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mint Villalkoz6.
I

kot6ttek az alulirott napon 6s helyett, az al1bbi felt6telekkel:

I, EL6ZMENYEK
Megrendelo vdllalkozoi aj6nlatk6r6r; utj6n ,,szombathely, Szell K. utca 51. mogotti
tombbelso fel0jitdrsa - park-6s kert6pit6s ,, t6rgyiiban beszerz6si elj6r6st folytatott le
a kozbeszerz6sekrol szolo 2011. ervi CVlll. torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) 9. S (1)
bekezd6s k) pont ka) pont alpontja alapj6n. (tov6bbiakban: "ln-house beszerzes").
II. A SZERZ6OES'T ALKOTO DOKUMENTUMOK

Felek kijelentik, hogy teljes meg6llapod6sukat nem kiz1rolag jelen szerzod6s
tdrzsszovege tartalmazza. Az al6bb iratokat rjgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerzod6s elv6laszthatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyUtt olvasandok 6s
6 rte

I

meze nd o k,

kU 16 nos

teki ntette I a,z al1bbi

d

oku mentu mokra

:

- tervdokument6cio 6s k6ltsegvet6s
- V6llalkozo ajdnlata

III. A SZERZ6DES TARGYA

1. Megrendelo megrendeli, V6llalkozo pedig elv6llalja a Szombathely, Sz6ll K. utca
51. m6g6tti tombbelso fehijitdsa , park-6s kertepites t6rgy6ban a v6llalkozoi
aj6nlatk6r6sben , tervdokument6cioban 6s kolts6gvet6sben meghat6rozott
kivitelez6si munk6k teljes koru el,r6gz6s6t (a tov6bbiakban a ,,Munka") a jelen
szerzod6sben meg hat6rozott

d

ijert.

2. A

szerzod6s teljesit6se so16rr haszn6lt anyagokkal, minos6gbiztos[t6ssal
kapcsolatos eloi16sokat, tov6bbdr a kivitelez6si tev6kenys6gre vonatkozo
kovetelm6nyeket (mennyis6gi 6s minosegi mutatokat) a megkeres6s 6s a

te rvd o k u me nt6 c

i

o larlalmazza.

a ll. pontban foglalt
dokumentumok szerint a hat6lyos jogszabdlyoknak, hatosdgi eloirdsoknak, 6s
szakmai szok6soknak megfeleloen koteles v6gezni. V6llalkozo a szerzod6sben
v6llalt valamennyi szolg6ltat6st L osz:t6lyu minos6gben koteles teljesiteni.
3. V6llalkozo a szerzod6s teljesiteset jelen szerzod6s 6s

IV. A TELJESITES

6tadisa 6s a teliesit6s kezd6 id5pontia:
Megrendelo az epitesi munkaterUlet,-'t Vdllalkozo r6sz6re a szerzod6s teljesit6s6hez
1. A munkatertilet

alkalmas 6llapotban, legk6sobb a burkolatepitesi munk6k befejezesetol sz6mitott 15
napon belUl koteles 6tadni, melynel< megtort6ntet Felek jegyzokonyvben k6telesek
rogziteni.
2. Teliesit6si v6q

hatirid6:

A teljesites veghat6rideje: 2014. november 30. napja.
3. A teliesit6s helve. az 6pit6si mu nkater[ilet:

A teljesites helye, az 6pitesi munkatt>rUlet: a Sz6ll K. utca 51. mogotti tombbelso.
Helyrajzi sz6m: Szombathely belterUlet 6761/1 hrsz.

4. Meqrendel5 k6sedelme:

Megrendelo b6rmely kozbenso lnt6zked6si, nyilatkozatt6teli kotelezetts6gevel
kapcsolatos k6sedelm6nek jogk6vetkezm6nyek6nt Felek a V6llalkozo r6sz6re nyitva
drllo teljesitesi hat6rido automatikus rneghosszabbitas6t k6tik ki. A teljesitesi hat6rido
ilyen esetben foszab6lyk6nt a Megrendeloi kesedelem idotartam6val egyezik meg.
Megrendelo k6sedelem eset6n \t6llalkozo k6teles Megrendelovel egyeztet6st
kezdem6nyezni es 6ll6spontjdrt ko;r6lni Megrendelovel. Felek az egyeztet6sekrol
jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindket F6l al6ir.
5. Szak6qi mfiszaki vezet5:

A V6llalkozo koteles biztositani, hoety a szakAg mtiszaki vezeto a kotelezetts6geit
vonatkozo jogszab6lyokkal osszhanly ban teljesitse.

a

A

munka folyamat6ra vonatkozo minden jov6hagy6st, megtagad6st, utasit6st,
ertesit6st a V6llalkozo rdsz6re k6zbesitettnek kell tekinteni abban az esetben is,
amikor azokal a szak6gi mriszaki ve;zeto dtvette a Megrendelotol.

A szakdgi mriszaki vezeto szem6ly6nek megv6ltoztat5sa eset6n arrol halad6ktalanul
6rtesiteni kell a Megrendelot.
A Vdrllalkozo szakAgi mtiszaki vezet(rje:
N6v: HegedUs Eszter
Cim: 9700 Szombathely, Jdszai Mari u. 2.
Telefon: 3019841328
Fax 941314-234
E-mail: heqedUs.eszter@szompark.ltu

A Megrendelo resz6rol a Vdllalkozo r6sz6re utasit6sokat ado 6s az epitesi naploba
bejegyz6sekre jogosult szem6lyek a Megrendelo r6sz6rol a k6vetkezok:
Nev: Bokorn6 Horv6th Anita, Tubolyrr6 Bal6zs Nora
Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon. 30/517-9219
Fax.941520-264
E-mail: bha@szombathely. h u

A Megrendelo epitesi mriszaki ellenore:
N6v: Savaria V6rosfejleszt6si Kft. Bdrzsei Csaba
Cim: 9700 Szombathely, J6kely Z. u. 15.
Telefon: 30/9555-329
Fax:961322-163
E-mail. borzsei@westber. hu

6. Amennyiben Felek 6ltal nem roglzitett minos6gi, illetve mrlszaki tartalmat 6rinto
k6rd6s merUl fel, 0gy V6llalkozo k6teles Megrendelot 6s a mriszaki ellenort
halad6ktalanul ir6sban t6jekoztatni, majd a kapott utasit6snak megfeleloen koteles
elj6rni. Ha a kapott utasitds h6l,r6nyosabb a Felek jogviszonydra vonatkozo
dokumentumokban foglaltakn6l, akkor az ellenert6krol is meg kell 6llapodni a
feleknek. Felek tudom6sul veszik, hogy a mrlszaki tartalomhoz k6pest a Munk6t
elt6roen v6gezni csak a vonatkozo jogszab6lyi rendelkez6seknek megfeleloen lehet.

7. A

munkav6gz6shez esetlegesen szUks6ges kUlso vagy belso ideiglenes
t6roloterUletek, felvonul6si l6tesitm6nyek 6pitese 6s karbantart6sa a V6llalkozo
feladat6t es koltseget kepezi.
8. A Felek rogzitik, hogy az 6piterii naplo vezet6s6nek szab6lyoz6s6t a Felek a
vo

n

atkozo

j

og

sza

b6

lyokka I e g yezoe rr szab6.ly ozzAk.

9. Atad6s-6tv6tel:
9.1. Jelen szerzod6s keret6ben megvalosulo epitesi beruh6z6s epitoipari kivitelezesi
tev6kenys6g6nek befejez6s6t korretoen mtiszaki 6tad6s-atv6teli elja16st kell
lefolytatni.

a szerzod6s teljesites6t
jelent6s').
pontban
lbglalt teljesitesi veghatdrido a ,,k6szre jelent6s"
('k6szre
A lV12
hatdridejekent 6rtendo. Az 6tad6s-iitveteli elj6r6st a k6szre jelent6s k6zhezvetel6t
koveto 15 napon belUl kell me1;kezdeni. Az dtad6s-dtveteli elj6r6sra annak
megkezd6setol sz6mitott 25 napt6ri nap 6ll rendelkez6sre.
9.3. A mrjszaki 6tad6s-6tv6teli elj6r6srol hdrom peld6nyban jegyzokdnyvet kell
kesziteni. A jegyzokonyv egy-egy peld6nya Megrendelot es Vdllalkozot illeti, illetve
egy peldany az epitesi naplo mell6klet6t k6pezi.
9.4. Ha Megrendelo a muszaki drtad6s-6tv6telkor hibak, hi6nyok, hi6nyoss6gok
kijavit6s6t k6ri, a mriszaki 6taddrs-6trr6telijegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavit6s
kozosen egyeztetett hat6ridej6t, valamint a kijavit6sert 6s az 6tvetel6rt felelos

9.2. V6llalkozo kdteles Megrendelovel ir6sban koz6lni

szem6ly megnevez6s6t.

Ha

hidnypotl6si jegyzokdnyv

hianyjegyz6k is keszUlt, akkor azt a',lAllalkozonak

al6r

kell irnia.

vagy

hibajegyz6k,

Vallalkozo szak6gi mriszaki vezetoje a mennyis6gi es minos6gi hibak,
hi6nyoss6gok kijavitasat kovetoen 6tadja a szerzod6sben v6llalt 6s elv6gzett

A

tev6kenys6get tartalmazo teljesit6si Ssszesitot az 6pit6si mriszaki ellenornek.

9.5. Az epit6si mtlszaki ellenor az ellenorz6st kovetoen teljesit6sigazol6st 6llit ki az
elv6gzett 6pitoipari kivitelez6si tev6llenys6grol, annak m6rtek6rol, mennyisegerol es
minosegerol.

a munk6k

6tv6tel-at mindaddig megtagadhatja, amig b6rmely, a
rendeltet6sszerU haszn6latot befolyisolo l6nyeges hiba, vagy hi6ny 6ll fenn. Nem
tekintheto rendeltet6sszerri haszn6latra alkalmasnak a teljesit6s, ha t6bb kisebb
jelentosegri hiba javitdsa a szerzod6s t6rgy6nak zavarlalan haszn6lat6t akad6lyozza,
vagy a hibak megszUntet6se sordn a szerzod6s t6rgy6nak haszn6lata
ba lesetves zelly el j 6 rn a.

9.6. Megrendelo

V. MEGRENDEL6 .'OGAI ES XOTELEZETTSECEI
1. A Meqrendel6

ioqosult

elv6geztetni a <ifog6solt vagy hi6nyolt munk6kat, a V6llalkozo
koltsegere, ha felszolit6sdra a Vdllalkozo a kifog6solt, vagy hi6nyolt munk6kat nem
javitja, illetve nem potolja az 6rv6n1'es Utemterv tart6s6hoz szUks6ges hat6ridoig, a
V6llalkozo garanci6l is feleloss6gvdllitl6s6nak megtart6s6val.

- m6s v6llalkozoval

-

V6llalkozonak a jelen szerzod€,sben v6llalt feladatai ell6tdrs6val kapcsolatos
tev6kenyseget on6lloan vagy megbizolev6llel ell6tott kepviseloje r6v6n ellenorizni
olyan modon, hogy Vallalkozo teljesiteset Megrendelo ez iranyf tev6kenys6ge ne
akadAlyozza.

- bdrmely potmunk6t m6s v6llalkozo'ral elv6geztetni.
2. Meqrendel6 kdteles

-

Vdllalkozo r6sz6re

a

kivitelez6r;hez szUks6ges munkaterUletet rendelkez6sre

bocs6tani.
- V6llalkozo r6sz6re a szerzod6s szerrinti dijakat megfizetni.

3. Meqrendel6

utasitisi ioq6nak qyakorlSsa

V6llalkozo koteles Megrendelo drltal adott valamennyi utasit6st teljesiteni, eltekintve

attol, ha ez jogszab6ly, hatos6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, avagy a
vagyonbiztons6g vesz6lyeztet6s6re vezetne. Megrendelo vagy b6rmely nev6ben
elj6ro szem6ly c6lszertjtlen 6s/vagy szakszertitlen utasit6s6ra V5llalkozo k6teles
Megrendelo jelen szerzod6sben megnevezett kapcsolattartoj6nak a figyelmet
halad6ktalanul irdsban felhivni. Amennyiben felhiv6s ellen6re is fenntartja
Megrendelo az utasit6st, rigy koteles azt v6grehajtani, kiv6ve, ha az utasitds

teljesit6s6t jogszerrien megtagad hatja V6llalkozo.

vr. vALLALKozo.tocAt es xOreLEzETTSEcel
1. V6llalkoz6 akad6lvkozl6si kcitelerzetts6se

V6llalkozo koteles Megrendelot az ok feltUntet6s6vel, 6s a v6rhato k6sedelem
megjelol6s6vel minden olyan korUlm6nyrol haladektalanul 6rteslteni, amely a
v6llalkoz6s eredm6nyess6g6t, vagy kello idore valo elvegzeset vesz6lyezteti. (a
tov6bbiakban: ,,akad6lykozl6 lev6l'). Az akadllyk6zlo lev6l a szerzod6s szerinti
teljesitesi hataridot nem modositja, a Megrendelo kesedelmes teljesit6sbol eredo
tdrv6nyes 6s szerzod6sen alapul<l jogait nem 6rinti. A halad6ktalan 6rtesit6s
elmulaszt6s6bol eredo k6rert Vdllalliozo felelos, utolagosan nem hivatkozhat ebbeli
t6jekoztatdsi kotelezetts6ge megs6rl6s6re elonyok szerz6se c6lj6bol, kotelezetts6ge,
felelossege kimentese 6rdek6ben.
2. El6teliesit6s

Felek r6gzitik, hogy V6llalkozo

a szerzod6sben rdgzitett teljesit6s r6sz- 6s

v6ghat6ridokhoz kepest eloteljesitesre jogosult.

VII. A \/ALLALKOZOI DIJ

'1. V6llalkozo tudom6sul veszi, hcgy a szerzod6ses Ar, a szerzodes minden
v6llalkozoi feltetelenek teljesit6se nrellett a Megrendelo 6ltal 6tadott, a ll. pontban
hivatkozott dokumentumokban nregjelenitett mriszaki tartalom l. oszt6lyu
minos6gben tort6no teljes korri megvalosit6s6ra vonatkozik, fUggetlenUl a terv, vagy
a kolts6gvet6s, vagy a felsorolt kiegeszito dokumentumok esetleges hibaitol,
hi6nyaitol.
2. V6llalkozo kijelenti, hogy a Megrendelo 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott inform6ciok
alapjan a vdllalkozoi dij kialakitdrs6hoz szUks6ges l6nyeges inform6ciok
re n del kez6s6 re 6 lta k az a16nlatk6 r6rs so 16 n.
|

3. A Munka hidrnytalan 6s hib6tlan elv6gz6s66rt meg6llapitott vSllalkozoi dij osszege
1.633.450 + AFA egyosszegri atalanyd'rj (atalanyar).
4. A vallalkozoi dij, mint atal6nydij nrag6ban foglalja mindazon koltseget 6s dijat, ami
a szerzod6s szerinti Munka hibamentes, hi6nytalan, szab6lyos, mtik6d6sre k6sz 6s
szakszeru kivitelez6sbhez 6s beUz:emel6s6hez szUks6ges, valamint a szerzod6s
szerrnt megszerzett szerzoi jogok 6rt6k6t, ezdrl V6llalkozo Megrendelovel szemben
tov6bbi koltsegigennyel nem 6lhet, kiv6ve a Felek altal megrendelt, elv6gzett
potmunk6k ellenert6ket. A Vdllalko:ro kijelenti, hogy az 6tal6nydijat a Munka 6s a
helyszln ismeret6ben, tov6bbA az lrazatlan kolts6gvet6si kiir6s alapjan adta meg.

5. Megrendelo kijelenti, hogy a szerzod6sben meghat6rozott Munka ellen6rt6kenek
penzUgyi fedezet6vel rendelkezik.

VIII. FIZI:TESI FELTETELEK
1. Vallalkozo 1 sz{mla benyfjt6s6ra jogosult.

2. Vdllalkozo a szAmldt, a kidllitott teljesit6sigazol6s alapj6n, magyar forintban (HUF)
6llitja ki.

3. A sz6mla ellen6rtek6t Megrende,lo a szdmla beny0jt6s5tol szdmitott 30 napon
belUl banki 6tutal6ssal egyenliti ki.

4. Fizet6si k6sedelem eset6n Megrendelo a Ptk. 301/4. S (2)-(3) bekezd6s6ben
foglaltak szerinti k6sedelmi kamat mr:gfizet6s6re koteles.

IX. KOTBEREK

V6llalkozo nem szerzod6sszerrl teljesitese eset6n k6sedelmi, hib6s teljesitesi 6s
meghiusul6si kotber fizet6s6re koteles.
1. K6sedelmi kcitb6r:

V6llalkozo k6sedelmes teljesit6se eset6n

a

k6sedelmi kotber 6rv6nyesiteset

elfogadja.

A k6sedelmi k6tber m6rt6ke: 1 o/o I nap, de legfeljebb 30 napi tetel. A

k6sedelmi

kotber alapja: a teljes netto ellen6rt6<
2. Hib6s teliesit6si kcitb6r:

Ha Vallalkozo hib6san teljesit, 6s/vagy a Munka nem alkalmas a rendeltet6sszerti
haszn6latra, nem szerzod6sszerri, illetve V6llalkozo Megrendelo altal kozolt
jot6ll6si/szavatoss6gi kifogdst nem szUnteti meg teljes korrien 6s megfeleloen a
szerzod6sben rogzitett hat6ridon berlUl, 0gy Megrendelo a hiba elh6rit6s6ig terjedo
idotartamra hib6s teljesitesi kotbert kovetelhet V6llalkozotol, tov6bbd gyakorolhatja
hib6s teljesit6sbol eredo egyeb jogait is. A hib6s teljesit6si kOtber m6rt6ke: 1 o/o I nap,
de legfeljebb 30 napi t6tel. A hibds k>ljesitesi kotber alapja: a teljes netto ellen6rt6k.
3. Meqhifsul6si k6tb6r:

Jelen szerzod6s V6llalkozonak felrohato okbol bekovetkezo meghi0sul6sa (teljesites
jogos ok nelkUli megtagad6sa, Mt>grendelo szankcios el6ll6sa vagy felmonddsa
V6llalkozo szerzod6sszeg6se ok6rn) eset6n a meghi0sul6si kotber merteke 10 %. A
meghiusul6si k6tber alapja: a teljes ttetto ellen6rt6k.
4. Kiitb6rekkel kapcsolatos eqv6b rendelkezesek:

4.1. Amennyiben V6llalkozo Meg'endel6 kdtberigenyet kifog6solja, koteles ezt
halad6ktalanul, ir6sban megtenni.

4.2. Felek megSllapodnak abban, hogy Megrendelo jogosult az esed6kess6 v6lt,
elismert kotbert a m6g ki nem egyenlltett ellen6rt6kbol levonni, vagy 6rtesito lev6l
0tj6n 6rv6nyesiteni; valamint amennyiben Megrendelonek a kotber merteket
meghalado k6ra keletkezik, azt joglosult Vallalkozo fel6 tov6bbh6ritani. V6llalkozo
koteles megt6riteni az illtala szerzo,l6sszeg6ssel vagy szerzod6sen kivUl okozott 6s
Megrendelo partnerei es Ugyfelei 6llal jogosultan Megrendelore hdritott kdrteritest. A
k6sedelmi es hibSs teljesitesi k6tbdrr fizet6se nem mentesiti Vdllalkozot a teljesit6s
alol.

4.3. A kotberigeny nem 6rv6nyesit6se, vagy nem hat6ridoben tort6no 6rv6nyesit6se
nem jelent joglemond6st Megrende|i r6sz6rol.

x. szAVATossAc.

lorAlles

1. Jot6ll6s:

Vdllalkozo garant6lja

a

munk6k s;:akszerri 6s hibatlan elv6gz6s6t,

a

vonatkozo

eloi16sok betart6s6t.

V6llalkozo a jelen szerzod6s alapj6n kiUltetett n6v6nyzetre a Szerzod6s teljesitesetol
sz6mitott 1 6vre ered6si garanci6t vdrllal.

V6llalkozo jotSlldsi kotelezetts6ge az utcab0torok vonatkozAslban a Szerz6d6s
teljesitesetol sz6mitott 36 honapra terrjed ki. Ez alol kivetelt k6pez az, ha a jogszab6ly
enn6l hosszabb idot vagy kdtelezo alkalmassagi idot 6llapit meg, amely esetben ez a
hosszabb hatdrido a jot6lldrs id(itartama. Ezen felUl V6llalkozo biztositja a
berendez6sek, szakipari szerkezetr-.k mriszaki eloir6sokban, valamint a hat6lyos
jogszab6lyban eloi rt kotelezo alkalm,ass6g i (szavatoss6g i) idejet.
V6llalkoz6 jotallasi kotelezetts6ge nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrol
V6llalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesit6s ut6n keletkezett, vagy a nem

V6llalkozonak felrohato szerzod6sellenesen vegrehajtott
rend

e

ltet6sel lenes haszn

d

a
a

modosit6s,

lat6 ra vezr-'theto vissza.

2. Szavatoss6q:

V6llalkozot kell6kszavatoss6gi kotr-.lezetts6g terheli, melynek szab6lyait a Ptk.
tartalmazza. Amennyiben a be6pitett anyagok gyartoja 6ltal v6llalt idotartam enn6l
hosszabb, akkor ez az idotartam irdnyado. V6llalkozo szavatolja, hogy a mtiszakilag
6s minos6gileg kifog6solatlan kivitelben, a vonatkozo magyar es EU eloir6sokban 6s
szabv6nyokban meghat6rozott (1. osztiily0) minosegben teljesit. A nem l. oszt6lyu
teljesit6st Megrendelo jogosult V6llalkozo k6lts6g6re 6s vesz6ly6re visszabontatni 6s
ujraepittetni, melyet V6llalkozo k6teles haladektalanul elv6gezni 0gy, hogy hat6rido
modosul6s ne tort6njen.
XI. A SZERZ6DES MODOSITASR, MEGSZUNTETESE
1. M6dosit6s:

A szerz6d6s m6dosit6sa kcir6berr az al6bbi alakisSgok 6rv6nyesiilnek: Jelen
szerzod6sben szabdlyozottakat cserk lr6sban (papir alapu dokumentum), a Felek
c6gszerri al6ir5s6val lehet modositerni. Szoban, r6utalo magatart6ssal vagy ir6sban,
de a szerzod6st aldiro k6pviselt, szem6lyektol elt6ro beoszt6ssal rendelkezo
szem6lyek drltal tett jognyilatkozal a rszezod6s modositdsSra nem alkalmas.
2. Altal6nos meqszi.intet6s:

Megrendelo a teljesit6sig jogosult a szerzodestol indokol6s nelkUl el6llni, vagy azt
felmondani a Vallalkozohoz int6zett ir6sbeli nyilatkozatdval, de kdteles Vdllalkozo
idoar6nyosan elv6gzett mu nk6jdnak el len6rteket es kdr6t megt6riteni.
3. Rendkiviili meqsziintet6s:

Megrendelo jogosult

a V6llalkozo srilyos szerzod6sszeg6se eset6n

nyilatkozatAval azonnali hat6llyal

-

ir6sbeli

a szerzod6st felmondani vagy attol el6llni, ha

- Vallalkozonak felrohato k6sedelem el6ri a 30 napot;

- V6llalkozo hib6san teljesit es a hibirt 30 nap alatt nem javitja ki teljes koruien;
- V6llalkozo a teljesit6st jogos ok nelkUl megtagadja;

- V6llalkozo jelen szerzod6sen alapulo

kotelezetts6geit olyan jelentos m6rt6kben
megszegte, hogy ennek kovetkezt6ben Megrendelonek a tov6bbi teljesites nem 6ll
erdek6ben;
-

jogszab6lyon alapulo felmond6si vtrgy el6ll6si okok fenn6llnak

4. Elsz6molis: Amennyiben a szer,zod6s annak teljes kortl teljesit6se n6lkUl sztjnik
meg, ugy Felek kotelesek az elszAnrol6s 6rdek5ben egymdssal szembeni igenyeiket
haladektalanul felm6rni 6s egyeztetrist kezdem6nyezni. Felek megdllapodnak, hogy
az egyeztet6sek sordn fUggetlen sz,ak6rtot vonnak be, amennyiben az elszdmol6si
osszeget nem tudj6k kolcsonosen alfogadni. V6llalkozo kijelenti, hogy a fUggetlen
szak6rto sz1mlra Uzleti konyveibe, szerzod6seibe betekint6st enged a jelen
szerzod6ssel osszefUgg6sben.

a szerzod6s megr;zUntet6s6re Vdllalkozonak felrohato sulyos
szerzod6sszeg6s miatt kerUl sor, fgy ilyen esetben V6llalkozonak csak a m6r
elvegzett munk6k elsz6mol6s6ra lehet igenye.

Amennyiben

XII. A FELEK EGYUTTMUTOOESC

1. Felek kotelezetts6get

v6llalnak arra, hogy jelen szerzod6s hat6lya alatt

folyamatosan egyUttmrikodnek. Ennek keret6ben kello idoben t6j6koztatj6k egym6st
a jelen szerzod6sben foglaltak telje,sit6se mellett minden olyan k6rd6srol, amely a
jelen szerzod6s teljesitesere kihat6ssal lehet.
2. Felek kozotti kapcsolattartok, 6s el6rhetos6geik:
Meqrendelo r6sz6rol:
n6v:

6rtesit6si cim
telefon / fax
e-mail
V6llalkozo r6sz6rol:
n6v.

6rtesit6si cim
telefon / fax
e-mail

Bokorn6 Horvdth Anita.
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
94 | 520-19 5, fax 94 | 520 -264
bha@szombathelv.hu
:

HeqedUs Eszter
9700 Szombathely, J6szai Mari u. 2.
Tel, fax.:941314-234
heqed Us.eszter@szompa rk. hu

3. A fent megnevezett k6pviselo szem6ly6nek v6ltozds6rol a Fel koteles a m6sik
Felet haladek nelkUl, 6m legk6sobb 5t (5) munkanapon belUl 6rtesiteni.

4. A kepviseleti jogosultsdg nem terrjed ki a szerzodes modosit6s6ra, illetve olyan
utasit6s 6tadds-6tv6tel6re, amely k6zvetlenUl vagy kozvetve a jelen szerzod6s
modosit6s6t ered m6nyezn6.

XIV. VEGYES RENDELKEZESEK
1. Szerz5d6s hat6lva:

Jelen szerzod6s mindket Fel dltali alriir6s6nak napjan lep hat6lyba.

2. Biros6qi kik6t6s:
Felek jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvit6ikat elsosorban t6rgyal6sos 0ton
kotelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtart6srol szolo 1952. evi lll. tv. 41. $-a
alapj6n megallapodnak abban, hogy a szerzod6sbol eredo jogvit6k elbirdl6sa
kapcs6n al6vetik magukat - hatdrskOrtol fUgg6en - a Szombathelyi JirSsbir6sig
vagy a Szombathelyi Tcirv6nysz6k kiz6rolagos illet6kess6g6nek.
3. A Felek meg6llapodnak, hogy a jerlen szerzod6sbol eredo bdrmely jogvit6juk miatti
birosdrgi vagy hatos6gi elj6r6snak nincs halaszto hat6lya V6llalkozo szerzod6s
szerinti teljesit6si kOtelezetts6g6re.

4. Viillalkozo k6pviseloje kijelenti, hcgy V6llalkozo k6pviselet6re 6s a jelen szerzod6s
al6ir6s6ra megfelelo jogosults6llgal rendelkezik azzal, hogy az ezzel
OsszefUgg6sben felmerUlo k6rokerl a polgdri jog szab1lyai szerint feleloss6ggel
tartozik Megrendelo fele.

Szombathely Megyei Jog0 V6ror; Onkorm6nyzatlnak mindenkor hat6lyos, a
kotelezetts6gv6llaldrsi, utalv6nyoz:6si 6s 6rv6nyesit6si elj6r6srol szolo
polg6rmesteri utasit6s alapjan az onkormdnyzat kiad6si eloir6nyzatai terh6re a
polgdrmester, vagy az Altala ir6sban felhatalmazott szemely v6llalhat kotelezetts6get.
Jelen szerzod6st a Felek elolvast6k, azt kozosen 6rtelmezt6k, 6s saj6t
elhallrozlsukbol, minden befoly6st(rl mentesen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, a k6pviselet szab6lyairrak megtartdrs6val saj6t keztileg al6irt6k
Kelt: Szombathely, 2013........ ho ..

Al6ir6s:

Kepviselo neve:
Lakbzi G6bor
oszt6lyvezeto
Meg rendelo k6pviselet6ben

.. napj6n

