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1. El6zm6nyek

1.1. A Nemzeti Szakt5rt6i 6s Kutato Kozpont, mint Megrendel6 a kcizbeszerz6sekr6l sz6l6
2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) kdzdss6gi nyilt kozbeszerz6si elj6r6st
inditott ,,takarttdsi szolgdltatcis beszerzdse 6 rdszben" t6rgyban, EKR001171372020
s z6mon az alilbbi 16 szaj 6nlatt6te I i lehet6 s6 g bizto sit6s 6val :

. 3. rdszajdnlat: takarit6si szolg6ltat6s - D61-dun6ntfli r6gi6.

Ezen k<izbeszerz6si elj6r6sban a 3. reszajdnlat tekintet6ben a nyertes aj6nlattev6 a V6llalkozo
lett, amelynek eredm6nyekdnt a jelen szerz6d6sben foglalt beszerz6s tdrgydhoz kapcsol6do
k6telezetts6geket a V6llalkozo jogosult 6s kdteles teljesiteni.

1.2. A Kbt. 131 . $ (2) bekezd6s6ben foglaltakra tekintettel, ,f szerzdddsnek tartalmaznia kell

- az eljdrds sordn alknlmazott drtdkeldsi szempontra tekintettel - a nyertes ajdnlat azon
elemeit, amelyek drtdkeldsre keritltek."

A nyertes aj6nlat 6rt6kel6sre keriilt elemei:

1) Altal6nos (2. r6sz eset6ben: napi 6s havonk6nti / 3-6.

r6szek eset6ben: napi) takarit6s 36 honapra (netto HUF)
11 582 400 HUF

2) Evi nagytakarit6sok - opcion6lis (nett6 HUF/36
h6nap)

| 074 360 HUF

Netto ai6nlati 61 36 h6napra (HUF) t2 656 760 HUF

i.3. Jelen szerz6d6s a fent emlitett 6s lebonyolitott k6zbeszerz6si eljar6s eredmdnyekdnt kertl
megkdt6sre, amelynek megfelel6en a jelen szerz6ddsnek a jelen pontban hivatkozott
kozbeszerz6si elj6r6s aj6nlati felhiv6sa, dokument6ci6ja, az abhoz kapcsol6d6
dokumentumai, valamint a benyrijtott 6s nyertesnek kihirdetett ajanlat elv6laszthatatlan
reszdt kepez1 mell6kletei alkotj 6k.

2. A szerz6d6s tirgya, r6szletes miiszaki tartalma

2.1. A, Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a V6llalkoz6 pedig elv6llalja
a ,,takaritdsi szolgdltatds beszerzdse 6 rdszben" cimrnel kiirt kdzbeszerz6si eljar6sbanrdgzitett
tev6kenys6g leir6sban szerepl6 szolgilltatttsok elv6gz6s6t a kozbeszerzdsi dokumentumokban
meghat6rozott tartalommal 6s r€szletezetts6ggel a 3. rdszaj6nlat tekintetdben, az alilbbiak
szerint:

Takarit6si feladatok elv6gz6se a Megrendel6 r6sz6re, az Ajinlati felhiv6sban r<lgzitett

telephelyein.
. 3. r6szaj6nlat: takarit6si szolg. - Ddl-dunantrili r6gi6

2



yallalkozfusi szerz6d6s keret6ben a krizbeszerz6si dokumentumokban rlszletezettelv6r6soknak

megfelel6en takarit6si feladatok ell6t6sa (minden helyszinen napi takarit6s; tov6bb6 1

helyszinen havonk6nti takarit6s) a szerzoddskot6s id6pontj6t6l 36 h6napos id6tartamban.

Helyszinek:
7624 Pdcs,Hung6ria u. 53/1. (napi takarit6s - mind<issz esen:222 m2)

7100 Szeks zixd.,Tartsay Vilmos u. 16. (napi takarit6s - mind<isszesen 166 rrf)
7400 Kaposvar, 48-as Ifiris6g u 5. fszt. 6s III. em. (napi takarit6s - minddsszesen: 522 rrf)

A V6llalko z6 villlalja a takarit6si feladatok el16t6s6t a szerzodes idSbeli hatillya alapj6n, a

szerz6d6sben, a kozbe szerzdsidokumentumokban, illetve az ajinlatbban foglaltak alapj6n.

2.2. .!l{isza,ki tartalom leir6sa:
3 . resz mriszaki P6cs-Kaposvar-Szeks zard 2020 04.doc (3 . sz. mell6klet)

Opci6s mennyis6g: A Felek meg6llapodnak abban, hogy a Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6

6lial adott ajanlaialapj6n, a rendelkizdsre 6tl6 anyagi forr6sai alapjan a szerzodds id6beli

hatflya alati 6vente maximum 2 alkalommal 6vi nagytakarit6st megrendelni akar a teljes

takaritand6 6piiletekre, ak6r csak egy-egy dpiiletre 6s teriiletre.

A Megrendel6 nem v611al kdtelezettseget azopci6s mennyis6g akar r6szbeni, akiir eg6szbeni

lehiv6sara (megrendel6s6re), valamint a lehiv6si jog6t ttibb r6szletben is gyakorolhatja. Lehiv6s

eset6n a V6llalkoz6 irrisban visszaigazolj a -azeljirbs sor6n adott 6rajanlat6ban foglalt ellen6rt6k

mellett- a lehivott szolgilltatfus teljesit6s6nek felt6teleit. Az opci6s mennyisdg lehiv6sa a

Megrendelo 6ltal kiadand6 egyedi megrendel6s kibocs6t6s6val tOrt6nik.

3. A Villalkozi egy6b kiitelezetts6gei

3.1. V6llalkoz6 koteles a teljes takaritand6 feliilet folyamatos tisilfutart6sar6l gondoskodni,

ennek biztosit6sa 6rdek6ben a VStlalkozl feladata a megfelelo szlmt takarit6 szemdlyzet

biztosit6sa.

3.2. AV6llalkoz6 tev6kenys6ge soriln alkalmazott vegyszereknek 6s technol6gi6t<nak meg kell

felelnie a mriszaki leir6sban rogzitett kdvetelm6nyeknek. A szolg6ltat6soknak meg kell

felelnitik a magyar szabv6nyoknak, az illet6kes hat6sSgok ktivetelm6nyeinek, valamint a

szerz6d6sben rdszlete zett, tovdbbl a szerzod6st megel6 zo kozbeszerz6si eljar5s miiszaki leir6s

felt6telein alapul6 kovetelm6nyeknek.

A szerzod1s keret6ben elvlgzett szolgiltatdsoknak meg kell felelnitik amawar szabvSnyoknak,

az illet6kes hat6s6gok kdvetelm6nyeinek, valamint a szerzoddsben r6szletezett, tovirbbd a

szerz6d6st megel6z6 kozbeszerz6si elj6r6s mriszaki leir6s felt6telein alapul6

kovetelm6nyeknek.

A Vfllalkoz6 szavatolja, hogy az illtala vegzett szolg6ltat6s I. osztSlyri min6s6gi

kovetelm6nyeknek megfelel. A min6s6gi kateg6ria biztosit6s6rt 6s igazol6sdert a V6llalkoz6

telj es kdni felel6ss6ggel tartozik.
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3.3, A szerz6d6ses munka sor6n a komyezetvddelemre vonatkoz6 hat6s6gi el6ir6sok

betart6s66rt a V6llalkoz6 a felel6s. Saj6t tev6kenysdg6b6l ad6d6, a kdmyezetre vesz6lyesnek

min6sitett hullad6k anyagokat V6llalkoz6 - a vonatkozo kornyezetvddelmi el6ir6soknak

megfelel6en - ki.il6n kezeli, majd elsz6llitja a munkateriiletr6l.

3.4. V6llalkoz6 foglalkoztatottjai szdmdra folyamatosan biztosftja a munka

vegzesehez sziiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gti munkaeszkrizt, seg6danyagot.

3.5. A V6llalkoz6 gondoskodik foglalkoztatottjai kultur6lt viselked6s6r6l, tisrta, 6polt

megjelen6sdrol, c6gjelzdses munkaruha haszn6lat6rol. A V6llalkoz6 koteles a teljesit6sben r6szt

vevo dolgoz6it fenykdpes ndvkituz6vel ell6tni, melyet a dolgozoik a munkateriileten kdtelesek
j6l l6that6 helyen hordani.

3.6. A V6llalkoz6 koteles alkalmazottait titoktart6sra kdtelezni, akik szdmtra tilos b6rmilyen
iratba, akt6ba, stb., melyeket a takaritand6 helyisdgekben tartanak, betekinteni. Tilos tov6bbS

ezen iratokb6 I fot6k6p i6t, j egy zetet k6 sziteni.

3.7. V6llalkoz6 kOteles feddhetetlen el66letti alkalmazottakat ig6nybe venni a tev6kenys6g

ell6t6s6ra, amelyet a dolgoz6i rdsz6r6l az alkalmaz6suk feltdtelek6nt el6irt erkolcsi

bizonyitvany benyrijt6s6val kell igazolni. A V6llalkoz6 villlalja, hogy a dolgoz6i r6sz6r6l a

telephelyekre val6 els6 bel6ptet6st megel6z6en koteles az erkdlcsi bizonyftvany bemutat6sa a

Megrendel6 r6szdre. Megrendel o a szerzod6s hatilya alatt V6llalkoz6 n6lktil is ellen6rizheti az

erkolcsi bizonyitv6nyok megl6t6t.

3.8. A V6llalkoz6 kdteles betarlani a munkav6gz6sre, valamint az ehhez kapcsol6d6

tev6kenys6gekre vonatkoz6 6s 6rv6nyben l6v6 technol6giai utasit6sokat, el6ir6sokat 6s

szabv6nyokat.

3.9, A V6llalkoz6 kdteles a takaritisi munk6k teljesit6se sor6n a sztiksdges figyelmeztetdseket

a Megrendel6 munkav6llal6i szbmdraegy6rtelmrien kijelezni pl. felmosiskor csrisz6svesz6ly.

3.10. A v6llalkoz6 az illtala 6s alkalmazottai 6ltal okozott k6r6rt teljes felel6ss6ggel tartozik.

V6llalkoz6 kifejezetten k6telezetts6get v611al arra, hogy a tev6kenys6ge folytan a megrendel6

helys6geiben fellelhet6 targyak 6rt6kek eltun6s6b6l ered6 -igazolt- k6rokat teljes konien

megt6riti. Amennyiben a V6llalkoz6 a munkav6gz6s sor6n valamely ingatlant, vagyontargyat,

l6tesitm6nyt megrong6l, kdteles ail. sajdt kdlts6g6n helyre6llitani, vagy amennyiben ez

drtdkcsdkkends n6lkUl nem lehetsdges, irgy koteles a kijavit6son trilmen6en ezen k6rt is
megtdriteni. Amennyiben a javit6s nem lehets6ges, vagy a V6llalkoz6 nem y6llalja, rigy a csere

kolts6geinek megtdritdsdt ig6nyelheti a Megrendel6. A V6llalkoz6 arong6l6s, k6rokoz6s t6nydt

kriteles a Megrendel6 helyi megbizottja fel6 is bejelenteni. A Felek a karesem6nyr6l
jegyz6konyvet vesznek fel. A bejelent6s elmulas7tbsih6l vagy k6sedelm6b6l ered6 k6rok a

V6llalkoz6t terhelik.
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3.11. Az opci6s takarit6sokra vonatkoz6lag a V511a1koz6 k<rteles a szolgiitat6s teljesitds6vel

jar6 munk6k megkezd6s6nek 6s befejez6s6nek id6pontj6t a Megrendel6 megbizottja rdszere

ir6sban bejelenteni legk6s6bb 2 munkanappal kor6bban'

3.12. Ydllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a munkarend, illetve a kihelyezett szem6lyzet nev

szerinti felsorol6sa a Megrendel6 k6r6s6re b6rmikor megtekinthetS, azt kdteles rdszdre

bemutatni.

3.13. V6llalkoz6 kijelenti, hogy tudom6ssal bir arr61, hogy a teljes takarit6s valamennyi, e

szakm6ban el6irt szol g6ltat6st tartalmazza.

3.14. V6llalkoz6 v511alja, hogy az 6v sor6n elv6gzend6 tev6kenys6g, specifikus iitemtervben

kertil r6gzit6sre r6sz6rol, atakarit6si id6szakokat naptari napokhoz hozzflrendelve.

3.15. V6llalkoz6 v611alja, hogy az opci6s megrendel6s eset6ben az evi nagytakarit6sok

alkalm6val, a Megrendel6 6ltat kiadott iitemterv szerint vegzi tev6kenys6g6t.

l6that6 okokb6l meghirisul az ittemtervben foglalt feladatok teljesit6se,

halad6ktalanul 6rtesitenie kell Megrendel6t a telj esit6s akad61y6r61.

3.16. A takarit6s sor6n a V6llalkoz6 tev6kenys6geit a kdzbeszerz6si dokumentumokban, illetve

az ajfulat611an elfogadott technol6gia rendszenel (szink6dolt takarit6si rendszer), eszkdzdkkel

6s anyagokkal k<iteles v6gezni.

3.11. A V6llalkoz6 k6teles a feladatifi oly m6don elvegezni, hogy a munkav6gzfse az

ugyaniLzon a helyen m6sok 61tal tortdnS munkav6gz6st ne zavarja, a Megrendel6i berendez6sek

iizemvitel6t ne akad6lyozza 6s ne vesz6lyeztesse.

3.1g. A V6llalkoz6 a Megrendel6 telephelyeinek teriilet6n foglalkoztatott alkalmazottainak 6s

alv6llalkoz6inak listfj6t Megrendel o a szerzod6s id6tartama alatt ellen6rizheti. V6llalkoz6

koteles munkav6llal6j6t, illetve alvilllalkoz6jht alehet6 legrdvidebb id6n beliil - 5 munkanap -
lecserdlni, amennyiben Megrendelo eil. megfelel6 indok alapj5n k6ri.

3.19. A V6llalkoz6 aszerzodl,sben v6llaltak teljesitdse sor6n e pontban foglaltakt6l eltekintve

nem jogosult az egyszertisitett foglalkoztat6sr6l s2616 2010. 6vi LXXV. torv6nyben foglaltak

szerinti alkalmi munkav6llal6t ig6nybe venni. A V5llalkoz6 csak a Megrendel6 el6zetes ir6sbeli

hozz1jitrulis6val jogosult alkalmi munkav6ltal6t ig6nybe venni a Szerzodlsben v6llaltak

teljesit6s6hez, 6s csak abban az esetben, ha egy6b munkav6llal6ja helyettesit6se c61j5'b61

indokolt az ig6nybev6tel. Alkalmi munkav6llal6 alkalmazdsa eset6n a V6llalkoz6

kotelezetts6gei, a munkav6gz6s megkezd6s6nek felt6telei (p1. orvosi alkalmass6g,

mnnkabiztons6gi 6s szakmai oktat6sok megtcirt6nte, stb.) minden szempontb6l megegyeznek a

S zerzod6sben fo glalt kdtelezetts6 gekkel 6 s felt6tel ekkel.

3.20. A munkak helyszini irinyitdstra a V6llalkoz6 kdteles szakmai vezetot alkalmami, aki

egyben e116tja a kapcsolattart6st a Megrendel6 kijeltilt szakmai k6pvisel5ivel.

3.21. A VSllalkoz6 biztositja a tevdkenysdg6hez sziiks6ges tisztit6szeteket, a

szi.iks6ges egy6b eszkdzdket 6s jarul6kos anyagokat (p6ld6ul szemetes zshk)'

t<ilt6anyagokat a Megrendel6 biztositj a.

Ha el6re nem
V6llalkoz6nak
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4. Dijazfs

4.1. A Felek a jelen szerz6ddsben meghat6rozott folyamatos szolg6ltat6sok elv6gz6s66rt havi
6tal6ny dijban 6llapodnak meg a V6llalkoz6k ajanlat6ban rogzitett araknak megfelel6en. A havi
i*al6ny dij osszege azalilbbiak szerint:

Feladat 6s teliesit6s helye Nett6 aiinlati 6r t h6napra (HUF)
a) Altaldnos (napi) takarftas

7100 Szeksz6rd, J'artsay Vihnos u. 16. 54 017
7400 Kaposvdr,4lS-as Ifirisdgi u. 5., fszt.

6s IIL emelet
187 833

7624 P6,cs, Huns6ria u. 53/1. 79 833
Osszesen: 321 733

4.2. Av6llalkoz6si dij fix iltalinyfu, amely tartalmazzaajelen szerz6d6s tdrgyittkdpezb munk6k
komplett megval6sitdsdhoz sztiksdges valamennyi anyagot 6s tev6kenys6g elvdgzdsdt, 6s az

ehhez kapcsol6d6 kolts6geket, bele6rtve a kiilcin meg nem adott, de a kompletts6ghez tartoz6
anyagokat 6s tevdkenysdgeket is.

4.3 Az opci6s megrendel6s dija megegyezik a V6llalkoz6 6ltal az opci6s mennyis6gre adott
aj6nlati 6rral, amely jelen szerz6d6s mell6kletdben rogzitett 6s az alibbiakban megjeldlt nett6
Ft/ m2 egys6garak alapj6n tort6nhet:

4.4. Akozbeszerz6si dokumentumokban szereplo feladatokon tiil tov6bbi takarit6si feladatok
elszimol6sakrzttr6lag ki.iltjn megrendel6s alapj6n, valamint a telephelyenkdnt kalkul6lt 6s jelen

Feladat 6s teljesit6s helye
Trakaritand6

alapteriilet m2

mennyis6g
(alkalom/6v) nett6 Ft/m2

a) Altaldnos (napi)
takarltds

7 1 00 Szeks zdrd, T artsay
Vilmos u. 16.

116 254 22

7400 Kaposv6r,4/8-as
Ifiris6gi u. 5., fszt. 6s III.

emelet
522 254 17

7624Pecs, Hung6ria u.
5311.

222 254 t7

c) Evi nagttakaritdsok -
opciondlis

7 1 00 Szeks zdrd, T artsay
Vilmos u. 16.

116 2 190

7400 Kaposv6r,4/8-as
ISris6gi u. 5., fszt. 6s III.

emelet
522 2 220

7624Pecs, Hungaria u.
5311.

222 2 190
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szerz6d6 sben rO gzitett egys6g6rak alapj 6n tort6nhet.

4.5. A szlmlilhoz minden esetben mell6kelni kell a tovrlbbi takarit6si feladatok teljesit6sre
vonatkoz6, a Me grendel6 6ltal lei gazo lt telj e sit6si g azol6st.

4.6. Felek a Szerzoddst ir:lsban 6s a Ptk. valamint a Kbt. 141. $-ban foglaltak el6ir6saival
ci sszhangban m6do sithatj 6k.

4.7 Artafias kcitelezettsdge: az 1.2. pontban meghatixozott dijakat szerzoddshatrilyba l6p6s6t61

sz6mitott 12hSnap alatt kdtelezoentartani kell. Ennek 6rtelm6ben a V6llalkoz6 v6llalja, hogy
a megajanlott dijakat ezen idSszak alatt nem emeli.

A szerzldds hat6lyba 16p6s6t kovet6 12 h6nap letelte ut6n a v6llalkoz6i dijak2 alkalommal,
legfelj ebb a minim6lb6r emel6s6nek m6rt6k6vel emelhetok.

Azdrtartisi k<jtelezetts6g be nem tart6sa szerz6d6sszeg6snek min6stil, ami egyrdsztaszerzodds
azonnali hatflytfelmond6s6nak indok6ul szolg6l, m6sr6szt megalapozzaameghittsul6si k<itb6r
6rv6nyesit6s6t.

4.8 A Megrendel6 k6sedelmes fizet6se eset6n a Vrillalkozonak jog6ban 6ll a szdmla
elfogad6srit6l sz6mitott 30 naptriri napon trili tSkerisszegutir:r a Ptk. 6:155. $ szerinti k6sedelmi
kamatot felsz6mitani.

5. R6szteljesit6s, r6szszfmli.zis

5.1. A Megrendel6 el6leget nem fizet, rdszsz1nlfit nem fogad be V6llalkoz6t6l.

5.2. Yiilalkoz6 a targyh6napot kdveto harmadik munkanapig kciteles jelent6st k6sziteni a
szolgdltatitsok teljesit6s6r5l. MegrendelS e jelentds alapj6n illlitja ki a teljesit6si igazol6st a

jelentds klzhezvdtel6t kovet6 5 munkanapon beliil. Szerzodo felek rogzitik, hogy a penzigyi
elsz6mol6s a jelent6s tartalma alapjrin k6sziil.

5.3. A V6llalkoz6 a vdllalkoz6si dijra vonatkoz6 szimlfit a teljesit6si igazolSs alapjin, az

ajanlatban rogzitett szolghltatirsi dijak szerint, HUF-ban allitja ki a teljesitesi igazolSs 6tv6tel6t
k<jvet6en. V6llalkoz6 koteles a szfumla ki6llitrisAt kdvetoen 5 napon beltil elkiildeni ail a

telj esit6s igazol6ssal Megrendel o r 6szdr e.

5.4. A Felek az AFA tdrv6ny szerint hatdrozott idejri, havonk6nti elsz6mol6sban 6llapodnak
meg.

A szSml6kat havonta sziiks6ges ki6llitani, telephelyenkdnt.

6. Fizet6si felt6tel

6.1. A dij kifizetdse a teljesitesiigazolils alapjan ki6llitott 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott
sztnla ellen6ben banki rltutal6ssal tort6nik, a szirmla ki6llit6s6t6l sz6mitott 30 napon beliil.

Teljesit6si rgazolils ki6llit6sara az erintettlntezet Vezetoje vagy 6ltal kijelolt szem6ly jogosult..

d,r M J.r .1,\



6.2, Amennyiben a V6llalkoz6 a sz6mla ki6llit6s6t6l szimitott 5 napon tirl juttatja el a sz6ml6t
a Megrendel6 r6sz6re, a V6llalkoz6 k6sedelmi kamat sz6mit6si id6szakanak kezdete a
k6sedelmes napok szdmdval megn6.

6.3. Megrendel6 kikdti, hogy

a) a V6llalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat eL a szerz6d6s teljesit6s6vel Osszefiiggdsben

olyan kOltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 adokdteles jdvedelm6nek
csOkkent6s6re alkalmasak;

b) V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a

Megrendell szdmixa megismerhet6v6 teszi 6s a 15.2. pont szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t
halad6ktalanul drtesfti.

A Megrendel6 jogosult ds egyben kOteles a szerzoddst felmondani - ha sziiksdges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a V6llalkoz6 t6rsas6g6ban krizvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerintjogk6pes szervezet,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghattuozott
valamely feltdtel.

b) a V6llalkoz6 kozvetetten vagy kOzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben ferur6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghattuozott valamely
feltdtel.

A, 14.4. bekezdds szerinti felmond6s eset6n a V6llalkoz6 a szerzodds megsziin6se el6tt mar
telj esf tett szol g6ltat6s szerz6ddsszeru pdnzbeli ellen6rt6k6re j o gosult.

A Kbt. 136. $ (2) bekezddse alapj6n a ktilfoldi ad6illet6s6gti V6llalkoz6 kdteles a Szerz6d6shez

arra vonatkoz6 meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar
adohat6s6g kdzvetleniil beszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszdgok kdzdtti
jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil

7. Kiitb6rek

1. Szerz6d6sszegdsnek min6si.il minden olyan magatart6s vagy mulasztds, amelynek sor6n
birmely f6l jogszab6ly, illetve jelen szerz6d6s alapj6n 6t terhel6 bdrmely k0telezetts6g6t
megszegi.

2. A Felek a V6llalkoz6 nem teljesit6se, k6sedelmes teljesitdse, illefve hib6s teljesit6se eset6re
a Ptk. 6:186.$ 6s 6:187. $-aiban foglaltak szerint kotb6rfizetdsben 6llapodnak meg.
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3. A V51lalkoz6 iital teljesitend6 feladatok k6sedelmes teljesft6se eset6n a Yitllalkozo a

k6sedelem id6tartam6nak minden egyes napjfra a k6sedelemmel 6rintett nett6 dij 1,00 yo-

anak (egy szdzalekinak) megfelelS osszegri k6sedelmi kiitb6r fizet6s6re koteles. A
k6sedelmi k<itb6r osszege nem haladhatja meg az adotr szdmla nett6 V6llalkoz6i dij6nak
20%-et. A k<jtb6r megfizet6se nem mentesiti a V6llalkoz6t a szerzod6s teljesit6se a161.

Amennyiben a V6llalkoz6 k6sedelme b6rmely kotb6rterhes hat6ridS vonatkozhsftban a

Megrendelo 6ltal adott p6thatrlrid6 meghaladja, azazaYdllalkozo p6that6rid6t elmulasztja,
azaz az eredm6nyteleniil telik el, irgy a MegrendelS srilyos szerz6d6sszeg6sre val6
hivatkoz6ssalaszerzod6st6l el6llhat vagy aztazonnalihat6llyal felmondhatja.

4. Ebben az esetben a szeruoddst nem teljesitettnek kell tekinteni, 6s nem teljesit6s eset6n a
Vrillalkoz6 meghirisul6si kotb6rt kciteles frzetni, melynek m6rt6ke az el nem vdgzett
szolgiitatitsok nett6 osszeg6nek 30 oh-a.

5. Hib6s teljesit6s eset6n a Megrendel6 hibfs teljesit6si kiitb6rre jogosult, melynek alapja
a hib6s teljesit6ssel 6rintett szolgilltatbs nett6 6sszege, m6rt6ke annak 20 Yo-a-

Amennyiben a Megrendel6 a hib6s teljesit6s kapcs6n -kdtb6r helyett- szavatoss6gi
ig6nyk6nt kijavit6st, kicserdl6st ir e16 a V6llalkoz6nak, tryy az esetben a hib6k,
hirinyoss6gok jegyz6k6nek megki.ild6s6vel egyidejtileg felsz6litja a V6llalkoz6t a hib6k
kijavit6srira, hiiinyoss6gok p6tl6sara a kijavit6s elvdgzdsdhez szi.iksdges hataridS
ttiz6s6vel. Ezen szavatoss6gi ig6nnyel egyidejrileg hib6s teljesit6si k<itb6r nem
alkalmazhat6. Amennyiben a V6llalkoz6 a hibrlk javit6s6nak, hi6nyoss6gok p6tl6sanak
a kitizott, 6sszeni -az adott feladat figyelembev6tel6vel- hat6ridon beliil nem tesz
eleget, rigy a jelen pont szerinti kdtbdrt kdteles frzetni a Megrendelo r6sz6re 6s a
Megrendel6 srilyos szerzod6sszeg6sre va16 hivatkoz6ssal a szerzoddst6l el5llhat vagy
ail azownli hat6llyal felmondhatj a.

6. Amennyiben a szerzod6s olyan okb6l sziinik meg, mely6rt a V6llalkoz6 felelSs, rigy a
V6llalkoz6 az 6ves Sltalarrydij nett6 osszege 30o/o-5nak (harminc szdzalekdnak) megfelel6
dsszegri meghirisuldsi k0ttr6r fizet6s6re koteles Megrendelo rdszdre. A meghirisul6si
kotb6r 6rv6nyesit6se a szerzod6sszeni teljesit6s k<ivetel6s6nek 6rv6nyesit6s6t kizirja.

7. A Megrendel6 a k6tb6r jogcim6n fenn6ll6 - V611a1koz6 6ltal elismert, egynemri 6s lej5rt

- kovetel6s6t jogosult a V5llalkoz6 fele fenn6ll6 esed6kes tartozisdba beszfimitani a

Kbt. 135. $ (6) bekezd6se szerint.

8. A teljesit6s elfogad6s6t6l 6s a kdtb6r megfizet6s6t6l fiiggetleni.il a MegrendelS nem mond
le az ot ene az esetre megillet6 jogok 6rv6nyesit6s6r6l, igy kiilciniisen a V6llalkoz6 hib6s
teljesit6s6b6l ered6 j6t61l6si 6s szavatoss6gi, 6s a k<itb6ren feli.ili kSrt6rit6si ig6nye
6rv6nyesit6s6r5l sem.

9. A takarit6ssal kapcsolatos 6szrev6teleket a helyis6g haszn6l6ja jelzi a MegrendelS
k6pvisel6j6nek, melyet Megrendel6 irrisban rogzit. Amennyiben az igazolt kifog6sok
havonta lega16bb haromszor bek<jvetkeznek, rigy V5llalkoz6k hib6s teljesit6si kritb6r
megfi zet6s6re kdtelesek.

dv /4
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10. A Megrendel6 tiljdkortala a Vdllalkoz6kat az adott h6napra vonatkoz6 esetleges hib6s,
k6sedelmes teljesft6sr6l 6s ennek ok6n 6rv6nyesitend6 kotb6rr6l.

1 1. Hib6s vagy kdsedelmes teljesitds eset6n, amennyibenaznaptdri 6vente legal6bb haromszor
bekcivetkezik, rigy a Megrendel6 vSlaszt6sa szerint jogosult a teljes szlrz6d6st azonnali
hat6llyal felmondani.

12. A Szerz6d6s Megrendel6 dltali azonnali hat6lyri felmond6sa vagy el6ll6sa eset6n a
V6llalkoz6k ko'telesek megtdriteni a Megrendel6nek aSzerzldds iaOitOtti megsztin6s6b6l
ered6, 6s m6s riton meg nem t6rtilt, k6tb6rt meghalad6, igazolt teljes k6r6t.

8. Kapcsolattart6k

8.1. Felek rdgzitik, hogy valameruryi - a SzerzSd6s teljesitds6vel 6sszefi.iggd
inform6ci6k<izldst I nyilatkozatot I drtesit6st ir6sban (post6n, faxon, e-mailen kereszti.il), az
al6bbiakban megielcilt kapcsolattart6k ftjAn kozolnek egym6ssal, amelynek k6zhezt6tel6t a
m6sik f61 kclteles ugyan ilyen form6ban visszaigazolni. Az drtesfi6selqben foglaltak a
k6zbesit6skor vagy a Felek 6ltal meghatdrozott id6pontban l6pnek hat6lyba. El6bbiek
6rtelm6ben a jelen pontba iitkdz6 m6don kdzolt 6rtesit6sek rigy tekintend6k, mintha azokat a
kiild6 fel meg sem tette volna.

8.2. Megrendel6 kijel6lt k6pviseldje a7624 P6cs, Hun giriau. 53/1, illetve a 7100 Szeksz6rd,
Tartsay Vilmos u. 16. helyszinek tekintet6ben:

Ndv: Baranyain6 Ricz Bernadett
Tel: +361301782-9991
E-mail : baranyaine@nszkk. gov.hu

Megrendel6 kijelolt k6pvisel6je 7400 Kaposvdr, 4/g-as Ifj[s6gi u.
helyszin tekintet6ben:

N6v: Hatta J6zsefn6

Tel: +36/30/663-0061
E-mail : hattaj ne@nszkk. gov.hu

5.0 fszt. 6s III. e,melet

8.3. V6llalkoz6 kijel6lt k6pvisel6je:
Ndv: Talapka Rudolf
Tel: +36/301226-5660
E-mail : tage@tage. axelero.net

8.4. A kapcsolattart6 k6pviseleti jogosults6ga
felt6telek megv6ltoa aff.slra nem terjed ki.

Szerz6d6s m6dosit6sara, ztzaz a szerz6d6si
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10.

9. A szerz6d,6s id6tartama

A Szerzodo felek rogzitik, hogy a jelen szerzodds 2021. jrtnius 1. napjdtdl ldp hatdl!,ba, 6s

hatdrozott iddre,36 hdnapra jdn ldtre.

Alvfllalkoz6

10.1. A Szerz6d6s teljesit6s6be V6llalkoz6 mindazon alviilalkoz6kat bevonhatja, amelyeket az
ajdnlatdban megjeldlt. E szem6lyek teljesitdsbe tcirt6nS bevon6s6hoz Megrendel6 a Szerz6d6s
alilirdsdval jirulhozz6. A jogosan ig6nybe vett alv6llalkoz66rt V6llalkoz6 rigy felel, mintha a

munk6t magavdgezte volna. Jogosultatlan ig6nybev6tel eset6n felel6s mrndazdrt ak6r6rt, ami
e n6lktl nem kcivetkezett volna be.

10.4. Vtlllalkozo aszerzodds megkdt6s6nek idopontjihan, majd - a k6s6bb bevont alv6llalkoz6k
tekintet6ben - a szerzod6s teljesit6s6nek id6tartama alatt k6teles el6zetesen az Megrendel6nak
valamennyi olyan alvilllalkoz6t bejelenteni, amely rdsztveszaszerzodds teljesit6s6ben, 6s - ha
a megelozo kcizbeszerz6si eljar6sban az adott alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a

bejelent6ssel egytitt nyilatkozni vagy az 5rintett alvSllalkoz6 nyilatkozat6t benyrijtani arr6l is,
hogy az iitala ig6nybe venni kivrint alvilllalkoz6 nem 611 a megelozokdzbeszerzdsi elj6r6sban
eloirtkizdr6 okok hatdlya alatt.

11. Yis Maior

Felek mentesiilnek a Szerzbd6ses kotelezettsdgeik nem, vagy nem megfelel6 teljesit6s6vel
kapcsolatos feleloss6giik al6l, ha annak oka a Feleken kivtil es6, elharithatatlan rendkiviili
esem6ny, vis maior (p1. ftldreng6s, term6szeti csap6s).

A vis maior 6llapot bek<ivetkez6s6r6l (annak v6rhat6 felsz6mol6srir6l / megsziin6s6r6l),
illet6leg a t6nyleges megsziin6s6rSl halad6ktalanul k<itelesek a Felek egym6st iriisban
tajlkoztatni.
Vis maior 611apot fenn6ll6sa eset6n is torekedniiik kell a Feleknek a szerzodds
teljesit6s6re.
A szerzodlses hatarid6k a vis maior 6llapot id6tartam6val meghosszabbodnak.
50 napot meghalad6 id6tartam eset6n Felek jogosultak a szerz6d6st51 ir6sban el611ni.

12. Eryiittmiikiid6siktitelezetts6g

Felek kcitelesek a fent leirtak szerint a szerzoddsteljes id6tartama alatt egytittmrikcidni. B5rmely
F6l kezdem6nyezheti megbesz6l6s tart6siit, melynek id6pontj6t krizris megegyezdssel kell
meghatfuozni. A megbesz6l6sr5l Megrendel6 jegyz6konyvet kdteles k6sziteni, melynek egy
pdldinydt V6llalkoz6nak ktiteles 6tadni. A megbeszeles tirgyilal kapcsolatos vita eset6n a
j e gyz6k<inyvben fo glal tak az iranyad6ak.

13. Az objektumokba tiirt6n6 be- 6s kil6p6s rendje

Megrendelo fenntartja a jogot, hogy a teljesit6s helyeire aYitllalkozo alkalmazottaikrzirolaga
Megrendel6 be- 6s kil6ptet6sre vonatkoz6 szabftlyainak betart6s6val ldphetnek be, illet6leg
tart6zkodhatnak.

ow {' d^\
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Szerz6d6s megsziin6se, megsziintet6se

A Felek tudom6ssal birnak arr6l, hogy a jelen szerz6d6s m6dosit6sara k6zos
megegyezdssel, a Kbt. l4l. $-ban foglaltakra tekintettel, ir6sban van m6d. Minden, a jelen
szerz6d6shez 6s az azt megel6z6 aj6nlatk6r6shez kapcsol6d6 dokument6ci6t 6s egy6b
okiratot a V6llalkoz6 a szerzod6skot6st megel6z6en saj6t felel6ss6g6re ellen6rzott. Erre
tekintettel az ajanlatt6teli felhiv6s 6s az egy6b okiratok .r.tLg", hib6j6ra vagy
hi6nyoss6g6ra val6 hivatkoz6ssal a k6s6bbiek sor6n szerz6d6sm6dosit6s nem
kezdem6nyezhetS.

A jelen szerz6dds megszrinik
o a hatarozatt id6lej6rt6val;
o a Felek kdzds megegyez6s6vel; ez esetben a Felek kozdtt a mtr teljesitett Szolg6ltat6s

tekintet6ben elsz6mol6si viszony j6n l6tre;
o a srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n alkalmazand6 azonnali hat6lyri felmond6ssal/e161l6ssal;o valamint a jelen szerz6d6sben nevesitett esetekben.

A Felek jogosultak a jelen szerz6ddst a jogs6rto vagy mulaszt6 F6lhez intdzett egyoldahi
ir6sbeli felmond6ssal, k6rt6rit6si kdtelezettsdg n6lkiil azonnali hat6llyal megsztintetni vagy
att6l el6llni a m6sik Fdl srilyos vagy ismdtelt szerz6d6sszeg6se iset6n, amennyiben a
jogs6rt6 vagy mulaszt6 F6l a szerzdddsszeg6st az en:e iranyul6 ir6sbeli felhiv6sban
meghat6rozott 6sszerti hatririd6n beliil sem orvosolja.

4. A Felek srilyos szerz6ddsszegdsnek tekintik kiildn6sen, de nem kiz6r6lagosan az al6bbi
eseteket:
. a V6llalkoz6 ellen cs6d-,

elrendeldsre keriil,
felsz6mol6si vagy v6gelszdmol6si elj6r6s joger6sen

o a V6llalkoz6 a szerzodds teljesit6s6t neki felr6hat6 okb6l nem kezdi meg 6s ezen
kotelezetts6g6nek a Megrendel6 ene iranyul6 ir6sbeli felsz6lit6sanakk6zhin6tel6t6l
szdmitott 10 (tiz) napon belul sem tesz eleget,

I a V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s rendelkez6seivel ellent6tesen von be alv6llalkoz6t vagy
krizremtikd dot a Szerz6dds telj esit6s6be,

r a v6llalkoz6 k6sedelme miatt a k6sedelmi k6tb6r el6ri a maximum6t,r a V6llalkoz6 a hib6s teljesit6st a Megrendel6 ir6sbeli felsz6lft6sban megadott
pothatarid6ben sem teljesiti,

' hib6s teljesit6s esetdn a Megrendel6 hib6s teljesftdsi kotb6rt drvdnyesit, ds a V6llalkoz6
a kdtb6rfizetdsi kOtelezettsdg6nek nem tesz eleget,

' a Megrendel6 az esed6kes dij megfizetds6vel 30 (harminc) riapot meghalad6
k6sedelembe esik,

o a Felek b6rmelyike megsdrti a titoktart6si k6telezetts6g6t,
o a Felek b6rmelyike a jelen szerz6d6sben foglalt egy6b, felmond6sra, el6ll6sra okot ad6

szerz6d6sszeg6st kovet el.

5. A Megrendel6 a jelen szerz6d6st felmondhatj a, yagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a
szerz6d6stol el6llhat a Kbt. 143. $ (1) bekezdds6ben rIgzitett esetekben.

2.

J.
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6.

7.

A Megrendel5 a Kbt. 143. $ (2)bekezd6se alapjrln koteles a jelen szerzoddst felmondani
vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha a jelen szerzodds megkot6s6t kcivet6en
jut tudom6sara, hogy a V6llalkoz6 tekintet6ben a krizbeszerzdsi eljrlr6s soriin kizir6 ok 5111

fenn, 6s ezdrtki kellett volna zitmr akofueszerz6si eljarrisb6l.

A Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben foglaltaknak megfeleloen Megrendel5 jogosult 6s egyben
k<iteles a szerzoddst felmondani, ha sziiks6ges, olyan hat6rid5vel, amely lehet6v6 teszi,
hogy a szerzSd6ssel 6rintett feladata el16t6sr61 gondoskodni tudjon, ha
c aviilalkoz6sban kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt.62. $ (1) bekezd6s k) pont kb)
alpontj 6ban meghatdr ozott felt6tel ; vagy

o a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt.62. $ (1) bekezd6s k) pont kb)
alp ontj 6b an me ghatdr o zott fe lt6te l.

14. Egy6b rendelkez6sek

1. Hivatalos nyelv: Aszerzodds 6s minden m6s ezekkel kapcsolatos dokumentum, valamint
a teljesit6s nyelve a magya"r.

2. Ha a jelen szerz6d6s barmely rendelkez6se a hat5lyos jogszabdlyok alapjfrn semmisnek
vagy megt6mad6s folytan drv6nytelennek bizonyulna, rigy az a szerzod6s tdbbi r6sz6t nem
6rinti. Az lwdnytelen r6sz helydbe automatikusan a hatiilyos jogszab6lyi rendelkez6sek
l6pnek, feltdve, hogy a Felek a szerzodlst az ewenytelen r6sz n61kii1 is megkrit<itt6k volna.

3. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6d6st al6ir6 k6pvisel6ik jogszenien k6pviselik az

adott szerz6d6 felet, tovSbb6 rendelkeznek a jelen szerzodds al{irisifitoz sziiksdges
felhatalmaz6ssal, valamint - amennyiben az bels6 szabillyai szerint sziiks6ges - az

iigydrint6 szerveik hozzdjlnlils6val birnak a jelen szerzodls megkdt6s6hez.

4. A Felek kijelentik tovitbbil, hogy cs6d- 6s felszSmolSsi eljar5s alatt nem 611nak 6s a jelen
szeruodds drv6nyess6geheznem sztiksdges harmadik szemdly vagy hat6shghozzilfirulilsa.

5. A Felek meg6llapod6sa alapjan a V6llalkoz6 a SzolgSltatSst 6rint6en kizflr6lag a

Megrendel6 el6zetes ir6sbeli hozzfiarulirsSval tehet nyilatkozatot a m6dia rdszdre.

6. A Megrendel6 hozzi$i.nil, hogy szerzodlsszeri teljesit6s eset6n a V6llalkoz6 a

MegrendelSre, tovribb6 a t6nylegesen teljesitett Szolg6ltat6sra hivatkozzon, azt
bemutatkoz6 anyagitban feltiintesse, ide 6rtve a Kbt. 6s a vonatkoz6 jogszabiiyi
rendelkez6sek - ktildnds tekintettel a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. 5 Q)
bekezddse - szerinti adatokra tdrt6n6 hivatkoz6st is. A V5llalkoz6 k6r6s6re a Megrendelo

dw& d, \l
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a kdr6s megdrkezds6t kovet6 2 (kett6) munkanapon beltil koteles referencianyilatkozat
ki6llit6s6ra,

Atutnatosag
A V6llalkoz6 azilllarnhdzlrxtdsr6l s2616 t6rv6ny v6grehajt6sar6l s261636812011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. $ (1a) bekezd6s6ben foglaltak alapj6n kijelenti, hogy - figyelemmel az

6llanhifiafi6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrv6ny 1.$ 4.pontj6ra, valamint a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCU. tOrvdny 3. $ (1) bekezd6s 1. pontj6ra - 6tl6that6
szeryezetnek min6stil.

A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a fenti nyilatkozatdban foglaltak v6ltoz6sar6l a
Megrendel6t halad6ktalanul kdteles t6j 6koztatni.

A V6llalkoz6 tuclom6sul veszi, hogy val6tlan tartalmri nyilatkozata, illetve a t6j6koztat6si
kdtelezetts6gdnek elmulaszt6sa a szerzod6s Megrendel6 6ltal tdrtdnS azonnali felmond6s6t
vagy - ha a szerzodds teljesit6s6re m6g nem kertilt sor - a Megrendel o szerzbddst6l tdrt6n6
el6ll6s6t vonja maga ut6n, amely esetben a V6llalkoz6 kdteles a Megrendell ezzel
kapc s ol atban felmerUl 6 valamennyi kar6t me gt6riteni.

A Felek meg6llapodnak, hogy a jelen szerz6d6s hat6lyba 16p6s6vel egyidejrileg a kozdtftik
a jelen szerzSd6s tdrgyiban kor6bban l6trejdtt b6rmilyen ir6sbeli vagy sz6beli
meg6llapod6s hat6ly6t veszti, ds a jogviszonyukban a jelen szerz6d6sben foglaltak az
ir6nyad6k.

Ha b6rmelyik Fdl egy vagy tdbb esetben nem ragaszkodik a jelen szerz6d6s felt6teleinek
szigoru teljesitds6hez, illetve a jelen szerz6d6sben meghat6rozott valamely jog,
jogorvoslat vagy v6laszt6s gyakorl6s6hoz, az rrem jelenti azt, hogy ugyan annak a
felt6telnek a jdvdbeni teljesitdsdr6l, vagy ugyan azon jog jciv6beni gyakorl6sar6l is le fog
mondani, vagy a koveteldseit6l el fog 6llni. A jelen szerz6ddsb6l fakad6 vagy ahhoz
kapcsolod6 b6rmilyen jogr6l tdrt6n6 lemond6s csak erre vonatkoz6 kifejezett ir6sbeli
nyilatkozat eset6n 6rv6nyes.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan ftigg6ben l6v6 kdtelezetts6gtik vagy nem 611 fenn
6rdekkoriikben m6s kdriilm6ny, amely kedvez6tlentil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak
telj esitdsdre vagy saj 6t telj esit6si k6szs6gtikre, illetve k6pess6giikre.

Felek rdgzitik, hogy amennyiben a Szerz6d6s b6rmely kikdt6se bir6s6g rendelkez6se, vagy
jogszab6ly I jogszabillyvilltozds alapjan drv6nytelennek bizonyulna, rigy azaszerz6d6s egy6b
rendelkez6seinek 6rv6nyess6gdt nem 6rinti. Felek az lwdnytelens6g miatt kiesett rendelkez6st
az amak tartalm6hoz lehet6 legk6zelebb 6116 6rv6nyes rendelkez6ssel p6toljak.

A szerzodd,sben nem szabdlyozott kdrddsekben 6s a szerzoddses rendelkez6sek 6rtelmezds6ben
a Kbt., a Ptk. rendelkez6sei, valamint a hat6lyos magyar jogszab6lyok az ir6nyad6ak.

15. A szerz6d6s ellen6rz6se, nyilvinossiga

8,

9.
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16.1. SzerzSd6s tekintet6ben az alabbi szervek rendelkeznek vizsg6lati 6s ellen6rz6si
jogosults6ggal:

a) az Allari Sz6mvev6sz6krbl sz6l6 2011. 6vi LXVI. tcirv6ny 6rtelm6ben az Allami
Sz6mvev6sz6k,

b) az Allat'irrdztartdsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny 6rtelm6ben a Korm6nyzati
Ellen6rz6si Hivatal,
a koltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s ellen6rz6s6r6l sz6l6 37012011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben meghatirozott szervek.
A Kbt. 43. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben aszerzodds nyilvdnos, tartalmakoz6rdekb6l
nyilv6nos adatnak min6siil, kiv6ve a Kbt. 44. $ (1) bekezddse es 72. g-a, valamint
azizletr titok vddelm6r6l s2616 2018.6vi LIV. tcirv6ny szerinti Vrillalkoz6 6ltal
tizleti titokkf nyilvSnitott adatait.

Szerz6 d6s elvilaszthatatlan r 6sz6t kdp ez6 m ell6kletek:

1. szhmt mell6klet: Ajanlati felhiv6s 6s Dokument6ci6
2. szfimt mell6klet: AjSnlattev6 (nyertes) ajdnlata
3. szitmtt. mell6klet: Mtiszaki leirSs
4. szinnu mell6klet : Atlathat6s6gi nyilatkozat

TAGE KFT.

c)

d)
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