VALLALKOZASI SZERZ6DES
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ad6sz6m: 1 5733058-2-18
k6pvisel6: Dr. Pursk6s Tivadar polg6rmester
mint Megrendel6,

m6sr6szr6l

n6v: Szombathelyi Parkfenntart6si 6s Temetkez6si Kft'
sz6khely: 9700 Szombathely, J6szai M' u.2.
k6pvisel6: Kiss D6vid UgYvezet6
cegjegyz6ksz6m: 1 8-09-1 09998
ad6szdm : 23068{}90 -2-1 B
szAmlav ezet6 p6 nzi n t6zet n eve : Raiffeise n B a n k Zrt.
p6nzforgalmi szdmla szilma: 12094507 -01252765-001 00009
mint VSllalkoz6,

kotottek az alulirott napon 6s helyerr, az alAbbi feltetelekkel:

I. EL1ZMENYEK
Megrendel6 v6llalkoz6i ajilnlatk6r6s ritj6n ,,szombathely,Kisfaludy S. utcai tombbels6

park-6s kert6pit6s ,, trlrgy6ban beszerz6si elj6rdst folytatott le a
k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2011.6vi CVlll. torv6ny (tov6bbiakban: Kbt') 9. S (1)
bekezd6s k) pont ka) pont alpontja alapj6n . (tovSbbiakban: "ln'house beszerz6s").

felij-itasa

-

II. A SZERZ6OEST' ALKOTO DOKUMENTUMOK

Felek kijelentik, hogy teljes meg;illapod6sukat nem kizArolag jelen szerz6d6s

torzsszovege tartalmizza. Az al6bbi iratokat 0gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen

szerz6d6s elv6laszthatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyUtt olvasand6k es
6rtelmezend6k, kUl6nds tekintettel az: al6bbi dokumentumokra:
- megrendel6i ajSnlatker6s;
- tervdokument6ci6
- k6lts6gvet6s
- V6llalkozo aj6nlata
III. A SZERZ6DES TARGYA
1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkozo pedig elvdllalja a Szombathely, Kisfaludy S'u'-i
tombbits6 fel0jft6Ja , park-6s kert6lrites t6rgySban a v6llalkoz6i aj6nlatk6r6sben ,
tervdokument6ci6ban 6s kolts6gvetrisben meghat6rozott kivitelez6si munk6k teljes

k6rfi elv6gz6s6t (a tov6bbiakban a ,,Munka") a jelen szerz6d6sben meghat6rozott
dijert.

2. A

szerz6d6s teljesit6se sor6rr haszn6lt anyagokkal, min6s6gbiztoslt6ssal
kapcsolatos el6[rdsokat, tov6bb6 a kivitelez6si tev6kenys6gre vonatkoz6
kovetelmenyeket (mennyis6gi 6s min6s6gi mutat6kat) a megkeres6s 6s a

te rvd oku me

nt6ci6 tartalmazza.

3. V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6t jelen szerz6d6s 6s

a ll

pontban foglalt
dokumentumok szerint a hat6lyos jogszab6lyoknak, hat6s6gi el6lr6soknak, 6s
szakmai szok6soknak megfelel6en koteles v6gezni. V6llalkoz6 a szerz6d6sben
v6llalt valamennyi szolg6ltat6st L osz'l6ly0 min6segben koteles teljesiteni.
IV.

I\ TELJESITES

1. A munkateriilet 6tadAsa 6s a teliesit6s kezd5 id6pontia:
tr/egrenOelo az epitesi munkaterUletet V6llalkoz6 r6sz6re a szerzod6s teljesit6s6hez
alkalmas 6llapotban, legk6s6bb az Ut6pit6si munk6k befejez6s6t6l szdmitott 15
napon belUl koteles 6tadni, melynekl megt6rt6ntet Felek jegyz6konyvben kotelesek
169ziteni.

2. Teliesit6si v6q hatirid6

:

A teljesit6s v6ghat6rideje: 2014. mdjtts 15. napja.
3. A teliesit6s helve. az 6pit6si munkatertilet:

A teljesit6s helye, az 6pit6si munkatrerUlet: a Kisfaludy S. u. - Kir6ly u.
6ltal hat6rolt tdmbbels6 nyugati, ki6pitetlen terUlete.

- Savaria t6r

Helyrajzi szAm: Szombathely belterUlet 6835/5 hrsz.

4. Meqrendel6 k6sedelme:

Megrendel6 b6rmely kozbens6 int6zked6si, nyilatkozatt6teli kotelezetts6g6vel
kapcsolatos k6sedelm6nek jogk6vetl<ezm6nyek6nt Felek a VSllalkoz6 rbszlre nyitva
6l16 teljesit6si hatdrid6 automatikus rneghosszabbftds6t kdtik ki. A teljesit6si hat6rid6
ilyen esetben f6szab6lyk6nt a Megrendel6i k6sedelem iddtaftam6val egyezik meg.
Megrendel6 k6sedelem eset6n V'Sllalkoz6 koteles Megrendel6vel egyeztet6st
kezdem6nyezni 6s dll6spontjdt kdz:olni Megrendel6vel. Felek az egyeztet6sekr6l
jegyz6kdnyvet vesznek fel, melyet mindk6t Fel al6ir.
5. Szakisi mfiszaki vezet6:

A V6llalkoz6 koteles biztositani, hogy a szak6g mUszaki vezet6 a kotelezetts6geit a
vonatkoz6 j ogszabSlyokkal osszhan g ban teljesitse.

A munka folyamatdra vonatkoz6 minden j6v6hagy6st, megtagaddst,

utaslt6st,
is,
esetben
abban
az
kell
tekinteni
k6zbesitettnek
6rtesitest a V6llalkozo r6sz6re
amikor azokata szakdgi mfiszaki ve;let6 6tvette a Megrendel6t6l.

A szak6gi m(szaki vezet6 szem6ly6nek megv6ltoztat6sa eset6n arr6l halad6ktalanul
6rtesiteni kell a Megrendel6t,

A V6llalkoz6 szak1gi mfiszaki vezetdje:
N6v: HegedUs Eszter
Cim: 9700 Szombathely, J6szai Mari u. 2.
Telefon: 30/9841328
Fax:941314-234
E-mail: heqed Us.eszter@szompark. ht1

A Megrendel6 r6sz6r6l a V6llalkoz6 r6sz6re utasitdsokat ado 6s az 6pitesi naploba
bejegyz6sekre jogosult szem6lyek a lVlegrendelo reszerol a kovetkez6k:
N6v: Bokorn6 Horv6th Anita, Tubolyn6 Bal6zs N6ra
Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. tt. 1-3.
Telefon: 30/517-9219
Fax:941520-264
E-mail: bha@szombathely.hu

A Megrendel6 6pit6si mtjszaki ellen6re:
N6v: Savaria V6rosfejleszt6si Kft. Borzsei Csaba
Cim: 9700 Szombathely, J6kely Z. u. 15.
Telefon: 30/9555-329
Fax: 96/322-163
E-mail : borzsei@westber. hu

6. Amennyiben Felek 6ltal nem rdgzftett min6s6gi, illetve m0szaki tartalmat 6rint6
kerd6s merUl fel, 0gy V6llalkoz6 koteles Megrendel6t 6s a mfiszaki ellen6rt
halad6ktalanul ir6sban t{lekoztatni, majd a kapott utasftdsnak megfelel6en kdteles
elj6rni, Ha a kapott utasit6s hdtrSnyosabb a Felek jogviszonydra vonatkoz6
dokumentumokban foglaltakn6l, akkor az ellenert6kr6l is meg kell Sllapodni a
feleknek. Felek tudom6sul veszik, hogy a mfiszaki tartalomhoz k6pest a Munk6t
elt6r6en v6gezni csak a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6seknek megfeleloen lehet.
7. munkav6gzlshez esetlegesen szUks6ges kUls6 vagy bels6 ideiglenes
tdrol6terUletek, fbMonuldsi l6tesitm6nyek epitese 6s karbantart6sa a V6llalkoz6
feladat6t es kdltseget k6Pezi.

A

8. A Felek rogzitik, hogy az epit6r;i napl6 vezet6s6nek szab6lyozAsti a Felek
vo natkoz6 j og sza b6 lyokka I egyez6e

a

rt szab1lyozzAk'

g. Atadas-etv6tel:

g.1. Jelen szerz6d6s keret6ben megval6su16 6pit6si beruh6z6s 6pitoipari kivitelez6si
tev6kenys6g6nek befejezes6t korret6en mUszaki 6tad5s-5tv6teli elj6r6st kell
lefolytatni.

a szerz6d6s teljesit6s6t
a ,,kdszre jelent6s"
v6ghat6ridb
jelent6s').
pontban
teljesit6si
loglalt
A lVt2
('k6szre
jelent6s
k6zhezv6telet
hatdridejbk6nt 6rten d6. Az 6tad5s-iltv6teli elj6r6st a k6szre
k6vet6 15 napon belUl kell me1;kezdeni. Az 6tad6s-6tv6teli elj6r6sra annak
megkezd6s6t6l sz6mitott 25 naptdri nap 6ll rendelkez6sre.
9.3. A mfiszaki 6tad6s-6tv6teli elj6r6sr6l h6rom p6ld6nyban jegyz6kdnyvet kell
k6sziteni. A jegyz6konyv egy-egy p6ld6nya Megrendel6t 6s VSllalkozot illeti, illetve
egy p6ld6ny az epftesi napl6 mell6kletet k6pezi.

g.2. V6llalkoz6 koteles Megrendel6vel iriisban koz6lni

g.4. Ha Megrendel6

a

mfiszaki 6t;ad6s-6tvetelkor hibek, hi6nyok, hi6nyossdgok
kijavit5rs6t k6ii, a mtiszaki 6tad6s-6tvritelijegyz6konyvnek tartalmaznia kell a kijavitis
k6zosen egyeztetett hat6ridej6t, valamint a kijavit6s6rt 6s az 6tv6tel6rt felel6s
szem6ly megnevez6s6t. Ha hiilnypotl6si jegyz6kdnyv vagy hibajegyz6k'
hifnyjegyzek is k6szUlt, akkor azt aVfllalkoz6nak ald kell lrnia.
A V6llalkoz6 szak6gi mfiszaki vezetdje a mennyis6gi 6s min6s6gi hibek,
hi6nyossdgok kijavit6sdt kdvet6en dtadja a szerz6d6sben v6llalt 6s elv6gzett

tev6kenys6get tartalmaz6 teljesit6si trsszesitSt az epit6si mfiszaki ellen6rnek.
9.5. Az 6pit6si mfiszaki ellen6r az ellen6rz6st k6vet6en teljesit6sigazol6st 6llft ki az
elv6gzett 6pft6ipari kivitelez6si tev6kenys6g16l, annak m6rt6k6r6l, mennyis6g6r6l 6s
min6s6g616l.
g.O. Megrendel6 a munk6k 6tv6tel(rt mindaddig megtagadhatja, amfg b6rme!V, a
rendeltet6sszer( haszn6latot befolyAsol6 l6nyeges hiba, vagy hi6ny 6ll fenn' Nem
tekintheto rendeltet6sszer( haszn6l;atra alkalmasnak a teljesit6s, ha tdbb kisebb
jelent6segfi hiba javitdsa a szerzod6r; t6rgy6nr ak zavarlalan haszn6latdt akaddlyozza,
szerz6d6s tdrgy6nak haszndlata
hib6k megszUntet6se sordn
vagy
balesetvesz6llyel j6rna.

a

a

V. MEGRENDEL6 JOGAI ES XOTCLEZETTSECEI
1. A Mesrendel6

ioqosult

elv6geztetni a llifogdsolt vagy hiSnyolt munkdkat, a V5llalkoz6
k6ltseg6re, ha felsz6lit6s6ra a V6llalkozo a kifog6solt, vagy hi6nyolt munkdkat nem
javitja, illetve nem p6tolja az 6rv6nyes Utemterv tart6s6hoz szUks6ges hat6rid6ig, a
V6l lal koz6 g aranci6l is felel6ss6gv6l larlSs6 nak megtart6sdva I'

- mds v6llalkoz6val

-

V6llalkozonak a jelen szerz6d6sben v6llalt feladatai ell6tds6val kapcsolatos
tev6kenys6g6t on6ll6an vagy megbiz6levellel ell6tott kepviseloje r6v6n ellen6rizni
olyan m6don, hogy VSllalkoz6 teljersft6s6t Megrendelo ez ir6ny0 tev6kenys6ge ne
akadAlyozza.
- b6rmely p6tmunkdt m5s v6llalkoz6rral elv6geztetni.
2. Mesrendel5 koteles

- V6llalkozo r6sz6re a kivitelez6shez szUks6ges munkaterUletet rendelkez6sre
bocsdtani.
- Vdllalkoz6 r6sz6re a szerzod6s szerinti dijakat megfizetni.

3. Meqrendel5 utasitSsi iog6nak q'rlakorl6sa

V6llalkoz6 koteles Megrendel6 6ltal adott valamennyi utasit6st teljesiteni, eltekintve

att6l,

ha ez jogszab6ly,

hat6s6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, avagy

a

vagyonbiztons6g vesz6lyeztet6s6re vezetne. Megrendel6 vagy b6rmely nev6ben
eljdr6 szem6ly c6lszerritlen 6s/vagy szakszerfitlen utasitds6ra Vdllalkozo koteles

Megrendel6 jelen szerz6d6sben rnegnevezett kapcsolattart6j6nak a figyelm6t
fratiOeftatanut ir6sban felhivni. l\mennyiben felhiv6s ellen6re is fenntartja
Megrendel6 az utasit6st, 0gy k6teles azt v6grehajtani, kiv6ve, ha az utasit6s
teljeslt6s6t jogszerfi en megtagadh atj il V6l lalkoz6'
VI. VALLALKOZO JOGAI ES TOTELEZETTSECEI
1. V6llalkoz6 akad6lvkdzl6si kdtelezetts6se

Vdllalkozo koteles Megrendelot az ok feltUntet6s6vel, 6s a v6rhat6 k6sedelem
megjel6l6s6vel minden olyan korirlm6nyrSl haladektalanul 6rtesiteni, amely a
viillalkozies eredm6nyess6g6t, vagy kell6 id6re val6 elv,6gz6s6t vesz6lyezteti' (a
tov6bbiakban: ,,akaUilyt<tiitO lev6i';. Az akaddrlykozl6 lev6l a szerz6d6s szerinti
teljesit6si frataridOt nem modositja, a Megrendel6 k6sedelmes teljesitesb6l ered6
t6rv6nyes 6s szerz6d6sen alapu16 jogait nem 6rinti. A halad6ktalan 6rtesit6s
elmulaszt6s6b6l ered6 kdr6rt V6llalkoz6 felel6s, ut6lagosan nem hivatkozhat ebbeli
tdj6koztat6si kotelezetts6ge megs6rt5s6re el6nydk szerz6se c6lj6b6l, kotelezetts6ge,
felel6ss6ge kiment6se 6rdek6ben.
2. El6teliesit6s

Felek rogzitik, hogy V6llalkoz6
veg

h

il

szerz6d6sben rogzitett teljesites r6sz- 6s

at6 rid okhdz k6 pest el6telj es it6s re j og osu lt'

VII. A \IALLALKOZOI DiJ

1. Vdllalkozo tudom6sul veszi, hcgy a szerz6d6ses Ar, a szerz6d6s minden

a Megrendel6 6ltal 6tadott, a ll. pontban
hivatkozott dokumentumokban nnegjelenitett milszaki tartalom I' osztdly0

v6llalkoz6i feltetel6nek teljesit6se nrellett

min6s6gben t6rt6n6 teljes k6rfi megval6sitds6ra vonatkozik, fUggetlenUl a terv, vagy
kolts-6gvet6s, vagy a felsorolt kieg6szit6 dokumentumok esetleges hibait6l,
hi6nyait6l.
2. V6llalkozo kijelenti, hogy a Megrerndel6 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott inform6ci6k
kialaLkit6s6hoz szUks6ges l6nyeges informdciok
vallalkoz6i
alapj6n
rendelkez6s6re 6lltak az alAnlatker6s sor6n.

a

a

dij

3. A Munka hi6nytalan 6s hib6tlan erlv6gz6s66rt meg6llapitott v6llalkoz6i dij osszege
1.854.520 + AFA egyosszegU 6tal6rryd't1 (5tal6ny6r).
4. A v6llalkoz6i dij, mint 6tal6nydij nrag6ban foglalja mindazon kolts6get es dijat, ami
a szerzod6s szerinti Munka hibamentes, hi6nytalan, szab6lyos, mtik6d6sre k6sz 6s
szakszer( kivitelez6s 6hez 6s beU;remel6s6hez szUks6ges, valamint a szerz6d6s
szerint megszerzett szerzSi jogok 6rt6k6t, ez6rt V6llalkoz6 Megrendel6vel szemben
tov6bbi koltsegigennyel nem-6lhe,t, kiv6ve a Felek Sltal megrendelt, elv6gzett
p6tmunk6t< ettJnErtefet. n V6llalkozo kijelenti, hogy az 6taldnyd'rjat a Munka 6s a
hegszin ismeret6ben, tov6bbAazArazatlan kolts6gvet6si kiir6s alapj6n adta meg.
5. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzod6sben meghat6rozott Munka ellen6rt6k6nek
penzUgyi fedezet6vel rendelkezik.

vut. FtzETEsl

relrErelex

1. V6llalkoz6 1 szAmla beny0jtds6ra jogosult.

2. VSllalkozo

a szAml6l, a ki6llitott teljesitesigazol6s alapj6n, magyar forintban (HUF)

dllitja ki.

3. A sz6mla ellen6rt6k6t Megrendel6 a szdmla benyfjt6s6t6l szdmitott 30 napon
beli.il banki dtutaldssal egyenliti ki.

4. Fizet6si k6sedelem eset6n Megr"endel6 a Ptk. 301/A. S (2)-(3)

bekezd6s6ben

foglaltak szerinti k6sedelmi kamat megfizet6s6re kdteles.
IX, KOTBENEX

V6llalkozo nem szerz6d6sszerU teljesit6se eset6n k6sedelmi, hib6s teljesit6si es
meghi0sul6si kdtb6r fizet6s6re kotelers.
1. K6sedelmi k6tb6r:

V5llalkozo k6sedelmes teljesit6se eset6n

a

k6sedelmi kdtb6r 6rv6nyesiteset

elfogadja.

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

k6sedelmi

kotber alapja: a teljes nett6 ellen6ft6l<

2. Hibis teliesit6si ktitb6r:
Ha VSllalkoz6 hib6san teljesit, 6s/v;agy a Munka nem alkalmas a rendeltet6sszeru
haszn6latra, nem szerz6d6sszer(, illetve VSllalkoz6 Megrende16 Sltal koz6lt
j6t6ll6si/szavatoss6gi kifogdst nem szUnteti meg teljes kor0en 6s megfeleloen a
szerz6d6sben rogzitett hat6rid6n berlUl, 0gy Megrendel6 a hiba elhdrit6s6ig terjedo
id6tartamra hib6s teljesit6si k6tb6ft kovetelhet V6llalkoz6t6l, tov6bb6 gyakorolhatja
o/o
hib6s teljesit6sb6l ered6 egy6b jogait is. A hib6s teljesit6si kotb6r m6rt6ke: 1 I nap,
de legfeljebb 30 napi t6tel. A hibSs terljesft6sil kotber alapja: a teljes nett6 ellen6rt6k.
3. Meqhifisul6si k6tb6r:
Jelen szerz6d6s Vdllalkoz6nak fel16hat6 okb6l bekovetkez6 meghi0sul6sa (teljesites
jogos ok n6lkUli megtagadSsa, Megrendel6 szankcios el6ll6sa vagy felmond6sa
V6llalkozo szerz6d6sszeg6se ok6n) eset6n a meghirisul6si kotb6r m6rt6ke 10 %. A
meghi0sul6si kdtb6r alapja: a teljes nett6 ellenert6k.

4. Kotb6rekkel kapcsolatos eqv6b rendelkez6sek:

4.1. Amennyiben V6llalkozo Megrendel6 kotb6rigeny6t kifog6solja, koteles ezt
halad6ktalanul, ir6sban megtenni,

4.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esed6kess6 v5lt,
elismert kotb6rt a m6g ki nem egy,:nlitett ellenert6kb6l levonni, vagy 6rtesit6 lev6l
ritj6n 6rv6nyesiteni; valamint amennyiben Megrendel6nek a kotb6r mert6ket

V6llalkoz6 fele tov6bbhdritani. Vdllalkozo
kot6les megt6riteni az Altala szerz6d6sszeg6ssel vagy szerz6d6sen kfvUl okozott 6s
Megrendel6 partnerei 6s Ugyfelei dlterl jogosultan Megrendelore hdritott kdrt6rit6st' A
tesLdetmi 6s hib6s teljesit6si kotb6r fizet6se nem mentesiti V6llalkoz6t a teljesit6s
meghalad

o kAra keletkezik, azt jog<lsult

al6l.

4.3. A kotberig6ny nem 6rv6nyesit6se, vagy nem hat6rid6ben torten6 6rv6nyesit6se
nem jelent joglemond6st Megrendel6 r6sz6r6l.
X. SZAVA'IOSSAG, JOTALLAS

J6t6llis:
Vfllalkozo garant6lja a munk6k sz:akszerfi 6s hibdtlan elv6gz6s6t, a vonatkozo
1.

e16irdsok betart6sdt.

V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s alapjdn kiUltetett ndv6nyzetre a Szerz6d6s teljesites6tol
sz6mitott 1 6vre ered6si garanci6t vdllal.
V6llalkozo j6t6ll6si kotelezetts6ge az utcab0torok vonatkoztrs1ban a Szerzod6s
teljesft6set6l sz6mitott 36 h6napra terjed ki, Ez al6l kiv6telt k6pez az, ha a jogszabdly
enn6l hosszabb id6t vagy kotelez6 alkalmass6gi id6t 6llapit meg, amely esetben ez a

hosszabb hat6rid6 a j6t6ll6s id(itartama. Ezen felUl V6llalkoz6 biztositja a
berendez6sek, szakipari szerkezett>k mfiszaki el6irdsokban, valamint a hatdlyos

jogszab6lyban el6f rt k6telez6

al

kalmass6g i (szavatossdg i)

id

ejet'

V6llalkoz6 j6t6ll6si kotelezetts6ge rrem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6l
Vdllalkoz6 bebizonyftja, hogy a hiba oka a teljesites ut6n keletkezett, vagy a nem

V6llalkoz6nak felr6hat6 szerz6d6sellenesen vegrehajtott
rendeltet6sel lenes haszn

5

a
a

m6dositds,

lat6ra vezt>thet6 vissza.

2. Szavatoss6g:

V6llalkozot kellekszavatoss6gi kotr:lezetts6g terheli, melynek szab6lyait a Ptk.
farlalmazza. Amennyiben a beepitett anyagok gySrtoja dltal v6llalt id6tartam enn6l
hosszabb, akkor ez az idStartam ir6nyad6. V6llalkozo szavatolja, hogy a m(szakilag
6s min6s6gileg kifogdsolatlan kivitelllen, a vonatkoz6 magyar 6s EU el6ir6sokban 6s
szabvdnyokban meghat6rozott (1, osztSlyf) min6s6gben teljesft. A nem l. oszt6ly0
teljesft6st Megrendel6 jogosult V6llalkoz6 kolts6g6re 6s vesz6ly6re visszabontatni 6s
fjraepittetni, melyet V6llalkoz6 kdteles haladektalanul elv6gezni rigy, hogy hat6rid6
m6dosulds ne tdrt6njen.
XI. A SZERZ6DES UOOOSITASR, MEGSZUNTETESE
1. M6dosit6s:

A szerzSd6s m6dosit6sa krir6ben

az al6bbi alakisAgok 6rv6nyestilnek: Jelen
szerz6d6sben szab6lyozottakat csark irdsban (papir alapf dokumentum), a Felek
c6gsze1l al6irdsdval lehet m6dositarni. Sz6ban, rdutal6 magatartdssal vagy ir6sban,
de a szerz6d6st al6i16 k6pvisel(r szem6lyekt6l elt616 beoszt6ssal rendelkez6
szem6lyek 6ltal tett jognyilatkozat a,szez6d6s m6dositdsdra nem alkalmas.

2. Altal6nos meqszUntet6s

:

Megrendel6 a teljesit6sig jogosult a szerzod6st6l indokol6s n6lkUl el6llni, vagy azt
felmondani a V6llalkoz6hoz int6zett ir6sbeli nyilatkozat6val, de koteles VSllalkoz6
id6ar6nyosan elv6gzett munk5jdnak r:llen6rt6ket 6s k6r5t megt6rlteni,
3. Rendkiviili meqszi.intet6s:

Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 srilyos szerz6d6sszeg6se eset6n irdsbeli
nyilatkozatdval azonnali hatSllyal- a szerz6d6st felmondani vagy att6l eldllni, ha
- V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;
- V6llalkozo hibdsan teljesit 6s a hibdt 30 nap alatt nem javitja ki teljes konien;

- V6llalkoz6 a teljeslt6st jogos ok n6lkUl megtagadja;

- V6llalkozo jelen szerz6d6sen alalrulo

k6telezetts6geit olyan jelent6s m6rt6kben
megszegte, hogy ennek k6vetkezt6llen Megrendelonek a tov6bbi teljesit6s nem 6ll
6rdek6ben;
-

jogszabdlyon alapu16 felmonddsi vagy e16ll6si okok fennSlInak

4. Elszimol6s: Amennyiben a szer;:6d6s annak teljes k6rfi teljesit6se nelkUl szfinik
meg, ilgy Felek kotelesek az elsz6mol6s 6rdek6ben egym6ssal szembeni igenyeiket
haladektalanul felm6rni 6s egyeztet6st kezdem6nyezni. Felek meg6llapodnak, hogy
az egyeztet6sek sor6n fUggetlen szak6r16t vonnak be, amennyiben az elsz6mol6si
osszeget nem tudj6k kolcs6nosen t>lfogadni. VSllalkoz6 kijelenti, hogy a fUggetlen
szak6rt6 szAmlra Uzleti konyveibe, szerzod6seibe betekint6st enged a jelen
szerz6d6ssel osszefUg g6sben,

a

szerz6d6s megszUntet6s6re V6llalkoz6nak felrohat6 s0lyos
szerz6d6sszeg6s miatt kerUl sor, 0gy ilyen esetben Vdllalkozonak csak a m6r

Amennyiben

elv6gzett munk6k elszdmoldsdra lehr:t ig6nye.
XII. A FELE]K EGYUfiMUXoOESC

1. Felek kotelezetts6get

v6llalnal< arra, hogy jelen szerz6d6s hat6lya alatt

folyamatosan egyUttmuk6dnek. Ennr>k keret6ben kell6 idoben tdj6koztatjdk egym6st
a jelen szerz6d6sben foglaltak teljesit6se mellett minden olyan k6rd6sr6l, amely a
jelen szerz6d6s teljeslt6s6re kihatdssal lehet.
2. Felek kdzdtti kapcsolattart6k, 6s el6rhet6s6geik:
Meqrendel6 r6sz6r6l:
n6v:
-;--;--;;-;---:---;enesrtest crm
teteton I tax
e-marl
-Vdllalkozo r6sz616l:
nev:
6rtesit6si clm
telefon / fax
e-mail

Bokorn6 Horvdth Anita,

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

3. A fent megnevezett kepvisel6 szem6ly6nek v1ltozAsfir6l a Fel koteles a m6sik
Felet halad6k n6lkUl, 6m legk6s6bb 0t (5) munkanapon belUl 6rtesiteni.

4. A k6pviseleti jogosultsdg nem k>rjed ki a szerz6d6s m6dosit6s6ra, illetve olyan
utasit6s 6tadds-5tv6tel6re, amely kozvetleni.rl vagy kdzvetve a jelen szerz6d6s
modosit6s6t eredm6nyezn6.

XIV. VEGY'ES RENDELKEZESEK
1. Szerz6d6s hat6lva:

Jelen szerz6d6s mindket F6l 6ltali al6ir6sdnak napjdn l6p hatSlyba.

2. Bir6sisi kiktit6s:
Felek jelen szerz6desb6l ered6 esetleges jogvitdikat els6sorban t6rgyaldsos riton
kdtelesek rendezni, Felek a polgiiri perrendtart6sr6l sz6l6 1952.6vi lll. tv.41. $-a
alapj6n meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6sb6l ered6 jogvit6k elbirSl6sa
kapcsdn al6vetik magukat
hatdslidrt6l fUgg6en a Szombathelyi J6rSsbir6s{g
vagy a Szombathelyi Tcirv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6nek.

-

-

3. A Felek meg6llapodnak, hogy a jelen szerz6d6sb6l ered6 b6rmely jogvit6juk miatti
birosdgi vagy hat6sdgi eljdr6snak nincs halaszt6 hat6lya Vdllalkozo szerz6d6s
szerinti teljesftesi k6telezetts6g6re.

kijelenl:i, hogy Viillalkozo k6pviselet6re 6s a jelen
szerz6d6s al6irAs6ra megfelel6 jorgosultsdggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel
osszefUgg6sben felmerUl6 kdrok6rt a polgdri jog szabSlyai szerint feleloss6ggel
tadozik Megrendel6 fel6,.

4.. Viillalkoz6 k6pviseldje

Szombathely Megyei Jog0 V6rors OnkormdnyzatAnak mindenkor hatSlyos, a
kotelezetts6gv6llalSsi, utalv6nyo::6si 6s 6rv6nyesft6si eljdr6srol sz6l6
polgdrmesteri utasitds alapjdn az onkorm6nyzat kiad6si elSirAnyzatai terh6re a
polg6rmester, vagy az Altala ir6sban felhatalmazott szem6ly vSllalhat kotelezetts6get.

a

Felek elol'rast6k, azt kdzosen 6rtelmezt6k, 6s saj6t
elhat1roz1sukb6l, minden befolyiistril mentesen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben
megegyez6t, a k6pviselet szab6lyairrak megtartdsAval saj6t kezrlleg al6irt6k

Jelen szerz6d6st

Kelt: Szombathely, 2013..Q.8.. frO .1,Q. napj,An

AlSir6s:
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