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Agora kozpont energet kai korszeriisil.dse

1.3.

A beruh6z6s rdszletes

It6teleit a szerzodd,s mell6klet6t k6pezo mriszaki leirfus 1:.artalmazza.

1.4. A teljesitds helye

Magyarorszhg
9700r Szombathely,

M

ius 15 tdr 5. s:z:6m,2710/l hrsz. alatliAgora kozpont
folyamatos mrikod6se mellen kell vdgezn i, az lpitesi
*^Y.^y"i"r_6:,__y?:y
tev6lienysdget az :d'ze l6s
zavarlsa n6lkiil keil megoldary, az Agora ldtesitm6nybeii
dotgozok 6s a
l6togat6k szhmira a b tons6gos megkcizelitdst biztositani
kell, szinpadterrel iat6ros szerkezetek
felrij tit6s6t az vzemelte
I tdrtdn6 el6zetes egyeztet6s szerint kell v6eezni.
1,5.1,

A kivitelez6si

m

i

1.5.2. A kivitelezds idos
V6l laLl kozSsi sz:erz6dds Iilirhsa ds 2019"01.31. kozcftri
id6szak.

2.

A szerz6d6s id6tartama:

Rdszhat6ridok:

L reszhatdrido: A t6moeat6si

m6rfoldk6 titemez6s szerint a kivitelez6s 25

IL

%o-os

k6sziiltsdsi szintiet el kell

IIL

reszhaLhrid6:

A t6mogat6si

szerzodds 3. sz. mell6klet6ben rctgzitetl

teljesitdr; vdghat6rideje:

A

n nap, amely napon a

6

azann

a mdrfoldko iiternez6s szerint a kivitelezds 75 Vo-os k6sziilts6ei szinti6t el

a

6

reszhathrid6: A tdrnosat6si szerzodls 3. sz. mell6kletdben ropzitelt azon na

m6rfoldko iitemezds szerint a kivitelez6s 50 %-os k6szi.ilts6si szinti6t el kell

A

i nap, amely nap(f,n

szerz6d6s 3. sz. mell6klet6ben ros:zitett azon

nap, amely nalpon

kell

t6mogathsi szerzodds 3. sz. mell6klet6ben

trop,

amelv napon a mdrfrildk6 titemez6s szerint a kivitelez6s 100 %-os k6szi.iltsdei

A teljesitds vdghat6rideje: mriszaki 6tad6s-6tveteli elj6r6s hidnytalan lezdrilsa,
3.

de

2019. januilr 31.

Villalkozfsi dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Felek

megdllapodnak abban, hogy a Y6llalkoz5t az 1.3. po
ell6tlis66rt cisszesen 196"794.482,- Ft + 27% 6fa, AZAZ
h6tsz:6zkilencvenn6gyez er -negy szhznyolcvankett6 forint + 27% 6fa
illeti meg,
Az egyes r6szfeladatokra vonatkoz6 vflllalkoz6si dij a csal.olt r6szletes

megjelolt feladatok
lencvenhatmilli6-

kii vlillalkozhsi dij
gvetds szerint.

A

valamennyi
vS.llalkoz6si dij tartalmazza a felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban me
ii teljesitdshez
feladat ellendrt6k6t. A v6llalkozhsi dii emellett tartaknazza a
gi elv6rdsok szerinti
sziiks6ges, a feladatleir6sban meghat6rozott mennyisdgi 6s mrn
rdel6 6ltal al6irt, a
valarnennyi koltsdget. A szhmla kifizetdsdnek feltdrtele a
igazolilst 2 (ketto)
szerz:6ddsszeni teljesit6sre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s. A teljes
p6ld6nyban kell elkdsziteni. A sz5ml{rt egy eredeti ds k6t rn6solati pdldd ban kell benyrijtani.

Ut6lrrgos szitmszaki-, mennyis6gi-, 6s mtiszaki dszrev6telekre val6 hiv kozSssal a v6llalkoz6i

dij

6s a hat6rid6 nem m6dosithat6.

Az

6tal6ryyhr fedezetet nyrijt mindazon munkSk elv6gz6s6re 6s felmeri.i

az 1. pontban meghat6rczott munk6k

szerzod|sszeri,
6ron
feliil
semmilyen ci
A
a
szerzodeses
megr/al6sit6s6hoz.
V6llalkozo
sztiksdgesek

kdltsdgekre, amelyek
rti 6s komplett
tobblelkoltsdget nem

6rvdnyesilhet.

Abbrrn az esetben, amennyiben a Y6llalkoz6 a v6llalkozoi dijat alil
eredi5 plus;zkdlts6geket, kiad6sokat stb. nem hSrithatia 6t a Megrendel
teliesit6si kotelezettsds al6l. A nett6 v6llalkoz6si diion feltil a M
szhmlilzilsdra es
6ltalrinos forgalmi ad6 (6fa) irv6nyesithet6.
egyebekben a teljesitds idopontj6ban hat6lyos 6fa szab|lyak es 6fao/o al

A

3.2

A

Megrendelo a

jelen szerzodls elszSmolhat6 ellendrtdkdt a TOP-6.

ztizLlta. az ebbol
6s ez nerm mentesifti a
ovel szemben csak az
p6nztigyi teljesitdsre
i5n keri.ilhet sor.
.1-15-SH1-2016-00002

azono s it6 sz6mri proj ekt keretdben elnyert t6mo gat6sb6l finanszir ozza.

A

sz,erz6d[6s ut6fi nanszir

A V6llall;oz6 h6rom
szerint:

ozbsi.

rdszszhmlilt 6s egy vlgszhmlfit jogosult benyrij

kovetkez6 iitemez6s

- I. r6ssz6mla: a kivitelezes 2li %-os kdsztilts6gi szint el6r6se esetdn a nett6 t,6llal\<ozoi
dij 25
o/o-amertekben.
- II. reszszhrnla: a kivitelezds 50 %-os kdsztilts6gi szint eldrdse eset6n a net1.6 viilalkozoi
dij
25 Yo-a m6rt6kben.
- III. rdszszfimla: a kivitelezds 7So/o-os k6sziilts6gi szint el6r6se esetdn a nefl6 v6llalkoz6i dfi
25Yo-a

- V6gsz6mla: a kivitelezds 100 %-os k6sztilts6gi szint el6r6se esetdn a sikerr:s
6tad6s-dtvdtelt
kovetoen a nett6 vSllalkoz6i dij 25 %_am6rt6kben.
A V6llalkoz6 egy vdgsz6mlSt jogosult benyrijtani a sikeres 6tadils-ifivetelt kovetoen.

A szhmlLz\sta aTeigazalt teljesfl6st kcjvetoen van lehetos6g. A teljesitdst igazol6 okirat a sz1mla
mell6klet6t kell, hogy kepezze.

Ydgszitmla benyrijt6sa: az energetikai korszeriisit6s mriszaki 6tadas-6tv6teli eljdr6sfn
aklez6r6sa
ut6n van lehetosdg. A szhml|z:,itsra a leigazolt teljesft6st kovet6en keriilhei sior. A
teljesit6st
igazolo okirat a szhtnla melldklet6t kell, hogy kdpezze. A v6gszdmlirt az elolegszdml6val
csokkentett m6rt6kben kell kidllftani.

3.3.

A fizetisi felt6telek:

A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (8) bekezd6s6nek megfelel6en a szerz6d6s
- tarlal6kkeret 6s
5ltal6nos forgalmi ad6 n6lktil szhmitott- elszSmolhat6 osszege legfeljebb
l0 %o-6nak megfeleld

m6rt6kri el5leg ig6nybev6tel6nek
ellen6ben.

a

lehet6sdg6t biztositla

"lZl"!-ui.r,

aftzet6si biaositdk

Az eloleggel avdgszhml6b6l kell elsz6molni.

Az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az lpitesi

beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i dis m6rnoki
szolgSltat6sok kozbesirerz6s6nek r6szletes szabillyair6l sz6l6 322i2015. (X.
30.) Koryn. rendelet
(a tov6bbiakban: 32212015. Korm. rendelet) 30. g-6nak (1) bekezd6se
alapjdn'a Megrendel6 a

Kbt' 135. $ (7).bekezd6s6ben foglalt el6leget a Y6llalkoz6 k6rds6re t.iteuoto az
munkateriilet fitadlsifikovet6 15 napon beliil koteles kifizetni.

6pit6si

A Megrendell az 6pit6si beruh5zdsok, valamint az epit6si beruhSzSsokhoz kapcsol6
cl6 tervez1i
6s m6rnoki szolgilltathsok kcjzbeszerz6sdnek r6szleies szabhlyairbl szolo ziz/2015.
(X. 30.)
Korm' rendelet 321A. $-ilnak megfelel6en a kovetkez6k szerintfizeti ki a szerz:6d6sben
foglali
ellendrtdket:

,'(1) A ajSnlatkdr6k5nt szerzodo 1El, valamint - eur6pai uni6s tSmogat6s eset6n srz6llittii kifizet6s

sor6n - a kifizetdsre kciteles s:zervezet, ha az ajhnlattev|kent szerzldo f6l
a teljesit6shez
alv|llakozot vesz igdnLybe, a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezcl6s6tol elt6r6en a kcjvelkez6
szab6lyok
szerint k.oteles az el lenszol glltatilst telj esfteni :
a) az ajiinlattevdkdnt szerzod6 ferlek legk6s6bb a teljesitds elismer6s6nek i<tdpontjrfig
kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajhnlatktrr6nek, hogy koziili.ik melyik mekkora osszelSre jogosult
az

ellenszo lgdltatr{sb6l

;

b) az osszes ajdnlattevilklnt

szerz6d6 f6l legk6s6bb a teljesit6s elismer6s6rLek i46pontj6ig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az illtala i teljesit6sbe bevont alvilllalkoz6t<
egyenkeni
mekkora osszegre jogr:sultak az: ellenszol gilltatfusbil, egyidejrileg felhfvja az
alviilitlkoz6kat,
hogy 6llitsrfk ki ezen szhmlilikat
c) az ajhnlattevokdnt szerzodo tFelek mindegyike a teljesit6s elismer6s6t kovetoen 1llitia ki
szhmlLjht, a szSmlilban rdszletezve az alvilllalkoz6i teljesit6s, valamint
az ajilnlattevoi teljesit6s

m6rt6kdt;

d) a c) pont szerint a szSnnlilban feltiintetett alvilllalkozoi teljesitds ellen6r16k6t az
ajSnlatkdrokerrt szetz6d6 fdl - eur6pai uni6s tdmogatSs eset6n szfilit6i
ki{izetds sorSn a
kifizet6sre koteles szervezet - tize:not rupon beliil Stutaf a az ajinlatlevdknek;

e) az ajftr{attev6kdnt szerzodo f61 halad6ktalanul kiegyenliti az alv|llalkozok szintlftit, vagy az
ad6zfs rerndj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 3614. $ (3) bekezddse
szerint a:zt vagy annak egy rdsz5t visszatartja, illetve az alv|llalkoz6val kotott szerzoddsben
foglaltak szerint az alvi'Jlalkoz6i dij egy reszltvisszatafija;
f) az ajiinlattevdk6nt szerzodo felek 6tadj6k az e) pont szerinti 6tutal6sok igazol6saLinak
m6solatajt vagy az alv6llalkoz6 koztaftozilst mutat6 egyiittes ad6igazol6sSnak m6solatitt az
aj6nLlatk6nokdnt szerzodo fdlnek (annak 6rdek6ben, hogy az aj6nlatk6r6kent szerzodo fel
meg6llapithassa, hogy az ajhnlattevokent szerzodo f6l jogszertien nem frzette ki a teljes osszleget
az alv6lla.lkoz6nak);

g) az

ajSnlattevokent szerzod6 felek 6ltal benyfjtotl'. szitmlilban megjelolt, fdv5lla1koz6i
teljesitds ellendrt6k6t az ajhnlatker6k6nt szerzodo fel - eur6pai uni6s tSmogat5s eset6n szSllit6i
kiftzet6s sor6n a kifizet6sre koteles szervezet - tizenot napon beliil Stutalj a az aj6nlattevtrk6nt
szeruodo feleknek, ha ok az alviilalkoz6kkal szembeni fizet6si kotelezettsdgiket az Art.36lA.
$ -6ra is tekintettel telj esitett6k;
h)haaz4j6nlattev6k6ntszerzodo felekvalamelyike aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettr;6g6t
nem teljesiti, az ellenszolgSltat6s fennmarad6 resz5t az ajdnlatkero (vagy a kifizet6sre koteles
szewezel) orzi, 6s az akkor illeti meg az ajfinlattevot,ha az ajinlatkerl r6sz6re igazolja,holry az
e) vagy azf) pont szerinti kotelezetts6g6t teljesiteffe, vagy hitelt drdemlo irattal igazolja, hogy
az alvSllalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajhnlal/revo Sltal a b) pont szerint bejelerntett
dssizegre vagy annak egy rdsz6re;
i) rdszben vagy eglszben eur6pai uni6s t6mogatSsb6l nnegval6sitott kozbeszerz6s eset6n a d)
pont szerinti hat6rid6 harminc nap.
(2) A felr:k kizhrolag az (1)bekezdds g) pontja szerinti ellenszolg6ltat5s halasztott teljesit6s6ben
Sllapodhritnak meg a Ptk. 6:130. $ (3) bekezd6s6nek megfeleloen. Az Art.36/4. {i (3)
bekezd6s6t az ajinlaltev6k6nt szerzodo f6llel szemben csak az (1) bekezd6s g) pontja szr:rinti
oss:zegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az: ellenszolg|ltathsttobb rdszletben teljesiti azaj{nlatkdrokdnt szerzod6stk6t6 f6l vagy a
kifizetdsre koteles szervezet, minden rdszlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) 6s (2)
bekezddst.

(4) Ha a kozbeszerz6si

szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben

a nyertes ajfinlattevl

(aj6nlatterv6k)
f6l alatt a

pro-iektt6rsasSgot hoztak l6tre, e $ alkalmazSsSban a nyeftes ajhnlattev6kdrf. szerzodo
pro-iekttdrsasS.got

kell 6rteni."

Az idlzett jogszabilyi rendelkez6s sorSn a Megrendelo ,,ajhnlatk5roklnt szerzodo f6l"-nek, mig
aYsllalkoz6,,ajhnlatlevokentszerzod6f6l"-nekmin6si.il.

A

Megl'endel6

megfeleloen a szerzod6sen alapul6
jogosult 6ltal elismert, eg1'nemii 6s lejdrt

a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek

ellenszolgSltatSsb6l ered6 tartoz:6'shval szemben csak
koveteld r; 6t szfimithatj a b e.

a

A Kbt. 135. $-5nak (1) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a szerzldds teljesit6s6nek elismerdrs6rol
(telf esit6sigazol6s) vary az elismer6s megtagad6s6r6l legk6sobb a V6llalkoz6 teljesit6s6t6l vagy
az en61 sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6s kdzhezveteletol szfimitatt tizenot napon beliil irdsban kdteles
nyilatkozni.

A K'bt. 135. g-5nak (2)bekezdlse a1apj6n, ha a Vdllalkoz6 ir6sbeli 6rtesitds6re (k6szre jelent6s)
a Megrendelo a szerzlddsben az 6tadhs-6fr6teli elj6r6s megkezdds6re meghatiirozott hatiiridot
kovet6 1:izen6t napon beli.il nem kezdi meg az irtadils-iitv6teli elj6r6st,vagy megkezdi, de 15
napon berliil nem fejezi be, aY6llalkoz6 k6r6s6re a teljesitdsigazolfist kdteles kiadni.

A'-\222015. Korm. rendelet 31. $-5nak megfeleloen az ellenszolg|ltaths kifizet6s6re csak az
keriilhet sor.

adcrtt munkSra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6sigazolils;kiilllitfusiltkdvet6en

Mesrendelo tartal6kkeretet nem hatfiroz

mes,.

Ir6nyad6 j ogszabdlyok:
a) az 6)tal6nos forgalmi ad6r6l szolo 2001.6vi CXXVII. torv6nv:

b) azadozls rendj6r6l szolo2003.6vi XCII. rorvdny 36l.4 g,
c) az itllamhhztai,tilsrol sz6lo 2011. dvi CXCV. tcjrvdnv:
d) az iillamhilrtaftlsrol sz6l6 toru6ny v6grehajt6sSr6l sz6l6 368120ll. (XII.
31.) Korn. rendelet.
e) a 2014-202Q programoz6si id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6J sz6rmaz6
t6mogat6sok felhaszn5l6s6nak rendjdr6l sz6l6 212120i4. (XI. 5.) Korm.
rendelerr;
f) az lpitesi berrlh6z6sok, valarnini az epitesi beruh6zdsokhoz kapcsol6d6 teryezoi 6s m6rnoki
szolg|ltatilsok kdzbeszerz6sdnek rdszletes szabillyairol szol6 3221i015. (X.
30.) Korm. rendelet.

3'4'

Vrillalkoz6 nem fizethet, illetva: sziimolhat el a szerzo<16s teljesit6sdvel
ijsszefrigg6sben olyan
kolts6geket, amelyek a Kbt. 62.. $ (1) bekezd6s k) pont ta;-liu; alpontja
szerinri fe,lt6teleknek
nem megfelel6 tiirsasSg tekinLtet6ben meriilnek fel, es amelyei a y6llalkoz6
ad6koteles

j ovedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.

3'5'

V6llalkoz6 a

.si,zerz6des

teljesft6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a

Megrendel6 szftmhra megismerhetovd teszi 6s a 9.5. pontban meghathrozott (a
Kbt. 143. $ (3)
bekezddse szerinfi) i.igyletekr6l eL Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

3'6'

A Kbt' 135. $-rinak (1) bekezddse alapjSn a Megrendelo a

szerziSd6s teljesit6sdnek elismer6s6r6l

(teljesit6sigazoli$) vagy az elismeres megtagad5s6r6l legkds6bb
a V6llalkoz6 teljesit6s6t6l vagy
ir1{sbeli 6rtesit6s kezhezvdtetetot szhmiloft izenot napon beliil lr6sban
koteies

Kri:;;::;:16

A Kbt' 135. $-5npk (2)bekezd6se alapjSn, ha a V6llalkoz6 irSsbeli 6rtesit6sdre (k6szre jelent6s)
a Megrendel6 a
az atadhs-iftveteli elj6r6s megkezd6s6re meghatiir ozoLl hat1rid,ot
Tzetzod6sben
koveto tizenot napon beli.il nem kezdi meg az htidas-iltveten eSarast, valgy
megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezibe, a V6lltalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sig azolistkoieleJliarlni.
A 322/2015" Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolgilltatfus kifizetdsdre csak
az
adott munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6s igazolSs kiillliths1tkovet6en
ker.tilhet sor.

3'7

' A

Megrendelo.
?. Kb].. 135. $ (6) bekezd6s6nek megfelel6en a szerz{id6sen alapul6
ellenszolg6ltat6sb6l er.edo tarloz6s6val szemben csak a jogozult illtalelismert,
e5punemii 6s lej6rt
kovetel6s6t sz6mithatj a be.

4. :\ Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei
4'r' A Megrendel6

kotelezeffsdge
jelen szerz6d6s al6irfus6t. kovet6 3 (hdrom) munkanapon
beliil
1
minden olyan a.dat, inform6ci6
6s dokumentum 6tad5.s4 amely a Vdlialko;26 feladatainak
szerzlddsszerii ell5t6-sdhoz sztil;s6ges, olyan m6don, amely azonosfthat6
v6 teszi az 1tadott
dokumentumokat, illet6leg ellenorizhet6en igazolja a Y6llalkoz6 fel6
tort6nt ad,at- 6s
inform6ci6szolgiltatils tartalm|t. A Megrendel6 koteles a jelen szerz6d6s
teljesit6se
szempontb6l fontos munkakort betolt6 munkat6rsait kijeldlni 6s
a V6llalkozrjval val6

folyamatos kcjzremiikoddsiikr6l p5ondoskodni.

4'2'

Megrendel6 kotelezetts6get vfllal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sft6s6t
cdlzo v1llalkozoi
munkavdgz6shez k6sedelem n6llkiil meghozza a sziiks6ges di;-nt6seket,
egyetertese

eset6n
jovhhagyia az el6 teriesztett dokumentumok tartalmSt,
illetue ellenvet6s lseten kifogfsait
frSsban, indokolSssal ellfifia ko:zli V6llalkoz6val. A tovdbbitand6
dokumentumokrrt
azok
tattalm'val val6 egyet6rt6se ese;t6n-._ ju*on, illetve post6n megkiildi az lrirfiettel< r6sz6re,
azokban az esetekben, amikor ana V6llalkoz6 felk6ri.

4'3' A V5llalkoz6 koteles a Megrendel6 figyelm6t

irhsban felhfvni az esetleg c6li;zeriitlen, yay
szakszerlitlen utaqit6sra..Ha a Megrendel6 az utasitdshoz az irhsban
rofiitett figzelmeztet6s
ellendre ris ragaszkodik, rigy az utasitdsb6l eredo kfrok Megrendel6t
terheHl.

5.

A Villalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei
'VSllalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodls szerinti munk6ka{ megfelelo mdrtdkben
megismerte 6s felm6rle, a sziiks6ges kiegdszito tf$ekoztat6sokat megkapta, igy a beadott
ajdnlata teljes korti, 6s tudom6sul veszi, hogy kizir6lag a fentiekben r6szletezettek. szerint ta.rthat
csalc ig6nyt avfillalkozoi dij6nal< megemel6sdre. A nem megfelelS felm6r6sbol,vary egy6b, pl.
szhnitSsj hib{tb6l ad6d6 tobblet munkat6telek miatt megt6ritdsi ig6hnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult felldpni.

5.1. A

5.2. A \/6llalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerzodds megkot6s6t kovet6en a koteles viselni annak
kiviteli tervdokument6ci6 olyan hi5nyoss5g6b6l ad6dik, melyet a
t61e elvrirhat6 szakmai gondoss6g mellett 6szlelnie kellett volna, de a szerzod6skot6st
megel6z6en a kozbeszerz6si elj6rds sorSn kiegdszitS trij6kortaffts ke,ret6ben rLem jelzefi. A
v6llalkoz,6i dij rneghat6rozhsinill figyelembe nem vett azon munk6k is, amely ndlkiil a mii

joglcovetJicezm6nydt, amely a

(6pitm6ny) rendeltet6sszerii hasznillatra alkalmas megval6sit6sa nem tort6nhet meg
(tobb l etmunka) s zi nt6n a Y Sllalko z6t terhe l ik.

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti aztis, hogy a munkfk nem megfelel6 ismeret6le visszavezetheto okok
miatt semmilyen egy6b tobblet-kovetel6ssel sem ldphet f-el, k6sedelmdt ezzel nem indokolhatja.
A kiviterlezdsi munk6k alapjlt kepezo miiszaki dokument6ci6na( megfelelo kivitelez6s
ponloss6g56rt, teljessdg66rt, alkalmasshg66rt 6s szab6lyossflg66rt a V6llalkoz6 felel. A mtiszaki
dokument6cil azon hibfij66rt, mely kello gondos Sttekint6s eset6n a szerzodes megktit6sdt
megel6z6en meg6llapithato lett volna, szintdn a V6llalkoz6 felel.

5.4.

A VSllallkoz6i dij tartalmazza - az epitoipari kivitelez6si tev6kenys6gr6f sz6l6 19112009 (D(.i5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezd6s6ben irtakon feliil - minrlen olyan mriszakilag sziiksdges fe,ladat
elvdgz6sdt, esetlegesen sziiks6ges enged6ly beszerzdsdt, feltdtel teljesft6s6t 6s azok kolts6g6t is,
amely a kiadott dokument6ci6k b6rmely rdszebol, ren<lelkez6sdb6l meg5llapithat6an, vagy a

jelen sz<:,rzod6s teljesitlsdhez, a miiszaki iiadils-iltvetelhez, izembe helyezdshez sziiksdges,
ftiggetlenill att6l, hogy az adott feladat, fe1t6tel, illetve munkanem a kiadoff kiJltsdgvet6sben,
vagy egy6b kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e, vary sem, 6s/vagy amel'ynek,
terrn6szete folyt6n, miiszaki nagysSgrendje pontosan el6ne nem volt meghathrozhat6.

5.5. A

VSllalkozS a szerz6des thrgyht kepezo munkSkat jelen v6llalkozdsi szerz:,od6s feltdtelei
el a magyar 6s eur6pai uni6s szabvdnyokra vonatkoz6 hht6lyos jogszabSlyc,knak

alapjSn s,egzi

megfeleloen.

5.6. A vdgzeLt munka

vitSja eset6n, ha a vizsgiiat eredm6nLye a Y6llalko26 szfimilra elmaras'.ztal6,
annak kc'lts6g6t V6llalkoz6 koteles viselni.

5.7. A V6llalkoza

feladata

a kivitelez6si

munk6khoz sziiks6ges valamennyi segddszerkezetek

telerpit6sr:, helyszinen tarthsa, mozgathsa 6s a kivitele:z6s befejez6sekor a munkateriilefi:r5l, a
vSllalko::5s munkav6gz6si teriilet6rol tort6n6 elt6volit6ss;al. A V6llalkol6 k}telezetts6ge, hrrgy a

teriilet 6rz6seftl sajht koltsdgdre gondoskodj6k a munkakezddst6l a

munkateriilet

visszabocs6thsilig (a mriszaki 6tadds-6t:rdtel 6rv6nyes lezhrhsht kovet6 id6pontig).

A

V6llalkoz6 kdteles a szabvhnyok 6ltal el6irt ellen6rz6seket folyamatosan elvdgezm, a
megSllapitott hib6kat 6s hiSnyossSgokat halad6ktalanul megsziintetni, az int6zkeddseket
dol,rument6lni.

5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sordn, illefve a j6t5ll5si id6szakban olyan hi6nyoss5gok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkav6gzlsre vagy csokkent 6rtdkii anyagokra vezethet6k vissza,
akkor erzeket Vfllalkoz6 felsz6litSsra, azonnal tdnit6smentesen 6s eg6sz6ben kdteles
megsziintetni, illetve a hib6s termdket koteles kicser6lni. Amennyiben V5llalkoz6 15 rrapon

beliil nem tesz eleget a felsz6litSsnak, Megrendel6nek
elv6geztetni, kij Avittatn i.

A

5'10'

Vrillalkoz6 koteles munk6j6t olyan gondosan megszervezni, hogy
minden el6rel6that6
akadilly idoben megsziintetheto legyen 6s ennek 6riek6ben Megiendelo
figyelm6t

akadily oztatdsokra

5'1ll'

jogavan aniunkdt vrillalkoz6 kolts6g6re

id

ezen

6ben felhivj a.

A

V6llalkoz6 pevdkenysdge alatt folyamatosan koteles teljes konien (!s
sajdt felelos
hatiiskcjr6ben
exvenyes munkavddelmi 6s tiizv6delmi el6irdsokat betartani
6s
betartatni,
T a muttkavddelmi eloir6sok szerinti egdszs6giigy
dolgoz6i t'szdre
i vizsgitlatokat elv1gertetni, a
munkav6delmi oktatdsokat megtartani, a sziiks6ges v6deimi
6s- bizor;it6 eszkcjzoket

rendelkez6sre bogsStani, alkalmazni 6s hasznSlatukat filyamatosan
ellen6rizni.

5'12' A v5llalkoz6 munkav6gzeskor olyan gdpeket koteles iizemeltetni,
amelyek azfizemjietarthshoz
sziiks6ges ervenvgl engeddlyekikel rendelke znek, kezellik a sztiks6ges
k6pesit6st megszerezt6k,
6s amelyek a renfleletekben eloirt zajkibocsirtitsi hat6r6rt6ket
nem haladj6.kmeg.
5'13'

A

bontSsb6l 6s.6pit6sb6l szSnnaz6 tormel6ket, hullad6kot az epitkez*s
teriiletdr6l hat6sSgi
enged6llyel rendelkezS, rendez,etl lerak6ba kell elszillitani, 6s
be kell tartarni az epitesi 6s

bontr{si hullad6(
rdszletes szabillyairol sz6l6 4512004.
,kezel6s6nek
egyiittes rendelet el6irf
sait.

ryff.:lo; I}M-KVvM

5'14' A felvonulis jellegti,szolgil.ltatfusok 6s ldtesitmdnyek megval6sitrisa
- amennyihen s:ztiks6ges a
teljesit6s6he'z - aY6llalkoz6 feladatdtkepezi. AberuhhzhJbefe3ezdse
ut6n afelvonul6si tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melldkidtesitm6nyeket el keli
bontani, 6s az eredel;i dllapotot
helyre kell dllftani.

5'15' A munkavdgz6sekhez, az Agora fehijit6s eset6n afelhasznillt energia,
viz, stb. mennyis6get a
V6llalkoz6 t'
koteles
megtdrfteni,
amennyiben
sztiksdges,
az:. alm6r6k
.l:- -ellen6ben
felszerel6se is a Villalkoz6
kiiltsdge.

s'r4'

*l:1tllt5:::I
lgenyDevetete:
5

teljesitdsi seg6dek, egy6b kozremrikod6k

(a

tov6bbiakban: atv6llalkoz6)

'14'1' Az alvSlla]koz6i
tisszesitett arhnya nem haladhatja meg a szeriz6d,6s 6rt6k6nek
-telj_esitds
65%-6t' Az alvilllalkozdrknak
a szerzodds teljesftds6ben val6 r6szv6tele 1111ny1t az
hathtozza meg, hogy milyen arSnyban r6szesiiinek a szerz(5d,6s
dltalinos forgalmi ad6
n6lkiil sz6mitott ellendrtd:k6b6l.

5'14'2'

A Ylllalkozo a

teljesit6shez

a

kozbeszerz6si elj6r6sban

az

allkalmassdgdnak

iigazol6s6\an rdszt vett szewezetet a Kbt. 65. (7) bekezd6se
szerint az elj6r6sban
$
bemutatott kcjtelezetts6gvSllal6snak megfeleldln, valamint a Kbt.
65;. $ (9)
bekezd6s6ben foglalt esertekben 6s m6don kcjteles ig6nybe venni,
valamint koteles a
1'eljesitdsbe bevonni az:. alkalmassdg igazolilsilhoz bemutatott
szakembereket. E
szervezetek va.gy
bevonSsa
akkor
maradhat
el,
vagy helyeliik akkor
,flakernberek
vonhat6 be m6s (idedrtve az 6talakul6s, egyestil6s, szdtvhlds'tnjai"
tortentjogut6dl6s
eseteit is), ha aY6llalkoz6 e szervezet vagy izakember n6lkiil
,ugy uhelyette bevont rij
szewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben akozbZizerz1:ii
eli6r6sbal aL
adott alkalmass6gi k<ivetelm6ny tekintet6ben bemuiatott adatok
alapjhna Megrendeld,
rnint ajSnlatk6ro sziikitette az eljhrhsban rdszt vev6 gazdasagi ,rereplok
sz6m6t, az
eredeti sz:rye.2:tekkel yugt szakemberrel egyendrt6kiim6don"megretit
az,oknak az
alkalmass6gi kovetelm6nveknek, amelyeknek a Yilllalkoz6 a
kdzblszerz6si eljrirdsban
az adott sz'ervezettel vagy szakemberrei egyiitt felelt meg.

5.14.3.

V6llalkoz6 a szerzod6s megkot6s6nek idopontj6ban, majd - a k6sobb bevont
alv6llalkoz6k tekintet6ben - a szerzodds teljesit6s6nelt id$tartama alatt koteles
ell6zetesen a MegrendelSnek valamennyi olyan alvSllalkozot tiejelenteni, amely r6szt
vesz a szerzSd6s teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6zo kozbeszerzdsi elj6r6sban az adott
a}v6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni vagy az 6rintett
alv6llalkoz6 nyilatkozatifi benyrijtani an61 is, hogy az |ltalzi igenybe venni kiv6nt
atv611alkoz6 1em 6ll a megelozo kozbeszerzlsi elj6rSsban elSirt kizfiro okok ha1.6lya

A

aIatt.

5.14.4. A. teljesit6sben r6szt vevo alv6llalkoz6 nem vehet ig6nybe az alvlllalkoz6i szerz,6d6s
6rt6k6nek 65%-6tmeghalad6 m6rt6kben tov6bbi kozremiikodot"
5.13.5. 1. Megrendelo vagy a nev6ben elj5r6 szemely (szervezet) a lzerzod6s teljesit6sdnek
ellen6rz6se sorhn az 6pit6si napl6 adatai alapjfin ellenorzi, hogy a teljesit6sben csak a
Kbt. 138. g (2) 6s (3) bekezdds6ben foglaltaknak megfelel6 alv6llalkoz6 vesz r6szt, 6s
az alvilllalkoz6i teljesitds arinyanem haladja meg a Kbt. 138. $ (1) 6s (5) bekezd6s6ben
me shatfir ozott m 6rt6ket.

s.13.6.

V6llalkozo az alv5,llalkoz6val kotott szerzird6sben az ali,6llalkoz6 teljesitdsdnek
elmaradSs6val vagy hib5s teljesit6s6vel kapcsolatos ig6nyeinek biztosit6kak6nt
lr:gfeljebb a szerz6dds szerinti, 5fa n6lkiil sz6mitott ellenszol$Sltatds l0-10%o-6t el6r6
triztosit6kot kothet ki.

A

6. Szerzfi d6st biztos it6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

K6sedelmi kotber:
VSltalko::6 a Ptk. 6:186. $-5nak megfeleloen kdsedelem eset6re minden k6sedelmes naptilri nap
fi6n, a lcdsedelembe es6s idopontjSt6l a t6nyleges teljesit6s napjhig 150.000,- Ft/napt6ri nap
m6rt6kri lk6sedelmi kotbdr frzeteset vSllalja. Megrendel6 a k6sedelmi kotb6r osszeg6t maximum
a ne.tt6 ajSnlati 61 30 %''6ig 6rv6nyesiti. Amennyiben az ervenyesitett k6sedelmi kotb6r m6rt6ke
eldri a ieIt6 ajhnlati 61 30 %-6t - a k6sedelembol ered6 6s a k6sedelemmel okozott k6rok

megt6ritdrs6re vonatkoz6 Megrendel6i igdnyeket nem 6rintve - Megrendelo fenntartja a
szeruodls rendkiviili felmondSs6nak joght, mivel az ilyen m6rt6kii kdsedelmet a felek sirlyos
szer zo dd

6.2.

:: sze

s6

snek tekintik.

MeghirisulSsi kotb6r:
A szerz6d6s aYilllalkoz6nak felr6hat6 okb6l tort6n6 rneghirisul6sa eset6n aY6lIalkoz6 a Ptk.
6:186. g,5nak megfeleloen a szerzodds szerinti, tartaldkkeret 6s 5ltal5nos forgalmi ad6 ndlki.il
szbtnitott:. ellenszolgSltaths 35 Yo-6nak megfelel6 m6rt6kben meghiiisul5si kotb6r ftzr>Ieslt
v611alja. A szerzodds akkor tekinthet6 meghirisultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesitdst jogos/m6lt6nyolhat6 ok n6lkiil meglagadja
- a Leljesil6s kizhr6lag aYilllalkozS 6rdekkor6ben felmeriiilt okb6l lehetetleniil el
- az:.lw6nyesitett k6sedelmi kotb6r m6rt6ke el6ri a nett6 ajfunlati 5r 30 '/9-6t, 6s az Aj6nlxkr3ro 6l
a rendkiviili felmond6s jo ghval

6.3. A k.otb6r 6rv6nyesit6s6nek m6dja:

A lrlegrerndel6 kotb6rig6ny 6rvdnyesit6sre vonatkoz6 egvoldalir ir6sbeli jognyilatkozathnal< - az
ok megjelol6sdn tul - r6szletesen tartalmaznia kell a k6tll6r 6rv6nyesitds6t megalapozo tenyeket,
valamint a kotb6rezdssel 6rintett tev6kenysdgek megielol6s6t. A Megrbndelo az ervenyesithet6
k6tb6rtjogosult a fizetendS ellen6rt6kb6l visszatartani,vagy az adott nlegrendel6s teljesftds6nek
iga:zolilsirt a kotb6r megfizetds6ig megtagadni.

6.4,

El6leg-visszafizetdsi biztosit6k:

A Vrillalkozir eloleg igdnyl6se esetdn az igenyelt el6legnek a Kbt. 135. g (7) bekezddsdben
el6fit
S%o-on feliili r6sz6nek megfelelo mdrtdkri, a Megrendelo javhra JilO,
a l(bt. 134. $ (6)
bekezd6se szeriqti bjaosit6kot bocsSt a Megrendelo rendelkezdsdre. Megrendeld
a Kbt. f :+. S
(6) bekezd6s b) pontj6nf
elfogadja
a
v6llalkoz6
jogosult
cdgjeglz6sre
vezetL
l9qfelel6en

tisztsdgviseldj6nek vagy legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonrdssret tenolU<ezt,lulajdonos6nak,

vagy egyiittesen legal5bb.5.0%r-os.ktjzvetlen tulajdonrdsszel rendelkezo ternt6szeies
szem6ly
tulajdonosainak kezessdev6llal6s6t is.

6.5.

J6t6ll6s:

A v6llalkozo az (ttadott munkardszekre 36 h6nap j6tall6st v6llal.

6'6' A

V6llalkoz6 v,6l-lalja, hogy a szavatoss6gi 6s j6t61l6si id6szak tartamin beliil bfrmely
Megrendel5 6ltal felismert hib6t a bejelent6st kcjvetd 3 munkanapon beltil orvos6l.

6.7.

a

J6t6ll6si biztosft6k:

A V6llalkoz6

a j6tr{ll5si ig6nyek biztosft6kakent a szerzod6s szerinti, tartaldkkeret
6s dltaldnos
forgalrni ad6 n6lki.il szfimitott ellenszolg5ltaths 2%o-6nak megfelel6 mdrt6kii j6t6ll6si
6iztosit6kot
bocsdt a Megrendelo rendelkezdsdre. A j6tall6si biztositdk a V6llalko zo iillasztitsa
szerint a
Kbt. 134. $ (6) b-ekezd6sdnek a) pontja szerinti formr{ban biaosithat6, amelyet legk6sobb- a
teljesit6s id6pontjriban, azaz a szerzoddsben rcgzitett teljesit6si hatilriilig kell rerrdelkez6sre
bocs6tani, illetve. igazo.lni. Aj6tfLll6si biztositdk rendelkez6sre bocs6tdsa a tJljesit6s
igazol1s1nak
feltdtekr' A j6tdllpsi biztositdknak a j6t6ll5si id6 utols6 napjttkrivetd 15. napig;
6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illet6leg rendelkez6sre kell 6llnia.

6'8'

7.

B6rmely nem szerzoddsszerii teljesft6s jogfenntartSs n6lktili elfogadr{sa a Megrendel(J
r6sz6r6l
nem 6rtelmezherQ joglemond6sk.6nt azon igdnyekr6l, amelyek a Megrendelot
a szerz6d6sszeg6s
kovetkezm6nyekdnt megilletik.

.Egy6b szerz6d6ses fett6telek

1'1'

A VSlla.lkoz6 elfogadja az Allanai Sz5mvev6sz6k, a KormsnyzatiEllen6rzdsi Hi.vatal,
tov6bb6 a
t6mogal.iis felhasznSl6sSnak elbn6rzlsdre feljogositott szewezetek ellen6rz6si jogosultsdgft,
illetve - a kozp6nzek felhasznr{l6s6nak nyilvSnoss6g 616l sz6l6 rendelkezdsek
6rtelm6ben - a
megkotend6 szerzodes l6nyeges tartalmilra vonatkoz6an a thjekoztatfust
izk:ti titokra
hivatko:aissal nem tagadja meg 6s e kovetelm6nyeket a szerzodds teljesitdsdbe
bevonni kiv6nt

valamermyi alvilllalkozoval
7

'2'

szen:Lben is

drv6nyesiii.

A Felek tudomSsul veszik, hogy a Kbt. 43. g (1) bekezd6s6nek d) pontja alapjdn jelen
szerz1des
nyilv6nos, annak tartalm|val6s teljesit6sdvel kapcsolabs t6j6koztatis uztiiititok
cimdn nem

tagadhat6 meg.

7'3' A jelerr

szerzldes teljesitdse sordn

a

Megrendelo reszdr6l a Vdllalkoz6 utasit6s6ra,

megrenclel6sre, 6s a teljesit6s iguzol6s6ra jogosult szem6ly:

Lak6zi Gribor vdrosiizemeltet6si osztliyvezetl
Lev6lcirn: Szombathely Megyei ,Iogri viros polgirmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u, 1-3.
Tel.: 06"941520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakez i@szomb athely.hu

A.ielen :;zerz6d6s teljesit6se sor6n a Vdllalkoz6 r6sz6r6l a szerzodls kapcs6n
n),ilatk.zattdtelre
6s kapcsolattart6sra jogosult szern6ly:

Kocsis Glfbor J6zsef tigyvezet6
Lev6lcim: 9028 Gyor, Konini u. 19.
Telefon: +36 104254111
E-rnail : info@vulcanoenergia.hu

1.4

V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szeru\dds mell6klet6t k6pez,o, az Sllamhhztartfsrol szol6 2011. 6vi
CXCV. torvdny 41.$ (6) bekezdds6ben 6s 50.$ (1) beke:zd6s c) pontj6bhn foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjhn a nemzeti vagyonr6l szolo 2071 . 6vi CXCVI. torv6ny 3.$ (1) bekezd6s
1. pontja szerinti 6tl6that6 szewezetnek minosi.il.

8. L szerzSd&:s m6dositrisa
8.1. A lrelek csak a Kbt.

141. $-6ban meghatftrozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatjidk a
szerz6d6snek a felhiv6s, akozbeszerz6si dokumentumok felt6telei, illet6leg az ajhnlattartalma
alapj 6n nrc ghatfir o zott

re

szet.

8.2. A Felek rogzitlk,

hogy nem min6siil a szerzodls m6dosit6snak a 7.3) pontban meghat6rozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illetoleg az el6rhet6s6gben bekovetkezett bSpnely v|ltozhs.

9.

Jogviszony' megsziin6se

9.1. A szerzodds

a teljesit6ssel, a szerz6d6s id6tartamSnak lej 6r atin al, b Srme lyik f6 I j o gut6 d n(!lki.i I i
megszrin6s6vel, a teljesit6s lehetetlennl vllilshval, a Felek kcizos megegyez6s6vel, illet6leg
azonnali hatilly fi felmondds sal sziinik me g.

g.2.
9 .3

.

Br[rmelyik fel jogosult a jelen szerzlddst azonnali hat6llyal felmonfani a mhsik f6l srirlyos
szerzlddsszeg6se eset6n. A srilyos szerzoddsszeg6s eseteit a 9.3. 6s a 9.{. pont hathrozzam<:g.
A \r6llalkoz 6 rlszerol a szerzodds sirlyos megs6rt6s6t j elenti, ha
a) V6llalko z5 a telj esitest j o go s/mdltSnyolhat6 ok n6lktin me gtagadj a
b) a teljesiteskiz6r6lag aYilllalkozo drdekkdr6ben felmertilt okb6l lehetetleniil el

c)

30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n.

A Megrendel6 r6sz6rol a szerz6d6s sirlyos megs6rt6s6t jerlenti
a) az egfittmiikod6si szabr{lyoknak aY6llalkoz6 szerz:oddsszerri teljesit6s6t lehetetlenn6 tev6
megs6rt6se,

b) ha

a

Megrendel6

kotelezetts6gdnek

a Y6llalkoz6 fizet6si

neki felr6hat6

m6don

felsz6lit6sa ellen6re eseddkessd vSlt fiiletdsi
esed6kess6gi id6pontot kovet6 60 napot

az

meghalad6an sem tesz eleget.
9.5.

Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sztiksdges r:lyan
hatfrid6vel, amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel erintett feladata ell6t6s6r61 gondoskodni
tudjon -, ha
a) a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlenil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szelezet, amely
tekinletdben fennSll a Kbt. 62. S (1) bekezdds k) pont kb) alpontjdbaq meghatArozottfelt6tel;
b) 'a VSllalkozo kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szewezetben, a.mely
tekinlet6ben fennSll a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozoff felt6tel.

9.6.

A f'bt. 143. $ (1) bekezd6sdnek megfelel6en a Megrendelo a szerzod6$t felmondhatja, vaqry - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - aszerz6ddst6l el6llhat, ha:
a) felt6tleniil sziiksdges aszerz6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a Kbt. 141. $
alapjitn rij kozbeszerzesi eljfurhst kell lefolytatni;

b) a VSllalkoz6 nem biztositja a Kbt.

13g. $-6ban fbglaltak betart6s6t, vagy a
Vdllalkoz6
szernetyeben ervdnyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett
be, amely nem felel irr"g u Kbt. 139.
$-6ban foglaltaknak.

9'7'

Megrendelo koteles a szeruodlst felmondani, vagy a Ftk.-ban foglaltak szerint - attdlel6llni,
ha a szerzSdds megkot6s6t kcjvetoen jut tudJm6s6ra, liogy a
v6llalkoz6 tekintetdben a
kozbes'zerzesi elj6r6s sor6n kizir6 ok r{llt fenn,6s
ezertkikellett volnaz6rni akozbeszerzesi

elj6rdsb6l.

9'8'

Ha a Megrendelo a vdllalkozSsi szerz6desta fentiek alapjdnfelmondja,
rtgy ay6llalkoz6 6s a
Megrendelo kozott elsziimolSsi jogviszony keletkezik.
A Megrendel6

felmdri ayiilzlkozo 6ltal
felmonddsig szakszeriien 6s megfeiel6 min6s6gben elvegzett
feladatc,kat irtveszi 6s
ellendrt6k6t a!flt1]u2z6nak.megtdrii. e MegrendelZ
az el6z6 m6dszerrel dituen ds felm6rt
munkSk ellen6rt6k6b6l levorija art a k5r5t, amely a
hibSs vagy szakszeriitlen munkar6szek
kij avit6s6b6l, i lleive m5s vSl lalko zo munkilba t6ft6;6
bevonr{s6b5l erednek.

a

10. iLdr6 rendelkez6sek

10'1' Jelen

szerz6d6s..

m6 do s it5 s, ny

10'2"

A

kizhr6lag-.a Ilelek iital alilirt meg6llapod6s fd6n m6dosithat6.
Sz6beli
me r ldk- v agy hitterm e
96r l apo dZs 6rv6nyte l en.

ilatko zat,

Felek meg6llapodnak alban, hogy
eg'rtittmiik<id6si, kotelezetts6g. mellei

a kcjz<ittiik felmertil6 esetleges jogvit1t - fokozott
tfirgyaliisos fton pr6br{lj6li *Jg'.,=na"zni, ennek
esetere a.jogvita elddntdsere hafaskortdl fiigg6ln kik6;k
ia Szombathelyi

-

eredmdnl4elens6ge
J5r5sbir6s6g, illet6leg a szombatlhelyi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t.

10'3' A jelen

szerzoddd elv6laszthatatlan mell6klet6t

klpezi az ajhnlatteteli felhiv6s

,;nkozbeszerz6si
dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleirr[s),
az eljhrits sor6n feltett k6rddsek 6s
azol<ra adott v6laszok, a p6nztigyi-miiszaki iitemezds,
valamint uianurcorli apnlata.

10'4' Jelen szerz6dds
ry war nyelven k6sziilt. A
nyelv szab6lyai drvdnyesek.

10'5'

A

szerzbdds b6rmilyen 6rtelmezdse ersetdn

a mawar

jelen szetz6d6pben nem szabdlyozott k6rddsekben

a kitzbeszerz6sekr6l s:r616 t2015. 6vi
torv6ny.(Kbt-),.a Polgdri Tiirv6nykcinyvr6l szol6 2073.6vi
V. t<irv6ny. (ptk.), valamint
a 3 .2. p ontban fer sorolt j o gszabrilyok renderkeids
ei az ir 6ny ad6k.
cxLIII'

10'6' Szombathely

Jgeri v6r9s.

kotelezens6gvillal6si, ellenjegyz6si
s"ait potg,ero".t"r:i urasit6s

Ygey:i
-onkormhnyzata
utalvhnvozhsi 6s
i:v6ny::lt9t1 elj6r-6sdr51 sz6l6 4/)014. (xr.l7.)

alapj 5n j elen szer zi des ar6k 6s6ra Ilr6s

11.

K6roly alpol gdrmester j o gosult.

Hatflybal6p6s

A

Sze>rzldo Felek rdgzitik, hogy jelen szerz6d6s,
akkor l6p hatillyba. ha a Top. 6.5.i- 15-sH r-2016000021 azonosit6 sz6mt ,,Agora kOzpont energetikai
korszenisii6se" t6rgyri p.o;"ttlt"n
fedezet
rendellkez6sre 6ll.

tr

A Felek a jelen szerz6ddst, mint akarat"kt:l mindenben megegyezit
c6gszerii aldfrdsukkal hagyj1k
j6v6' Jelen szerz6dds at,.(!.6w) eredeti p6ld6nyban
kdsziili
amelyb6l
I (egy) eredeti p6ld6ny a
'villlalkozoL
3 (nr6rom) p6rd6ny pedig a naegrendilot illeti mee.

Szombathely,

2017.,>t-r4e
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