vALLALKozAsil szERz6DEs
Amely letrej6tt egyr6szr6l:

szombathely Megyei Jogri Vdros polgirmesteri Hivatala
sz6khelye: 9700 Szombathely, Kossuthl. u. 1-3t.
ad6szdma: 1 5421 137 -2-18
bankszSml asz1ma: 1 091 8001 -0OOOO1 29-1726000}
szAmlavezet6 penzint6zete: Unicredit Bank Hung ary ZrL
k6pviselet6ben elj6r: Dr. K6rolyi Akos jegyzl
a tov6bbiakban, mint Megrendel6,
mdsr6szr6l a:
N6v: Geoview Systems Sz6mitdstechnikai Kft.
Szekhely: 1037 Budapest, KirAlylaki utca 63.
Cg.01-09-075978
statisztikai sz6m: 1 0543359-6201 -1 13-01
ad6szdm: 1 0543359-2-41
ba n ksz6 m laszd m : 1 080002 1 -0OOOOOO 1 -337 7 7 Ot>_4
k6pviselet6ben elj6r: Farkas Ferenc zoltan tigyvezetd igazgat6
a tov6bbiakban, mint V6llalkoz6,

a tov6bbiakban egyuttesen nnint Felek kozdtt alulirott napon 6s h,elyen, az alilbbi
felt6telek
mellett:

1.

Szerz6d6s tfrgya:

Az ,,lngatlanvagyon Kataszter rendszernt6dositeisa, tovdbl'tfejleszf6se, Szom,bathely
Megyei Jog1 V6ros polg1rmesteri Hivatalia resz1re ,,

2.

A szerz6d6st alkot6 dokumentumok:

Felek rogzitik, hogy teljes meg6llapod6sukart nem ki:i:drolag jelen szelrzod6s
torzsszdvege tartalmazza. A klzbeszerz4si elj6riis sor6n kr:rletkeieti iratokat
rigy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elvSlaszthatail::rn r6szeit k6pezik,-Zzzal
egyutt olvasand6k 6s 6rtelmezendok, kUlcinds tekintettel az i:rldbbi dokumentunrokra:
- a Megrendel6 -dltal lefolytatott hirdetm6ny nelkUli t6rtryaldsos eljdrds felhiv6sa
6s annak mell6kletei,
- a tdrgyaldsi fordu16 eredm6nyek6nrt rdgzitett.iegyzoki:inyv,
- V6llalkoz6 nyertes aj6nlatdnak teljr:s tirtalma.

3.

A feladat m(szaki tartalma:

a rendszernek legal6bb ket elterjedt b6ng6r;z6ben
Uzembiztosan kell mrikodnie.
Passport inteqr6cio: A Hivatalban haszndrlt X-Hiv'atal felhas:zndloi jogosults6gtkezeloi
rendszerrel va lo egyUttm ri kodes biztos itdsa.
Joqosults6qkezel6s: a kialakitand6 rendszerben meg kell kul0nboztetni
a felhasznalok
imSlisan lek6rdez6 r5s teljesi hozzafdrls modositds nelkul)
V6konY kliens meqoldds:

a

Hivatalban jek-.nleg haszndlt )(,-Hivatal inditopulltr6l

ak kell lennie, kul6n bejelenrtkez6s n6ll,iUl.

a

-,"il:ilit??#?:fi,.Jl"k alkalrnasnak kell lennie
tulajdon6ban levo in!'attanvar
dsi 6s

arra, hosy az insaran varamenny,

Az

6nkormanyzatok

Korm.,

adatszolgSltat6si rendjer6t sz6t6 147t1992" (Xl.6l
rak vat6
meqfelel6s.
Az 0j rendszer on6ll6an, minden mds nendszertol (pl. telinformatika) fuggertienUl is
mtikod6kepes legyen.
sze
l, a k:6ti16ny0
kapcsolat biztositdsa.
bal

Ui fo,lvamatok bevezet6se:

.
.
'
'
'

'

Ert6kbecsl6s adatainak 6s dokumentumainal< rdgzlt6se a rendszerben.
Ert6kbecsl6s adatainak 6s dokumentumainal< ido szerinti kezel6se,
visszakeres6se.
A t6rgyi eszkoz nyilvSntartds fel6l adatok fogaddsa egyr:rztet6si celb6l.
A t6rgyi eszkoz kapcsolat tetsz6legesi sz6mri partneriet megteremtheto
(Uzemeltet6k).
Elemz6si funkcio kialakit6sa az importdlt, 6s a rendszerben megtal6lhat6
ardatok
6sszevet6s6vel.
Az elemz6sek elv6gz6se adott id6szark v6rtoz:dsi adatai alapj6n.

4.1.

A szerz5d6s 6tta16nos felt6telei:

4.1

A teljesit6s kezdete:
A teljesit6s v6ghatdrideje:

4'2 A va
kilenc

Ferek netto g.gg0.o0o,- Ft, azaz nyorcmitioban jeldlik meg. A feladat szi,J sz6ma: 72.20. t\ d[j az

AFA-t

4.3

szerz6cl6skcit6st kcivetd nap
2016" december 31.

A vSllalkoz6i.g!.[$gngn foglalja a

ko:zveilen k6lts6geke,t, munkadijat, az osszes
anyag- es sz6.llit6si kolts6get, a b6r- 6s a j6rulekos berklltsdrgeket, tovr6bbd
mindazon
koltseget 6s dijat, ami a szerz6d6s szerintiieladatok hibamerrt"es, trianytitan,
szabdlyos
teljesites6hez 6s beUzemel6s6hez szuks6ges.

4'4 A szerzodo Felek a teljesites id6tartilm6ra t6mafelel6s6ket,

mint

felel6sdket neveznek ki a feladatok koordindl6sdra, a munkar ir6nyitdsdra"

A ft/egrendel6

r6sz6r6r:

A VSllalkoz6 r6sz6rol:

egys:zemelyi

Keringer Zs'rt osztdrryvezet6

Moln6r Bela projektvezeto

A

t6mafelelosdk kotelesek a teljesitdst akadAlyozo kl6rulm6nyekr6l egymdst
halad6ktalanul rdvid riton (telefon es e-mail) ertesiteni 6s kezdem
enyeznia szul<s6ges
int6zked6seket. A t6mafelel6sdk szem6l'yeben torlenci v6ltozdsr6l
a Felek ir6sban
ertesftik egym6st.

4'4
4'5

Amennyiben a szerz6d6s sordn olyan korulm6ny illlel6, amel,rr
Vdllalkozot akadAlyozza
a teljesit6sben, V6llalkoz6 halad6ktalanul koteles irdsban 'iirtesiteni Megrenclel6t
a
k6sedelem t6ny6r6l, okdrol 6s v6rhat6 elh0z6ddsdrol. Az (lr1".',',
elmulaszt6sdbol
ered6 k6rok V6llalkozirt terhelik.
A k6sedelem.rdl .val9 gzabalyszer(i 6rter;it6s az:onban a ,r/dllalkozot a felel6ss6g
(kotbedizet6si, k6rt6ritesi kdtelezetts6g) al6l nem menteslti,
kiv6ve, ha a k6serdelem
neki fel nem r6hat6 okbol kovetkezett be.

5.

Megrendel6 feladatai:

5.1

El6segiti es felUgyeli a rendszerm6dorsitdsi ferladatokat. Biztositja a polgiirmesteri
Hivatal szerz6d6s teljesitese szempontjdb6l erintett iroddrin dolgoz6 szakErnberek el6re egyeztetett id6pontban torten6 - elerhetoseget (megbJsz6l6s, egrleztet6s,
oktatds, stb.), felrnerU16 szakmai k6rd6sekl megvdlarszoldsa 6s a f'eladatok
elvegezhetos6ge c6ljdb6l" A Polgdrmesteri Hivatal lzakembereinek, a sz:uks6ges

hardvernek, szoftvernek 6s adatoknak nem, vagV nem megl'elel6 rendelkez6sre dll6-sa,
hibds, adod6 k6sedelmes teljesit6s6rt, azaz a Megreri<lel6 6rdekkor€ben a fenti
okokbol el65ll6 k6sedelem kdvetkezt6ben az esetieges; hatdrid6 m6dositdsok6rt
Megrendelo a felel6s.
5.2

Koteles a V6llalkoz6 Sltal dtadott adathordoz6kat gondosarr ds biztonsagosan kezelni,
nem jogosult azok tartalmdt megvdltoztatni"

5.3

A rendszeradminisztrdcio elvegz6s6hez tAvoli hozzdf6rest biztosit a Megrerndelo a
V6llalkoz6 r6sz6re adott fix lP clmen, adott porton 6s adott protokollon-kror€sztul,
amelyek konkr6t adatait a Felek jegyz6kdnyvberr rogzitik.

5.4

A Megrendel6 v6llalja, az oktatdsifeladatok elv6gz6sehez a helyis6g biztosit6sdt 6s az
oktatand6 szem6lyzet rendelkez6s re 6ll6s6t el6ietes egyeztet6s szerint.

5.5

Megrendel6 jogosult Vdllalkoz6nak a jelen szerz6d6sben rrdllalt feladatai elliitasdval
kapcsolatos tev6kenyseg6t ellen6rizni oly mr6don, hogy V6llalkoz6 teljesites6t
M e g re n d e o ez ir 6ny fi tev6 ke nys6g e n e atkadAly <>zza.
I

o.

A V6llalkoz6 feladatai

6"1

VSllalkozo

:

a feladat elv6gz6se sor6n biztositja a Prograrnrendszer uzembiztos 6s
folyamatos mrikodes6hez szUks6ges t6mogat6st, amely a Megrerrdel6vel
egyUttmuikodve lehetdv6 teszi a Programrendszer folyarnatos ntagas -szinvonalj
rendelkez6sre 6ll5sdt.

6.3

V5llalkozo nem vdllal felel6ss6get:
a)
D)

c)

d)

ol

J)
oI

valamely nem specifik6lt c6l tekintet6lcen,

abban az esetben, ha a programrendszer bdl'mely mds, a rnuszaki
specifikdci6kban nem meghatdrozolt szAmit6stechnikiai, informatikai tenm6kkel
valo - V6llalkozo el6zetes irdsbeli l'rozz6jArulfusa nelkUl elv6gzett
dsszekapcsol6sa vagy megvdltoztat:isa, ilyen termek trelepit6se hib6s mikoclest,
mtikod6skeptelens6get, romlo teljesitm6nyt, szem6lyi r:;6rUl6st vagy tulaj<lonb"n,
illet6leg a Programrendszerben fr--llepo k6rt okbz, s az nem v6llalkozo
magatart6s6ra vezethet6 vissza,
hibds adatok haszn6latdbol, azok alapliln hilc6s kdvetkeztet6sek levon6siib6l, az
eloirdsokt6l 6s a rendeltet6sszerti haszniSlattol elt€r16 mrik6dtet6sb6l eredo
k6rok6rl, ha azok nem Vdllalkozo magatarl6s6ra vezethretok vissza,
a Programrendszerben v6grehajtott illet6ktelen 6s/vagy szaksz:erfi1en
v6ltoztatdsokbol, specifikdci6n kivUli ianyagol( haszndlat6n6t ere"O<j azon ki6rok6rl,
a melyek nem V6llal koz6 magata116sdrra vezethet6k viss:za,
a Programrendsze116l 6s az azzal kapcsolatban nyujtott r;zolgdltatdsokt6l fgggelen
tervez6si, anyag- es gydrtdsi hibiik6rt 6s azevokb6l ere,c6 k6rok6r1,
elh6rithatatlan kuls6 t6nyez6k (pl.: tti:uv6sz, 6rviz,6rarnrizunet, stb.) eset6re,
amennyiben Megrendel6 a sz6mitdstechnikai kornyezetre vonatkozo uzemeitetesi
el6 ir6sok betart6s6t elmulasztja.

6.4

V5llalkoz6 a maga 6s alv6llalkoz6ia tekintet6bern szavatosisdgot vallal
az6rl, hogy az
Sltaluk 6tadott rendszereken, illeive sz:ellemi term6keken riltut< kivul6llo
5armadik
szem6lyeknek nincs olyan joga, ig€rnye, nrely a Mrlgrendel6 szez6rl6sszer[j
haszn6lat6t
akad6lyozn 6, korlAtctzn6 vagy kiz6rnA.

65

A szerzod6s sordn
felmerr-i16, olyan elemre vonatkozo fejleszt6si
igell, amelyet a Pr
,artarmazoit, 6s amerynek programrendszerbe
valo beepit6se az
a szablilyszerri el','6b="."n"f, szempontj6bol
nem indokolt, kUl6n meg6llapodds t6rgyiit kepez:i.

7"

Fizet6si, elsz6mol6si kdtelezetts6gek:

71

A. Felek meg6llapo-dtak, hogy a V6llalkoz6 a s;zerzod6s t.eljesites6t
k6vet6en 1 db
vegsz6mla benyfjt6sdra jogosult. A teljesit6st igazol6 okirert a sz6mla
mell6ktet6t kell,
hogy k6pezze.

72

A sz6mla kiegyenlit6s6re annak 6s melldrkleteinek hidnytalarn k6zhezv6telet
k6veto 30
napon belUl StutalSsi megbizSssal kerUl sor V6llalkozO iOeOOO2l-OOOOOO
01-33777024
l5 napon belul lehet ir6sban
megkUldeni.

sz' szflmlAifira. Aszdmlakifogdst a k6zhezv6telt6l sz5mitott

73

A szdmla kifizetes feltdtele, hogy a szdmla jogosultja a kifizrlt6s idopontjiiban
r;zerepel
a k6ztarloz6smentes adozoi adatb6zisb3n, vagy ,egyutter:; ad6igazol6st" nygjt
be a
szdmla kifizet6 r6sz6re Az adozAs rendjer6l si,OtO IOOS. ri:vi XC-il.
t6rv6ny 3On g_"
szerint.

74

A Megrendel6, amennyiben
Ptk' 6:190 S 0-Q) bekezd

a telies;it6shez al,,rdllalkoz6t vesz igrinybe a
,en a kovetkez(r s;rab6tyok szerint i:zeti ki a

szerz6d6sben foglalt ellen6rt6ket:

a) a VSllalkoz6(k) legk6s6bb a teljesit6s elirsmer6s6nek

id6pontj6ig

nyilatkozik(nak), hogy kozulUk melyit,l mekkorat dsszegre jogorsult az

ellen6rt6kb6t;

b) a

VSllalkoz<i(k) legkescibb a teljesit6s etir;mer6s6nek id6pontjriig
nyilatkozik(nak), hogy az lltala a teljesitesbe a lrlbt.138.
S szerint bevont
a lvd la koz6k egyenk6nt mekkora osszeg re jogosu
ltar k az el leriertekb6l,
a Megrendel6 felhivja a VSllillkozo(k:,a)t,, valamint a b) pont szerinti
alv6llalkoz6kat, hogy a teljesites elismen5s6t koveti:ien 6llits6k ki szdrnl6ikat,
egyidejtllleg
.f9l!ivi1 6ket, hogy amennyiben nem szerepelrrek az adoz1s
rendj6r6l sz6l6 2003. evi XCll. tonr6ny (a tovdbbiakban: Art.) 36/4. g-a
szerinti
koztartozdsmentes adozoi adatbdziiban, nyrijts6k be a tenylege-s kifizet6s
id6pontj6t6l szdmltott harminc naprndl nenr regebbi e1;yUttes adOigizotast;
I

c)

d)

I

l\/egrendelo az aj6nlattev6i 6s az: alvilllalkozoiteljesrit6s ellen6rl6ket
a szdmla
k6zhezv6telet koveto harminc napon belul kozvetienrul utalja dt minden
egyes
V6llalkoz6(k)nak 6s alv6ilatkoz6knal
a

;

e) a d) pontban foglaltaktol elter6en,

ha a V'6llalkozoni;rk vagy alvdllalkozonak
kifizet6s idopontjii.ban az egyuttes ad6igazol6s alagljdn koztartozdsa
van,
Megrendelo a Vdllalkozoi, illetver az al,vfullalkozoi ieljesites ellenerteket
koztartozds erejeig az Ar1.36/4. S (3) bekezd6se szerini visszatartla. -

7.5

Megrendel6 fizet6si kdsedelme eset6n
megfizet6s6re k6teles.

4

a Ptk.6:155. g

a
a
a

s;zerinti k6sedelmi kamat

7"6

Avonatkoz6 jogszabdryi rendetkez6sek: Kbt. 135. (1);(3); (6); (11); a
Kbt. 136. S (1)
S
a) es b) a ptk. 6:130.
(1)-(2) 6:155.g (1)_(2).

S

'7 A vSllalkozoi
tds6hoz szuks6ges szaknrai teljesit6s iga:roldsara
Megrendel6 r
Zsolt, az: lnformitikai, Minriis6gujyi 6s Goindnoksdgi
Kabinet osztd
lt.
7.8 A V6llalkozo tudomdsul veszi, hogy:
7

aJ nem fizethet, illetve sz6molhat el a
kolts6geket, amelyek a Kbt. 62. S
felteteleknek nem megfelel6 t6rsis
Vdllalkozo adokoteles jovedelm6nek c
b) a szerzodes teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Megrendelo s_'-_amAra megismerhet6ve teszi 6s a Kbt. 14i:r. (3) bekezd6ser
szerinti
S
Ugyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul ertesiti.
7

'9

A Megrend elo a szerz6d6sen alapu16 ellernszolgdiltatdsbol ered6 tartozdsdval
szemben
csak a jogosult 6ltal elismed, egynemri es lejdrt l<6vetel6s61i sz6mithatja
be.

7

'10

Az aj6nlatt6tel, a szerz6d6s 6s a kifizet6rsek p6n:zneme a magyar forint.

8. A szerz5d6s meger6sit6se (kcitb6r):
8'1 l"l9t meg6llapodnak abban, hogy a VSllalkoz6
torten6 k6sedelmes

ra felel6sselgi koreben tartozo ok miatt
teljesit6s eset6n koteles keisedelmi kr:)tb6rt fizetni. A k6sedelmi
kotb6r merteke naponta 1 o/o, alapia a k6sedelrnes teljesfl,6ssel 6rintett
szolgdltat6s
nett6 ellen6rt6ke, legnagyobb 6rt6ke 30 napi t6terlnek m'egfr:rlelo osszeg.

8'2 Fele
k6r6berr tartozook: miatt hibdsan teljesit, ugy
Meg
telhet V6llalkozot6l, a hat6rido lejdrtSt kovet6
napt
e naponta 1 %, aiapja a hib6s teljesit6ssel
6rint
.egnagyobb erteke liiO napi t6telnek megfelel6
osszeg.
8'3 Jelen szerz6d6s V6
6 okbol bek6vetk,ez6 meghiusulaser (pl. a
teljesit6s jogos ok
rso, Mergrendel6 szankciiL el6lldsa vagy
felmonddsa V6llalkoz
rok6n)elleten a mt:rghitisutasi totner rn6rt6ke
10 o/o. A meghi0sul6s
ljes ellenszolgdltat6s nett6 6sszege.
8'4 feJek rogzitik, hogy amennyiben V6llalkoz6 a l<otb6rig6nyt kifogasolja, koterles ezt
halad6ktalanul, ir6sban a Megrendelovel kozdlni.

8'5

8'6

r:1"! megSllapodnak abban, hogy Megrendelo jogosult az r:rsed6kess6
135 S (6) bekezd6se szerint etismert kdtbert J meg ki n"r

v6lt, 6r; a Kbt.
sz6mta
ellen6rtek6b6l- levonn], u"gy 6rlesito levdrl ritj6n erveniesit,::ni;
el "gyunlitett
n-enr isrnerl kotb6r
eset6ben a VSllalkozirnak kisz6mlAzni, tovdbb6 amennyiben Megrendelonek
a k6tb6r
m6rteket meghalado k6ra keletkezik, aztjogosult Vallalkozo fet6
lov6bbh6ritanii.

h
kdtberig6nY
jogtemo

A k6sedelmi es a
al6l' A
nem jetent

zet6se nem menteriiti V6llalkoz6t a teljesit6s
agy nem hat6rid6tren tor16n6 6rv6nyr-.sit6se
eiOt.

9.

A szerzSd6s m6dos[t6sa, megsztintet6se:

91

Jelen szerz6d6sben szabSlyozottakat csak ir6sbran (papir arlapri dokurnentum),
a Felek
c6gszerti, illet6leg szervezeti kepviselet szaOatyai s:i:erint megfelel6 szem6ly
_
al6irdsdval lehet moclositani. Szoban, rdutalo magatart6ssal vagy i6pviselelti
nem rendelkez6 szemelyek 6ltal tett jognyilatkozat a szerzodlJjn6dosit6s6riloggat
nem
alkalmas.

92

Jelen szerzodest a Kbt. el6irdsainak, kUlontisen a Kb,t. 141. megfelrel6en, a
$
kozbeszerzesi eljdrds alapjdn megkotott szerz6d6sek m6dosikisdra vona tkoz6

szabdlyok betartdsdval lehet m6dositani.

93

Felek megdllapodnak abban, hogy a kerpcsolattart6 szemr5ly6nek vagy a teljesitesi

igazolds kiSllit5sdra jogosult szernely6nek megvlltozdsa n6m

rmin6sul

szerzod6smodosit6snak. MegrendelS zt szerzSd6st5l a szerzodes teljesit6s6nek
megkezd6se el6tt bdrmikor el6llhat, ezt kovet6en a teljesit6sig a szerz6d6st

felmondhatja.

94

Megrendel6 el6llSsa vagy felmondSsa erset6n lloteles a viillalkoz6nak a d'rj
ardnyos
reszet megfizetni 6s a szerz6d6s megsizuntet6s6vel okoz:ott k6rt megt6 riteni azzal,
hogy a k6rtalanit6s osszege a v6llalkoz6i dijat nc'm haladhirtja meg.

9"5

Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 szerzSd6sszeg6se eset6rr - irdsbeli nyilatkozat6val,
3191nali hatAllyal vagy az 6ltala meghal.drozott hat6ridovel - k6rterltesi, k6rtialanit6si
kotelezettseg n6lkUl szerz6d6st felmondani, ha
. a V6llalkoz6naka felr6hato
k6sedelem el6ri il 30 napot;
'. a V6llalkoz6 hibdsan teljesit 6s a hib6t 30 nap alatl ne,m javitja ki teljes kolien;
a V6llalkoz6 a teljesit6st jogos ok nelkUl megiagadja;
a V6llalkozo ielen szerz6d6sen alapru16 kotellezetts5geit olyan jelentos mdrt6kben
'
megszegte, hogy ennek kdvetkeztdrben Mergrendel6nr':k a tovdbbi teljesit6s nem
5ll 6rdek6ben;
a VSllalkoz6 felfUggeszti a kifizetelseit, ellene jogerr:isen felszdmol6si elj6r6st
'
rendelnek el,. VSllalkozo legfobkr szerye a - t6rsarsdg v6gelszdmol6sdnak,
meg kezd6s616l,
nyez6s6 16 | nitarozl
. jogszabSlyon al felszd mol6s6 n ak kezdem6
rgy el6lliisi okok fenn6llnak;
a V6llalkoz6 b6
'
leveszti az Megrendel6t, vagy val6tlan aclatot
szolgdltat 6s ez
yetett m6don s0lyosan kiiroi-hatdssal lehet a
l6nyeges szerzrid6ses kotelezetts6gek teljersit6s6re.
a V6llalkozonak felr6hat6 olyan korulmdiny merul fel, amely a szerz6d6s
'
rendeltet6sszerui teljesit6set nyilvdrrval6an aliadSlyozziavagy meghirisitja;
. joger6s elmarasztalo
hatilrozatot hoznak ra Vdllalkoz,5 szJkmai-tevekerryseget
6rint6 szab6lys6rt6s vagy br.incselel<m6ny rniatt;
.
llalkozo hamis adat,ckat kdzolt vagy azielj16r6s
tts6geinek nem tett eleget;
.
;s: eg6s;t k6vet el, melyet n.taga a szerz6d6s
,is annak min6slt
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S0lyos szerz6d6sszeg6snek mindstil tov6bb6,, ha
a) a szerzod6sszeg6s olyan kcitelerzetts6g szerz6cl6s szer(i teljesitrls6nek
egrendel6 a k6;zbeszerz6si elj6rds;ban az

vett; vagy
teljesit6s a szerzod6s tartalm6t6l olyan

szerz6d6sUket igy modosftottdk ,uolna szerzod6sm6dositdsk6nt a Kbt. vonatkozo szakaszai atap,lan (141. (O;
bekezdese
S
szerint) l6nyeges m6dositdsnak min6sijlne.

9.7

Megrendel6 tovdbbd a szerzod6st- kdrt6rit6si, kdrlalanitdsi kotelezetts6g
n6lkulfelmondhatja, vagy - a ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodest6l eldllhat,
ha:

a)

felt6tlenUl szuks,6ges a szerzodls ollyan l6nyeges m6clositdsa, amely
esr:t6ben a
'!41, alapj6n 0j kozbeszerz6si etj6rdst
S
keil iefotytatni;

b) A V6llalkoz6 nem biztositja a Kbl. 138. g-ban foglaltak betart6s6t,

vagy az
szem6ly6t6rv6-rryesen olyan jogutodlds
r Kbt. 139. g-ban foglattaknak; vagy
szez6s szabdlyainak megszeg6se miatt
az Eur6pai Unir:r Bir6sdga az EUMSZ 2Sg.
dta, hogy az Eur6pai t jni6 jog:ib6l ered6
valamely kotelezettseg tekintet6ben l<otelezerttsEgszegds tort6nt, *r'r
SirOrag d[al
meg6llapitott jogsertes miatt a szerz6d6s nem semmil.

ajdnlattev6k6nt szerzodo
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f6l

n

Megrendel6 jogosult k6r16rit6si, kdrtalanft6si k6telezetts6(I n6lkul, 6s
egyben koteles
teszi,
hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata etutasaitit gondoskodni tudjon -,
ha

a szerzodlst felmondani, - ha szuks€rges olyan hat6ridiiivel, amely lJheto're

a) a Vlllalkoz6ban

kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tutajdoni
r6szesed6sl szerez valamely olyan jogi ,szem6ly vergy szemSlyes
logir szerint
jogk6pes szervezet, amely tekintert6ben fr-.nn6ll d oz (1)
beke2des
f<j pont ro)
5
alpontjdban meghatdrozott felt6terl:

b) a

Vdllalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenUl 2loti,.-ot meghalad6 1ulajdoni
r6szesed6st szerez valamely otyan jogi szemelylien vagy szem6lyes joga
szerint jogkepes szervezetben, arnely tekintet6benf,i:nndll J'OZ. (1)
br:kezdes
S
k) pont kb) atpontjdban meghat6rozott feltetel.

Ebben az esetben

a

V6llalkoz6

a szerzoddrs megsztin6se eldtt m6r tr:ljesitett

szolg 6ltatds szerz6116ssze ru p6nzbeli
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e

llen6rtel<6re jo!osu lt.

Megrendelo kdrt6rit6si, k6rtalanitdsi l<6telezetts6g n6lkul, k6teles a
szerz6d6st
felmgnd.ani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha
a
szerzod6s
megkotes6t kovetoen jut tudom6sdra, hogy
szerz:6do f6l tekintetdiben a
kdzbeszerz6si eljdrds sor6n kizAro ok Sllt fe"rin, es ez6r1 ki kellett volna
z6rni a
kdzbeszerzes i e lj 6 rds bol.

a

9'10

Megrendel6 a Kbt. 142 S (1) bekezd6se alapjdrn kdteles <Jokumentdlni
a szerrz6d6s
teljeslt6s6re vonatkoz6 adatokat, ernnek keret6ben k6teles ellen6ri:zni
dokument6lni azon szerz6d6ses kdtelezetts6gek teljesit6s6t, amelyelket6s
a
kozbeszerz6si elj6riisban az ertekeles sordn I'igyelembe vett, valamint
minden, a
szerzod6sben foglaltaktol elter6 teljesit6st, aniak okait 6s - adott
esetben - a

9'11

A Megrendelo koteles a K6zbeszerzesi Hat6sdrinak bejelenteni, ha a V6llalkoz6
a
szerz6d6ses k6telezettseget s0lyosan n,"gsregie 6s ez a ri;zerz6d6s
felmond6s6hoz
vagy el6ll6shoz, k6r16rit6s kdvetelesehei vagy' a szerzocj6s alapjdn
alkalmazhat6
egyeb jogkdvetkezm1ny 6rv6nyes it6s6hez vJrctett, valanr int
ha a' Vrillalkoz6 olyan
magatart6sdval, amely6rt felel6s, r6szben vagy e,g6szben a szerzod6s

szerz6d6sszeg6sser kapcsoratos ig6nye k erv6nyeslteset.

lehetetlenul6s6t okozta.

A szerz6d6s felmonddsa, vagy att6l val6 eldll6sijog gyakrorl6sa

9'13

csal< irdsban 6rv6nyesi.

Amennyiben a szerzodes annak.teljes kdrri teljesrit6se n6lkt,rl szunik
meg, 6gy Felek
kotelesek az elszdmolSs erdekeben egynndssil szembeni i06nyeiket
halad6ktalanul
fel m6rn i 6s egyeztet6st kezde menyeznl- Felek merg
d lla poo n ;rx, 6ogi
sor6n fuggetlen szak6r16t vonnak be, amennyibEn az els;zdmoi-dsi^=egyeztet6sek
osszeget nem

tudjSk kolcsonosen elfogadni. vSllalkoz(! kijelenti, hogy a
fi.iggeilen szak6rt6 :;z6mAra
uzleti konyveibe, szerz6d6seibe br:te-kintesi engeo
jelen szerz:6d6ssel
6sszefugg6sben.

-i

9'14' Ha bdrmelyik fel teljesit6se

bdrmely szerzoddrses k6telerzetts6ge tekintet6,ben vis
major kovetkezteben meghitisul, kesik viagy korldtozodik, a
f6l, akt'-nek a szolg6ltatdsa
meghi0sult, koteles halad6ktalanul 6rteiiteni a mdsik felet. Ennek
elmulasztasa
eset6n felelos minden ebbcil ered6 kdr6rt.

10. Vegyes rendelkez6sek:
10'1 A V6llalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a szerz6cl6st a V6llalko z6nak kell
teljesitenie. A teljesit6s sordn az alviillalkiz<ii teljeslt6s;
osszesitett aranya nem
haladhatja meg V6llalkoz6 saj6t teljesit6s6nek aranydt azaz
az
,

SOo/o-ot.

10.2 A Megrendel6 nem korliltoz
bevon6s6ra. A V1llalkoz6 azonba
nem nevezte meg _ a bejelent6ssel egyutt

e vennikivdnt alvlllalkozo nem dll kiztvo okok

10'3

A

Vdllalkozd

a

szerzod6s terljesit6s6nek id6tartama alatt koteles

a

Megrende16nek minden tovdbbi, a teljesit6sbe bevonni
kivdrrt alvdllalkozot el6:zetesen
bejelenteni, q: a bejelentessel egyuti nyilatkozni arr6l is,
hogy azaltala ig€nyb,e venni

kiv6nt alvdilarkozo nem dil kizar6'okok'natarya atatt"

to o:

_

A Vrillalkoz6 az aj6nlatdban az alzibbi alviiltalkoz6kat mutatta
be:

10.5

AV6llalkoz6 aszerzodesfelt6tel
mintha az adott feladatot maga l6tta vol
jogszab6lyba Utk6zo m6don vett ig6n
k6rert is, amely a teljesit6si seged ilen

10"6

AszerzSdlsben nem szabillyozott k6rd6sekben a ptk., a K'zbeszerz€rsekr6l
szolo 2015' evi cXLlll. tdrv6nyt 6s eglyeb hat6lyos jogszab6lyof
eloiraserit

kell

alkalmazni.

10'7

Felek megSllapodnak, hogy ermennyiben jelen szerz6d€s biirmelyik
rendelkez6se ut6bb ervenytelennek-mindsul a"s,zerz1d6s
tr5bbi r6sz6t 6rv6nyesnek
,
tekintik, kiv6ve, ha Felek a szerz6d6st az ervenytete- resz
rr6lkul nern kotott6k volna
meg.

10'8

Vlllalkozo a jelen szerz6d6ss;el dssizefugg6sb,en
nyilviinoss6gra m69 nem hozott informaci6kit 'hirmr:rdik tudonr6sdra jutott
szem6lynek csak
MegrendelS el6zetes irdsbeli engeddilye alapjdn adlrat
et,
illetve l^rozhat
nyilvdnoss6gra. V6llalkozo ezen tolele;:etts"gu, 'r"grzegrfsgysl
osszefuggr5sben

meg rendelci fe16

k6rt6rit6si k6terezettse gger

ta rt-o;zik.

10'9

VSllalkoz6 nem tanrisithat olyan magatartiist, amellyel Megrendel6
p6n:zugyi,
gazdas6gi 6rdekeit s6ften6, vagy vesz6ly6ztetnr5.
n Valt"tt,ozo-a

ieien szer;z6d6s

teljes[t6s6vel osszefugg6sben tudomds6ra jutott uzleti 6s egy6b
titkot, m6s hasonl6
adatot, inform6ci6t koteles bizalmasan kezelni, azokat kizirolag a jelen
sz:erz6d6s
teljeslt6s6hez haszndlhatja fel.

10'10

Felek jelen szerz6d6sb6l.e19d6 esetleges jogvitdik eldont6s6re a polgdri
perrendtartSsrol sz6l6 1952. evi lll. torv6ny +t.g:;alirpjdn
aldvetik magukit _
hat6skort6l fUggcien
Szombathelyi .l6rdsbi-ros ag, ' ittetve a- Szomdathelyi
Tdrv6nysz6k kiz616lagr s illet6kessegenek,

- a

Jelen szerzodest a Felek elolvastdk, azt kozosen 6r1lelmezt6k, 6s sajdt
elhatAroz:dsukb6l,
minden befolydst6l mentesen, mint ugyleti akaratukkal mindenb"n
r"g"gyezotirt6kal6.

Szombathely, 2016.
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