MFM ikt.:

RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Sándorfalva – Dóc – Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő
kerékpárút)
amely létrejött egyrészről
székhelye:
levelezési címe:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
képviseli:
számlavezető pénzintézete:
bankszámlaszáma:

Sándorfalva Város Önkormányzata
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1,
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1
—
15726607-2-06
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Magyar Államkincstár
10028007-00338226-00000017
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről
a
székhelye:
levelezési címe:
adószáma:
képviseli:
számlavezető pénzintézete:
számlaszáma:

Móra Ferenc Múzeum
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
6701 Szeged, Pf.: 474
15355935-2-06
Fogas Ottó múzeumigazgató
Raiffeisen Bank Zrt.
12067008-01374152-00200001
mint szolgáltató (a továbbiakban: Múzeum)

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:
I.

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Sándorfalva Városi Önkormányzat, Dóc Községi Önkormányzat,
Ópusztaszer Községi Önkormányzat által létrehozott konzorcium a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program támogatásával közös projekt keretében valósítja meg a Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer
településeket és Szegedet összekötő kerékpárutat a 4519 j. országos közút mentén (projektazonosító:
TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003).
A települési önkormányzatok - úgyis, mint konzorciumi tagok – felhatalmazták Sándorfalva Város
Önkormányzatát a jelen szolgáltatási szerződés megkötésére.
Szolgáltató tudomással bír arról, hogy a kerékpárút kivitelezésének megvalósítására Megrendelő
közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek nyertes vállalkozója számára átadja a kivitelezéshez szükséges
munkaterületet. A jelen szerződésben – a jelzett körben – Megrendelő a feladatait a vállalkozási szerződés
keretein belül, a nyertes vállalkozó útján látja el.

II.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya CS06/D01/00666-7/2018. ügyiratszámú, „4519 j. Csongrád–Szeged összekötő út mellett, a 37+635 – 47+573
km sz. közötti kerékpárút (Sándorfalva külterületén) építése” tárgyú Nyilatkozata szerint:
„1. Az előzetes régészeti dokumentációban megnevezett lelőhelyeken próba- és megelőző feltárást kell
végezni.
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2. Az engedélyezés alá eső további munkaterületeken mind a nyilvántartott régészeti lelőhelyek
területén, mind pedig az egyéb módszerrel fel nem tárt szakaszokon régészeti megfigyelést kell
végezni.”
III.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya CS06/D01/00667-7/2018. ügyiratszámú, „4519 j. Csongrád–Szeged összekötő út mellett, a 33+970 – 37+635
km sz. közötti kerékpárút (Dóc külterületén) építése” tárgyú Nyilatkozata szerint:
„Az engedélyezés alá eső munkaterületeken mind a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén, mind
pedig az egyéb módszerrel fel nem tárt szakaszokon régészeti megfigyelést kell végezni.”

IV.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya CS06/D01/00665-7/2018. ügyiratszámú, „4519 j. Csongrád–Szeged összekötő út mellett, a 29+963 – 33+970
km sz. közötti kerékpárút (Ópusztaszer külterületén) építése” tárgyú Nyilatkozata szerint:
„Az engedélyezés alá eső munkaterületeken mind a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén, mind
pedig az egyéb módszerrel fel nem tárt szakaszokon régészeti megfigyelést kell végezni.”
A „Sándorfalva – Dóc – Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút” elnevezésű
beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.
§. 20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül.
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által a Csongrád Megyei Önkormányzat
megrendelésére készített, 2017. március 31-én kelt Előzetes Régészeti Dokumentáció (továbbiakban:
„ERD”) a Beruházás kivitelezésének földmunkával érintett, ismert régészeti lelőhelyek területén javasolt
örökségvédelmi intézkedésként a próba- és teljes felületű megelőző feltárás elvégzését, valamint régészeti
megfigyelés biztosítását, továbbá a régészeti megfigyelés keretében végzett régészeti bontómunkát
javasolt.
A régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó gépi és kézi földmunkát Megrendelő a kerékpárút
kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján, a vállalkozási szerződés keretein
belül biztosítja.
A Kötv. 23/E §. (2a) bekezdése alapján nagyberuházás esetén a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű
városi múzeum — jelen esetben a Móra Ferenc Múzeum —, mint kizárólagos feladatellátó szerv
gondoskodik a régészeti feltárás elvégzéséről.
A kizárólagos feladatellátás tényére tekintettel Szerződő Felek, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés k) pontja alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül az alábbi
Szerződést kötik.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:
Szerződő Felek jelen megállapodásukat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a
továbbiakban: Kötv.); a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 2001. évi LXIV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban
Módtv.); a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
Kormányrendelet (továbbiakban: 68/2018. Korm. rendelet); a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2019. (III. 26.) Korm.
rendelet, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának,
valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló
13/2015. (III.11.) MvM rendelet (továbbiakban: 13/2015. MvM rendelet) rendelkezései alapján kötik.
A munka elvégzésére, mint „a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum” a Múzeum
kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel rendelkezik.

1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
A „Sándorfalva – Dóc – Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút” nagyberuházás
kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan, a gépi humuszolás és földmunkával járó változtatás kiterjedésére
vonatkozóan próba- és teljes felületű megelőző régészeti feltárás elvégzése (max. 1100 m2), valamint
régészeti megfigyelés biztosítása (17.667 fm).
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Lelőhely
azonosító

Lelőhely név

Megelőző feltárással
érintett terület (m2)

92 771

Sándorfalva 54. lelőhely (Sándorfalva, Halgazdaság)

150 m2

92 773

Sándorfalva 55. lelőhely (Sándorfalva, Bezúrszék IV.)

590 m2

29 541

Sándorfalva 53. lelőhely (Sándorfalva, Sövényházi út)

42 m2

92 775

Sándorfalva 56. lelőhely (Sándorfalva, Vöröscsárdai-erdők)

285 m2

Lelőhely
azonosító

Lelőhely név

Régészeti megfigyeléssel
érintett terület

29507

Sándorfalva 19. lelőhely (Sándorfalva, Gépállomás)

régészeti megfigyelés

29 531

Sándorfalva 43. lelőhely (Sándorfalva, Laci tanya)

régészeti megfigyelés

29 493

Sándorfalva 5. lelőhely (Sándorfalva, Szalagföldek)

régészeti megfigyelés

29 489

Sándorfalva 1. lelőhely (Sándorfalva, Csúzdi)

régészeti megfigyelés

20 625

Dóc 34. lelőhely (Dóc-sándorfalvi műút IV.)

régészeti megfigyelés

20 607

Dóc 16. lelőhely (Sándorfalva-dóci műút)

régészeti megfigyelés

20 619

Dóc 28. lelőhely (Dóc-sándorfalvi műút)

régészeti megfigyelés

33 648

Ópusztaszer 88. lelőhely (Ópusztaszer, 26. szórvány)

régészeti megfigyelés

92 777

Ópusztaszer 95. lelőhely (Ópusztaszer, Soós-tanya II.)

régészeti megfigyelés

33 616

Ópusztaszer 56. lelőhely (Ópusztaszer, Kisműrét DNy)

régészeti megfigyelés

33 567

Ópusztaszer 7. lelőhely (Ópusztaszer, Kisműrét)

régészeti megfigyelés

A tervezett nyomvonalat és az érintett nyilvántartott régészeti lelőhelyek elhelyezkedését a Szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Múzeum feltárási feladatai közé tartozik a vonatkozó törvények és
jogszabályok, valamint a hatályos szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai
elvárások szerint a jelölt területek szükséges mértékű régészeti feltárása. A munkálatok magukban foglalják
a feltárást, dokumentálást, valamint az előkerülő örökségi elemek elsődleges feldolgozásának jogszabályban
meghatározott munkálatait, átmeneti elhelyezését és a végleges leletelhelyezés feladatainak ellátását,
valamint a régészeti megfigyelés és szükség szerint a régészeti bontómunka elvégzését, a fenti szakmai
előírások szerint.
A Múzeum erre jogosult intézményként vállalja az esetlegesen előkerülő leletanyag befogadását.

2.

SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA:
A régészeti feltárás kezdő időpontja: a munkaterület régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban történő
– közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezővel egyeztetett - átvétele.
A régészeti feltárás időtartama: lelőhelyenként legfeljebb 30 régészeti feltárás végzésére alkalmas
munkanap azzal, hogy Szolgáltató a lehetséges mértékben vállalja a párhuzamos munkavégzést a
lelőhelyeken. A feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka időtartama a feltárás időtartamába nem számít bele.
Régészeti feltárásra alkalmas napnak minősül a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. §. (1) bekezdése szerint
az a munkanap, amelyen az időjárási és a talajviszonyok, továbbá egyéb körülmények nem akadályozzák
meg a feltárási tevékenységet.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a Múzeumnak fel nem róható olyan akadály áll elő (pl. vis maior, különös tekintettel a
kedvezőtlen időjárási viszonyokra), amely a munkavégzést akadályozza, a Múzeum az akadály
felmerüléséről a Megrendelőt haladéktalanul írásban (e-mail, fax) értesíteni köteles. Az akadály közlésével
egyidejűleg a Múzeum köteles közölni azokat a feltételeket, melyek biztosítása esetén a munkavégzés
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folyamatossága biztosítható. Az akadály felmerülésétől a megszűnéséig terjedő idővel a teljesítési határidő
meghosszabbodik. A határidő módosítását kezdeményezheti a Múzeum abban az esetben, ha a
területátvételnek a Megrendelő által biztosított tényleges időpontja és a régészeti terepi munkák szerződés
szerinti befejezési időpontja közötti időtartam a feltárt jelenségek jellege és száma alapján érzékelhetően
nem lesz elegendő a feltárási munkák elvégzéséhez. A teljesítési határidőt Szerződő Felek kizárólag írásban
módosíthatják.
Amennyiben az akadály a Megrendelő érdekkörében merült fel, azt a Megrendelő – lehetőség szerint - az
akadály felmerülését követő első napon elhárítja, illetve ez esetben az akadály felmerülésétől a
megszűnéséig terjedő idővel a teljesítési határidő meghosszabbodhat.
Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződést, írásbeli közléssel, indokolás mellett
azonnali hatállyal felmondhatja, de a megfelelően teljesített feladatok vonatkozásában a Szerződő Felek
elszámolásra kötelesek. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szerződő Felek részéről, ha valamely
Szerződő Fél a szerződés szerinti kötelezettségét neki felróhatóan harminc napon keresztül nem, vagy nem
szerződésszerűen teljesíti.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről: a számlák fizetési kötelezettségeinek
elmulasztása abban az esetben, ha a késedelem mértéke a számla fizetési határidejének lejárta utáni 5
munkanapot meghaladja.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Múzeum részéről: ha nem tartja be a munkavégzésre vonatkozó
szabályokat, különös tekintettel a munkavédelmi szabályokra.

3.

A MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI:
A Múzeum az illetékességi területén belül biztosítja Megrendelő számára a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott régészeti feladatok ellátását.
A Múzeum biztosítja a régészeti feltárás munkálatainak idejére a szakképzett régész, régész-technikusi
munkaerőt, valamint a geodéziai, térinformatikai szakmunkát.
A Múzeum nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerződésben vállalt feladatok szükséges szakmai és
technikai háttérrel, valamint a megfelelő jogosultságokkal. A munkákat legjobb tudása szerint, a szakmai
elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az elvárható gyorsasággal és a meghatározott
ütemezésben elvégzi.
A Múzeum alvállalkozók igénybevételére jogosult, akikért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. Múzeum szavatolja, hogy az általa esetlegesen igénybe vett alvállalkozó megfelel a jogszabályi
rendelkezésekben rögzített követelményeknek.
A Múzeum köteles a képviseletében eljáró személyeket, dolgozókat, megbízottakat, továbbá az
alvállalkozókat munka, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, különös tekintettel a területen esetleg
fellelhető robbanó anyagokra. A munka-, a baleseti- és a tűzvédelmi előírások folyamatos betartásáért,
illetve betartatásáért a Múzeum teljes körű felelősséggel tartozik. Egyéni munkavédelmi eszköz használata
kötelező, amelyet a Múzeum biztosít a képviseletében eljáró személyek, dolgozók, megbízottak, továbbá
az alvállalkozók részére.
A Múzeum köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak, a szakmai szabályoknak és elvárásoknak
megfelelően a jelen szerződésben vállalt feladatait maradéktalanul ellátni, így különösen:



4.

a hatósági eljárásokban szükséges közreműködést biztosítani;
a teljes munkafolyamatot magas szakmai színvonalon ellátni.

A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI:
A Megrendelő biztosítja a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat (átadja a régészeti feltárás
helyére vonatkozó, a munkaterület egyértelmű beazonosítására alkalmas helyszínrajzot, folyamatosan
tájékoztatja Múzeumot a földmunkákkal járó munkafázisok ütemezéséről) és biztosítja a tőle elvárható
feltételeket. A Megrendelő köteles folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítani a Múzeum számára, a
további munka szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni, tájékoztatást adni, döntéseket meghozni.
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A Megrendelő jogosult a régészeti feltárások menetét ellenőrizni. A Megrendelő, vagy az általa
kijelölt/meghatalmazott személy jogosult a napi tevékenységet helyszíni szemle keretében is ellenőrizni és
aláírásával ellenjegyezni.
A Megrendelő a kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján, a
vállalkozási szerződés keretein belül biztosítja a régészeti feltárás munkálatainak idejére a szakképzett gépi
munkát és a kézi bontómunkára az ásatásvezető régész meghatározása alapján a lelőhelyenkénti 2 fő, a
feladat ellátására alkalmas munkaerőt. Egyéni munkavédelmi eszköz használata kötelező, amelyet a
Megrendelő a kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján biztosít. A
régészeti lelőhelyek védelme érdekében a kivitelezést a lelőhelyek területén csak iszapoló-kanalas
markológéppel lehet végezni és csak a felügyeletet ellátó régész instrukciói alapján lehet a földet és a
feltöltést eltávolítani.
A munkavégzéshez szükséges kézi és gépi munkaerő ismérveit és jellemzőit a 2. számú melléklet részletezi.
A Múzeum a munkavégzéshez szükséges gépi és kézi munkaerő mennyiségéről és speciális jellemzőiről
legalább 3 munkanappal korábban írásban (e-mail, fax) értesíti a Megrendelőt.
A Megrendelő a kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján
biztosítja a régészeti feltárás munkafeltételeit és megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket, így pl.
hatóságok értesítése, behajtási engedély amennyiben az szükséges.
Az építési törmelék (veszélyes hulladék) ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról a Megrendelő a kerékpárút
kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján gondoskodik, a föld és a törmelék
végleges elhelyezése a Megrendelőt, illetve a közbeszerzésben nyertes vállalkozót terheli.
A Megrendelő kerékpárút kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó útján köteles
gondoskodni a munkaterület munkavégzésre való alkalmasságáról, az ásatási terület őrzéséről, a szerszámok
és leletanyag ideiglenes tárolására szolgáló helyiségről/konténerről, illetve a megfelelően tisztított és
karbantartott WC fülkéről.
A Megrendelő, illetve a közbeszerzésben nyertes vállalkozó kötelezettsége a régészeti munkákkal érintett
beruházás földmunkái során tűzszerészeti mentesítésének elvégeztetése, valamint a közmű-szolgáltatókkal
való kapcsolattartásra, esetleges költségvonzatainak megtérítésére.
Megrendelő köteles a Múzeum szabályszerűen és jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban kiállított
számláját határidőre kiegyenlíteni.

5.

A MEGRENDELŐ ÁLTAL ÁTADANDÓ IRATOK:
A feltárás előkészítése során a Megrendelő (beruházó) köteles a feltárásra jogosult intézmény rendelkezésére
bocsátani:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

az érintett területek azonosításra és területszámításra alkalmas adatait,
a beruházás helyszínrajzát, a meglévő és tervezett közművek nyomvonalát,
a beruházás alapozási terveit,
a földfelszín alatti munkák műszaki leírását,
a tereprendezésre vonatkozó adatokat,
a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját,
— a Kötv. 7. §. 20. pont c) alpontja kivételével — nyilatkozatot arról, hogy a beruházás
nagyberuházásnak minősül-e,
nagyberuházás esetén nyilatkozatot a beruházás teljes bekerülési költségének tervezett összegéről, és
a beruházás építési engedélyét, ha az rendelkezésre áll.

Valamint a fentieken kívül az engedélyezési eljáráshoz szükséges még:





A közmű, vagy egyéb vezeték érintettsége esetén érvényes közműtérkép/nyomvonaltérkép és az
üzemeltető (szakhatósági) véleménye, állásfoglalása, vagy a Megrendelő nyilatkozata az érintett
terület teljes közmű és egyéb vezetéktől való mentességéről (a közművekkel kapcsolatos valamennyi
felmerülő költség a Megrendelőt terheli).
Humuszos termőréteg érintettsége esetén annak letermelésével, megmentésével, hasznosításával,
vagy a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatok terve (a továbbiakban:
humuszgazdálkodási terv).
A területre vonatkozó előzetes dokumentáció, illetve örökségvédelmi hatástanulmány,
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6.

amennyiben korábban ilyen készült.
A lőszer- és tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés igazolása.

RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ:
A Szolgáltatási díj a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének „A régészeti feladatellátás
költségeire alkalmazható legmagasabb hatósági árak” figyelembe vételével került megállapításra.
A Múzeumot jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért Szolgáltatási díj illeti meg.
A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott régészeti feladatellátás elvégzésének díja mindösszesen nettó
5.511.811,- Ft (azaz ötmillió-ötszáztizenegyezer-nyolcszáztizenegy Forint) + 1.488.189,- Ft (27%) ÁFA,
(azaz egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer-egyszáznyolcvankilenc) azaz bruttó 7.000.000,- Ft (azaz
hétmillió Forint), amely átalányár és tartalmazza a szerződésben foglalt feladat ellátása érdekében felmerült
valamennyi költséget, és a szerződés időtartama alatt nem változhat.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jogszabályváltozás, vagy arra jogosult szerv által kiadott
állásfoglalás, szakmai vélemény alapján a fentiekben meghatározott vállalkozói díj módosítása válik
szükségessé, úgy a díj kérdésében egyeztetnek és a szerződést módosítják. Módosításra jelen szerződés
hatálya alatt kerülhet sor.
Szerződő Felek megállapítják, hogy a szolgáltatási díjat akként határozták meg, hogy abban a költségek a
szükséges és indokolt mértékben kerültek beépítésre, ezekről a Múzeum a szerződés aláírását megelőzően
részletesen tájékoztatta a Megrendelőt.
A Múzeum által végzett régészeti munka tartalmazza a régészeti megfigyelés ellátását, amennyiben
szükséges a régészeti bontómunka elvégzését, valamint a próba- és megelőző feltárás előkészítését, a
geodéziai felmérést, a térinformatikai feldolgozást, a régész és a régész-technikusi szakmunkát, a szükséges
mértékű régészeti bontómunkát, a feltárási dokumentáció elkészítését, az elsődleges leletfeldolgozást és a
múzeumi raktározás költségeit is.
A szolgáltatási díj a feltáráshoz szükséges gépi és kézi földmunka költségét NEM tartalmazza.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási díj, a kivitelezéshez kapcsolódó, terepen végzett
régészeti szakmunka elvégzését követően, a terület Megrendelőnek állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő
átadását követően kerül kifizetésre.

7.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A Múzeum végszámla kiállítására abban az esetben jogosult, ha valamennyi feltárási kötelezettségét
szerződés szerint teljesítette, a területet, a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 34. §. (1) bekezdés d) pontja
értelmében állapotrögzítő jegyzőkönyvvel a Megrendelőnek, illetve a munkaterületen kivitelezést végző
vállalkozónak átadta. A terület átvételével a Megrendelő a teljesítést igazolja, és egyúttal a kivitelezési
munkákat megkezdheti. A régészeti feltárásról, a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdése
szerint elkészített jelentés eredeti példányának átadása a végszámla pénzügyi teljesítését követően legkésőbb
3 munkanapon belül esedékes.
A számlához mellékelni kell a számlázás alapját képező terület átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát, a
teljesítési igazolást.
A Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra jogosult: Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária polgármester
A Múzeum részéről teljesítésigazolásra jogosult: Fogas Ottó múzeumigazgató
A számla kifizetésének határideje, a számla kézhezvételétől számított 30 munkanap.
A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítési igazoláson szereplő ár
szerepelhet.
Fizetési késedelem esetén a Múzeum a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-a
szerinti késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem napjaira.
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A szerződésben vállalt tevékenység TEAOR száma: 91.02 – Múzeumi tevékenység.

8.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:
Jelen szerződést a Felek csak közös megegyezésen alapuló írásbeli megállapodással módosíthatják.

9.

KAPCSOLATTARTÓK:
Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell
közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Megrendelő és a Múzeum által
felhatalmazott személyek:
A Megrendelő részéről műszaki és lebonyolítási kérdésekben, teljesítés:
Név
Gajdosné Pataki
Zsuzsanna Mária
Kériné Csaba Ildikó

Mobil

e-mail

20/7771285

pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu

20/7771289

csaba.ildiko@sandorfalva.hu

Megrendelő részéről – a munkaterület átadás és a szerződésben jelzett tevékenységek körében kapcsolattartó a Megrendelő által a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőjének
képviselője, adatait a közbeszerzési eljárást követően haladéktalanul közli Megrendelő.
A Múzeum részéről műszaki és lebonyolítási kérdésekben, teljesítés:
Név
Fogas Ottó –
múzeumigazgató
Dr. Lajkó Orsolya –
osztályvezető

Fax

Mobil

e-mail

62/549-049

20/221-9299

o_fogas@mfm.u-szeged.hu

62/549-049

20/520-1715

mfm.regeszeti.osztaly@gmail.com

Amennyiben változás áll be a kapcsolattartók személyében, azt a Felek írásban haladéktalanul tudatják
egymással.

10.

SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő-t kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti meg
a jelen szerződés alapján elkészített összefoglalók műszaki jellegű adatai tekintetében. A régészeti jellegű
adatokkal a Múzeum szabadon rendelkezik. A Megrendelő és a Múzeum egybehangzóan kijelentik, hogy az
összefoglalók műszaki jellegű adatai tekintetében a kizárólagos felhasználási jog ellenértékét a jelen
szerződésben meghatározott Szolgáltatási díj magában foglalja. A Múzeum szavatol azért, hogy az
összefoglalókban foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs oly joga, amely a felhasználást
akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást, vagy bármilyen jogcímen kártérítést
követelhetne a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 42.§ (1) bek. alapján.

11.

FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL OKOZOTT KÁROKÉRT:
Amennyiben a Múzeumnak fel nem róható olyan akadály merül fel, amely a munkavégzést fizikailag
akadályozza és kihat a teljesítési határidőre, a Múzeum az akadály felmerüléséről, majd megszűnéséről is a
Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.
A Múzeum szerződésszegést követ el abban az esetben, amennyiben neki felróható okból késedelmesen,
vagy nem teljesít.
Megrendelő késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek összege a nettő
szerződéses érték késedelemmel érintett összegének 1%-a /nap.
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Nem teljesítés esetén Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér felszámítására, amelynek összege a nettó
szerződéses érték 20%-a.
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (vis
maior), - többek között az alábbi események bekövetkeztekor:
-

amennyiben a Megrendelő nem megfelelő mennyiségben és minőségben, bocsájtja rendelkezésre az
ásatásvezető régész meghatározása szerint a kézi munkaerőt.

- rendkívüli kedvezőtlen vagy szélsőséges időjárási viszonyok: tartós esőzés, havazás, talajmenti fagy
- ha a területen a régészeti munkák során olyan műemléki érték kerül elő, amelynek feltárása illetve
megőrzése rendkívüli felkészültséget, erőforrásokat, költséget igényel (e műemléki érték minősítése
szempontjából a hatóság szakmai álláspontja az irányadó)
A jelen szerződés teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a szerződés
teljesítését akadályozó körülmény(ek) bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül
kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő
indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható
késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. Amennyiben a mentesülés indoka
megszűnik, úgy erről a tényről is a másik felet írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint arról is
tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes
intézkedéseket mikor foganatosítják.

12.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
A Múzeum kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: „Nvtv.”)
3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Múzeum képviselője e
nyilatkozatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül
írásban bejelenteni a Megrendelőnek.
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti
meg a jelen szerződés alapján a Múzeum által a régészeti munkák befejezését követően elkészített
szakjelentés műszaki jellegű adatai tekintetében.
Súlyos, illetve ismételt szerződésszegés esetén — írásbeli felszólításban a szerződésszegés megszüntetésére
vonatkozó határidő eredménytelen elteltét követően — Megrendelő a szerződést írásbeli közléssel, indoklás
mellett, azonnali hatállyal felmondhatja.
Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése, felmondása, felbontása, vagy bármely jognyilatkozat
megtétele kizárólag írásban érvényes. Szerződő Felek kifejezetten kizárják a szóbeli megállapodásokat,
valamint a ráutaló magatartással történő teljesítést.
Valamennyi értesítést és egyéb közlést írásban kell megtenni és az értesítést akkor kell kézbesítettnek
tekinteni, ha személyesen kézbesítették, faxon, e-mailen vagy ajánlott levélben igazolható módon
megérkezett a Szerződő Felek fenti címére.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek
megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti
titoknak.
A jelen szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kötelesek együttműködni. Ennek keretében tartoznak
egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő jelen szerződésre kiható minden lényeges
adatról, tényről és körülményről.
Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek békés úton kísérelnek meg megoldani,
a békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Szegedi Járási Bíróság, illetve a Szegedi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának
(6724 Szeged, Huszár u. 1.) ellenjegyzésével válik érvényessé.
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jogszabályi háttér című részben hivatkozott
jogszabályhelyek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a mindenkori hatályos,
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

13.

HATÁLYBA LÉPÉS:
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés az aláírás napján érvényesen létrejön, de csak a megelőző
feltárással érintett területek rendelkezésre állása esetén lép hatályba. Megrendelő erről haladéktalanul értesíti
a Múzeumot.

Jelen szerződés csak és kizárólag a következő csatolt mellékletekkel együtt érvényes:
1.sz. melléklet: A szerződés tárgyát képező terület és lelőhelyek térképe
2.sz. melléklet: A gépi és kézi munkaerő ismérvei
3. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat

Jelen szerződés 5 (öt), egymással mindenben azonos eredeti példányban készült, amelyeket Szerződő Felek, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírtak és amelyből a Megrendelő
2 (kettő), a Múzeum 3 (három) példányt átvett. A Múzeum a 3 átvett eredeti példányból 1 példányt továbbít a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynak a
bejelentési és engedélyezési eljárás részeként.

Sándorfalva, 2019. ……………………..

Szeged, 2019. ……………………..

……………………….
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Sándorfalva Város Önkormányzata

……………………….
Fogas Ottó múzeumigazgató
Móra Ferenc Múzeum
Gazdasági ellenjegyző:
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1. számú melléklet:
A szerződés tárgyát képező terület / lelőhelyek térképe
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2. számú melléklet:

A gépi munkaerő ismérvei
A mellékletben felsorolt gépi munkaerő kategóriákból a Múzeum, vagy az általa megnevezett ásatásvezető
határozzák meg a ténylegesen igényelt kategóriákat és azok igényelt mennyiségét. Erre legkésőbb az ásatás
megkezdése előtt konkrét igényt kell bejelenti, illetve az ásatás közbeni mennyiségváltozást legalább 3 nappal
korábban jelezni szükséges.
1.

Iszapoló-kanalas forgókotró (gumikerekes)
Munkaköre: Az ásatási területen a felső földréteg réteges leszedése az ásatásvezető irányítása és utasítása
alapján.

A területről letermelt föld tárolása, a humuszdepó kialakítása a helyszínen történik.

A kézi munkaerő ismérvei
1.

Ásatási segédmunkás — lelőhelyenként 2 fő
A munkakörhöz tartozó feladatok: kézi földmunka és kézi bontómunka, az ásatásvezető irányítása és
utasítása alapján, régészeti munkavégzésre megfelelő minőségben.
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