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1. sz. melléklet 

 

RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 
 

A pályázónak: 

- az állagmegóvás érdekében valamennyi karbantartási munka elvégzésének 

szükségességét haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a BNPI-nek. Ezen, valamint 

az egyéb okokból felmerülő munkálatok elvégzését tűrni köteles. 

- A BNPI jelen szerződésben foglaltak ellenőrzését a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VI. 

fejezetében foglaltak szerint, az ott meghatározott rend alapján köteles lehetővé tenni, 

elősegíteni, abban együttműködni. 

- A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek 

érdekében a BNPI kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) rendszeres 

kapcsolatot tartanak fenn a Pályázóval, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre 

– írásban beszámol a  BNPI vagy kapcsolattartója felé. 

- A fentieken túl a szerződés teljesítésekor a Pályázó köteles a BNPI-vel rendszeres 

egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az egyeztetésen áttekintik 

és kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét. 

- A Pályázó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a megkötött szerződés 

szerinti minden kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott 

feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező 

szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a 

legnagyobb körültekintéssel teljesíti. Pályázó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy 

jelen szerződés teljesítése során a BNPI szakmai szempontjainak messzemenő 

figyelembevétele mellett, a tudomására jutott BNPI érdekek érvényesítésével jár el. 

- BNPI köteles a Pályázó a megkötött szerződésben foglalt feladatainak teljesítéséhez 

minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat 

folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos 

dokumentumokat, különös tekintettel az ajánlatkérésben meghatározott információkra. 

BNPI jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a 

Pályázó köteles rendelkezésre állni, az elkészült területeket bemutatni. 

- Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Pályázó olyan feltételekkel találkozik, 

melyek akadályozzák a teljesítést, a BNPI-t azonnal írásban értesítenie kell a késedelem 

tényéről és annak várható időtartamáról. Pályázó jelen szerződésben meghatározott 

feladatait a BNPI érdekében, annak utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, 

szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul köteles teljesíteni. 

- Pályázó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok 

eredményei az ajánlatkérésben meghatározottaknak mindenben megfelelnek. 

- A Pályázó szerződéses feladatait saját maga által köteles teljesíteni.  

- Pályázó köteles betartani a munkavégzés helyének helyi előírásait, munka-, baleset-, és 

tűzvédelmi utasításait, valamint a BNPI indokolt speciális követelményeit. 

- Pályázó különösen köteles a környezetvédelemre, illetve a veszélyes hulladékokra 

vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. Figyelemmel kell lennie arra is, hogy 

az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, 

hulladékelhagyás a minimális mértéket ne haladja meg. 

- Pályázó köteles betartani a természetvédelmi előírásokat, különös tekintettel az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) 

Korm. rendeletben, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben 

meghatározott feltételekre. 
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- A Pályázónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. 

- Pályázó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, az esetleg keletkezett 

hulladék elszállítása. 

- Pályázó köteles a szerződés teljesítése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

- Az üzemanyag beszerzése a Pályázó feladata és költsége. Az erőgépeket a BNPI teli 

üzemanyagtankkal adja át megbízottnak, aki ugyanilyen állapotban köteles a BNPI-nek 

a munka befejeztével, legkésőbb a szerződés lejáratakor átadni. 

- Amennyiben a munka- és erőgépek nem kerülnek vissza a megbízó telephelyére (Kelet-

cserháti Tájvédelmi Körzet Természetvédelmi Területkezelési Központ 3067. Garáb, 

Petőfi u 3.) működőképes állapotban, teli üzemanyagtankkal a szerződés lejáratának 

időpontjáig, úgy Pályázó nem jogosult a megbízási díjra. 

- Pályázó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi 

felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő 

munkavégzésére vezethető vissza.  

- Pályázó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a BNPI, illetőleg más károsult 

részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat 

meg kell térítenie. 

- Pályázó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a 

jogszabályokban, az ajánlatkérésben és jelen szerződésben foglalt követelményeknek. 

- A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 

információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása 

és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha 

arra a jogszabály felhatalmazást ad. 

- A Pályázó a megkötött szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik 

fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 

titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 

ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 

személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a 

tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 

hasznosítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


