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Sz6khely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u, 1-3.

Ad6szdm: 1 5733658 -2-18
K6pviseli: Dr. Puskds Tivadar polg6rmester
- tov6bbiakban ,,Megrendel5" 6s

N6v: Savaria Vdrosfejleszt6si Nonprofit Kft.
szdkhely: 9700 Szombathely, F6 ter 23-2.
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P6nzforgalmi szolg6ltato: OTP Bank Zrt. tszak Dun6ntrili R6gi6, 9700 Szombathely,
F6 ter 3-5.
Kepviseli: Benk6 Jdnos Ugyvezet6

Cegjegyzeksz6m: 1 8-09-1 09408
mint Megblzott,
- tov6bbiakban ,,Megbizott" (egyUttes emlitesUk eset6n: ,,Szerz5d6 Felek" vagy ,,Felek")

kozdtt az alulfrott napon 6s helyen az alflbbi felt6telekkel:

1.

El6zm6nvek: Felek r6gzltik, hogy Megrendel6, mint Ajdnlatker6

I

a

kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. evi CVlll. torv6ny (tovdbbiakban: Kbt,)
S (1)
bekezd6s k) pont ka) pont alpontja alapjan versenyszab1lyzat szerinti elj6r6st
folytatott le ,,Szombathely, Szell K. u. 51. szdm m1gdtti tdmbbelsS fel1jitas
kivitelezesi munk1inak m1szaki ellenSrz4se" f1rgyflban. Erre figyelemmel
Felek az al1bbi tartalommal szerzod6st kotnek egym6ssal.
teljes meg6llapodds6t a Szerzod6s tozsszovege, az alflnlatteteli felhivds
6s a tervdokument6ci6, valamint Megbizott aj6nlat6nak teljes tartalma k6pezi.

2. Felek

3.

A szerz6d6s t6rsva: Megrendel6 megrendeli, a Megbfzott pedig elv6llalja a
Szombathely, Szell K, u. 51. szdm mog6tti tombbels6 fel0jitds kivitelez6si
munkdinak mfiszaki ellenorz,6s,6t a 2. pontban felsorolt dokumentumokban
meghat6rozott szakmai, mfiszaki tartalomnak megfelel6en.

4. A szerzSd6s teliesit6s6nek hat6rideie:

a kivitelez6s

j6t5ll6si id6szakdnak

lejdrt6t6l szdmitott 30. nap

5. A

szerzodS felek a jelen szerz6des t6rgydt kepezo munka elv6gz6s6er1 j6r6
nett6 1.100.000,-Ft + 27 o/o AFA, osszesen brutt6 1.397.000,-Fl, azaz
o- h Ar omszAzk le n cve n h ltezer fo ri nt osszeg be n hal6rozz6k meg.
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Megrendel6 kijelenti, hogy

a

mriszaki ellen5rz6si

dij

p6nzUgyi fedezete a

kolts6gvet6s6ben biztositott.

7. Megbizott 2 rlszszdmla 6s 1 v6gszdmla benyUjtAs1ra jogosult az

alfubbiak

szerint: L r6szszSmla a teljes dij 50 o/o-a, mely a kivitelezes 50%-os keszUltsegi
fokozat6nak el6r6s6t kdvet6en esed6kes. ll. r6szszdmla a teljes dij 45 o/o-a,
mely a sikeres mriszaki 5tad6s-6tveteli elj6rds lez1rlsa ut6n esed6kes.
V6gsz6mla: a teljes dij 5 o/o-a, mely a garanci6lis id6szak lejdrt6t koveto
ut6ellen6rzesi elj6r6s lezdr6sakor esed6kes. Megbizott a sz1mllt a teljesft6s
Megrendel6 6ltali leigazolSs6t kovet6en jogosult beny0jtani. Megrendel6
kdtelezetts6get vSllal arra, hogy a benyrijtott szdmla alapj6n esed6kes dfjat a
szAmla kiSllitdsdtol sz6mitott 30. napon Stutal6s ritjdn megfizeti a Megbizott
OTP Bank Zrt. Eszak Dun6ntrili R6gio 11747006-20210042-000000 sz.
szitmli4Ara.

8.

Megrendelo fizet6si k6sedelme eset6n a Ptk-ban foglaltak szerinti k6sedelmi
kamat megfizet6s6re koteles.

9. Megbizottat

a jelen meg6llapod6sban meghat6rozott

b6rmely konkr6t

hat6ridohoz kotott kotelezetts6g6nek, feladatdnak k6sedelmes teljesit6se
eset6n k6sedelmi kotberfizet6si kotelezetts6g terheli. A k6tb6r alapjdt a teljes
nett6 ellen6rt6k k6pezi. A kotber merteke a k6sedelem minden naptdri napja
ut6n 1%, a kotb6ralapra vetftve, de alkalmank6nt legfeljebb 30 napi t6telnek
megfelel6 6sszeg. Ezek a rendelkez6sek nem zlrj1k ki a Ptk. k6sedelmes
teljesitesre vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel6 alkalmaz1sdt. Amennyiben
a fizetend6 kOtber osszege alkalmank6nt meghaladja a 30 napi t6telnek
megfelelo dsszeget, az a Megbizott srjlyos szerz6d6sszeg6s6nek min6sUl, 6s
a Megrendel6 a Megbizottal szembeni k6rterit6si kdtelezetts6g n6lkUl
azonnali hat6llyal felmondhatja a meg6llapod6st.

-

-

a Megrendel6 a meg6llapod6st a Megbizott szerz6d6sszeg6se
miatt kenyszerUl felmondani, a Megrendel6 a teljes nett6 ellenert6k 10 %-inak
megfelelo mertekti meghi0sul6si k6tb6rt kovetelhet a Megbfzott6l.

l0.Amennyiben

11.

Megrendel6 6rv6nyesitheti kotber feletti kdrdnak megt6rit6s6re vonatkoz6
ig6nyet is.

12.A felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben
egym6ssal egyUttmrikodnek, minden l6nyeges kdrUlm6nyrol egymdst
kolcsonose n t6jekoztatjdk.

13.A szerz6d6s teljesit6s6hez szUks6ges egyUttmrlkddes keret6ben
r6sz6r6l szakmai nyi latkozatt6tel re az ald},bi szem6lyek jog osu ltak:

Megrendelo

a felek

r6sz6r6l: Bokorn6 Horv6th Anita tel:30/517-9219,

Megbizott r6sz6r6l:

Pusztai lstvdn tel: 30127 9-257 4
Benk6 J6nos tel: 201246-8868,
Borzsei Csaba tel: 30/955-5329
Horvdth Gyula Vladimir tel: 301237 -4326

14.Megrendel6 a szerz6d6stol bdrmikor el6llhat, koteles azonban a Megbizott
addig felmerUlt k6lts6geit, valamint az elvlgzett munkdja ar6nydban a mUszaki
ellenorz6s d i,idt megfizetn i.
15. Vit6s kerd6sekben a Felek egyeztetnek, jogvita eset6re magyar joghat6s6got
kotnek ki, 6s a hatdskori szabdlyoktol fugg6en a Szombathelyi J6rdsbir6sdg,
illetve a Szombathelyi Torv6nysz6k illetekess6g6ben 6llapodnak meg.
16. A jelen szerzod6sben nem szab1lyozott k6rdesekben a magyar jog el6ir6sait
kell alkalmazni.
17. Szombathely Megyei Jogu V6ros OnkormAnyzatAnak mindenkor hatdlyos, a
kotelezetts6gv5llal6si, utalv6nyozdsi
6rv6nyesit6si eljdrds16l sz6l6
polg6rmesteri utasit6s alapj6n az dnkormAnyzat kiaddsi el6ir1nyzatai terh6re a
polgdrmester, vagy az 6ltala irdsban felhatalmazott szem6ly vdllalhat
kotelezettseget.

6s

A felek a

szerzod6st, mint akaratukkal mindenben megegyezol, j6vdhagyolag

aldirt6k.
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