeles a Megrendelét a követeléstôl mentesIteni, a követelés
érvényesItése során a Megrendelô melleft fellépni, és a Megrendelének megtérIteni
valamennyl, a követelés érvényesItésével kapcsolatban felmerUlt kárát és költségét.
6. A Vállalkozó kijelenti, hogy nem támaszt semmiféle igényf azon alkotásokkal
kapcsolatban, amelyek Megrendelétél kapott anyagok alapján a feijesités saran
jönnek létre, vagy azok adaptálásából erednek. Vállalkozó idôbeli és földrajzi
korlátozástól mentes, valamennyl felhasználási módra (ideérfve, de nem
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kizárálagosan az áfdolgozásf, az adoft mO kép- vagy hangfelvéte!en történô
rögzItését, illetve elektronikus adathordozóra történó másolását) kiterjedó,
kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Megrendeló részére, valamennyl, a jelen
Szerzôdés feijesItése saran keletkezó mOvekre. A felhasználási engedélyt a
MegrendelO harmadik személyre szabadon átruházhatja. A jelen Szerzôdés alapján
fizefendô VállalkozOi DI] magában foglaija valamennyl, a Szerzódés teijesItése során
keletkezô szellemi alkofás felhasználásának ellenértékét 15.
7. Jelen Szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, Igy kUlönösen a
Ptk. vállalkozási szerzödésre vonatkozó rendelkezésel irányadók.
8. Szerzödö Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzödés teljesItése saran felmerUlö esetleges
vitáikat, nézefeltérésUket meg kIsérlik egyeztetés Utján egyerséggel rendezni.
Amennyiben a Felek tárgyalásai 30 napon belül nem vezetnek eredményre, Cigy a
jogvifát a Polgári PerrendtarfásrOl szólô 2016. évi CXXX. förvény (Pp.) szerinti,
hatáskörrel és illetékességel rendelkezö bIrOság jogosult elbIrálni.
9. Szerzâdö Felek tudomásul veszik, hogy az Allami SzámvevOszékröl szóló 201]. évi.
LXVI. torvény 5. §-a szerint az Allami Számvevâszék, a Kormányzati Ellenôrzési
Hivatalrál szóló 355/20 1 1. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a Kormányzati
Ellenôrzési Hivatal az államháztartás alrendszereibOl finanszIrozotf beszerzések és az
államházfartás alrendszereinek vagyonát érinfö szerzödések, illefôleg a gazdálkodó
szervezetek számára a központi költségvefésbãl jutfatott pénzeszközök
felhasználása fekintetében ellenörzési jogosultsággal bIr.
10.A Felek fudomásul veszik, hogy a Kbt. 43 § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen
szerzôdés nyilvános, annak tartalmával és teljesItésével kapcsolatos fájékortatás
Uzlefi titok cimén nem fagadható meg, és a szerzôdés megkotését követôen a
Közbeszerzési Hatóság rendszerébe is feltöltésre kerUl.
11.Vállalkozó jelen szerzödés teijesitésének teljes idótartama alatt fulajdonosi
szerkezefét Megrendelö számára köteles megismerhetóvé tenni és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti Ogyletekröl Megrendelöt haladéktalanul értesIteni, valamint
Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerzôdés teijesItésével
osszefUggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltéfeleknek nem megfelelö társaság tekintetében merUlnek tel, és
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendeló köteles tárgyi szerzôdésf a Kbt. 143. §ban Irtak szerint felmondani, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenUl 25 %of meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerinf jogkepes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
k.) pontjában meghatározott valamely feltétel. Vagy ha a Vállalkozá szerez
közvetetten vagy kôzvetlenUl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) k.) pontjában meghatározott valamely feltétel.
13. Jelen Szerzódés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem
jelenti a teijes szerzôdés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minôsUlö
rendelkezés vagy rész nélkOl a Szerzódó Felek a szerzódést nem kötötték volna meg,
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vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerzódés értelmefienné vagy
értelmezhetetlenné válna.
14.Jelen szerzôdés módosIfására a Kbt. 141 § rendelkezése irányadó,
15.Jelen Szerzödés Szerzödö Felek arra jogosult képviselöik által történö aláIrásával lép
hatályba.
16.Jelen Szerzödés négy, egymással szó szerint egyezó példányban készOlt.

Jelen Szerz6dést a Szerz6d6 Felek elolvasás és käzäs értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jóváhagyólag Irják ala.
Mellékiet:
közbeszerzési eljárás ajánlaftételi felhIvása
közbeszerzési eljárás ajánlaftételi dokumentációja
közbeszerzési eljárásban benyUjtott és elfogadott ajánlat
mGszaki IeIrás
épItésvezetôi nyilatkozat
áfadás-átvételi jegyzôkönyv

OC BAU Kivitejezö Kft

Budapest, 2019. május 06.
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