urczAst szznzrinr s
uAu,q,

amelyl6trej<ittegyr6szr6l
SzombathelyMegyeiJogf V6ros Onkormiinyzata
c6gndv:
KossuthL. u. 1-3.,
Szombathely,
sz6khely:
15321137-2-18
adoszitma:
-75ll-321-18
KSH nyilvintart. szirm: 15421137
Dr. Pusk6sTivadarpolg6rmester
elj6r:
k6pviselet6ben
(a tov6bbiakban:Megrendel6),
mint megrendel6

m6s16sz16l
Tirsasig
c6gn6v: BERECZKI Epitdipari 6sKereskedelmiKorlitolt Felel6ss6gii
BernsteinBdlau. 14.
sz6khely: 9700Szombathely,
-2-l
I
I 1319962
ad6szitma:
Cg. 18-0-103124
cegsegyzekszitm:
kdpviseletdbenelj6r: BereczkiLilszlo
Vf llalkoz6)
mint v6llalkozo(a tov6bbiakban:
kozdtt,alulfrotthelyen6snaponaz alilbbifelt6telekkel:
1. A Megrendel6,mint Kedvezm6nyezetla ,,Az Ismeretlen tilj? A Gy<ingytis-patak
volgy6nekbekapcsoliisaaz Alpokalja fejlett aktiv- 6s <jkoturisnikaihitl6zatdba"cimti,
jehi projekt megval6sitilsihoz tdmogat6st nyert
NYDOP-2.2.1.1C-2f-2009-0002
(tov6bbiakban:
a Projekt).
2. A tdmogat6sfelhasmiiilsSnakfelt6teleita Megrendel66s a Nyugat Dun6ntuliRegion6lis
Fejlesztdsi
Ugynoks6gkozritt2009.november6-anmegkotdttNYDOP-2.2.1.1C-2f-20090002 k6dsz6mriT6mogat6siSzerz6d6sszabiiyozza.
A V6llalkoz6 vallalja Megrendel6 T6mogatilsi Szerz6d6sb6leredd ktitelezetts6gei
munktfi|valel6segitia Projektsikeresmegval6sit6s6t.
el6segit6s6t,
teljesit6sdnek
nyflt kozbeszerulsieljar6st
tfurgyhban
3. A Megrendel6,mint aj6nlatk6roa jelen szerzodes
folytatottle. Jelenszerzodlsazal6ir6sinaknapjan16phat6lyba.
SzentImre hercegu.82817es 82816hrsz.alatti
A kozbeszerzlstirgya:a Szombathely,
6pft6se" 6s k<irnyezelenekkialakitrlsa
Kcizpont
6s
Oktat6
,,OkoturisztikaiL6togat6gener6l-kivitelez6se.
az
mriszakikovetelm6nyeket
tdrgytxalszembentfumasztott
4. A Megrendel6a kozbeszerzds
q funlattdtelidokument6ci6ban hatilroztameg.
5. A felek a szerzodestaz Einlattlteli felhiv6s, a dokument6ci66s a nyertes aifinlat
megfelel6enktitik meg.
tartalm6nak

ASZERZODESTARGYA
5.1.A Megrendel6megrendeli,a V6llalkoz6pedigelv6llaljaa P.M. DesignKft. (9700.
Szent
Thcik<ilyitt 46-48.,EurostaticM6rncikiKft. (9700.Szombathely,
Szombathely,
Baksasz
er u. 2L ), Produkt
Fl6riankrt. 15.), Hivessy6sTsaBt. (9941. 6riszentpdter,
Kft. (9700. Szombathely,G6fin Gyula u. 5), Somlai Mdrndki Iroda (9700.
Szombathely,SzelesteyL6szl6 u. 23.), Sellyei Gribor (9554 Egyhazashetye,
Berzsenyiu. 50.) bels66pit6sz6ltal k6szitett kiviteli mriszaki tervdokument6ci6
alapjdn
az ,,Okoturisztikai Lifiogat6- 6s Oktat6 K<izpont 6pit6se" 6s krimyezet6nek
munk6it.
kialakit6sagener6lkivitelezdsi
SzentImre hercegftja 82817hrsz,parkol66pit6se
A kivitelez6shelye:Szombathely,
82816hrsz.
elvrillalja.
5.2.AY itllalkoz6a megrendel6st
elvillaszthatatlanrlsz1t
v6llal ana,hogya jelen szeru6d6s
5.3.V6llalkoz6kotelezetts6get
klpezo es a 21. pontban rlszletezett mell6kletekben,mint az epitlsi beruhaz6sra
6s I.
meshat{rozottmunkiiteredm6nyesen
rdszletesen
vonatkoz6dokumentumokban
osrtillyt min6s6gben elvegzi.
magyar nemzetiszabvilnyok,
A munkavegzessordna kcitelez6enalkalmazand6
6smriszakiel6fr6soka betartand6k.
valaminta vonatkoz6ilgazatiszabv6nyok
(IX.l5.) Korm. rend.az lpitoipari kivitelez6sitev6kenys6g
kivitelezSre
A 19112009.
vonatkoz6szabillyainakbetartdsaYirllalkoz6kcitelezettsdge.
5.4.A v6llalkoz6si szerz6d6sid6tartamaa szerz6d6saliirasffi6l a i6t6ll6si idSszak
lezardsiigterjed.
bocs6tottaa
5.5.A Megrendel6a k<lzbeszerzfsi
eljrlr6ssorrlnV6llalkoz6rendelkez6s6re
j6vrlhagyottenged6lyez6si
6skiviteli terveket.
jog a Megrendel6ndlmarad;a plnztntezetek
5.6.A penzigyi fedezetfeletti rendelkez6si
joga
nincs,a szirmlikat- teljesit6sigazolilsautiin fele aYilllalkoz6nakint6zked6si
utal6srael6k6szitvekell a Megrendellrdszdreifiadnia.
az
tilj? A Gy<ingyds-patak
v<ilgy6nek
bekapcsolasa
5.7.A Megrendeloaz,,Az Ismeretlen
Alpokalja fejlett aktiv- 6s dkoturisilikai hflSzatdbt' az NYDOP-2.2.1.1C-2f-20090002 pillyazati regisztr6ci6ssz6mriprojekt megval6sitisina2009. november6-in
is
t6mogat6siszerzodlstkcitcitt;amelyneka Vrlllalkozisi Szerzoddsfinansziroz6sa
rdszltkepezi.
6.

TELJESITESIHATARIDoK
6.1. A munkatertiletStadds-iltv6teli
eljar6srinak
id6pontja:a
szerzodds
szhmitott8. nap.
megval6sitrisbefejezdsihat6rideje: 2011.09.15.
A beruhazits

aliirisififll

6.2 A kivitelez6s folyamat6t, illetve a r6sz- 6s v6ghatririd6keta Megrendel66ltal
j6vrihagyottr6szletes(hetekrelebontott)iitemtervtartalmazza,amit aYirllalkoz6 a
jelenszerzodds
aliirhs6tk<ivet610.napigkcitelesa Megrendel6r6sz6reifiadni.

illetve a kivitelez6siiitemtervbenkikdtdtt
6.3 A V6llalkoz6 jogosult a szerzod6sben,
hatrlrid6k(r6szhat|rid6k)el6tt is teljesiteni.Megrendell az adott r6szhatirid6el6tt
befejezett,a szerzodlsnekmegfelel6 teljesitest jegyz6k<inyvilegigazolja es a
6rnak az elvegzettmunkdraes6 r6sz6t a Vrlllalkoz6nak az igazol6st6l
szerzoddses
szitmitott fizetdsi hatririd6knek megfelel6en megfizeti. Brlrmely r6szteljesit6s
azonban- az eltakartmunkar6szekkiv6tel6vel - nem jelenti az igazolt munkar6sz
Stvdtelet.
6.4 Amennyiben a kivitelezdsi iitemtervben meghatfrozott valamely hatlrid6t
(r6szhatririd6t)a V6llalkoz6nakfel nem r6hat6 valamely ok (igy pl. valamely
elhdrithatatlanobjektfv kcirtilm6ny vagy a Megrendel6 6rdekkrjr6benfelmeriilt
miatt nem lehet betartani,akkor
valamely ok) kdvetkeztlben el66llt akadSlyoztatds
az adott rlszhathrid6 6s ennek megfelel6en az azt ktivet6 hatririd6k is - az
akadilIyortat6sid6tanamdvalmeghosszabbodnak.
7.

VALLALKIZASInIT BS FIZETESIFELTETELEK
kivitelez6sifeladathib6tlan,hianytalan
7. 1 . V6llalkoz6t az 5.!. pontbanmeghatirozott
nett6 192 412282,-Ft aztz
teljesftds66rt
6s I. osztSlyrimin6s6gi szerz6desszerii
(Egyszdzkilencvenkett6milli6-n6gszintnenkettfiezer
kettfiszhznyolcvankett6
forint) + 25o/oAFA, azaz ilsszesen,brutt6 240 515352,- Ft, (azaz Forint
forint) tisszegii
Kettoszitntegyvenmilli6-otszirztizen<itezer-hiiromszinofrrenkett6
v6llalkoz6i dij illeti meg. A v6llalkoz6i dij 6taIarry6r,mely az ifiadisi hatririd6re
prognosztiz6ltegydssz
egi ar.
regisztrdci6s
szrlmripiiyinat,,Az Ismeretlen
7.2. A NYDOP-2.2.1.1C-2f-2009-0002
az Alpokalja fejlett aktfv- 6s
t6j? A Gydngy<is-patak
vcilgy6nekbekapcsolSsa
<ikoturisztikai hh\6zatiha" projekt megval6sit6si feladatok elvegzflsenekdija
minden szdmlaesetdbenatimogatisi szerzldlsbenmeghat{rozottmegosztiisban
keriil kifizet6sre.

7 . 3 . A Megrendel6a teljesellen6rt6kl0 %-nakmegfelel6m6rt6kiivSllalkoz6iel6leg
ig6nybev6tel6relehet6s6getbiztosft a Y6llalkoz6 Sltal v6laszthat6ig6nyl6si
formak6nt. Az el6leg megtdrftdseut6finansziroz6ssaltdrt6nik Vrillalkoz6 6ltal
kibocs6tott elolegszSmlaalapjfn.
rdszteljesit6s
alapjrinkett6iitemben1.4. A V6llalkoz6az elvdgzettmunkaarimyilban
melyekn6la szitmlinottrisszegegyik iitembensem lehet nagyobba villalkoztsi
dij 30 %o-nitl-, tovilbbha munkateljesk<initeljesitds6tkrivet6en(,,v6gsz6mla")
jogosult szhmlSzni a dokument6ci6banmeghatirozottak szerint. A sz6mlak
kibocsSt6srlnak
felt6tele, hogy a kivitelezdsi iitemtervbenkijekilt munkafl2is
elvegzesetaz epitesi napl6ban 6s ktil<in ir6sos form6ban a mtiszaki ellen6r
igazolja,a V6llalkoz6 a sztiks6gesminris6gibizonylatokatcsatolja,tov6bbria
Megrendeloa szal<r.rrai
teljesit6sigazolilsdtkiSllitsa.A szimlak kibocsiitasiihoz
jogosult.
Viktor alpolgrlrmester
sztiks6ges
teljesitdsszakrnaileigazolilsiraLaz{ry

7.5. A v6gsz6mlakibocs6thshraabbanaz esetbenkeriilhet sor, ha a Megrendel6a
jelen meg6llapod6sszerinti munkak hianytalan 6tv6telet- a sikeresmiiszaki
eljdr6sbefejez6s6tktivet6en- a szakmaiteljesit6sigazol6s6nak
fitadds-fitveteli
sziiks6gesszakmai
ki6llit6sSvalir6sban igazolja.A v6gsziimlakibocs6tdsfuhoz
j
go
grlrme
o
sult.
I
ster
L
azary
V
iktor
alpo
it6
Ieigazolilsdr
a
teljes s
v6llal arra,hogy aY6llalkoz6 szimlilja alapjin az
7.6. A Megrendel6kcitelezetts6get
foglaltak szerint,
esed6kesvdllalkoz6i dijat a Kbt. 305. $ (3) bekezd6s6ben
sztrm'6
banksz6ml6j6ra
Bank
11747006-20188920
OTP
kiegyenliti a V6llalkoz6
tdrt6n6 6tutal6ssal.A felek rogzittk, hogy a T6mogat6siszerufidesalapjiin, a
t6mogat6sfoly6sit6sa k<jzvetleniila Yillalkoz6 rlszlre t<irt6n6 kifizet6ssel
tcirt6nik, a Megrendel6t terhel6, a szilmla tiimogat6son feliili <isszege
kifizet6sdnekigazolilsamellett. Erre tekintettela pillydzaxfonSsnakmegfelel6
megjel<ilt
v6llalkoz6idijat a ROP Kifizet6 Hat6s6g- aThmogat6siszerzodlsben
kdzremrikridoszervezet- sz6llit6i kifizet6ssela p6lyinatban6s a T6mogat6si
szerz6d6sben meghatSrozott hatririd6k figyelembev6tel6vel megftzeti a
szim'6bankszrlmliljira.Y6llalkoz6
V6llalkoz6 OTP Bank 11747006-20188920
a Megrendel6mriszakiellen6r6nekadja 6t,4 peldinyban.
szdmlfuit
1.7. A MegrendelSkijelenti, hogy ezen szerzodds6s az ennek alapjan tcirtdn5
kifizet6seka 2003. 6vi XCII tv. (Art. ) 361A.$-6nakhatiiya aI6 tartoznak.Az
6pit6sienged6lykdteles,a 2007.6vi CXXVII. tv. lAfa w.;
6pit6sitev6kenys6g
142. $ (1) bekezd6sb) pontja alapjSnaz illtalinos forgalmi ad6ta Megrendel6
frzeti.
teljesit6sesor6n
7.8. A V6llalkozdsidq magdbanfoglalja aYilllalkoz6naka szerzodl,s
felmeriil6valamennyikolts6geitis.
7.9. Megrendel6kijelenti, hogy a v6llalkoz6i dij p6nztigyi fedezntebiztositott a
meghatinozottakszerint. (NYDOP-2.2.1.1C-2t-2009T6mogat6siSzerz6desben
0002)
hat6rid6ben
7.10.A Megrendel6tudom6sulveszi,hogy ha fizetdsi kcitelezettsdg6nek
es6snapjat6Ikezd6d6ena megbizasidij
nem tesz eleget,rigy a k6sedelembe
AFA-val cscikkentett6rt6keutiln a V6llalkoz6 a Polg6ri Tcirv6nyktinyvszerinti
k6sedelmikamat megfizet6s6tkcivetelhetia Megrendel6t6l.Aj6nlatk6r6jelen
szerzldds al6ir6s6valperuforgalmi szolgdltat6jirt.,a(z) Raiffeisen Bank Zrt.-t
felhatalmazza ana, hogy amennyiben Bereczki Kft. (sz6khelye: [9700
Szombathely,Bemstein B. u. 14. , bankszilmlaszirna:OTP Bank 11747006szerzlddstkcitdf6l a Kbt. 305. $ (6) bekezd6se
20188920mint az ajanlattev6kdnt
szerintifelt6telekteljestil6seeset6nbeszed6simegbizirstnyfjt be, azt teljesitse;
Megrendel6erre vonatkoz6kiil<in nyilatkozataa jelen szerz6d6smell6klet6t
kepezi.
7.I1. A Y6llalkoz6 teljes felel6ss6ggelErtozik a nem megfelel6 eljiirils6val,
a Megrendel6nekokozott
illet6leg k6sedelm6vel
dsszefiigg6sben
mulaszt6s6val,
khr6rt. A felek kiikin rcgzitik, hogy amennyibena VSllalkoz6nakfelr6hat6
alkalmaza
miatt b6rmelyHat6s6ganyagijellegti jogkcivetkezmdnyt
magatart6sa
a V6llalkoz6k6telesmegt6riteni.
Megrendel6velszemben,
fgy ennek<isszeg6t
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A MEGRENDEL6 JocAI es TOTEIEZETTSEGEI
8.1. Megrendel6 kciteles a megval6sitilshoz sztiks6ges kiviteli mtiszaki
tervdokument6ci6t6s valamennyi enged6lyt a V6llalkoz6 rendelkez6s6re
bocs6tani.
8.2. Megrendel6 jogosult 6s krjteles V6llalkoz6 tev6kenys6g6tid6krizrink6nt
ellen6rizni. Megrendekijogosult megbizni olyan szewezetetvagy szem6lyt
6s
(szem6lyeket),aki a V6llalkoz6, illetve annak alvilllalkoz6i tev6kenys6g6t
korl5toz6sn6lki.ilb6rmikorjogosult ellen6rizni.Nem mentesiila
munkav6gz6s6t
illetve
Y6llalkoz6a felelSss6gal6l, ha a Megrendel6az ellen6rz6stelmulasztotta
g6vel.
lehet6s6
k<izvetlen
nem6lt az ellenorz6s
8.3. Megrendel6jogosult 6s kcitelesa Projektmegval6sit6sasor6nmiiszaki ellen6ri
szolgilltatils ig6nybev6tel6re.A mriszaki ellen6r ktiteles a Megrendel6
megbizdsdb6I a Y6llalkoz6, illetve annak alvrillalkoz6i tev6kenys6g6t
tenni.
intdzked6seket
6rdekk<ir6ben
ellen6rizrri,6sa MegrendelS
folyamatosan
sztiks6g eset6n kdteles a tervek
Vrillalkoz6 k6r6s6re
8.4. Megrendel6
a rdszletes
kivitelezesiutasithstbiztositaniaTewezo(k)ritjrln,azok
magyarizatfut,
bevondsilvaltewezli mrivezet6skeret6ben,melynek plnntgyi fedezet6t a
Y 6llakoz6k<itelesbiztositani.
foglaltakszerintktiteles
8.5. Megrendel6a vdllalkozilsidijata jelen meg6llapoddsban
megfizetniV6llalkoz6nak.
9.

A VALLALKOZO JOGAIES KOTELEZETTSEGEI
a jelen szerz6d6s5.1. pontbanmeghatinozotthelyen
9.1. A Projekt megval6sitdsht
kell elv6gezni.
V6llalkoz6 kritelezetts6getv6llal ana, hogy Megrendel6 szirmfua a jelen
meghatarozottepitdsibervhizilskivitelez6simunk6itaz eloirtl.
meg6llapod6sban
osztillyimin6s6gben6sazeloirthatdridbreelvlgzl
munka ideiglenesenergiaellit6s6tsajrltktilts6g6n
9.2. V6llalkoz6 az 6pit6s-szerel6si
- teljesft6s6rdek6ben
felmeriil6
az <isszes
biztositja.A v6llalkoz6i dij tartalmazza
- organizdci6s
jellegii l6tesit6skdlts6geit(fel- 6s levonuliisikcilts6gek,ideiglenes
felmeriil6
teljesit6s,stb.)tovribbdamindezekkelkapcsolatban
mell6k6pitm6nyek,
j
6vahagy6si eljdrilsoklefolytatilsinakktilts6geit.
enged6lyeztet6si,
A V6llalkoz6kdtelesa kivitelez6ssor6nkeletkez6hullad6kokelszilllithsirillsaj6t
kdlts6g6ngondoskodni.
V6llalkoz6 kritelesaz 6prt€sienged6lybenszerepl6Kultur6lis Ordks6gvddelmi
- amennyibenr6g6szetiobjektumok
rdszletezetteket
Hivatal 6ll6sfoglal6s6ban
saj6tk<ilts6g6n
biztositani.
kertilnekelo- rcgeszetiszakfeliigyeletet
feladataitsajrltk<iltsdgdnlittjael, egyben
9.3. Y6llalkoz6az orz6s6s vagyonvddelem
gondoskodika tarolt anyagok,szersz6mokorzeserolis, valamint ktiteles saj6t
kapcsolatoshelyi szoci6lis felt6teleir6l (pl.: mobil
dolgoz6i munkav6gz6ssel
WC.) is gondoskodni.

9.4. Y6llalkoz6 kdteles a munkav6gzlst ttgy megszervezni,hogy biztositsa a munka
gazdas6gos6s hat6rid6ret<irt6n6elv6gz6s6t.
9.5. Vrillalkoz6 a lefolyatott kcizbeszerzlsi elj6r6s alapjdn megk<it<itt szerzodls,
illetve Megrendel6 utasitdsaiszerint koteles elj6rni. Az utasft6snem terjedhetki a
munka megszervezds6re.
9.6. V6llalkoz6 kciteles a Megrendel6t minden olyan k<iriilm6nyrSl halad6ktalanul,
ir6sban 6rtesiteni, amely a teljesit6s eredmdnyess6gdt,vagy kell6 id6re val6
elv6gz6sdtveszllyezteti vagy gdtolja.Az ertesiteselmulaszt6srlb6lered6 kitrert a
V6llalkoz6 felel6 ss6ggel tartozik.
feladata a kapcsolattartds az engedelyezo hat6s6gokkal,
9.7. Yiilalkoz6
kozmriszolg6ltat6kkal, 6s a sz0ks6gessev6l6 egyeztet6seklefolytatilsa, ezek'tol
ir6sban Me grendelo tf4 ekoztatSsa.
9.8. V6llalkoz6 feladata folyamatos kapcsolattart6s a Megrendel6vel, mriszaki
ellen6rrel a kivitelez6s el6rehaladdsir6l, a kivitelez6s sor6n felmertil6 k6rd6sek
megvitatilsrlr6l tartott munka-6rtekezletekenva16r6szv6tel.
9.9. A munkateri.ilet el6irt elkerit6s6r6l, lezfu5sir6l, a munkateriileten a sziiks6ges
figyelmertet6 jelz6sek, t6blak elhelyez6s6rt5laYillalkoz6 sajAtkdltsdg6n kdteles
gondoskodni.
9.10. V6llalkoz6 koteles biztositani 6s segiteni a m.d;szakiellen6rt feladatainak
igy tribbek kozott:
eIli"/r6s6ban,
-

A kittiz6sek helyess6g6nek,a talajmechanikai, k<irnyezetv6delmi6s
egy6b felm6r6sek, v izsgillatok megtort6ntdnekellen6rz6s6ben
;
berendez6sek
6s
szerkezetek
anyagok,
A
be6pitett
kapcs6n,
ellen6rz6se
min6s6gtanrisft6sanak
A munk6k eltakar6sa el6tt azok mennyis6gi 6s min6sdgi
ellen6rz6s6ben
Teljesit6sekigazolilsSbana felm6r6si napl6 ellen6rz6s6vel,

lefolyat6s6ban,
Mriszaki fLtadils-iLtv6telek
Ut6-feltilvizsgrllat lebonyolit6s6ban a j6t61l6si id6szak lej6rtakor,
valamint a j6t5ll6si id6szak Iezhrilsa el6tt felmertil6 szavatoss6gi
munk6k elvegeltetes6ben.
9.11. A V6llalkoz6 kriteles betartani az EU-s fonrlsb6l frnanszirozott projektekre
vonatkoz6 tdjekonahsi kdtelezetts6geket.(Arculati k6zikdnyv, t6j6koztat6s 6s
nyilv6noss6gravonatkoz6 ritmutat6.)
A benthaz6s megkezd6sekor k<iteles projektt6blilt elhelyezrri a Ldtogat6- 6s
Oktat6 Kdzp ont fobq ar atitn6l.
A beruhazfsbefejezesekor eml6kt6bl6t kdteles elhelyezni aLhtogat6- 6s Oktat6
K<izpont fobej arutiiltoz.
A projekttribla 6s az emlektdbla inform6ci6s tartalm6t Megrendel6 hagyja j6vd
azoklegyitrt6sael6tt. A kihelyez6shezsztiks6gesenged6lyeketV6llalkoz6 ktiteles
megszerezni.
A t6bl6kkal kapcsolatos k<iltsdgeketa Yiilalkoz6 a k<iltsdgvet6segys6griraiban
6rv6nyesiti.
-

egyidejtileg
kivitelez6simunk6inakbefejezes6vel
9.12. Y6llalkoz6k<itelesabervhazfus
6s a
ellen6rrel
a
mriszaki
megk6rni
kiad6srit
a haszntlatbav6teli enged6lyek
ktivet6en.
Megrendel6velttirt6ntegyeztet6st
9.13. A V6llalkoz6 egy0ttmrikridika Megrendel6vela projektb6l ad6d6beszlmol6si
megfelel6teljesit6se6rdek6ben.Ebb6l a c61b6la Megrendel6
kdtelezetts6gek
rendelkez6sdre6116s a k6rt dokumentumokatMegrendel6 r6sz6re a k6rt
hatfridorc 6tadja.
10. ALVALLALKOZOK
10.1. Y6llalkoz6 a Kbt. figyelembev6tel6veljogosult alvilllalkozfikat, illetve a
ig6nybevenni.
egy6br6sztvev6ket
teljesft6sben
V6llalkoz6 a jogosan ig6nybevett alv6llalkoz6ertfgy felel, mintha a munk6t
eset6npedigfelel6s
magavlgertevolna.Alv6llalkoz6jogosulatlanig6nybev6tele
volna
be.
kcivetkezett
nem
an6lktil
kar6rt
is,
amely
mindenolyan
1I. A MI.]NKA ELLEN6RZESEESATVETFTE,
illetve
11.1.A Megrendel6,illetve az illtalakijelcilt szewezetvagy szem6lya V611alkoz6,
n6lkiil
korl5tozis
mindenf6le
6s
munkav6gz6s6t
annak alvilllalkoz6i tev6kenys6g6t
b6rmikor jogosult ellen6rizni. A felek a munkav6gz6sselkapcsolatosminden
l6nyegesadatot,kdriilmdnyt6s utasit6sta munkahelyenvezetett6s tartott napl6ban
k<iztilni.
egym6ssal
kcitelesek
fr6sban6rtesitia Megrendel6t(k6szrejelent6s),
ll.2. AY6llaIkoz6a munkabefejez6s6r6l
Az
eljar6stmegkezdeni.
ettol szlmitva 10 naponbeltil kell a mriszaki6tadhs-6tv6teli
ifiadfus-htvete\teljar6s befejez6s6nekhatirideje: az ritad6s-ritv6teli eljar6s
6t6l sz{mitott25 nap.
megkezd6s
megjeldltid6pontrak'rtitzott
11.3.Megrendel6kcitelesa munk6taY6llalkoz66rtesit6s6ben
6tadis-6tv6telieljar6s sor6n megvizsg6lni 6s a vizsghlat alapjrin felfedezett
valamintaz
es6kdlts6gvet6si<isszegeket,
hi6nyokat,hibrikat,a hib6smunkar6szekre
rdgziteni.
i g6nyeketj egyz6kcinyvben
teni kivrlnt szavatoss6gi
6rv6nyesf
hatriridSk
11.4.A Megrendell az lpitesibenfuazis egyesmunkardszeita rdszteljesft6si
jelleggel
(el6zetes
6tad6s).
6t
veheti
esetben
csakindokolt
el5tt ideiglenes
el6irt hatririd6n
a szeru1ddsben
11.5.V6llalkoz6hatarid6benteljesit,ha az 6tad6s-6tvdtel
kiv6ve, ha a Megrendel6a kivitelez6st
beltil, illet6leg hat6rnaponmegkezd6d<itt,
6t.
indokoltannemvette
Nem tagadhat6meg az iltvetelakivitelezdsolyanjelent6ktelenhib6i, hianyaimiatt,
amelyek mds hibrlkkal, hirlnyokkal tisszefiigg6sben,illetve a kijavitasukkal,
haszndlatot.
a rendeltet6sszer[i
p6tl6sukkaljar6 munkakfolytansemakad6lyozzhk
eljar6st6l szimitott egy 6ven beltil, tov6bb6a j6t5'llasiid6szak
11.6.Az irtadfus-iftveteli
lejlrtirt megel6z6en az 6pit6si bervhazSs munk6it szerzodo felek kotelesek
megvizsg6lni(ut6-feliilvizsg6latieljarris).Ezt az eljrlr6stMegrendel6k6sziti el6 6s
hivja megelre a V61lalkoz6t.

12. MEGLEV6rOzvtuvEK vEDELME
12.I. A munkatertilet ittad6s-6tv6telieljfirfisira MegrendeloBervhaziisi Iroda k<izmri
is megkell hfvni.
referens6t
12.2.A tervekben, illetve a munkateriilet 6tad6sakor nem jelzett ktizmiivek
nem v6llal, de a karesetekmegelozdse
V6llalkoz6 felelSss6get
megrong6l6d6s6ert
- sztiksdgszerint- kdtelesegytittmrik<idni
a kdzmiivekpontoshelydnek
6rdek6ben
meghatfrrozhsitban.
13. KESEDELMES TELJESITES,MEGHIUSULAS
13.1.A szerzodl felek meg6llapodnakabban, hogy ha a Vrillalkoz6 a szerzoddsben
rogzitett v6ghat6rid6t kdsedelmesenteljesiti, abban az esetbennapi 1 % k6sedelmi
kdtbdrt koteles megfizetni a Megrendel6nek.A kdsedelmi kdtbdr mdrtdke azonban
nem haladhatja meg a nett6 vrlllalkoz6i dij 25 %o-ft,(szitmit6si alapja a v6ghat6rid6
szerinti teljesftdshez tartoz6 szitmla nett6 <isszege,a k6sedelem els6 napj6t6l
szttmitva.)
13.2. Amennyiben a Szen6d6s teljesit6se avilllalkoz6nak felr6hat6 okb6l meghirisul, igy
ktikin<jsen a V6llalkozonak felr6hat6 lehetetlentil6s,a Yhllalkoz6 fital a teljesit6s
jogos ok n6lki.ili megtagaddsavagy aY6llalkoz6 egy6b felr6hat6 magatart6samiatt a
Megrendelo altal gyakorolt el6ll6s ill. felmond6s esetdn a 13.1. pontban foglalt
kdsedelmi kdtb6ren feltil a Yallalkoz6 a7.1. pont szerinti nett6 ellen6rt6k 7 Vo-nak
megfelel6 dsszegrimeghirisul6sikdtbdrt is kcitelesfizetn|
13.3.A Megrendel6 fizet6si kdsedelmeeset6n a Vrillalkoz6 a Polg6ri Torv6nyktinyv
szerinti k6sedelmi kamat megfizet6s6tkcivetelhetia Megrendel6tSl.

T4. FTATTASASZERZ1DEST6L
k6teles azonban aY6llalkoz6 kftrilt
A Megrendelo a szerz6d6st6lbrlrmikor e1611hat,
megt6riteni. Ha a Megrendelo a szerzodestolazert iillt el, mert a teljesit6si hat6rid6
Iqfirta el6tt nyilv6nval6vtt v6lt, hogy aYhllalkoz6 a munkrit csak olyan sz6mottev6
k6sdsseltudja elvdgezni, hogy a teljesit6s emiatt a Megrendelonekm6r nem iill
6rdek6ben (illet6leg a k6s6ssel okozott anyagiakban kifejezhetS k6r m6t6ke
meghaladja vagy megkozeliti a k6sedelmi kritb6r fels6 hatarifi), a Megrendel6 a
szerzodlsszeg6sre
vonatkoz6 szab6lyokszerint kirt&it6st kdvetelhet.
Ha a munka v6gz6se soriln a kriri.ilm6nyek arra engednek k<ivetkeztetni,hogy a
teljesit6s virrhatoan hib6s (vagy hi6nyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hi6ny)
kikiisz<ib<jldsdretrizritt megfelel6 hatarido sikertelen eltelte ut6n gyakorolhatja a
hib6steljesft6sb6lered6jogokat.
15.

JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

15.1.V6llalkozSta vdgleges6s sikeresiizembehelyez6stkovetSels6 napt6lj6t6ll6si
kcitelezetts6gterheli. Ettol az id6pontt6l kezd6dik a szerzodestfngya teljesit6se
sor6nmegval6sult l6tesitm6ny,tovhbbhberendez6s,szerel6stechnikaivezet6k 6s
szerelv6ny,stb. garanci6lisid6szaka,fi.iggetlentilatt6l, hogy azokat Y6llalkoz6
mikor szeredebe.

id6tartama
15.2.Y5llalkoz6 teljesitds6revonatkoz6teljes kdrii j6t6ll6si kritelezettsdg6nek
36 h6nap.
15.3. V6llalkoz6 Ptk-ban meghathrozott szavatoss6gikdtelezetts6ge az fltadhs-ilweteli
elj6r6s befejez6s6t kcjvet6 els6 napt6l kezd6dik. Ha a MegrendelS egyes
munkar6szeketmilr kor6bban Stvett,a szavatossilgezek,rea rlszirtadirsid5pontjrit6l
6rv6nyesek.
15. 4. A J6t6ll6si 6s szavatoss6giid6 alatt felfedett hi6nyoss6gokat,hibakat haladdktalanul
aYfllalkoz6 tudom6s6rakell hozni, aki kciteleshalad6ktalanulint6zkedni a felfedett
hirinyoss6g vagy elo6l16hiba megsztintetds6re.Amennyiben a V6llalkoz6 6sszeni
id6n beltil (rendeltet6sszerti hasznillatot befoly6sol6 6s azonnali beavatkoziist
ig6nyl6, vagy egy6b jellegti meghib6sod6s) nem int6zkedik, vagy a megtett
int6zkeddseiaz elvhrt hat6s kiv6ltfshra alkalmatlanok voltak, MegrendelSjogosult a
hrbilt, hianyossigot a V6llalkoz6 kolts6g6re 6s kockrizatara megsztintetni. Az igy
elvlgeztetett munkiikra tovSbbra is fenn6ll a Vrillalkoz6 j6t6ll6si 6s szavatossdgi
kdtelezetts6ge.

t6.

JoTALLASI BIZTOSjTBT
biztosftdsara
a j6tiil6si kotelezettseg15.2.
A Vrillalko26j6t6ll6sikritelezetts6g6nek
pont szerinti id6tartam6raj6lteljesit6sibiztosit6kotkritelesnytijtani az ajinlatitban
meghatSrozott
formriban,melynekm6rt6kea nett6 ajanlatiar 5 %-anakmegfelel6
cisszeg,azaz 9 620614,- Ft. A j6lteljesitdsibiztosit6kota j6t6lliisi kcitelezettsdg
kezdonapj6ig k<itelesbenyrijtani a Y 6llalkoz6.
biztositilsa,
bankgarcncia
A bizositdk form6jaaY6llalkoz6ajinlathbanmeghatdrozott
A j6lteljesit6si biztosit6k a biztositott id6szakban esetlegesenfelmertil6, ezen
k<itelezetts6g
kcir6betartoz6 hib6k kijavitris6nakfedezete.A j6lteljesit6si biaosit6k
r6szletekben
is ig6nybevehet6.
dsszege

17.

BIZTOSiTAS
V6llalkoz6 a munkatefilet ifiadds6t6la sikeresmriszaki ffiadis- 6tv6teli elj6r6s
kdtni 6s
6rv6nyesfelel6ss6gbiztositiist
befejez6s6ig
kdtelesa jelen munkaeg6sz6re
sz6l6 2003. 6vi CXXIX. ttirv6ny 306. $ (2)
azt fewftartani.A kozbeszerz6sekr6l
Yfilalkoz6
megfelel6
bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en a
jelen
szerz6dds
rendelkezik,a biAositdsikcitv6nym6solata
felelSss6gbiztosit6ssal
mell6klete.

18.

ASZERZ'DES ERVENYESSEGE,MODOSITASA

18.1. A felek meg5llapodnakabban,hogy a jelenszerz6d6stel6zetesegyeztetdsalapj6n,
kizitrSlag ir6sban 6s csak a jelen szerzodestal6ir6 felek m6dosithatjak a Kbt. 303. 6s
307.$-6banfoglaltak alapjdn.
18.2. A szerzodesmegszrin6sekora V6llalkoz6 a megbizils teljesit6se sor6n birtok6ba
keriilt dokumentumokatkdteles a Me grendelo szttmfuavisszaszolgriltatni.
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19.A FELEKEGYUTrvurOrBsp
foglaltak
19. 1. A szerzodofelek meg6llapodnakabban,hogy a jelen meg6llapodrisban
marad6ktalan megval6sit6sa 6rdek6ben sziiks6g szerint folyamatosan
egym6st,tovribb5minden
egytittmrikridnek.
Ennekmegfelel6enid6benthjdkoztatjel<
teljesit6sdrekihatiissal
olyan kdrd6sr6l(t6ny, adat,kcirtilm6ny),amely a szerz6d6s
lehet.
vrillal arra, hogy Megrendel6thalad6ktalanul6rtesiti
I9.2. AY6llalkoz6 kdtelezetts6get
marad6ktalan
teljesit6seelStt ellene,illetve
abbanaz esetben,haa jelen szerz6d6s
elj6r6s
v6gelsz6molSsi-,
illetve v6grehajt6si
alvSllalkoz6ja
ellen cs6d-,felsz6mol6si-,
indul.
V6llalkoz6 ugyancsakmarad6ktalanulkriteles a Megrendel6t6rtesiteni,ha saj6t
teljesit6s6tmegel6z6en
c6g6benvagy alviilalkozSjitnitla jelen szeruodlsmarad6ktalan
ffiszillt.sfua,
tulajdonos vhltozilsra,illet6leg jogut6dl6sra,jogok 6s k<itelezetts6gek
sz6tv6l6sina, <isszeolvadhsixa,beolvad6s6ra vagy vdgelsz6mol6ssalt<irt6n5
ered6
megsztintet6sdre
keriil sor. A V6llalkoz6 felel6s az ertesiteselmulasztrlsrib6l
kdrdrt.

20.

KEPVISELETEK
A Megrendelo6ltaIa kapcsolattnthsra
kijekilt szemlly,vagy szewezet:
Onkormdnvzat r6sz6r6ldiint6si iogkiirrel meshatalmazottk6pvisel6:
LazaryViktor (SZMJValpolgrlrmestere)
N6v:
Telefon:+36I 94I 520-126
Telefax:+3619413
I 1-403
E-mail: lazary.viktor@szombathely.hu
Onkorm6nyzat r6sz6r6lkiizremiikiid6 munkatfrsak:
N6v:
Szak6lySzabolcsStrat6giaiIrodavezet6
Telefon:+36I 94I 520-239
Telefax:+36I 94I 520-335
E-mail: szakaly.szabolcs@szombathely.hu
N6v:
T6thlstvanberuhazhsiirodavezetl
+3
Telefon: 6I 94I 520-260
Telefax: +36I 94I 520-264
E-mail: toth.istvan@szombathely.hu
N6v: SzakdcsEszterP6nziigyiIrodavezetl
Telefon:+36I 94I 520-l 69
E-mail: eszakacs@szombathely.hu
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Miiszaki ellen6r:r6sz6r6l:
N6v: Benk6JanosUTIBER Kft
19
Telefon/fax:+361702-36015
E-mail: utiber@utiber.hu
ellen6r

Mikl6s
Kft - ifi. B<irocz
.........UTIBER
Telefon/fax:+36I 309522867
E-mail: utiber@utiber.hu

N6v:

Tervez6imiivezet6s:
PM DesignKft. - PiroskaLfszlS
N6v:
0 6 7 03 6 8 1 6 6 0
Tel:
E-mail.: pmdesign.kft@gmail.com
BereczkiLhszl6
N6v:
9941082
Telefon:06-30
Telefax:06-94511-455
E-mail:bereczkikft@bereczki.axelero.net
2I.

A VALLALKOZASI SZFfiT'0DNS VTELINK,E

NT

foglaltakontflmenoen
V6llalkoz6siSzerzSd6sben
Szerzodofelek azEpit6s-szereldsi
tovdbbhaz azokbanrcgzitett
az al6bbfelsoroltmelldkletek6rv6nyess6g6ben,
felt6telekben6llapodnakmeg:
tervezbk.Sltalelk6szitett
21.1. G6csiJ6zsefAt<osg-tg-00186sKissRamonTT-18-0348
tervdokument6ci6
enged6lyez6si
21.2. p.M. Design Kft. (Piroska Lhszl6) fltal keszitett kiviteli tervdokumentfrcioaz
ir azatlankrilts6gvet6sseI
6s
21.3. EurostaticMdrndki Kft. (Kiss Ramon)6ltal k6szitettstatikaitervdokument6ci6
6razatlank<ilts6gvet6s
21.4. Hivessy 6s Tarsa Bt. (Hivessy Gdza) 6ltal k6szitett g6p6szeti kivitelei
es ltazatlank6lts6gvet6s
tervdokument6ci6
21.5. produkt Kft. (Fiile ErnS) iltal keszitett villamos kiviteli tervdokument6ci66s
tr azatlankolts6gvet6s
kiviteli
21.6. SomlaiMemoki Iroda(SomlaiP6ter)ilhalkeszitettrit- csapad6kvizelvezetes
es irazatlank<ilts6gvet6s
tervdokumentdci6
6s
kiviteli tervdokument6ci6
z iitalk6szitettbelsS6pit6szeti
21.7. SellyeiG6borbels66pit6s
tnazatlankdlts6gvet6s
6s
hat6rozatok
hat6s6gi,szakhat6sdgi
21.8. A joger6s,6rv6nybenl6v6 6s v6grehajthat6
kozmikezel6i nvilatkozatok
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eljar6ssor6nkiadott,,Ajinlattdtelifelhiviis"-a
21.9. Megrendel66ltal akozbeszerz6si
eljar6ssorilnkiadott ,,AjdnlattdteliDokumentiici6"
6ltal akozbeszerz6si
21.10.Megrendel6
6skie96szit6 t6j6kodat5s(ok)
2I .ll .Y 6Ilalkoz6kozbeszerzlsieljrlr6ssor6nkeszitett,,AjAnIat"-a
2l.l2.Y6llalkoz6 illtalkeszitett6sMegrendelo6ltalelfogadottmtiszakititemterv
(1 digit6lisp6ldrinyis)
(hetibontdsban)
2l.l3.Y6llalkoz6 6ltal k6szftett 6s Megrendel6 iltal elfogadott munkabidons6gi6s
terve
eg6szs6gv6delmi
2l]4.V6lLalkoz6 6ltal k6szitett 6s Megrendel6 6ItaI elfogadott organizaci6s
tervdokumeftaci6(1 digit6lisp6ld6nyis)
2LI5.Y6llaIkoz6litalk6szftett 6sMegrendel6illtalelfogadottmin6s6gtigyi-6smintavdteli
(1 digit6lisp6ld6nyis)
tervdokument6ci6
2I.l6.Yilllalkozo illtalk€szitett6sMegrendel66ltal elfogadottp6nziigyiiitemterv
2 I .| 7.Y illlalkoz6 telj es k<ini6pit6s-szerel6si felel6ss6gbiztosithsa
beszed6simegbizhsteljesit6s6re
2 1.18.Felhatalmazfus
2t .19.A j6lteljesit6sibiztosit6knyfj t6s6r6lsz6l6igazolfs.
m6solata
kcitv6ny6nek
21.20.A v6llalkoz6felel6ss6gbiztosft6si
A mell6kletek a szerzodlsszervesrdszdtkepezik, att6l elv6laszthatatlanokes azzal
egyiitt6rv6nyesek.
22,

TITOKTARTAS
INFORMACIOI<EZELES,

22.1. A felek a megbizdstartarnaalatt a bershinfusminden ldnyegesvonatkozasiiban
6sir6sbantdjlkodatizk egymast.
halad6ktalanul
kdlcs<indsen,
22.2. A V6llalkozStudomdsulveszi,hogy a jelen szerzodls,az ilthoz kapcsol6d6minden
irat 6s inform6ci6, tovihb| a Megrendel6r6l6s iizleti partnereir6l,tev6kenys6giikr6l
a V6llalkoz6 tudomhsarajutott minden adat, inform6ci6 iizleti titkot kdpez. Azt a
V6l1alkoz6harmadik szem6llyelnem k<iz<ilheti,m6s m6don nyilvilnoss6granem
teljesft6sdtmeghalad6an
hozhatja6s jelen szerzodlsb6lered6 kritelezetts6geinek
fel. Nem terheli
haszn6lhatja
engeddly6vel
ir6sbeli
kizfur6laga Megrendeloelozetes
titoktart6sikdtelezettsega Y6llalkoz6t olyan adatok 6s inform6ci6ktekintet6ben,
amelyeketa Megrendel6maga,vagyaz arra felhatalmazottszem6lyek,szervezetek
j ogszer[ien
hoztaknyilv6noss6gra.
teljesit6s6vel<isszefiigg6sben
22.3. A V6llalkoz6tudomdsulveszi,hogy a jelen szeru6d6s
nyilvdnosshgaftlsz6I61992.
adatok
6s
a
kdz6rdekii
vddelm6r6l
a szemdlyesadatok
6vi LXI[. tdrv6ny altal kozerdektinekmin6siil6, illetve az illlanhdztartasr6lsz6l6
1992. 6vi X)O(Vil. tdrv6ny alapjan kozzdtenn rendelt adatokat a Megrendel6
biztositja.
folyamatosan
valamintazokmegismer6s6t
kozz5teszi,
22.4. Szeruodl felek megdllapodnakabban, hogy a jelen szerzodls tingyhban
meghatirozott munka teljesft6se sor6n az egym6snak iltadott inform6ci6t
bizalmasan
. ijzleti titokk6nt kezelik.
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23.KULONLEGESFELTETELEK
Megrendel6tmentesiti
kapcsolatban
hogy ajelen szerzodlssel
23. I. V6llalkoz6szavatolla,
mindenolyanig6nnyel,pereseljar6ssalszemben,ami a szeruoijogok,vagyb6rmely
miatt felmeriilhetne.Minden ilyen eljrir6steljes
m6s egy6bv6dettjog megs6rt6se
kihat6saa Y 6llalkoz6tterheli.
k61ts6g
h6tranyoskdvetkennenyei
23.2. A Felek mentesiilneka nem szerzlddsszerimagatart6s
keletkezetts6riil6sa m6sikfel nem
al6l, ha bizonyitjhk,hogy a felek 6rdekkcirdben
szerzodlsszeniteljesit6sdrevezethetovissza, vagy pedig bizonyitjik, hogy a
teljesit6sdtvis major k<iriilm6ny akadillyozta.Az ilyen k<irtilm6ny
kcttelezetts6g
felmeriildsekora krirulm6nyrehivatkoznikivan6 f6l a m6sik felet halad6ktalanul
ir6sbankciteles6rtesiteni.A vis major k<irtilmdnytaz ana hivatkoz6fel az illetdkes
szerwel i gazoltatnikdteIes.

24.

JOGVITAK
teljesit6sesor6n
arravonatkoz6an,hogy a szeru6d6s
A felek kifejezik szand6kukat
a vit6s k6rd6sek
Amennyiben
rendezik.
b6k6s
riton
el6tt
mindenek
vitSikat
felmeri.ilt
jogorvoslati
k6relmiik
nem vezetnek eredm6nyre,
rendez6s6retett tfurgyalfusaik
a rendesbir6s6gi f6rumot villasztjfk, amely a hatiisk<iriszab6lyokt6l
elbfufulfusina
ftigg6en a Szombathelyi Vrlrosi Bir6s6g, vagy a Vas Megyei Bir6stlg
kikrit6s6tj elenti.
illet6kess6g6nek

25,

NYILATKOZATOK
Mindk6tfdl kijelenti,hogy:

25.l.
25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

6s jogkdnel rendelkezika jelen szeruodlsal6ir6sinaes
Kell6 felhatalmaz6ssal
teljesit6s6re
vagy
az effekijekilt vezeto,illet6leg a cegigazgat6sitga,
A jelen szerzodlsalfuirhsirt
vezeto testtilete szabdlyszerlenenged6lyeile 6s az megfelel az erre vonatkoz6
j ogszab6lyirendelkez6seknek
a szerzldb f6l nev6benal6ir6 szem6lymegfelel6,a vonatkoz6
Jelen szeru6d6st
jogszabillyok6ltal megkivantregisztr6ltalfuirhsijoggalrendelkezik,igy rcszerola
6s teljesit6senem eredm6nyezimhs,olyan szerzbdlsvagy egy6b
szeruodlsalfuirhsa
j ognyilatkozat megszeg6s6t,
melybenfelk6ntszerepel
16v6m6s ktirtilm6ny,
vagy 6rdekk<ir6ben
Nincs olyan fiigg6benl6v6 kcitelezettslge
jelen
szerz6d6sbenfoglaltak 6rv6nyessdg6re,
amely kedvez6tlentil hathat a
illetve k6pess6g6re.
k6szs6g6re,
6t
telj
esitdsi
vagy
saj
esit6s6re
telj
HivatalanakmindenkorhatSlyos,a
SzombathelyMegyei JogriVarosPolg6rmesteri
eljrlr6s6r6ls2616polgdrmesteri
6s 6rv6nyesit6si
utalv6nyozSsi
kritelezetts6gv6llal6si,
vagy
nevdbena polg6rmester,
€s jegyzii egytttesutasitiisaalapjinaz dnkormhnyzat
azilltalaf elhatalmazottszem6lyvdllalhatktitelezetts6get.
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26.

ALKALMAZANDoJoGSZABATyoT
A jelen szerz6d6sben
nem szabillyozott
k6rd6sekrea kozbeszerzdsekrol
sz6l62003.
6vi CXXIX. torvdny, a Polgari Tcirv6nykdnyvr6lsz6l6 1959. 6vi IV. trirv6ny,
valamint az egyebmindenkorhat6lyoskapcsol6d6jogszabillyokrendelkezdsei
az
irdnyad6k.

Jelenmeg6llapodSst
a felek k6pvisel6i,elolvas6s6s k<izcis6rtelmez6sutiin, mint akaratukkal
j6vahagy6lagalfuirtAk.
mindenbenmegegyez6t,
6 (darab)magyarnyelvrieredetip6ldanyban
Kelt: Szombathely,
2011....Wzp<.
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