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VALLALKOZASI SZERZÔDES 

amely létrejött egyrészrôl az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségu Tdrsaság 
Cégjegyzékszám: 0g. 01-09-284102 
Adászám: 25593343-2-41 
Székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.11. emelet 
Képviseli: Ondré Peter Ugyvezetö 
Ban kszá m Ia szá m: 10032000-003361 45-0000001 7 

mint megrendeló (a továbbiakban: ,,Megrendel&"), 

másrészról a 

OC BAU Kivitelezô Korlátolt FeIeI6sségCI Társaság 
Cégjegyzékszám: Cg.01 -09-878094 
Adószám: 10891188-2-42. 
Székhelye: 1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 5-7. 
Képviseli: Petravich Sándor Peter 
Bankszámlaszám: 10300002-10310268-4902001 7 

mint vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

(Megrendelé és Vállalkozó a fovábbiakban egyOttesen: ,,Szerz6d6 Felek") között alulIroft 
napon és helyen a következó feltételekkel. 

I. A szerzödés tárgya 
A Megrendelô megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a 
2019. május 11. - 2019. május 1 7. napjai közötf, (Szerbia, Ujvidék) helyszInen 
megrendezésre kerOló UJVIDEKI MEZc5GAZDASAGI VASAR kiállItáson (a továbbiakban: 
,KiállItás") rendszertery alapján kialakItott standot felölelô rendezvény teijes körG 
kivifelezését és Uzemeltetését majd bontását netfó 60 m2-es fedett terUleten az alábbiak 
szerint. 

A teijesItés helye: Novi Sad Fair, 21137 Novi Sad, Hajduk Veljkova 111-es pavilon 
(Szerbia, Ujvidék) 

II. A Vállalkozó feladata és kötelezeflsége 

A Vállalkozó ajánlafa alapján (1. sz. mellékiet), mely a jelen Szerzödés elválaszthatatlan 
részét képezi, a FelépItmény kivitelezésével kapcsolatban az alábbiakat vállalja: 

1. Elfogadoft Iátványfervnek megfeleló épUlefszerkezet kivifelezése: épItés, bontás 
üzemeltetés, standszerkezet, fal és padlóburkolatok kiépItése, audiótechnika, 
vizuáltechnika, fénytechnika kiépItése, interaktIv fartalmak gyártása bUtorozás, 
ra ktár épItése, berendezése, konyhafelszerelés, Internet, áram és vIzbekötés 
kiépItése, fogyasztás, grafikai elemek gyártása, feliratok, kivifelezése Iegkésöbb 
2019. május 10. napján 18:00 óráig. 

 

Oldal 1 

 



2. Valarriennyl, a jelen Szerzôdés mellékieféf képezó ajánlatban nevesIteft feladat 
maradéktalan elvégzése. 

3. A VáI!alkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szUkséges 
összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai 
tapasztalatfal, amely a tevékenység megfelelô szinf( ellátásához szOkséges. 

4. A Vállalkozó a munkát saját koltségén végzi el. Köteles a munkavégzésf Ugy 
megszervezni, hogy biztosItsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 
Megrendeló a munkát a Vállalkozó szUkségtelen zavarása nélkUl bármikor 
ellenOrizheti. Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó nem mentesUl a felelésség alól, 
ha Megrendelö az ellenórzést elmulasztotfa vagy nem megfelelöen végezfe el. 

5. A feladaf megvalósItásába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az 
igénybe venni kIvánt alvállalkozóif a Kbt. 1 38. (3) bekezdése szerint bejelentette. 

6. Vállalkozó teijes felelósséggel tartozik az általa megbIzotf alvállalkozák, egyéb 
közremtJködök tevékenységéért. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzôdés 
teijesIfése során a teljesItésbe bevont alvállalkozók, egyéb közremiJködók Iistáját 
jelen szerzödés 2. számU mellékiete tartalmazza. 

7. Szerzódö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó felelôs, Iegalább 36 hónap szakmai 
gyakorlattal rendelkezô kiállItás épItési vezetô szakember irányItásával végzi az 
épItést. Szerzôdö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a szerzödés teijesItésébe köteles 
bevonni IegaIább 1 fé fent Irt kiállItás épItési vezeté szakembert. 

Szakember neve: Karkiss Adrienne 
Szakmai tapasztalatána k megnevezése: kiállItás kivifelezés (tervezés, mtJsza ki 
szervezés, kiállItás épItés-vezetés). 
Szakmai gyakorlatának idétartama: 36 hónap. 

8. Vállalkozó IegkésObb a szerzódéskötés idöpontjára köteles a jelen beszerzés 
tárgyára érvényes, épItés-, és szerelésbiztosItás tartalmU, legalább 5.000.000 HUE! 
káresemény és 15.000.000 HUE 1ev fedezeti érték& felelösségbiztosItási szerzôdést 
(FB) kötni, vagy meglévé FB-át a fentiek szerint kiterjeszfeni. Errél szólá nyilatkozatot 
az ajánlat részeként be kell nyüjfani. 

III. FinanszIrozási és fizetési feltételek 

1. SzerzôdO Felek rögzIfik, hogy a finanszirozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) 135. §-a, a Polgári Törvénykönyvröl száló 2013. évi V. törvény ( 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 fovábbá a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglalfakra is. 

2. Megrendeló az eléleg igénybe vételének Iehetôségét nem bizfosItja. 
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IV. Vállalkozói dIj, költségviselés 

1. A Megrendelô a Vállalkozónak jelen Szerzôdés II. pontjában meghatározott 
feladatok teijes körij, hibátlan elvégzéséért 5.239.000 Ft + 27 % áfa, azaz 
ötmillió kettäszázharminckilencezer forint + 27 % áfa osszegU vãllalkozói dIjat (a 
továbbia kba n: ,,Vállalkozói DIj") fizet. 

2. A Vállalkozó a Vállalkozói DIjrál a tényleges feijesItés megforténtét igazoló 
feljesItésigazolás Megrendelö általi aláIrása után jogosult a számláját kiállItani. 
Megrendelö a vállalkozói dIjat a szabályosan kiállItott számla kézhezvételét követó 
30 napon be101 átutalással teijesIti a Vállalkozó jelen szerzôdés fejlécében megjelolt 
bankszámlájára. 

3. Szerzãdô Felek rogzItik, hogy a Vállalkozó a számlát a Megrendelô álfal kért 
részletezéssel, a 322/20 1 5. (X.30.) Korm.rendelet elöIrãsaira alapján köteles kiállItani. 
A számlán minden esetben fel kell tUntetni a jelen Szerzödés tárgyát és a Vállalkozó 
jelen Szerzödés fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészItés 
céljábál - illetve egyébként, a számla keltétól számItott 10 napon tCil beérkezö 
számla esetében - a számlát a Megrendelô visszakUldi a Vállalkozó részére, amely 
esetben a Megrendeló késedelme kizárt. 

4. A Vállalkozói DIj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerzódés teljesItéséhez szUkséges 
összes költségét. A VállalkozO kijelenti, illetve tudomãsul veszi, hogy a Vállalkozói 
Dijon felUl jelen Szerzödésben foglaltak elvégzésével kapcsolatban a 
Megrendelövel szemben semmiféle jogcImen nem érvényesIt dij- vagy 
koltségigényt. 

5. Szerzödö Felek a megrendelés jelen Szerzödés szerinti teijesItéséf jegyzókonyvben 
rögzItik, amelynek keretében Szerzôdó Felek a teljesitésre vonatkozó észrevételeiket 
is megteszik. 

6. A teljesItésröl szóló jegyzókönyv felvételére a KiállItás befejezése ufán, azt követóen 
kerUl sor, hogy a Megrendelá a teijesités szerzödésszerCi voltáról meggyözôdöft. 

7. Amennyiben Vállalkozó teljesItése szerzödésszerU volt Megrendelé a - teljesIfési 
jegyzôkonyvön tCil - teljesItésigazolást állit ki. A teljesItésigazolás kiállftására a Kbt. 
135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezésel az irányadáak. 

8. Megrendelé részérôl a teljesItésigazolás kiállItására Megrendelé mindenkori vezefé 
tiszfségviselôje jogosult. 

Vállalkozó a teljesitésigazolás kézhezvételét követóen jogosult és köteles kiállifani 
végszámláját. A Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelé által 
kiállIfott teljesitésigazolást. 

9. Megrendelö a Vállalkozái Dat a vonatkozó jogszabályoknak, és jelen 
Szerzödésnek megfelelöen kiállItott számla ellenében, szerzôdésszertJ teljesItés 
esetén, a számla kézhezvéfelét követó 30 napon belUl átutalással fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerzódés fejlécében megjlelölt ban kszámlájára. 
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1O.Szerzôdô Felek rögzItik, hogy a szerzOdés tárgya nem olyan épItési hatOsági 
engedély-köteles épItési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bövIfésére, átalakIfására vagy egyéb megváltortatására - 
ideértve az ingatlan bontással történô megszUntetését is - irányul. 

1 1. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése ala pján nem fizethet, illetve számolhat el a 
jelen szerzödés teijesItésével osszefOggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelö fársaság tekintetében 
merUlnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkenfésére 
alkalmasak. 

12.A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a kUlföldi adóiIletóség( Vállalkozó köteles a 
szerzOdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetósége szerinti 
adóhatóságtOl a magyar adóhatáság közvetlenOl beszerezhet a Szolgáltatóra 
vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybe vétele nélkOl. A 
meghatalmazás a szerzódés 3. számü mellékletét képezi. 

13. Amennyiben a Vállalkozô a jelen szerzôdés alapján alvállalkozót, közremOködôt 
vesz igénybe, a Vállalkozá jelen szerzódés aláIrásával vállalja, hogy a 
köztarfozásmentesség megrendelöi elvárásáról tájékortafja alvállalkozóját, 
közremGködójét a vele kötendó szerzódésben. A Vállalkozó alvállalkozó, 
közrem(jködó igénybevételére Kbt. 66 §. (6) és a Kbt. 138. § (3) bekezdésének 
figyelembe vételével jogosult. 

V. A Megrendelô kötelezettségei 

1. A Megrendelö annak érdekében, hogy a KiállItáson való részvételét a Vállalkozá 
szerzödésszertjen megvalósithassa, vállalja: 
a. a lebonyolItáshoz szUkséges adatokat és okmányokat a megfeleló idépontig 

m ega dja, 
b. a kiállItási áruk szakértelmet igénylô csomagolásához szakembereket biztosIt, 

amennyiben ez szUkséges, 
c. a speciális ismereteket igénylâ kiállitási tárgyak mködéséhez szUkség szerint 

szakembert biztosIt, 
d. biztosIfja a helyszint a VállalkozO részére. 
e. biztosifja Vállalkozó részére a kivitelezéshez szOkséges épItési tervdokumentációt, 

és látványterveket 

2. Szerzôdô Felek rögzItik, hogy a kiállItOk szavatolnak a Megrendelé által kiállIfott 
áruval, védjeggyel, emblémával vagy egyéb megjeloléssel harmadik személynek 
valamely szellerni alkotásra vonatkozó jogának meg nem sértéséért. 

3. Megrendelé a jelen Szerzôdés aláurásával egyidej(leg Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja a feladat elláfásához szUkséges további információkat. 

4. Amennyiben a jelen Szerzôdés a Vállalkozó érdekkörén kIvOl felmerUlé okból hiUsul 
meg, a Megrendelô köteles a Vállalkozónak a meghiCisulás napjáig felmerUlt 
tényleges, és igazolt koltségeit megtérIteni. 
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VI. A Vállalkozó nem szerzôdésszer(I teljesItése, kötbér, a jelen Szerzôdés megsz(inése 

1 Amennyiben a jelen Szerzôdés a Vállalkozó érdekkörében felmerülO okból hiCisul 
meg, a Vállalkozó köteles a Megrendelönek a meghiCsuIás napjáig felmerUlt 
tenyleges kOitsegeit megteriteni, és emellett a nettO V011alkozOi Dfl 30%-ónak 
megfeleló osszeg(i meghiUsulási kötbért fizefni. A jelen pontban meghatározott 
esetben a Vállalkozó a jelen Szerzödés alapján vállalkozói dIjigényt nem 
érvényesIthef. 

2. A Megrendeló késedelmes feijesItést nem fogad el. A FelépItményt a Vállalkozónak 
vállalása szerint 2019. május 10. napján 18:00 óráig kell a Vállalkozónak átadnia a 
Megrendeló részére. 

3. Amennyiben Vállalkozá a FelépItményt hibásan teijesiti, Vállalkozó a nettó 
Vállalkozói Dli 25%-ának megfelelO osszegO kötbérf tartozik fizetni, és köteles 
megtérIteni Megrendeló ezt meghaladó kárát. Vállallkozó hibásan teijesIt, ha a 
FelépItmény kivitelezése a tervtöl eltérô, vagy a Megrendelövel elöre nem 
egyeztetett módon kerUl kivitelezésre, illetóleg amennyiben a FelépItmény a KiállItás 
ideje alatf nem miJködóik kifogástalan technikai szInvonalon, illetve rendeltetésszerO 
használatra alkalmatlan az átadáskor, vagy a Kiállltás során a bontásig bármikor 
alkalmaflanná válik. Vállalkozó a hibás teijesItési kötbért köteles Megrendelã álfali 
felszálItás kézhezvételétöl számItoff 1 5 napon belUl átutalással teijesIteni Megrendeló 
jelen szerzódés fejlécében megjelolt bankszámlájára. 

4. Amennyiben Vállalkozó hibája - az átadáskor, vagy az átadás után a Kiállltãs 
kezdetéig észlelt - olyan hiba, mely a Megrendelö, és Kiállitók zavarása nélkOl a 
KiállItás kezdetéig, de Iegkésäbb 2019. május 11. napján 07:00 óráig kijavitható, és 
Vállalkozó a hibát határidôre kijavItja, Ugy Vállalkozó a nettó Vállalkozói Dlj 25%-nak 
megfelelô osszegG hibás teljesltési kötbérrel csökkentett Vállalkozói DIjra jogosult. 

5. A Vállalkozó jótállást vállal a szerzödés idétarfama alaft arra, hogy a FelépItmény 
kifogástalan technikai szinvonalon és mOszakilag biztonságos Uzemeltethefó. A 
jótállás idötartama: 2019. május 17. napjáig (szakszeriJ a vásárigazgatóság 
elôIrásainak megfelelá bontási munkák befejezeséig) jótállást vállal. 

6. A Vállalkozó kijelenti. hogy ismeri a Vásárigazgafóság Uzemeltetési Szabályzafát, 
vállalja annak betartását. Vállalja továbbá, hogy a FelépItmény Iebontását 
követóen a ferUletet a Vásárigazgafóság képviselójének kitakarlfva áfadja. Ennek 
elmulasztása esetére vállalja, hogy a Vásárigazgatóságnak a Megrendelôvel 
szemben támasztott követeléseitôl a Megrendelöt mentesifi, a Megrendeló részére 
minden, a Vállalkozó mulasztásából eredó kárt és kölfséget megtérlt. 

7. Az Uzemeltetési Szabályzafnak a Vállalkozó általi megszegésébôl eredô minden kárf 
a Vállalkozó köteles megtérIfeni, továbbá viselni az esetleges egyéb 
jogkövetkezményeket. 

8. A Vállalkozó kötelezettségeinek - felróható - nem szerzödésszenj, vagy nem 
teljesItése esetén Megrendeló a jelen Szerzódést annak megkötésének idôpontjára 
visszamenó hatállyal felbonthatja (elállás), illefve Ptk. 6:140. § (1) bekezdésében 
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meghatározott esetben a felmondás jogát gyakorolhafja és követelhefl a neki 
okozott kár megtérItését. 

9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendeló a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése 
alapján jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesItésére. 

10. Ha a Megrendelô céIszerCtIen vagy szakszerC5tIen utasftást ad, erre a vállalkozO 
köteles öt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredô kárért a VállalkozO 
felelös. Ha azonban a Megrendelô a figyelmeztetés ellenére utasItását fenntartja, a 
Vállalkozá a szerzódéstôl elállhat. Ha nem all el, a Megrendelô utasItása szerint a 
Megrendelô kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

11. A Szerzôdö Felek rogzItik, hogy rendes felmondással egyik fél sem jogosult 
megszOntetni a tárgyi szerzôdést. 

12. Vállalkozó silyos szerzódésszegésének minásUl kUlönösen, de nem kizárólagosan, ha: 

Vállalkozó a teljesItést jogos, méltányolható ok nélkUl megtagadja, 
a jelen szerzödésen alapulá kotelezettségeit olyan jelentôs mértékben megszegte, 
hogy ennek következtében Megrendelônek a további teljesités nem all érdekében, 
felfUggeszti a kifizetéseit, ellene jogerösen felszámolási eljárást rendelnek el, legfObb 
szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséröl, felszámolásának 
kezdeményezéséröl határoz, 
ellene csOdeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tarfott tárgyaláson a 
hitelezôkfól nem kap elôzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, 

- bIrósági döntés szerint a csódeljárás során a hitelezôkkel nem Jon létre egyerség, 
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak, 

bármilyen módon megtéveszti a Megrendelôt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez 
kOzvetlen vagy közvetett módon siIyosan káros hatással lehet a lényeges 
szerzödéses kotelezettségek teljesItésére, 

- a meghii.isulási kötbér kiszabásra kerUl, 
a hibás teljesItés azon esete, ha Vállalkozó Megrendelé második Irásbeli felszólItása 
ellenére is a tervtôl eltérOen végzi a kivitelezést, vagy amennyiben a FelépItmény 
statikája, elektromos áram, viz bekötése a KiállItás ideje alatt nem mCikOdik 
kifogastalan technikal szinvonalon vagy rendeltetésszerG használatra alkalmatlan a 
KiállItás során a bontásig bármikor. 

13.SzerzódO Felek a jelen szerzödést az alaIras napjától, a jelen szerzOdésben a 
Szerzódô Felek által vállalt kOtelezettségek mindkét fél által tOrténé maradéktalan 
teljesItésének napjáig tartó határozott idötartamra kOtik. 

VII. Közrem(1köd6 igénybevétele 

1. A teijesItésben kOzremOködó(k) vehet(nek) részt. Az igénybevett kOzremUkOdöért a 
Vállalkozó Cigy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 
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VIII. Egyéb rendelkezések 

1. Szerzódö Felek a jelen Szerzâdésben meghatározott jogviszonyukban egymással 
egyCittmcikodve és jôhiszemLJen kötelesek eljárni. 

2. Jelen SzerzOdés teijesItése solon SzerzödO Felek értesItéseiket és egyéb 
közleményeiket az alObbi kapcsolattartók részére kötelesek megkOldeni IrOsban, 
ajOnlott postai kUldemény. vagy visszaigazolt e-mail formájában: 

MegrendelO részéröl: 
Név: Szakter Réka 
Cim: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.11. emelet 
TelefonszOm: +36 30 549 1823 
E-mail: szakter.reka@amc.hu  

Vállalkozá részérOl: 
Név: Torma Levente 
CIm: 1106 Budapest, BogáncsvirOg utca 5-7. 
TelefonszOm: +363 0 914 2950 
E-mail: levente.torma@ocbau.hu  

3. Szerzódô Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerzódéssel 
osszefUggésben egymásról tudomásukra jutott minden Uzleti és egyéb adatot, 
információt Uzleti titokként kezelnek, ezen adatokat és információkat - a jogszabály 
Oltal elôIrt informáciOszolgáltatási kötelezettség kivételével - harmadik személyek 
számára, a mOsik fél kifejezett, elOzetes hozzájárulásának hiányában semmilyen 
formában nem teszik hozzáférhetóvé. 

4. A Vállalkozó jelen Szerzödés aláirOsával tudomásul veszi, hogy nem minOsUl Uzleti 
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvOnossOgra hozatalOt kUlön 
törvény közérdekból elrendeli. V011alkozó egyttaI tudomásul veszi, hogy a 
MegrendelOt jogszabOlyban elOIrt közzétételi illetve adatszolgáltatOsi kötelezettség 
terheli, amelynek teijesftését a Felek nem tekintik a titoktartOsi rendelkezések 
megszegésé ne k. 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felhasznOlási 
jogával, amely a jelen Szerzódés teljesItéséhez szUkséges. VállalkozO szavatol azért, 
hogy a jelen Szerzôdés teljesItése harmadik személynek semmilyen jogát (ideértve 
kUlönösen, de nem kizOrólagosan a szellemi alkotásokhoz ftzc3dO jogokat) nem sérti. 
Amennyiben harmadik személy a MegrendelOvel szemben olyan követelést 
tOmaszt, amely abból ered, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzödés teljesItése során 
megsértette ezen harmadik személy szellemi alkotásokhoz fGzódâ jogát, a 
Vállalkozó köteles a Megrendelót a követeléstôl mentesIteni, a követelés 
érvényesItése során a Megrendeló mellett fellépni, és a Megrendek3nek megtérIteni 
valamennyl, a követelés érvényesItésével kapcsolatban felmerUlt kárOt és költségét. 

6. A Vállalkozó kijelenti, hogy nem tOmaszt semmiféle igényt azon alkotOsokkal 
kapcsolatban, amelyek Megrendelötôl kapott anyagok alapján a teljesItés sorOn 
jönnek létre, vagy azok adaptOlOsObOl erednek. Vállalkozó idébeli és földrajzi 
korlátozOstól mentes, valamennyl felhasználOsi módra (ideértve, de nem 
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kizárólagosan az átdolgozást, az adott mU kép- vagy hangfelvételen történö 
rögzItéséf, illetve elektronikus adathordozóra történö másolását) kiterjedâ. 
kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Megrendelô részére, valamennyl, a jelen 
Szerzödés teljesItése során keletkezö mUvekre. A felhasználãsi engedélyt a 
Megrendelô harmadik személyre szabadon átruházhatja. A jelen Szerzödés alapján 
fizetendó Vállalkozói Dlj magában foglalja valamennyl, a Szerzödés teljesIfése során 
keletkezô szellemi alkotás felhasználásának ellenértékéf is. 

7. Jelen Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, Igy kCtlönösen a 
Pt k. vállalkozási szerzôdésre vonatkozó rendelkezésel irányadók. 

8. Szerzádó Felek kijelenfik, hogy a jelen Szerzôdés teljesItése saran felmerUlö esetleges 
vitáikat, nézefeltérésUket meg kIsérlik egyeztetés Utján egyerséggel rendezni. 
Amennyiben a Felek tárgyalásai 30 napon belUl nem vezetnek eredményre, Cgy a 
jogvitát a Polgári PerrendtartásrOl szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerinti, 
hatáskörrel és illetékességel rendelkezó bIróság jogosult elbIrálni. 

9. Szerzôdó Felek fudomásul veszik, hogy az Allami Számvevószékról szóló 2011. evi. 
LXVI. törvény 5. §-a szerint az Allami Számvevószék, a Kormányzati Ellenôrzési 
Hivatalról szóló 355/20 1 1. (XII. 30.) Korm. rendelef 5. §-a szerint a Kormányzati 
Ellenôrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiböl finanszIrozott beszerzések és az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintó szerzódések, illetóleg a gazdálkodó 
szervezetek számára a központi koltségvetésból juttatott pénzeszközök 
felhasználása tekintetében ellenörzési jogosultsággal bIr. 

10. A Felek tudomósul veszik, hogy a Kbt. 43 § (1) bekezdésének d) ponfja ala pján jelen 
szerzôdés nyilvános, annak tartalmával és teljesItésével kapcsolatos tájékortatás 
Uziefi titok cimén nem tagadható meg, és a szerzödés megkötését követôen a 
Közbeszerzési Hatóság rendszerébe is feltölfésre kerUl. 

11. Vállalkozó jelen szerzódés teljesItésének teijes idótartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét Megrendelô számára köteles megismerhetóvé tenni és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdés szerinti Ugyletekröl Megrendelöt haladéktalanul értesIfeni, valamint 
Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerzôdés teljesItésével 
osszefUggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merUlnek fel, és 
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelô köteles tárgyi szerzôdést 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 szerint jogképes szervezef, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
k.) pontjában meghafározott valamely feltétel. Vagy ha a Vállalkozó szerez 
közvetetten vagy közvetlenUl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) k.) pontjában meghatározoft valamely feltétel. 

13. Jelen Szerzódés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem 
jelenti a teijes szerzódés érvénytelenségét. kivéve, ha az ervénytelennek minôsUlô 
rendelkezés vagy rész nélkUl a SzerzôdO Felek a szerzödést nem kötötték volna meg, 
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OC BAU Kivitelezö Kft. 
1106 Bp., Bgarpsvirég u. 5-7. 

Adó3zm: 1081188-2A2 
Bsz.:9'0O0Q2-1O3hQ26849OQQ17 

e Peter 
Ugyvezetó 

Megrendeló 

vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerzOdés értelmetlenné vagy 
értelmezhefetlenné válna. 

14. Jelen szerzôdés mádosItására a Kbt. 141 rendelkezése Frányadó. 

15. Jelen Szerzódés Szerzãdó Felek arra jogosult képviselôik által történö aláIrásával lép 
hatályba. 

16. Jelen SzerzOdés négy, egymással szó szerint egyezó példányban készUlt. 

Jelen Szerz6dést a Szerz6d6 Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyez6t jóváhagyólag frják ala. 

Mellékiet: 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhIvása 
közbeszerzési eljárás ajá niattételi dokumentációja 
közbeszerzési eljárásban benyCjtott és elfogadott ajánlat 
mtjszaki IeIrás 
épItésvezetöi nyilatkozat 
átadás-átvételi jegyzökönyv 

Budapest, 2019. május 06. 
W2 Budapest, Kuny Domoko u. 13-15.11. em. 

Adószám: 25593343-2-4! 

Petravich Sándor Peter 
Cigyvezetó 
Vállalkozó 
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