uAtnqurt zor szERzfoEs

amelyet egyrdszr6l

n6v: Szomhathely i\{egyei Jogri Viros Onkormhnyzata
sz6[<hely: 9700 Szombathely, K.ossuth L. u. 1-3.
ad6szhm: I 573 3 65 8-12- 1 8

kdpviselti: dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester
a tov6bbiakban mint lMegrendel6,
n6v: Bereczki Kft
sz6l<hely:: 9700 iSzombathely, M6ty5s kir6ly u. 18.
kdpviselo : Elerer:zki L,6szlo
c 6, gi e gy zlkszhrn: I 8 - 09 - I 03 | 2 4
ad5 szhm: | 1 3 I 9' 9 62 -1t - | 8
szdmlavezeto pdinzintdzet neve: OTP Bank Nyrt.
p enzfor gafui szftmla szhma: I I 7 47 0 0 6 - 2 0 I 8 8 92 0
a tov6bbiakban mint V6llalkoz6, aki altnlattevirk€nt a k
elj6r6sban r1szt vett, 6s Megrendel6 \/6llall<ozci ajhnlatilt fogadta
nyertes aj6nlatk<int;

masreszrol a

egytttesen a tov6bbiakban "Felek" vttgy ,,llzerzi5rJ6 Felek" a jelen ki)zbeszerzdsi szerz6desk6nt kcttik egpr6ssal az dlurirol:.t napon 6s helyen, az alilbot felt6telekkel,

I.

EL6ZMENYEK
1.1.

A Megrendelo, mint kedvezmdnyez:,ett, a Nyugat-dun6ntirli Operativ Program ,,Ndvel6si int,5zm6nyek fejlesztdse" thrgyt phlyhzata keretdben tSmctgarthst rry.rt
,,A szqm-

bathelyi Jdtekszigat Ovoda fej lesztdse" cimti NYDOP-5 .3.IlB-I2.-2013-0003 azonbsito szinrru proj ekt rnegval6sit fshhoz.

I'2.

MegrerLdelo, mint ajdnlatk6ro a kozbeszerz6serkr6l sz<ilo 2011. 6vi CVIII. tcirvdny (tov6bbial,rban: Kbt.) alapjin a ,nrddksziget 6voda dtalakitdsdnak ds bdvitdsdnek kiviiltetr
munkdi" thtgybankozbeszerz6si eljrir6st (tov6bbiakban: "kcizb eszerzlsj eli6rds") irldi-

tott.
Y611alkoz6, mint zrjiinlattevo akozbeszerzesi elj|rdsban r6szt vett, 6s figyelemmel arra, hog/ Megrendelo Yiilalkoz6 ajitnlatdt fogadta el nyertes ajantatkdni a Felek
ielen

1.x-t^^-.^--!^:
ko zb esz;er ze

,
! L 1 '.,.1
si ^-^,.-!
szer z5 ddsr kotik
e gyni6s sal.

2, A SZERZ1DEST

-1

ALI'.,OTO DOI(UMENTUMOK

2.1. Annak
meg, a Felek kijelentik, hclgy teljes megdllapod6sukat nemkizlir|lag jelen szerzo{6s
keletkezett iiutor.ut,igy r{el
:;?::1,,'"1::?":_!:?::"1
.o,l3_,o*zer7!.di?,::
'ol.*
tekinter,i, mint arnelyek a
jelen si:erz6dds elv6l aszthatatlan
rds;zeit kepezlk,'" aiVaI
egyiitt c,lvasand6k ds drlelmezendok, krilcjnos tekintetlel az aldbbi dokumenturnokrd:

1.
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feltLivSs (1. sz. mell6klet), dokument6c:iQ Q. sz. mell6klet), krilcinci
kintettel a muszraki leirds, a kivitelezesi dokumentdci6, valamrnt az
zatlan koltsdgv et6s, kie gdszi tb ti$ekoztathsr a adott aj 6nlatkdroi
szok;

-

aa-

V6llalko:26 nyertes ajhnlatdnak teljes tartalma, (3. sz. mell6klet)

V6llalkoz6 felelossegbrilosithsi kotvdn;renek nL6solata (4, sz, me 6klet).

2.2. Felek rogzittk, hr)gy a szerz6dds rnegkotdse, ds teljeqitese sorfur a k
vonatkoz6 szab|lyozhsl c 6lj 6val cisszhangban, a kd zb Qszer zesi alap elveinek
ben tartAs6val [Kbt. 2. $] kell elj6nri.

3.

ASZERZC)DES TAR.GYA
3.1. Megrendelo megrendeli, V6llalkozrl pedig elv6llalja al<.ozbeszeru;esi elj|rtts sor6n,
lonose.n a dokumr:nt6ci6 muszraki leir6s6ban (tov6bbiakban: ,,rnuszaki leir6s")
tfrozolt minosdgi 6s mennyis6gi nrutat6knak, a Nyrgat-dun6ntirli Operativ P
palylzati kiiq6sban fog.laltaknak, vali
valami
,,Neveldsi intdzmdnyek fejlesztdse"cimu palyLzati
kiviteli tervdokumentdci6nak megfelelo, 9700 Szombathely, Gyozelem u. 1/A.
(hrsz: Szombathe:ly 1196718) alatti J6t6ksziget Ovoda 6pit6si munk6inak ds b6vitds - kivitelezds;dt a jelen szerzoddsben meghaihrozott fitalfny6rnak
vSllalkoz6si dijert,

4.

A VALLA]-KOZASI DiJ

41 A felek

r

ffa,

a

jelen

sz:,erzodes tdrgyat krlpezo munka elvdgpdsddrt

jir't

dijal 95.I97

.91

Ft, azaz szhzhriszmillid - kilerrcsz6zegyezer - h6't
szfvnegyvennyol; forint cisszegben hathrozzhkmeg. Az |fabefiz,etese a forditott
zhs szabLlyai szerint tcirt6nik.
4.2,

cisszesen: 120.901,348

A v6llirlkoz6si di.j 6taI,irny6,ras, mely

az

6r.

A v6llalkoz6i dij tafialmazza ahaszn|l
sdges dsszes kcilts6get, igy kiilcincisen
seg6ds:zerkezet ktilts6gdt, valamint az rd
kozmihasznillat <Iijdnal< kolts6gdt, tov

kiiL^
,lla-

:am

rta
sz.

it6s
ri.ilo

Ovoda AtalakitAsi 6s b6v(t6si kiviteli
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4.4. AFelek. meg6llapodnak abban, hogy aY6llalk;,o26 a felmeriil6 tobbletmunk6t az
Ifinyhras v6llalkoz6i dij terhlre v6gzi e1.
4.5. A Meglendelo nyilatko:zik, hogy az epitoipari kivitelez6si tev6kerrys6g el
p6nzi.ig'yi fedezet6vel a.z alSbbrak szerint renrlelkezik: A fedelzet finanszirozhshra az
NYDOP-5. 3.1 lB;12 k6dsz6mii, az Elur6
elnyert t6mogat5sb6l,'valamint Szomb
kcilts6g'vetes6ben biztositott saj 6t forfs
4.6. A Megrendel6 tudom6siul ves:zi, hogy h
tesz ei6get, tgy ak6sedelembe es6s napj6t6l kezd6doen r v6llalkoz6i dij 6fa-val cspkkentett 6rt6ke :uthn aPtk. szerirrti k6rsedelmi kamatot k.citeles ftzelri.

5.

FIZETESI IIELTETEI,EK
5.1.

A V51lalkoz6 k6t darab r6szsit6mla 6s egy darab v6l4szhmla benyfrjt5s6ra, tovhbbh

a

Kbt. 131. S (1) bekezddse, valaminl a412011. (I. 28.) Korm. rendelet 571A. $ (1) hekezd6se alapj6n, legfeljebb a szerzldlses v6llalko zfi;i dij NYDOP t6mogat6sk6nt elsz6molhat6 cisszege 30 o/o-itnakmeg,felelo oss:zegri eloleg igdnyl6sr6re jogosult aza\ttbbiak sz,:rint:

-

El6legbek6r6 dokumentum'. Az el6leget a Y6llakaz6 sz6llit6i elolegjanudr 31" napj6ig ig6nyeltLetli a Megrendelotol. A
abban, hogy az el6legkdnt kifizetett osszeg arpg,Lmithsra. A V6llalkoz6 a s;zerz5d6s elszfmolhat6
oh-a
6s az igdnyelt sz6llit6i eloleg kiilonbcizetdre jut6
ossireg6nek I0
t6mogat6s osszegdnek megfelelo m6rt6kri, az NFU javfra szolq, a
412011. (L 28.) lKorm. rendelet 57lA. $ (3) szerinLti lbiztosit6kot nyujt[

-

Az L

ij

elpnlet tetriszrigetel6sdnek befdjer6szsz{tmla: A Vdllalkoz6 az
jogosult
az els6 rdszst,ttmlilt benyrijtani. Arrdszszdmla dsszbge
z6se utdn
a sz,erz6d6ses osszeg 20 oh-a.

- A2.

rlszszhmla: A V6llalkoz6 av6lasz',fa
bels6 vakol6s elk6szi.iilte, 6s a nyililszhrQk
sodik reszsz|mlffi benviritani. Arl,szsziim
szeg25 o/o-a.

-

A vdgszttmla: A V6llalkoz6

Felek rdgzitrk, hogy tartal6kkeret jelen elj
tal6kkeretre utal6s igy k:izhr6la.g a Kbt. 13 1

A Felek rogzitik, hogy a r6szszhml6k

6,

szaki ellenor es a mesrendelo 6ItaI l<iado
5.3.

a

m6Osz-

a mennyisd[i 6s minosdgi hiSnyok p6tlflsa,
a mLuszaki ffiadtsleztirtsa 6s a j6t6116si biztositdk rendelkez6sre bo0s6t6saL ut6nL jogosult a v6gszilml6t benffitani. A vlgszhmla cisszege a
szerzode:;es ciss;zeg 5!i o/o-a.

5.2.

itrt

A

szhnil,ilkat a Megrendel6 nr:v6re kell
kell benyrijtani. Eloleg igdnyl5se esetdn
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teljesitds napja azonos az eIoIeg v6llalk
A Megrendelo az adott szhmllira jut6 s
utiln a szilmlSt tov6bbitja a NYDOP t
szilllitoi kifizet6s keret6ben eg'yenliti ki.
130. $, a Ptk. 29218. $ (1) bekezd6sr, va
12-14. ii szerint tdrt6nik. A kifizetrisek
szlmlfijitratcjrt6no 6tutal6ssal ti5r1drurek.
5.4.

A Mesrendelo az 6ltal6nos folsalmi ad
Afa tr,.) 142. $ 1tl Uet, U;
hogy a thrgyi munka 6pit6si hat6s6gi enged6lykdteles,
v6bbia]<ban

tovAbbha',2 Afa tv. 142. $ (3)
bekezdds6nek meg;feleltien nyilatkozik arr6l, hogy a lv4egrendel6 megfelel az Afaltv.
142. $ (3) bekezd(:s6berr foglalt felttSteleknek. A Megrendel6 thjdkoztatja a V6llalkoz6,hog,1 a szerzocles 6s annak teljesrit6se esett5n a kifizetds az ad6zhs rendj6r6l szdl6
2003.6vi XC[, torw6ny 361A. $ hat6Llya al6 esik.

6. A TELJESII]ES HATA.zuDI]JE,

MIf,DJI'

6.1. A teljes[t6si hathndo:20|14.jflius 31. napja.

telj esit6sre jogosult.

6.3. A V6llalkoz6 hatdridoben teljesit, ha aYilllalkozo a szerzodes teljesitdsdnek kdsLre
jelentdsJt legkdsobb a teljesitdsi hat
hciz, 6s a muszaki |tadhs-iltvetel a I\
dik, 6s az esetleges hi6nyp6tl6si n
megkezddsdt koveto 10. naptfu:i napon leztnul. A teljesitdsigazalils a mriszaki 6tad[s6tv6tel lezArhsht kdvetocn 6llfthato ki.
A mtiszaki tfiadfs-iltvetel idopontj 6t aklszrejelent6s 6tv6tele ulfn a Megrendelo kclteles kitu:zni. A mrisizaki ifiadis-ittvltelt a k6szrejelent6s ifivdtelet kcivet6 8 napt6ri napon beliil kell megkezde>nt.
6.4.

A kivitelez6s r6szletes

mtlszal..i iite.mez6s6t aYfiIalk:oz6 6ltalktszitett,6s a szerhoddskot6s elott a M.egrendel6 ftiszdre fitadott heti bont6sri vonalas iitemterv tartalmbzza. Az titemteru megval6sullsftt a Felek a heti gyakoris6gri munka6rtekezletelgen
megvtzt;g61j6k, 6s az titemtervet sztiks6g szerint aktualiz|ljfik Az titemtew aktuahf,6l6sa nern m6dosithLatj a a szerzad6sben rogzitett teljesitdsi hat6rid6ket.

6.5. A reszs:zttmlitk es avegsztrmla benyrijt6s
orzi, es javaslata alapjhn a Megrendel6 i
rcszdrol Lal<6zi Glrbor. a Vdrosrizemelte
6.6. A Megrendelo az 6tadir;-5tv6te1i eljlir6s
fedezetl hi6nyokat, hib6kat j egyzokcinyv

6.7. AY|llelkozo koteles a mr"iszaki ifiadisfitadni a Megrendelonek az fttadilsi <Io
gyek, hasznillati utasit6sok, megval 6sul

4.
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g6t taniisito nyilatkozal.okat, vrzsgliati eredm6nyekert, kimutat6r;okat, igazoll
kcjzmris:zolgdItat6i, szalchat6s6gi n'yilatkozatol<at es hozzhjht:ulilsokat, valami
hasznAlatba v6teli enged6ly ir6nti k6relem ben'yujt6s6r61 sz6I6biz<>nylatot.
6.8.

Az

frtadhs-Stveteli elj6rfs megkezd,ise nem tagadhalo meg, ha a Megrendelo
olyan kisebb hi6rLyossdrgokat 6llapjlt meg, amelyek a ldtesitrn6ny rendel
haszn|lifiSt nem ak:adhly ozzhk. Az 6t.ad
ha az esetleges hi6n1p6t16si munkSl< a
n61kti1 elv6gezhet6k.

6.9. Ha az tradhs-ittv6teli elj6r6s megkez:d6s
t6sszerii haszn|lat<tt nem akadlrlyoztr hi
t6ridoig nem kdsziilnek el, akkor a lvleg
replo osrszeg6nek visszalartdsa mell:tt
rulhat. r\ Felek az ffiadhs-htv6teli eljfrit
hat6riddt hatinozhatnak meg. Azujabb hat6rido eredmdnytelen eltelte uthna Megr$ndelo az el nem kdsziilt javit6sok tekintet6ben ig6nyt tarthat a9.2. pontban meghatAfozott hibris teljesit6r;i kotb6ne.

6.10.A V6llalkoz6 alvhllall<oz6 ig6rrybev6tel6re a K,bt. 128.$ (2)-(5) bekezd6seiben fogfalt
rendelkez6sek betzrrt6s6.'zal jogosult. V6llalkoz6 a jogcsan ig6nybe vett alvilllalkozddrt
rigy felerl, mintha a munk6t maga vlgezte vohLa, alv|llalkoz6 jogosulatlan ig6nybetetele esel:6n pedig fl:lel6s minden olyan karlrt is, amely andlkiil nem kcivetkezett volna
be.
6.11.

A Felek meg6llapodnak

abban, hog'y amennyiben a teljesit6s min6s6gdvel kapcsollatkivitelez6s
tdosza.kftbant,
al<fr a j6t6ll6si (is szavatossligi idoszakban - lkcj.rita
zdtttik
meriil fel, r:lfogadj|k az EML Epitdstigyi Minos6gellenorz6 Innovfcl6s
Nonprofit Kft Gyori Minosdgellen6rzo Allomiis6nak (9027 Gyor, V6g6hid u. 2.)
szakv6ft:m6ny6ben meg6llapitottakat. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy amennyibe4 a
szakert(t hi6nyossligot, rr4gy hib6t illlapit meg, akkor szakvdlem6nyben foglaltak sperint kciteles a kijavit6st halad6ktalamrl, saj6t kcilts6g6n elvegezni.
ban

6.12.

al<6r a

A Megrendelo mtiszaki ellenore:

6pit6szet:
villamoss6g:
6p.

7

.

g;6p6szet:

BenkoJ6nos(I\4E-EI-18-0208)
Horvfth GyulaVladimir (SME-VI/1-MMI(-18-0076)
Kaposi Zsolt (IIG-I-18-0544)

A MEGRE\IDELO JOGAI iiS TOTPT,EZETTSEGEI

7.I. A Megr:endel6 koteles a v|llalkozdsi dijat a jelen szerzodesben foglaltak szerint

a

V6llalkoz6 r 6sz6r e me sfizetni.
7.2. A Megrendelo kcjteles a rendelkezdsre 6116 kirriteli miiszaki tervdokument6ci6t 6s bngeddlyeket aY ftllalkozo reszere a szerzoddskciteskor Sladni.

5.
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7.3. A Megrendelo kciteles a munkateri.iletet az alSbbiak srzerint ifiaclm aYdllalkoz6
rc: Az fj 6piilet teriiletr; 2014. m6r,oius 3-ttn, a megl6v6 6ptilot fitalakitand6 teriil
20 | 4. 6lrrilis 1 8 -6n, illetve 20 I 4. j rinius 2-6n kerul Stadilsr a.
A munlraterulet 6tadhs6nak r6szleter; leir6s6t az aifinlatteteli dokumentfci6 t
za.

A Felek krjtelesek az 6tadis-51.v6teh:61 a jegyzokonyvet felvenni, valamint az fiadfts6tv6tel rrapj6n az 6pit6si napl6t megnyitni.

7.4. AMegrendel6 szavatolja, hogy a jelen szeruocllstfirgyhtkepezo kotelezetts6gek tef
sit6s6t lrarmadik szem6ly joga nem \rorlStozza.

e-

vlgzeset ds a felheLszndl6sra keriil6 anyagokat b6rmikor, mindenfdle korl6toz6s n6lki.il
ellenoriz. A V6llalkoz6 nem nenter;iil a felelossdg al6l, ha a Megrendelo az ellen]orz6st elnrulasztotta, vagy nem nregfelel6envdgezte el.

8.

A VALLALKOZO JOIGAI
8.1.

NS

TOIBTEZETTSEC}EI

A

munlcateri.ilet e[6irt elkeritdsdr6l, lez6rdsdr6l, a
mezteto jelzdsek, t6bl6k elhelyez6s(irol 6s a teriilet orulsercI aYfilalkoz6 sai6t k$lts6g6n koteles gon<losko dni.

8.2. Az 6vorla 2014.6pri1is 18-ig a megl6v6 6ptilet eg6sz6n, ezt kcivet6en20l4.junius p0ig a megl6v6 6ptilet eg.y rdsz6n mtikodik. A Vdllalkoz6 kotele,s az ovoda kivitelef6s
alatti mukod6s6t a munka meg,szervezesenel (pl.: kcizmriell6t6sok folyamatos biztOsit6sa, anryagsziilitbrs, anyagtfrctl6;s, r;tb.) figyelembe ."e ni. A VSllalkozo koteles az
6voda rmikod6s6hez szr{.iks6gers szerndlyi
lans6g6f biztositarri. A V6llalkozo zajjal,
elozetesen egyeztetett id6ponLokbdo., a z
cscikkerrt6se mellett vds.ezhet. A munkav6
8.3.

A V5llalkoz6 koteles a munkatertilet orzds6rol ds vagyonvddelrndrol, valamint
kateriilet 6s az 6vada bi:ztons6qos ell<iilonitds616l sondoskodni.

8.4.

A V6llalkozo a sz"erzod6sben v6llalt munk6t koteles hatftndor<>,I. oszt6lyri minosBgi

a mUn-

szinten, a magyat szabv6nyoknak, illetve a hat6lyos jogszabiiyi eloir6soknak megfeleloen elv6gezni,
8.5.

A V6lla.lkoz6 kdteles az:, epitotpari k.ivitelezds sor6n keletkez6 hullad6kok - engeddlylyel rendelkezokezelohaztorlenl - r:1sz6llit6s6r616s elhelyezdsdrol gondoskodni.

8.6. A V6lla.1koz6 koteles beszerezni az elkeszijlt ldtesitm6ny rendeltetdsszeni haszn6ldt6hoz sziiks6ges, a l6ter;itm6ny megfelelos6g6t tanfsit6 nyilatkozatokat, vrzsgillati
eredm6rryeket, kirnutat6sokat, igazol6sokat, kozmuszzolg6ltat6i, szakhat6sdgi nyifatko zatok at 6 s ho zzirj 6ru1 6s o k at, b e I e 6rtv e a hasznillatb a v6te li en ged6 ll i s .
8.7.

A V6lla.lkoz6 koteles a Megrendel6t:minden olyan ktiri.ilm6nyr6l halad6ktalanul 6rttesiteni, amely a v6.lIalkoz6s eredmdnyessdg6t vagy kell6 id6re val6 e1v6gz6s6t vesp6-

6.
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illetve g6tolja. Az lrtesit 6s elmulasz1:,6shbol

9, A SZERZ'DE

S

T B IZ:I

O S i:IO

MELLEI''KOTELI]ZETT

SI

EGEK

9.1. V6llalkoz6t eloleg ig6ny 6se eset6n azelolegre vonatl<pz6an a412011, (I. 28.) Ko4m.
rendelet 571A. $ alapj6n a erzodds elsz6molhat6 os;szegdnek l}Yo-a 6s az ig6nfelt
szilllitoi eloleg ki.ilonbcj:tet6r jut6 tdmogat6s iisszeg6nek megfelelo m6r16kri, az NfU
javtua s:2616, a Kb1.. 126. $ (6) bekez
it6k-nltJt6si
|llalkozo - c
(I.
retrdelet
2tl.) Ko,rm.
heh.412'.011.
kozvetlen tu
sult - vezet6 tiszts6gviseldjdnek vag
delkezo tulajdonor;dnak, vagy egyiiltese
rendelkezo term6szetes szem(lly tulajd
szewezet 6ltal v|llalt kezess6p;, valamin
kezess6;g is elfogadhato a sztilitoi elole
31.) Korm. rendekrt 77. $ (1a) bekez:d6se
kotdtt s;zerzod6s elsz6m,olhat6 ,5ssze1g6nek 10 o/o-a erejlig mentestil a biztosit6knyoj[e.
kcitelezr:tts6ge al6l. A biztosirt6knal< a v1gszhmla terljesit6sigazolilsa kiad6s6ig l{ell
rendelkr:z6sre 611nrL.
9.2. Ha aYitllalkoz6 hiib6san teljesit, eslvagy a V6lllalkoz6 a Megrendelo 6ltal kozolt j6t5ll|silszavatoss6gi kifog6st nem sziinteti meg teljes koniien 6s mogfeleloen a szerzodpsben rogzitett hat6rid6n, illetve a mrir;zaki ffiadasi vagy j6tall6silszavatossdgi feliilvipsghlatijegyz6kony.vben rcigzitett hat6ridon beliil, rigy Megrendelo a hiba elh6rit6sbig
terjedo id6tartamra hiblLs teljesitdsi kdtbdrt ktivetelhet Yhllalk<>zot61, tov6bb6 gyaJ<orolhatja hib6s telje:sit6strol ereclo eglr6b jogait is. A hib6s teljesit6si kcjtb6r m6rt6kq: 1
o/o I napt. A hib6s teljeslt6si kcitb6r alapj
nett6 ellenerl6ke. Az el6,ll6sijog melgnyil
9.3. A felek meg6llapodnak abban, hogy'a V
k6sedelmi kotb6rt ftzetri. A krSsedetmi kcjtb6r m6rt6k.e naponta | %o, alapja a szer3,6d6s teljes nett6 ellendrt6ke, legnagyobb 6rtdke 30 napi t6telrrek megfelel6 cisszBg.
Nem kcivetelhet6 lcotb6l. ha a'V6llalkoz6 nem neki felr6hat6 okb6l esik k6sedelembe.
A k6seclelmi kcitb(ir avessz6ml6b6l keriil levon6sra.
9.4. Jelen silerzodes V6Ilak:lz6nak felr<ihat6 okb6l beko.,uetkezo meghirisulfsa (teljesitds
jogos ok n6lkiili rnegtagaditsa, Meg,rendelo szankci6s el6ll6sa vagy felmonddsa !61lalkoz6 szerzodds:;zegdse ok6n) esetdn a meghirisuld.si kdtbdr mdrtdke I0 yo, alapja
me ghiri su1 6s s al 6ri ntett szolgtitat6s c,k nett6 ell en6r16ke.
9.5. Teljesfl;6si biztosit6k: A f'elek meg6llapodnak abban, hogy a szeruodes teljesit6se elmarad6sdval kapcsolatos ig6nyek biztositdkakdnt a sz:erzodds __ tartal6kkeret n6lkdli*
-teljes nett6 ellen6rt6k6nek 5 %-61 kdtik ki. A V6ltalkozo a biztosit6kot kcitele$ a
Megrendelo rendelkezesere bocs6teLni legk6s6bb a szerzodls hat6lyba l6p6sekorf A
biztosit5knak a mLriszaki dtadirs lez,6rt6ig kell rendenkezdsre lillnia. *Felek rogzllik,
hogy a tartal4kkeret jelen eljci.r'ils lcupcsdn nem kerillt alkalmazdsra, a tartaldkker{tre
utalds i,gy kizdr6lag a K'bt. 126. $-raL utalds miatt keriilt feltrintetdsre.

9.6. Jfthllhsi biztosit(rk: A felek rneg6llapodnak abban, hogy a szerzodes hib6s teljes{t6sdvel kapcsolatos ig6nyek biztositdl:ak6nt a szr.erzodes; - tartalllld<eret n6lkiili* - tefies
7. t' 12
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kiviteli

nett6 el.fen6r16k6nek 5 %-6t kcttik ki, A Villall<oz6 altiztosit6kot kciteles a M
lo rendelkezlserc bocslrtani legk6stibb a teljesit6s idopontj6ban, azaz a mriszaki
adds lezzdrdsakor. A biirtosit6knak a j6tdll6si idoszak lej6;rtfi kciveto 30. napig
rendelk,:z6sre 511niLa.
9.7

. Jbthllhri: A V6l1alkoz6 az illtala elv6gzett munkSra 36 h6nap j6t6ll6st

v611al.

A

j

l6si idoszak a mtiszaki /Jadt.s-ifive1lel Iezdrttstfi kciveto napt6l kezdodik a sze
thrgya teljesit6se sor6n megval6sult l6tesitm6ny, tov6bbi valamennyi egy6b
m6ny, 1g6p, berendezls, szerel6stec,hnikai vezetlk 6s szerelv6ny, stb. tekintetd
fiiggetleniil att6l, hogy uokat V6llalkoz6 mikor szere',ztebe.
9.8.

A Felek megSllapodnak abban, hogy a munk6t az ttadhs-fitvdteli

.L-

n,

elj6r6s

szhmitott egy 6v erltelt6'vel, meqjd a.36 h6napos j6trlll6si idoszak lejdrtakor ism

meg kell vizsg6lni (ut6-feltilvizsg|lati e1j6r6s).

A

Megrendelo koteles az
feltlvizsg6lati elj6r6st elokdsziteni, lralamint arra a V6llalkoz6t meghivni.

9.9. A YSlla.lkozo a 9. ji. 6s a 9.6. pontokban meghathrozott biztosit6kokat a Kbt. 126. $ 6)
',ia
a) pont 6s (7) bekezd6rs alapji5n, aY6llalkoz6 6ltal villasztott m6don,
nyrlatkozat form6j 6b an b o c s 6tj a a M,e grendelo rendelk ezds5r e.
A banklgarancia nyilatkozatot, a banki kdszfrzeto kezess6get 6s a biztosit6si
alapj6n kidllitott \:eszfrr,eto kezessdgv6llaldst a Megrendel6 akkor koteles elfr
ha az a penzintlzr:t felt6tlen kcitele:zettsegv|l[alils|t tartalmazzu 6rv6nyess6ge az
ad6s-6tv6tel lezdrlisdt6l szimitott 37 havi idotartamig tart, 6s a penzintezet
magifi, hogy a Megren<lelo fi1,al igtinyelt - de legfeljebb a garanciav6l1a16 nyilat
zatban megjelolt - cissz:eget a Megrendelo bankszSmlilftra iltfialja; felt6ve, hogf a
Megrendelo nytlutkozza, hogy a V6llalkoz6t a teljesit6sre 15 napos p6that6ridolvel
felsz6litotta. 6s a \/6llalkoz6 kritelezett
9.10. Felel6ss6gbiztosit:ls: Felek rmeg6J[1ap
Iet ifiad,fsitol a mitszakil 6tadAs-6tvdteli
szerel6si munk6kra 6s valameruryi lr5tesitm6nyre koteles teljes koni, legal6bb 9 milli6
Ft/alkalom, illetver 90 milli6 Ftl6v kfrertdkri feleloss6gbiztosit6st kdtni. A biztosit6si
kotv6nl' mdsolata.i elen szeruo<les 4. sz. melldklete'
1

O.

A FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1.A szerz,odo Felek

jelen

szer:zodds marad6ktalan megval6sitrisa 6rdek6ben folyariratosan elgyiittmrikodnek. A Felek iddben thjekartaldk egym6st minden olyan t6nyf6l,
amely er szerzodds telj esit6s6re kihat6ssal lehet.
a

10.2.4 Felel< egyi.ittmirkodds6nek r:ls6dleges f6rurnai: az epitesi naplo 6s a heti gyak$ris6ggal l arlott helyszini munkaerlekezletek.

l0.3.Az 6pit6si napl6 'rezet6s6n6l a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltal az
ir6nyad6k. Az 6pit6si napl6ba bejeg,yz6seket tjn6ll6an csak a k6t f6l 6ltal ajelen s4erzod6sben meghatiirozott k6pvisel6k 6s a megbizott muszaki ellen6rok tehetnek. Az
6pit6si napl6 vhllalkozoihozzffdr6s:,6hez sziiks6ges, egyszer haszn6latos bel6p6si Jelsz6 a sz:,erzodes al|irhsakor mdg nenr ismert.
1

0.4.

0n6ll6 napl6bej eg :,yzlsrej ogosult:

8.
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10.4.1

6s bovitdsi

kiviteli

A Megrendelo r6sz6rol:

-

Cifbor

a'y'drosiizemeltetdsi Oszt6ly vezetbie,
a l) eruhi.zhsi Iro da v ezet(ii e,
T6th Istv6n
Borsodi IstvSrL beruh6z6si igyrntezo,
a 6.I2. pontban felsorolt nniszaki ellen6rdk;
Lal<€zi

10.4.2 A V6llalkozr5 rlszdrol:

-

1

0. 5

.

BereczktLhszlo
Kajcsos Lajos
Kiss Istv6n

6pit6sz felel6 s miiszaki v ezeto (Mr/ -E p/C I I 8 - 7 03 47 ),
vill. fel;lo s muszaki v ezetg (MV-Ep/EV/1 8 -0008 8)
6p. g6p. felelos miiszaki v ezeto (M'V-Ep/EV/ 1 8 -00 0 8 8

A Y 6llalkoz6 kote les halad6ktalan ul thjekoztatni a Me grendel6 l, ha a jelen
teljesitdse elott, vagy a szerzodls teljesit6se alatt ellene cs6d-, felszhmolilsi. v6
sz6mo15si vagy vlgrehajtAsi elj6rSs indul.

10.6,

10.7.

1

a Megrendelov<tl az NYDOP projektbol
teljesit6se 6rdek6ben. A V6llalkoz6 kote
rnegfelel6
besz6nrol6si kotelezettr;dgek
fenti crilb6l a Megrendelo rendelke:z6sre 6Ilni, valamint koteles a dokumentumo
Megrendel o 6ltal megjelolt hat6ridtin beltil 6tadni.

A V6llalkoz6 koteles egyiittmiikodni

A Feleli: meg6llapodnak abban,, hogy amennyiben aptiyhzatrthmogaths a Vfllalko
ra viss:zave zethetb ok rniatt csokken, akkor a Megrendelo az oL &tkart a V6llal
ra |thhrithalia.

8. Kapcsolattart6sra kij elolt szem6ly

0.

10.8.1. a Melyendel6 rdsz6r6l:

- T6th Istv6n
Borsodi Istv6n

beruh6zdsi irodave:zeto
('3 0 I 4 | 28 630 ; to th. i stv an@sz:ombathely' hu),
beruh6z6si igyrnte:zo

borsodi.istvan@szombathely.hu),
Horv6thnd PetlLo STilvia projektmenedzser
(|\0 I 7 0899 49; petho,szilvia@)bfh'hu);
(30 I 27 925 47 ;

1

0.

8,2. aY 6llalkoz6 r6sz6rol :
-'Bereczki LLszI'6

igyv ezeto, felelos muszaki tr ezeto
(3 0/9 94

10S2

; b er e<>zklkft@isisc om. hu),

11. A SZERZC)DES MODOSI'TESA, MEC}SZUNTETESE
1

1.1Jelen s:uerzod6sben szab6ly ozctttakat csak ir6sban (papir alap'(t dokumentum), a Fdlek
cegszeri alfuirfsftval letLet m6clositani. Sz6ban, r6uta16 magatarthssal vagy ir6sbanf de

a szerzodlst al6ir6 k6pviselo szem6lyektol eltdro beoszt6ssal rendelkez6

szemdl$'ek

6ltal tett jognyrlatkozat a szerzodds.m6dosit6sdra nem alkalmas.

1l.2Jelen szeruoddst a Kbt. eloir6sainak megfeleloen, a kozbeszerzlsi eljfras
megkot:ott szerzod6sek m6dosit6s6ra vonatkoz6 szabitlyok betartfs6val lehet
tani.
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m6ly6nek, a napl6beje
1.3A Felek meg6llapordnak abban, hogy a kapcsolattart6
re jogosult szem6ly6nek vagy a telj,:sit6si igazolSs ki llithshra jogosult
me gv tito zfts a nem mino si.il sze,rzo dd sm6 do sit6snak.

1

azonban a V6llalkoz 6 khrht
b6rmikor el6llhatt, k
lo a szr>rzod6st6l azerl filt
az addip,, felmeriilt koltsdgeit megftzetni. Ha a M
t,
hogy itYdllalkoz6 a mu
nyilv6nvalovh
lejilrta
elott
mert a tr:ljesit6si hrrt6rido
csak oly'an sz6mottev6 k6sdssel tudja elv6gezm,hogy
l6nek rrL6r nem 5l| 6rdekdben, a Mr:grendel6 a
lyok szerint k6rt6rit6st kcjvetellLet.

I 1.4A Megr,ondel o a sz:.erzod6st6l

1

1.5Ha a mrmka v1gz1se sor6n a kdri.ilm6nyek arra engedt
jesit6s hLib6s lesz, a Megrendel6 a fogyat6koss6g kik
hat6rid6 sikertelen eltelte ut6n lgyakc'rolhatja a hib6s

11.6,4' YSllalkoz6 tudom6sul veszi, hogl' hib5s teljesit6s
valamint a hat6lyors j ogszab6lyokban, foslaltak szerint

1

2. VEGYES R.ENDELK]EZESEK
hatfiyba.

12.1 Jelen szerzodls mindkdt lt6l 6ltali al6ir6s6nak.napjfun

12.2 FeIek lelen szeruL5d6sbol eredo esetleges jog"zit6ikat ls6sorban t6rgyal6sos riton $citelesek renclezni, Felek a p<tlghn perrerLdtart6srol s2616 1 52. 6vr III. tv. 41. $-a alapliln
meg6llapodnak abban, hogy a sz<trzod1sbol eredo jogvi
magukat - hat6skortol friggoen - zL Szombathelyi Jfrhsbi
v6nyszek kizfrolagos rillet6kess6g6nek.

12.3 Felek meg6llapc,dnak, hogy amennyiben jelen
ut6bb 6rvdrLytelennek min6stil, a szerz6d6s t<jbbi rdszet
Felek a szerzodest az (irvenytelen rdsz nrilktil nem kcjtcjtt
12.4 Jelen s;zerzodesben foglalt b6rmely jog kdsedelmes
t6s6nek elnrulaszt6sa nem .jelenti a jog,ck 6rv6nyesitd
mely jog r6szleges vagy krzlhr6lagos 6rv6nyesit6se nem
rad6 jog 6n,6nyesit6s6t.
12.5 Jelen stzerzodes al6fu6stxaI V6llalkozo kotelezi masti
t6se sor6n tudom6s6ra iutott adatohat. inform6ci6kat, ii

brirmelyik rendelkezdse

illetve v{latiibbi, illetve a fenn4la-

va16 lermond6st,

ja ki

a

arra,hogy aszerzodes
6s tizletpolitikai
lslvagy szem6lyekre vonatkoz6 v6dett adatokat I a tov iakban egytittesen: adat(o[<)/
ijzletr titokl(dnt kezeli. V6llalkoz6 szerz:odds teli esit6se
n tudom6s6ra jutott ada
harmadik frilnek nem adhalja ki, azokat csak a jelen
is telj esitds6hez sztiks6$es
mertdkben hasznttlja. V6llalkozo ennek megtart6sfr6l a fe
ell6t6s6ban kozremii
do munkat 6r sat, alv 6llalkoz6r, telj r: sit6s i se g6dei teki
inform6ci6k 6s adatok iizlerti titold(dnt tcirtdn6 ke:ze16s6re
lalkoz6t jelrln szerzod<lslejftratat krivet6en is korl6tlan idei
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12.6 Szombathely Megyei Jogir Vrlros Onkorm6n
zettsdgvhllal6si, utalvfnyozSsi 6s 6rv6nyesit6si elj
alapjhn az cjnkormfuny:zat kiaddsi e\otfinyzatai terh6re a
b an felhatalmazott sze m6lv v6ll alhat kcitelezetts 6 set.
12.7 Y6llall<oz6 kotelezetts6get vrillal, hogy thrgy szert
kenysdge sc,r6n a Megrendelo erdekeit nresszemenoen
dekeit s6rt6 elonyoket, jogokat nem szerez.
12.8

A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s a) pontj6nak

es

bovit6si kiviteli

mindenkor hat6lyos, a k
s2616 polg5rmesteri utasi
g6rmester, vagy az iitala

munklival kapcsolatos te{6el6ttta.rtja ds Megrendelo pr-

erleget t6

V6llalkozo a szerzodes teljersit6se sor6n nem fizethet ki, i
teljesit6s6ve:l osszefiig;g6sbern olyan kcillts6geket, melyek
pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo t6rsas6g teki
a Y |llalkozri ad6kci tele s i civedelm6nek c s cikkent6s 6re alkal

12.9.

A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s b) pontjfnak

eleget

V6llalkoz6 koteles a jelen

szerz(>dds teljesitds6nek telj s idotarl.ama alatt tulajdonpsi
gzhmdra
szerkezetet a Me srencl elo
mesi,smerhet6v6 tenni, Yhllalkoz6 a megismerhef6:od6s idotartama alatt ir6sban
v6 t6telre vonatkoz6 kcitelezetts6ge mellett a jelen s
rkezet6ben bekovetkezett V61kdteles tdjdkoztatni Megrendel6t rninden, a tulajdonosi
hatilly 6nak m e gj el ci 16 s 6Ve l.
tozhsr6l, a rnegv6ltozc>tt es az
adatok, valamint a v6lt
jelen
alatt haladdktalanul ir6sban
V6llalkoz6 a
szerzodd:s teljesitdsdraek teljes idota
n megjelolt iigyletekr6l.
koteles Megrendelot drtesite:ni a Kbt. 125. $ (5) bek

-

-

ij

12.10. A Kbt. 125. $ (5) bekezd6sdnek eleget tdve Felek rogzitik, hogy Megrendelo 1ioges ol'yan hat6rid6vel, amply
gosult 6s egyben kdteles a szerzoddst felmondani - ha szi.i
lehetSvd teszi, hogy a szerzoddssel 6rintr:tt feladata elldtd
51 gondoskodni tudjon - ha

b) a Y6llallkoz6 kcizvetetten vagy kozvetleniil
szetez valarnely olyan jogi szemdly vagy jogi
t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56.
felt6teleknek.

l2.ll. A Klbt. 125. $ (6) bekezd6s6nek eleg
bekezd6s sz:erinti felnrLond6l; eset6n a Vrillal
s

itett

szo

Ig

6.ltatis szeril6 d6s s zeri p lnzberli ell

12.I2. V6llalkoz6 kdpviselirje kijelenti, hog
dds al6ir6sdra megfele16 jogosultsiiggal rend
felmeriilo k6rok6rt a polgdri jog szabiiyai sz
12.I3. A jelen szeruodls mell6kletr;i:
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1. sz.

2. sz,
3. sz.

4. sz.

me116k1et: atlnlati felhiv6s.
me116k1et: azajhnlatifelhivSskdzbeszerz6sildokumenthci6ja,

me116klet:

merll6klet:

aYillTalkozo aiilnlata.
a\t6llalk<tz6 felel6ss6ebiztositrisilkotv6ny6nek m6so1ata.

amelyek a szerzodds szerves rdszdt k6pr:zik, att6l elvhlasi4hatatlanok

lelen szerzr5ddst
Jelen
szevL5ddst a Felek elolvastdk, azt kozosen drtelme{tdk, ds :;ajit elhatilrozhst
elhatilroz6suk
minden beic1y6st61mentesern, mint iigyleti akaratukkal mifldenben megegyezotirtfk

6pvisel6 neve:

Y |Tlalko zo k6p vi

s

el et 6b

en

,its:t"i'l#iz'-'2f,'4"
.:
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