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ndv: Szombathely l\4egyei Jogri V6ros dnkorm nyzuta
sz6khely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
ad6szArn: | 57 33 65 I -2- 18
k6pvisel6: dr. Pusk6s Tivadar polgarmester
mint Megrendeld,

ah\
n6v: Bereczki Kft.
sz6khely: 9700 Szornbatheiy, M5ty6s kirily u. 18.
k6pvi s e16 : B ercczki L6sz16
c6gS egyzlkszfnn: 1 8 -09- 1 03 1 24
ad6szAm: 113L9962-2-|8
szlmlavezeto p6nzint6zet neve: OTP Bank Nlnt
p 6nzforgalmi szdmla szdma: IL7 47 006-201'88920
mint Vfllalkoz6

(a tov6bbiakban "Felek'o vagy ,,Szerz6d6
al6bbi fe1t6te1ekke1:

F

elek") kcitdttek az alulitott napon 6s heiyen,

az

EL6ZMENYEK

1.1.

A Megrendel6, mint kedvezm.dn.yezett, a Nyugat-dun6ntuli Operativ Program ,,Uj
Virosliget 6pit6se Szombathelyen" t6rgyu, NYDOP-3.1.1/B1-13-k-20 3-0007
azonosii6 sz[mt p lyinata keret6,ben temogat6st nyert a ,,Mesev6r 6voda ktiz<iss6gi
c61ir felirjit6sa" cimri proj ekt megval6sit6s6hoz.

mint ajarlatk6ro a kdzbeszerzdsela6l sz6l6 2011. 6vi CV[I. tcirveny
(tov6bbiakban: Kbt.) alapj ar a ,,Mesevar Ovoda k6zciss6gi c6if felfjit6s6nak,
Atulakilas|na( b6vit6s6nek kivitelez6si munk6l' t6rgyban kcizbeszerz6si elj6rdst

1.2. Megrendel6,

(tovSbbiakban:,,k\zbeszeru1si e1j6r6s") inilitott.
V61lalkoz6, mint ajdnlattev6 a kdzbeszerz1si eljSrisban r6szt vett, ds figyplemmel
arra, hogy Megrendel6 V611alkoz6 ajdnlatdt fogadta el nyertes aj 6nlatk6nt a Felek
jelen kdzbeszerz6si szerz6d6st kotik egymdssal.

A SZERZ6DEST ALKOTO DOKTIMENTUMOK
2.1. Annal< okin, hogy jelen szerz6d6st a Fekft a krizbeszerzdsi e1j6r6s alapj 6n kcit6tt6k
meg, a Felek kij elentik, hogy tr:ljes meg6llapod6sukat nem kiz6r6lag jelen szerz6d6s
tdzsszdvege tafi.a\mMzu A kdzbeszerz1sj. e1j 6rlLs sor6n keletkezett iratokat fgy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dt:s elviilaszthatatlan rdszeit kdpezik, azzal
egyiitt olvasand6k ds drtelmezencliik, kiilctncts tekintettel az alitbbi dokumentumokra
(tov6bbiakban:,,szerz6ddses okmlLrLyok"):

-

felhiv6s (1. sz. mel16k1et), dokument6ci6 (2. sz. mel16k1et), kiildnds tekintettel a
mriszaki leiriis, a kivitelez6si dokument6cirl, valamint az arazatlankllts6gvet6s,
kieg6szit6 tdjdkoztatdsra a.dott aj5:rlatk6r6i vdlaszok (amennyiben effe sor
kenl1t);
V6llalkoz6 nyertes ajdnlatdrrak teljes ta ahna, (3. sz. mel16k1et)
a Vdllalkoz6 felel6ssdgbiztositdsi kdtv6ny(lnek mSsolata (4. sz. mell6klet).

A

szerzoddses okm6nyok kdzrlitti, ugyanazon k6rd6sre vonatkoz6 b6rmely elt6r6s,
ellentmond6s, 6rtelmezdsi nehdzsdg eset6n a legteljesebb mtlsza.ki-szakmai tartalmat
rogzit6 rendelkez6s az ir6nyad6.

2.2.

A

a

killfctldi ad6illet6s6gii Vrilla[koz6 kdteles
szerzlddshez ana vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar
ad6hat6sig kdzvetleniil beszerezh.et a Y 6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orcz|sok
kdzotti jogseg6ly ig6nybev6tele nd,1kii1.

2.3. Felek rogzitik, hogy a szerzodds nregkotdse, 6s teljesit6se sor6n a krizbeszerz6seke
vonatkoz6 szab6lyoz6s c61j6val dsszhangban,
1<6zbeszerz6si alapelveinek
tiszteletben tarlSs6val [Kbt. 2. g I kel1 e1j6mi.

a

A SZERZ6D6S TARGYA

3.1. Megrendel6 megrendeli, v6l1a1koz6 pedig elv6llalja a- klzbeszerzesi elj 6r6s sor6n,
kiilcinrisen a dokument6ci6 m[is:zaki leir6s6barr (tov6bbiakban: ,,mriszaki leirds,,)
meghatarozott min6s6gi 6s mennyis6gi nnutat6knak, a Nyugatduninfiili Operativ
Program ,,Uj Valosliget 6pit6se Szombathr3lyel" cimii piiylzali kiir.dsban
foglaltaknak, valamint a kiviteli tervdokument6ci6nak rnegfelel6, 9700 szombathely,
Gagarin u. 10. sz. (hrsz: Szombafhely 5660) alatti Mesev6r Ovoda kcizriss6gi c61u
fel.rijit6sanak 6pit6si munk6it a jelen szerz6ddsben meghatar ozott 6ral6nydmak
mjn6stl6 v5llalkoz6si dij6rt.

A VALLALKOZASI

oij

4.1. A felek a jelen szerz6d6s trirgyft k6pez6 munka e1v6gz6s eeft jtu6 dij at 85.539.709,-Ft
6fa, dsszesen: 108.63 5.430,-Ft, azaz szlznyorcmilli6-hatsz6zharmincdtezern6gyszizhaminc forint cisszegben hatinozzlk meg. Az 6fa befizet6se a forditott
adoz|s szab|lyai szerint tcirt6nik.

*

4.2.

A v|llalkoz6si dij

A

v61ia1koz6i dij, mint htalimydij mag6ban foglalja
zr szerz6dds szerinti Munka hibamentes, hidnJ.talan,
szabalyos, mtikcjddsre h6sz ds szakszeii kivitelezds6hez 6s berizemel6s6hez
sziiksdges, ez6ft V Ai/'alkozl Megrendel6vel szemben tov6bbi kciltsdgig6nnyel nem
6lhet, kivdve a Felek 6ltal a Kb1.. rendelkez6seinek megfelel6en megrendelt , elvegzett
p6tmunkak e11en6r16k6t. A V6lla1koz6 kijelenti, hogy az iltal|nydijat a munka 6s a
helyszin ismeret6ben, tovihb| az arazatlan k6lts6gvet6si kiir6s alapj6n adta meg.

6talanydij.

mindazon koltsdget ds dij at, ami

4.3,

A Felek rdgzitik, hogy az esetlegesen

felmerril6 p6tmunka e1v6gz6s6re jelen

szerz6d6s keretdben nem keriilhet sor, tekirLtettel a Kbt.-ben foglalt rendelkezdseke.

4.4.

Felek meg6llapodnak abban, lnogy a .r'61lalkoz6 a felmeriil6 tdbbletmunkrit az
6tal6nydras v611a1koz6i dij terh6re v6gzi el.

A

4.5. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy az 6pit6ipari kivitelezdsi tev6kenysdg ellen6rt6k6nek
penziigyi fedezet6vel az albblak srzerint rendelltezik: A fedezet {rnanszirozhsSra az
NYDOP-3.1.1/B 1-13-k-2013-0007 k6dszhmtt, az Eur6pai Uni6 dltal t6mogatott
p|lyizat keret6ben elnyert t6moga16sb6l, valamint az lnkorn|nyzat 61tal biztositott
for6sb61 kertl sor.

FIZETESI FELTETELEK

5.1. El6leg:

5.1.1' Kbt' szerinti el6leg: v6.l1alkoz6 a farlal6l<keret 6s ifa n6lkiil sz6mitott teljes
ellenszolgdltaths 500-dnak megfelelo dsszeg, de legfetjebb o8 milli6 lorinr
el6legk6nt tcir16n6 kifizet6sdt kdrheti.
5.1.2. Szdllit6i el6leg:
412011 (L 28.) Korm. rendelet 57lA. g (1) bekezd6s
el6irSsara tekintettel nyefter; ajfnlattev ii a szen6d6s e1sz6mo1hat6 dsszege 30 %.
Snak megfelel6 cisszeg sz611it6i e161egk6nt trift6n6 kifizet6s6t k6rheti. A kifizet6s
sor6n ir6nyad6ak az 547/2071\. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 4/2011 (L

A

28.) I{orm. rendelet e16ir6sai. Sz6llft6i el6leg ig6ny16se eset6n

el6leg_

visszafizet6si biztosit6kot kell rendelk.ez6sre bocs6tani. A 4/20Ll (I. 2g.) Korm.
rendelet 57lA. $ (3) bekezct6s szerint Megrendel6 kikdti a kdzbeszerz6si elj6r6s
eredm6nyek6nt kdtdtt szerz6d.6s e1sz6mo1hat6 dsszeg6nek r\ok-a 6s az iglnyerr
sz6llit6i e16leg krildnbdzetdre jut6 t6mogat6s cisszeg6nek megfelel6 m6rt6kri, a
Komfny eur6pai uni6s forrasok felhaszn6llLs6val kapcsolatos iranlt6 hat6s6gi
feladatok elli.Ju|sftra kijeldlt tagja javilra szo16, a Kbt. 126. g (6) bekezd6se
szerinti biztosit6k-nyrijt6s kdtelezetts6g6t. A gazdaslgi tarsasig vagy nonprofit
szervezet sz|llito clglegyzdsre jogosult vezel-6 tisztsdgvisel6j6nek vagy legaldbb
50%-os kozvetlen tulajdonrdsiszel renrlelkez6 tulajdonos6nak, vagy egyiiltesen
legalSbb 50%-os kcizvetlen tulajdorur6sszel rendelkez6 term6szJtes szem6lv
tulaj donosainak kezess6gv6llal6s a, v agy gar anciasze' ezet 6lta I vdll alt kezess6 e.
valamint az 6llamhiytaft6sr61 s2616 2017. 6vi CXCV. tcirv6ny
1atrt.; lZ. g 1ij

bekezd6se szerinti 6l1ami kezessdg is elfogadhat6 a szallit6i
"ior.g
biztositdkak6nt a Kbt. 12,6. $ (6) bekezdds a) pontj6ban szerepld
biztosit6knffi tSsi form5k mellett.

5.tr.3. Nyertes ajdnlattev6 a fenti el6leg lehet6s6gek kcjziil a csak a magasabbnak
megfelel6 cisszegben jogosu.lt el6legre, nem pedig a fenti el6leg lehet6s6gek
kumu161t risszegdnek megfelel6 cisszegben.

5,1.4. Ig6nybe vett el6leg elszfmoli{sar Felek meg6llapodnak abban, hogy
elolegkdnt kifizetett cisszeg a 2. rlszszhmlbakeriil besz6mit6sra.

az

5.2. Szhmlafizet6s; A sz6m1a ellen6rt6kdt Megrendel6 a Polg6ri Tcirv6nyk6nyvr6l s2616
2013. 6vi V. 16fl/6ny 6:130. $-a szerint 6s az ad6zds rendj6r6l s2616 2003.6vi XC[.

tciru6ny 36/.4. $-a szerint 6tutal6ssal egyenliti ki, illetve amennyiben az
aj 6nlattev6k6nt szerzodo f61 a teljesit6shez alv|llalkoz6t vesz ig6nybe a 3061201I.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. g-a (s az ad6,zds rerLdj616l s2616 2003. 6vi XCII. tcirv6ny
36/,{. $-a szerint

5.3.

6tuta16ssa1

egyenliti ki.

Szfml{zfsi iitemek: A

V5l1a1koz6 k6t darab tlszszfnnla 6s egy darab v6gsz6mla
benyijt6s6ra, tov6bb6 - annak ig6rqfoev6te1 eset6n - el6legre jogosult.

-

Az 1. r1szszfunla:

A. Vallalkoz6 az 6piilet tet6- 6s fcid6mszerkezet6nek
kivitelezds6t kdvetden, a miiszaki ellen6r 6s a Megrendel6 61tai
kiillitott igazol|s alapj 5n jogosull r6szsz6mldt benyijtani. A

r6szsz6mla cisszege a szerz6ddses iisszeg 20 oh-a.

- 42. rlszszfurtla: A V611a1koz6 a g6p6szeti alapszerel6sek

kivitelez6s6t
kdvet6en, a mriszaki e11en6r 6s a Megrendel6 61tal ki6llitott igazol6s
alapjan jogosult rbszszimrlSt benyrljtani.
t6szsz6rnla dsszege a
szerz6ddses lsszeg t50 o/o-a.

A

-

A v6gszdmla: A V6llalkoz6

a meruryisdgi ds min6s6gi hi6nyok p6tl6sa,
milszaki aladfs-i'Jv6tel lezbrlsa 6s a j6ti116si biztosit6k rendelkez6sre
bocs6tdsa ut6n jogosult a vEgszhm.I t benyujtani. A v6gsz6m1a cisszege
a

a szerz6d6ses Ssszet 20 ,r/o-a,

5.4, A Felek rrigzitik, hogy a rlszszhmra es a v6gsz6m1a benyrijtdsrinak feltdtele a mriszakellen6r ds a megrendel6 6ltal kiadott teljesit6sigazol6s.

A sz6mlikat a Megrendel6 nevdre kell ki6llitani, 6s 4 pdld6nyban a Megrendel6hciz
kell benyrijtani. A szdml6nak tartahnaznia kell: a proj ekt pontos nev6t, a tev6kenys6g
pontos meghal6rozdsdt ds anr''al. TEAOR szdmdt. Vdllalkozo bankj6nak never
barksz6mlasz6m 6t, ad6szftmfn, Megrendel6 ad6sz6m6t, v6llalkoz6t szerzbdls
sz(tm6ta tcirl6n6 hivatko zdst, v6llarkoz6i szerz6d6s targyara tdft6n6 hivatkoz6st, a
,,r6.szsz{mt1a" vagy ,Jdgszdmla" megnevez6st. E161eg ig6nyl6se esetdn a V6llalkoz6
el6legsz6m16t 6llit ki, melyndl a te.ljesitds napja arzonos az eroleg v6llalkoz6i sz6ml6ra
tcift6n6 be6rkez6s6nek napj6val. A kifizetdsek a y|rlalkozo 117 47 006,20188920
sz6mt szdml|jitra tort6n6 6tutalii.ssal tcirt6nnek.
5.5.

A

Megrendelo. az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz<il6 200j. 6vi CXXVI. t6rudny (a
rovdbbialban Ala w.) 142. g (l i tr,:t. b; ponrjdban eloirrak szerint nyilathozik arrol,
hogy a rdrgyi munka 6pirdsi hat6sdgi enged6lykdteles, tovibbd az Ata tu. I+2. g
1:;
bekezdds6nek megfelel6en nyilatkozik arr6l, hogy a Megrendel6 megfelel u" Aiui.
142. $ (3) bekezddsdben foglaLt felt6teleknek. A Megrendel6 tfillkoztatja a
v611a1koz6t, hogy a szerz6d6s 6s annak teljes.lt6se eset6n a kifizet6s * ud6"6,
rendj6r6l sz6lo2003.6vi XCII. tdrvdny 36l.4. g hatrilya a16 esik.

5.6' K6sedelmi kamat: Fizetdsi k6sedelem esetdn Megrendel6 a ptk. 6:155. g-6ban
foglaltak szerinti k6sedelmi karrat megfizet6s6re kriteles. v6l1a1k oz6 szinrlfijin
szereplo minden ezzel ellent6tes rendelkezds esetdn is a fenti szab6ly 6rv6nvesiil a
Felek viszonylat6ban.
A felek rcigzitik a 412011 (I.28.) llom. rendelet 60. g (1) bekezd6se alapj 6n, hogy a
kdsedelmi kamat megfizet6sdre a kdzremiikddo szervezet k<iteles. amerurviben a
k6sedelembe es6s a kcizremrikddii szervezet felr6hat6 magatartdseira vezethetci vissza.

A TELJESITES HATARIDEJE, MODJA

6.1. A teljesitdsi hatririd6: 2014. augusztus 31, napja.

6.2.

A felek rcgzitlk,

hogy a v6llalkoz6
jogosult.
el6teljesit6sre

a

szerzldlsben figzitett hatarid6h6z k6pest

6.3. A v6llalkoz6 hatarid6ben teljesit, ha a y 6llalkoz6 a szen6des teljesitdsdnek kdszre

jelent6s6t legk6s6bb

a

teljesitdsi hat6rid6 e16tti munkanipon eljuttatja

a

Megrendel6hoz, 6s a miiszaki 61.adds-6tv6te1 a Mogrendel6 6ltal meghatfuizott napon
megkezd6dik, 6s az esetleges hianyp6tl6si munk6k elv6gz6sdvel legkdsdbb az tnai6s6tv6tel megkezddsdt k6vet6 10. napt6ri napon lez:6ru1. A teljesit6sigazol6s a mriszaki
6tad6s-6tv6te1 1ez6r6s6t kdvet6erl 6.[lithat6 ki.
A mriszal<i |tadds-ittv|ter id6pontj6t a k6szrejelent6s 6tv6tele ut6n a Megrendelo
kciteles kitrizni. A mriszaki 6tad6s-6tv6telt a kdszte jelentds 6tvdtel6t kcivet6 d napt6ri
napon belii1 kell megkezdeni.
6.4.

A

kivitelezds r6szletes mriszaki iitemez6sdt a. yitllalkoz6 6lta1 k6szitett, 6s a
szez6d6skcit6s e16tt a Megrendel.6 rdszdre dtadott heti bont6sf vonalas ritemterv

tafialmazza

Az

titemterv mr:gval6su16s6t

a

a

Ferek
heti gyakoris6gu
munl<a6rtekezleteken nregvizsgd.ljtk, 6s az iitemteryet sziiks6g szerint akiualiz ljik.
Az ritemteru aktualiz616sa nem m6dosithatj a a szerzodesben rcigzitett teljesil6sr
hatririd6ket.
ds a vdgsz6mla benyLijtds6hoz el6irt teljesit6st a mriszaki ellen6r
ellen6rzi, 6s j avaslata alapjan a Megrendel6 illazolja. A teljesit6s igazolfusfua a
Megrendel6 r lszdrol Laklzi G6bor, a vrirosiizemeltetdsi oszt6lyvezet6jel ogosult.
V6llalkoz6 6lta1 benytjtott sz6mla kifizet6s6nek/ elsz6mol6sra-tcirt6n6 teny"ujt6s6nak
felt6tele, hogy azt projeklszakrnai 6s p6nziigyi szempontb6l a "savaria
varosfejleszt6si Nonpro{it Kft. j6vahagyta, 6s a sz6ir t Laziry ylktor
v6rosfejleszt6s6rt felel6s alpolg6rm estet al6ir6sil aI ellffita.

6 5. A_ r6szsz6mla

6.6.

A

6.7 '

A

Megrendelo az atadas-6tv6te1i o1j6r6s sorfur kdteres a munkdt megvizsg6lni 6s a
felfedezett hianyokat, hib6kat jegyz:trk6nyvben rcigzitem.
Y 611alkoz6 kdreles a miiszaki
,ilad6s-6tv6te1i eljar6s megkezd6sekor 2 p6ld6nyban
|tadni a Megrendel6nek az. iiadlsi
dokumentici6t (min6s6gi bizonylatok, lotatau
jegyek, haszn|lati utasit6sok, megval6sul6si teiv), tov6bb6 'a
l6iesitm6nv

megfelel6s6gdt tantsit6 nyilatkozatokat, vizsglrlati eredm6nyeket, kimutatAsokat,
igazol6sokat, kdzmriszolg6ltat6i, srrrkhat6sdgi nyilatkozatokat 6s hozzdj 6ruldsokat.
6.8.

Az inadds-|tvdteli

nem taga.dhat6 meg, ha a Megrendel6 csak
olyan kisebb hi6nyossigokat 611apit meg, amelyek a l6tesitmdny rendeltetdsszerii
haszn|lat|t nem akad|lyozzifl<. Az Alad{s-fttvlteli e1j6r6s lezir6sa nem tagadhat6 meg,
ha az esetleges hi6nyp6tl6si munkdk az inlezmdrly mijkod6s6nek legkisebb zavarhsa
n6lkiil elv6gezhet6k.
elj 6r6s megkezddse

Ha az

6.9.

6tadds-ifiv6te1i elj arAs nlegkezddsekor t^pas^alt kisebb jelent6s6gii, a
rendeltetdsszen i haszn6latot nem al<ad61yoz6 hib6k a 6.3 pontban meghat5rozott 10
napos hat6rid6ig nem k6sziilnek. el, ald<or a Megrendel6 a hib6s szerkezetek
araj dnlatban szerepl6 cisszeg6nek. visszatart6sa mellett az 6tad6s-5tv6teli elj Srds
Iezfu6s6hoz hozzdj|nihat. A Felek az 6tadhs-5tv1te1i eljdr|s lezitrhshig el nem k6sziilt
javitdsokra rijabb hatririd6t haI r<>zhatnak meg, Az irjabb hat6rid6 eredm6nytelen
eltelte ut6n a Megrendel6 az el nem k6sziilt javit6sok tekintet6ben ig6nyt tarlhat a9.2.
pontban meghat \rozott hib6s teljesitdsi k<itb6ne.

6. 10.

A V6llalko z6 alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6re

a

Kbt.

128. g

(2)-(5) bekezd6seiben foglalt

rendelkez6sek betarlAsival jogosult. V611a1koz6 ajogosan ig6nybe vett a1v611a1koz66rt

fgy felel, mintha a

munk6t maga v6gezte volna, a1v611a1koz6 jogosulatlan
igdnybev6tele esetdn pedig felel6s minden o11,a1 tr'r'n is, amely an6lkiil nem
kcivetkezett volna be.

6.11.A Felek meg6llapodnak abban, hogy amermyiben a teljesft6s min6s6gdvel
kapcsolatban - ak{r a kivitelezds id6szak6ban, akar ,a j6t61l6si 6s szavatoss6gi

id6szakban - kcizcittiik vita meriit f.:1, elfogadjrlk az EMI Epit6siigyi Min6sdgellen6rzo
Innov6ci6s Nonprofit
Gy6ri Min6sdge1len6rz6 Allom6sdnak (9027 Gyi5r,
V6g6hid u. 2.) szaftv61em6ny6ben megillapitottakat. A V6l1a1koz6 kijelenti, hogy
amennyiben a szal<6rt6 hiSnyoss6got, vagy hib6t dllapit meg, akkor szakv6lemdnyben
foglaltat szerint kciteles a kijavit6st ha1ad6ktalanul, sajSt krilts6g6n elvlgezni.

I(ft

6.12.

A Meerendel6 mriszaki ellen6re:

6pit6szet:

Benk6Jrinos(ME-EI-18-0208)

villamoss6g: Horvfth Glula Vladimir (SME-VI/1-MMK-1 8-0076)
6p. g6p6szet: Kaposi Zsolt (lG-I-18-0544)

A MEGRENDEL6 JOGAI ES KOT'ITNZBTTSEC;BT

7.1.

A

7.2.

A

Megrendel6 koteles a v6llalko:rdsi dij at a jelen szerz6d6sben foglaltak szerint
VAllalkozd r6sz6re megfi zetni.
Megrendel6 kciteles a rendelkezdsre 6116 kiviteli mriszal<i tervdokument6ci6t
enged6lyeket a Vdllalkoz6 r6szdre a szerziid6skcitdskor 6tadni.

ES

7.3. A munkateriilet 6tad6sara - az 6,piilet fcildszinti r6sz6nek kiv6tel6vel - 2014. marcius
30. napja 6s 2074. 6prilis 15. napja kdzdtt keriil sor. Az 6piilet fcjldszinti r6sze
tekintet6ben a munkateriilet trtathshra 2}l4.jinius 1. napjan keriil sor.
A Felek kcitelesek az i,Jad s-dtvdtelr6l a jegyz6ktinyvet felvenni, valamint az 6tadhs6tv6tel napjan az 6pit6si napl6t megnyitni.
7.4.

A

7.5.

A Megrendel6 illetve az 67ta1a megbizott szevezel, vagy szemdly jogosult

Megrendel6 szavatolja, hogy a jelen szerzod1s trgydt k6pezo kdtelezettsdgek
telj esit6s6t harmadik szem6ly joga nem korl tozztt.
a munka

vlgzdsdt 6s a felhaszndl6sra lceriil6 anyagokat b6rmikor, mindenf6le korl6toz6s n61kii1
ellen6rizni. A V61lalkoz6 nem mentesiil a fel:16ss6g a161, ha a Megrendel6 az
ellen6rz6st elmuLas^ot1a, vagy nem megfelel6en v6gezte el.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZEITTSEGEI

8.1.

A

munkateriilet el6ir1 e1kerlt6s6r61, Iezin6six6l, a munkateriileten sziikseges
figyelmeztet6 jelz6sek, t6bl6k e\helyez€s6r61 6s a teriilet 6rz6s6r61 a V6llalkoz6 saj 6t

kcilts6g6n kdteles gondoskodni.

A

8.2.

Vallalkoz6 kciteles az 6voda kivitelez6s alatti mrikdd6sdt
munka
megszervezds6ndl (pl.: k<izmiie1l6t6sok folyamatos biztosltrlsa, anyagszallitas,
anyagt6rol6s, stb.) figyelembe venni. A Yfllalkoz6 kdteles az 6voda miik<id6sdhez
sziiksdges szem6ll kdzleked6s, sz61lit6s 6s a parkol6s zavartalutshghl biztosltani. A
V6llalkoz6 zajjal, poral jar6 munk6t csak a Megrendel6vel el6zetesen egyenetett
id6pontokban, a zaj 6s porhat6s iehet6 legnagyobb m6rt6kri csokkent6se rnellett
vdgezhet. A munkav6gz6s az 6voda miikcid 6s6t nem za,tarhatja.

8.3.

A

a

V6llalkoz6 k<iteles a munkatenilet 6rz6s6r6l 6s vagyonvddelmdr6l, valarnint a
munkateriilet 6s az 6voda biztons6gos elkii1dnit6s6161 gondoskodni.

8.4. A V6llalkoz6 a szerz6d6sben v611alt munkdt kdteies hat6rid6re, I. oszt6lyri min6sdgi
szinten, a magyar szabvdnyoknak, illetve a hat6lyos jogszabdlyi el6iriBoknak
megleleloen elvdgezni.
8.5.

A

V6llalkoz6 kdteles az lpitoipai kivitelezds sor6n keletkez6 hulladdkok enged6llyel rendelkez6 kezel6hiiz tctr16n6 - e1sz611it6sir61 ds elhelyez6s6r6l
gondoskodni.

8.6.

A

V61lalkoz6 kdteles beszerezni az elkdszlj,lt l6tesitm6ny rendeltet6sszeni
haszn|latdhoz sztksdges, a l6tesrilm6ny megfelel6s6g6t tanfsit6 nyilatkozatokat,
vizsg|lati eredm6nyeket, kimutat6sokat, igazolflsokat, kdzmiiszolg6ltat6i,
szakhat6 s 6gi nyi latko zatokat 6s ho :zz\j 6rul6sokat.

8.7.

A

v6llalkoz6 kriteles a Megrendel6t minden olyan kdni1m6nyr61 halad6kJalanul
drtesiteni, amely a vd'llalkozds eredm6nyess6g61, vagy ke1l6 id6re val6 e1v6gz6s6t
veszdlyezteti, iiletve g6to1ja. Az 6:desit6s elmulaszt6s6b6l ered6 k6rokdrt V6l1a1koz6
felel6s.

A SZERZ6DEST BIZTOSiTO IV{IJLLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Felek

r\gzitrk, hogy a fentebb :;zab6lyozott el6leg-vlsszafizet6si biztosit6knak

a

v6gsz6m1a telj esit6sigazol6sa kiad6s5ig ke1l rendelkez6sre 611ni.

9.2. Ha a V6llalkoz6 hibdsan teljesit, eslvagy a Vtillalkoz6 a Megrendel6 61ta1 krtzctlt
j6t6ll silszavatossdgi kifog6st nem sziinteti meg teljes kdriien 6s megfelel6en a
szerz6ddsben rdgzitetl hatarid6n, .illetve a mriszaki |tadfsi vagy j6t6lliisilszavatossagr

'

feliilvizsg6lati jegyz6kdnyvben .togzitelt hatarid6n beliil, tgy Megrendel6 hib6s
teljesit6si kcitb6rl kdvetelhet Vdllalkoz6t6l, tov6bb6 gyakorolhatja hib6s teljesit6sb6l
ered6 egy6b jogait is. A hib6s teljesit6si k6tbd,r m6rt6ke: 1 %. A hib6s teljesir6si
kdtb6r alapj a: a hibds teljesit6ssrel (:rintett szolg6lLtatisok nett6 e11en6r16ke. Az e16l15sr
jog megnyilta 30 nap.

9.3. A felek meg6llapodnak abban, hogy a V611a1kozi! k6sedelmes teljesit6s eset6n kdteles
k6sedelmi kdtb6fi flzetni. A k6r;cdelmi kdtb6r m6r16ke naponta 0,2 %o, alapja a
szerz6dds teljes nett6 ellendrtdke, legnagyobb 6rtdke 30 napi t6telnek megfelel6
cisszeg. Nem kcjvetelhet6 kotb6r, ha a Y 6llalk'tz6 nem neki fe1r6hat6 okb6l esih
k6sedelembe. A k6sedelmi kdtb6r a v6gsz6ml6b6t kertil levon6sra.
9.4. Jelen szerz6dds VSllalkoz6nak fe[r6hat6 okb61 bektivetkez6 meghirisul6sa (teljesit6s
jogos ok n6lkii1i megtagad6sa, Megrendel6 s:zankci6s e161l6sa vagy felmond6sa
V6llalkoz6 szerz6ddsszeg6se okan) esetdn a meghiirsulSsi kotbdr m6r16ke i0 %,
alapja meghirisul6ssal 6rintett szolgSltatisok nett<! e11en6rt6ke.
9.5.

A

szerzdd,6s teljesit6s6nek elrtnaradrisrival kapcsolatos ig6nyekre teljesit6si
felek megirllapodnak abban, hogy
szerz6d6s teljesitdse
elmarad6sdval kapcsolatos ig6nyek bizositdkal(6nt
szerzodls teljes nett6
ellen6rt6k6nek 5 %,at kdtik ki. A V61lalkoz6 a biztosit6kot kdteles a Megrendelo
rendelkez6s6re bocs6tani legkds6bb a szerzldes lLatdlyba 16p6sekor. A biztosit6knak a
mtiszaki ifiadds lezintdig kell rendelkez6sre 61lnia,

biztosit6ka:

9.6.

A

szerzld
biztosit6k:

A

a

a

s hib6s teljesit6sdveJt kapcsolatosi j6tilldsi ig6nyekre j6lteljesit6si
A felek megdllapodnak abban, hogy a szerzod6s hibris teljesit6s6vel

kapcsolatos igdnyek biztositdkak6nt a szerzoddst teljes nett6 ellen6rt6k6nek 5 %-6t
kdtik ki. A V6llalkoz6 a biztosit6.kot kciteles a Megrendel6 rendelkez6s6re bocs6tam

legkds6bb a teljesit6s id6pontj6ba:r, azaz
miiszakt 6tad6s lezdr6sakor. A
biztositdknak aj6t6ll6si id6szak 1ej 1Lrt6t kcivet6 30. napig kell rendelkezdsre 611nia.

a

A v611alkoz6 az 6rtala. elvlgzett munk6ra 60 h6nap j6t6l16st v611al. A
j6t6l16si id6szak a mriszaki 6tad6s-6tvdte1 \eztulsii kovet6 napt61 kezd6dik a

9.7. J6t6ll6s:

szerz6dds t6rgya teljesit6se sor6n rnegval6sult 16tesitm6ny, tovdbb6 valamenny,r egy6b
6pitm6ny, g6p, berendez6s, szereldxrtechnik ai vezet1k 6s szerelv6ny, stb. tekintetdben,

fiiggetleniil att6l, hogy azokat V61la1koz6 mikor szerezte be.
9.8. A Felek megSllapodnak abban, hogy a munk6t az itad6s-6tv€te1i e1j6r6s 1ez6r6s6t6l
sz6mitott egy 6v e1te1t6ve1, majd a 60 h6napos j6tdl16si id6szak lej rirtakor isrndtelterr
meg kell vizsg6lni (ut6-feliilvizsg6lati elj6r6s).
Megrendel6 kdteles az ur6feliilvizsgiiJati elj6r6st el6kesziteni, valamint ar.ra a V6llalkoz6t meehivni.

A

9.9.

AY 6llalkoz6 a 9.5. 6s a 9.6 pontokban mef,tathrozottbiztosit6kokat

a

Kbt. 126. g (6)

a) pont 6s (7) bekezd6s alapjin, a V61lalkoz6 iita1. v|lasztott m6don, bankgarancia
nyilatkozat formdjAban bocs6tja a Megrendel6 rendelkez6s6re, A bankgarancia
nyilatkozatot, a banki. kdszftzet6 kezessdget ds a biztosit6si szerzdd€s alapjan ki6llitott
kdszftzeLl kezess6gv6llal6st a Megrendel6 akkor kdteles elfogadni, ha az a
pbnztnt1zet felt6tlen kdtelezetts6gv6llal|sit tartalmazza, ewenyessege az 6tadhs6tv6Iel leztnhsdt6l szdmitott 60 havi id6tartamig tart, ds a pdnzintd,zet kdtelezi mag6t,

hogy a Megrendell 6ltal ig6nyelt - de legfeljebb a garanciav6'llal6 nltlatkozatban
megjeldlt - dsszeget a Megrendel6 bankszhmliqfua 6tutalj a; fe1t6ve, hogy a
Megrendel6 nyilatkozza, hogy a V611a1koz6t a teljesit6sre 15 napos p6thatdrid6vel
felsz6litotta, 6s a V6lia1koz6 kritelezetts6g6t ennek e11en6re sem teljesitette.

a

9.10. Felel6ssdgbiztositris: Felek meg6llapodnak abban, hogy
Y 61la1koz6 a
munkateriilet ffiadhshtl| a mriszaki 6tad6s-6tv6teli e\fu6s lezdr|sdig tart6 id6tartamra
az 6pit6si-szerel6si munk6ka 6s valamennyi l6tesitm6nyre koteles teljes kdni,
legaldbb 7 mi1li6 Ft/a1ka1om, illetve 70 mil1i6 Ft/6v k6r6ft6kti felel6ss6gbiztosit6st
kdtni. A biztosit6si kdtv6nv m6s olata ielen szerzhdds 4. sz. mell6klete.

AFELEKEGYUTTMUKODESE

10.1.A szerz6d6 Felek a jelen sz:erz6d6s maraddktalan megval6sitdsa

6rdek6ben
folyamatosan egyiittmiik<idnek. A. Felek id6ben t6j dkoztatj 6k egym6st minden olyan
tdnyr61, amely a szerz6d6s teljesitds6re kihat6ssal lehet.

10.2.

A

Felek egyiittmiikdd6s6nek els6dleges f6rumai: az 6pitdsi. nap16 6s a heti

gyakoris6ggal tarlott helyszini munka6rlekezletek.
10.3.A'2 6pit6si napl6 vezet6s6n6\ a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az
iranyad6k. Az 6pit6si napl6ba bejegyz6seket 6:n6116an csak a k6t f6l 61ta1 a jelen
szerz6d6sben meghatilozot| k6pvisel6k 6s a megbizott mriszaki ellen6rdk tqhetnek.
Az 6pit6si nap16 villalkoz6i hozzitflrlslhez sziiks6ges, egyszer haszn|latos be16p6si
jelsz6 a szerz6d6s al6ir6sakor m6g nem isrnert.
10.4. 0n6116 napl6bej egyz6sre j ogosult:

10.4.1 A Megrendel6 r6sz6r61:

10.4.2

Lak6zi G6bor a V6rosiizemeltetdsi Oszt6ly vezet6je,
T6th
a lleruhdz6si iroda vezet6j e,
FerenczyBa16zs ijgytntdzl
a6.12. pontban felsorolt mriszaki e11en6rdk;

Istvar

AY 6llalkoz6 tdszer6l.:

-

BereczkiLdszl6

Lajos
Istvdn

Kajcsos
Kiss

dpitdsz felel6s mriszaki vezet6
villamos fe1e16s miiszaki vezetO
6p. g6p. felel6s mri szaki vezetT

10.5.

A v6l1a1koz6 kdteles halad6ktalanul t6j6kortahr a Megrendel6t, ha ajelen szerz6des
teljesit6se e16tt, vagy a szeu6d6s teljesit6sr: alatt ellene cs6d-, fe1sz6mo16si,
v6gelsziimol6si vagy v6grehajt6si e1j6r6s indul.

10.6. A v61lalkoz6 kdteles egytitrmiikcidni a Megrenrlel6vel az NyDop projektb6l ad6d6
beszdmoldsi kcitelezettsdgek megfelel6 teljesitdse 6rdek6ben. A V611alkoi6 kdteles a fentr
cdlb6l Megrendel6 rendelkez6sre 6llni, valamint kciteles dokumentumokat a
Megrendel6 6ltal megjeltilt hatririd6n beliil 6tadni.
10.7. A Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a p|lyfnati t6mogat6s a vrlllalkoz6
magataftasfua visszavezethet6 ok miatt cs6kken, attor a Megrendel6 az 61 6ft k6r1 a
V61la1koz6val szemben 6rv6nyesitheti.

a

a

10.8. Kapcsolattarl6sra kij elcilt szemdly
10.8.1. a Megrendel6 rdszdr6l:

-

T6th Istvaa

beruh6z6si ir o dav ezet6
(3 0 I 412863 0 ;

-

Ferenczy Bal|zs

toth.istvan@szombathely. hu),

ngyifi6z6

(301279254L;,terenczv.Oatazs@
10.8.2. a V6lla1koz6

-

),

rdszlrol:

Bereczki L6sz16

igyvezet6, felel6s mriszaki vezet6
(3 0 / 99 41 082; l:ereczkikft
@isiscom.hu)

11. A SZERZoDES MODOSITASA, MF:GSZUNTETESE

11.1

Jelen szerzoddsben szab6lyozott.ak:.at csak ir6sbar (papir alapri dokumentum), a Felek
cdgszerti al6ir6stwal lehet m6dositani. Sz6ban, r6utal6 magabrt6ssal vagy ii6sban, de
a szetz1ddst al6fr6 k6pvise16 szern6lyekt6l eltdr6 beoszt6ssal rendelkez6 szem6lyek
6ltal tett jognyilatkozat a szeu6d6s m6dosi6sfua nem alka1mas.

7I.2IeIen szerz6d6st a Kbt. el6irAsainak megfelel6en, a kdzbeszevdsi eljdrd,s
'alapjdn
megkotdtt szerz6d6sek m6dosit6srira vonatkoz6 szabrilyok betart6s6vall lehet
m6dositani.

11.3A Felek meg6llapodnak abban, hogy

a

kapcsolattart6 szem61y64ek,

a

napl6bej egyz6sre jogosult szem6ly6nek vagy a teljesit6si igazol s kidllitds6ra jogosulr
szem6lydnek megv6ltoz6sa nem min6siil szerz6ddsm6dosit6snak.

11

.4A Megrendel6 a szerz6ddst6l barmikor elallhat, kdteles azonban a V6llalkoz6 kartit
ds
az addig felmertilt k6lts6geit megfizetni. Ha a Megrendel6 a szerz6d6st6l
M&t allt eI,
merl a teljesitdsi hat6rid6 lejdrta el6tt nyilv 6nval6.v6 v6lt, hogy a v6llalko z6 a
nnnkilt
csak olyan szrimottev6 k6s6ssel tudja elvdgezni, hogy a teljesitds emiatt a

10

Megrendel6nek mi{r nem 611 6rclekd:ben, a Megre:ndel6 a szenodesszegdsre vonatkoz6
szabSlyok szerint kirl6rit6st k6vetelhet.

11.5Ha a munka v6gz6se sor6n a kdriilm6nyek arra engedn6nek kdvetkeztetni, hogy a
teljesit6s hib6s lesz, a Megrendel6 a fogyrrt6koss5g kikiiszcib<i16s6re kitiizdtt
megfelel6 hat6rid6 sikertelen eltel.te utdn gyakorolhatja a hib6s teljesit6sb6l ered6
jogokat.

12. VEGYES RENDELKEZESEK

12.1 Jelen szerzcld6s mindk6t F61 ithali alflirdsanak

nzLpj

6n ldp hat61yba.

12.2 Felek jelen szerz6d6sb6l ererJ6 esetleges jogdt6ikat els6sorban targyal6sos tton
kdtelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtartisr6l sz6l6 1952. 6vi III. tv. 41. g-a alapj 5n
megdllapodnak abban, hogy a szerziidesbol ered6 jogvitak elbir6l6sa kapcsiin al6vetik
magukat - hat6skcirt6l fiigg6en a Szombathelyi J6r6sbir6s6g vagy a Szombathell
Tcirv6nysz6k kizar6lagos illet6kessdgd:rrek.
12.3 Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben jelen szetzodls barmelyik rendelkez6se
ut6bb drvdnytelennek min6stil, a sz:erz6d6s tijbbi r6szdt drvdnyesnek tekintik, 1dv6ve, ha
Felek a szerz6d6st az 6rvdnytelen rdsz udlkiil nem kcitott6k volna meg.

12.4 Jelen szerz6ddsben foglalt barmely jog k6sedelmes drv6nyesit6se, illetve
6rvdnyesitdsdnek elmulaszt6sa nern jelenti a jogok 6rv6nyesft6s6r61 val6 lemond6st,
illetve valamely jog r6szleges vagy kizfu6lagos 6rv6nyesit6se nem zdrjaki a tdbbi, illetve
a fennmarad6 jog 6w6nyesit6s6t.

12.5 Jelen szerzodes al irisdval V/r11alkoz6 kdtelezi mag6t ana, hogy a szerzodls
teljesit6se sor6n tudom6sara jutol.t adatokat, inform6ci6kat, iizemi 6s iizletpolitikai
esem6nyeket |slvagy szemllyekre vonatkoz6 vbdett adatokat / a tov6bbiakban
egyiittesen: adat(ok)/ tizleti titokk6nl kezeli. V61tralkoz6 szerz6d6.s teljesitdse sordl
tudomdsara jutott adatokat harmadil< fdlnek nem adhatja hi, azokat csal< ajelen szerz6d6s
telj esit6s6hez sziiks6ges m6ft6kben haszn 6lja. Y 6l1a\\:.o26 erurek megtart6shr6l a feladatok

ellit6s6ban kcjzremilktid6 munkat/trsai, alv611alkoz6i, teljesit6si segddei tekintetdben is
ktiteles gondoskodni. Az inform6cirlk 6s adatok iizleti titokk6nt tcir16n6 kezel6s6re
vonatkoz6 kotelezettsdg a V6llalkoz:6t jelen szerz6d6s lej 6ratdt kovet6en is kor15t1an ideig
terheli.

12.6 Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkormlinyzatanal< mindentor hat61yos, a
kdtelezetts6gv6llal6si, utalv|nyozdsi 6s irrv6nyesit6si e1j6r6sr61 sz6l6
polg6rmesteri utasitds alapj dn az dnkorm6nyzat kiaddsi eloir nyzatai ter.h6re a
polg6rmester, vagy az |ltala irfsban felhatalmazott szemlly v6l1alhat kritelezetts6get.

r2.7

6llalkoz6 kdtelezetts6get v61la1, hogy t6rgy szerinti munk6val kapcsolatos
tevdkenys6ge sordn a Megrendel6 drdekeit messzemen6en szem el6tt taftia ds
Y

Megrendel6 6rdekeit s6ft6 el6ny6ket, jogokat nem szerez.
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12.8 A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s a) pontj anak eleget r6ve Felek megfllapodnak, hogy
v611alkoz6 a szerzodes teljesitdse sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat e1 a szerziJdis
teljesit6s6vel dsszefiiggdsben olyan l<rilts6geket, mr:lyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k)
pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6 tarsasiig tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek
a V6lla1koz6 ad6kriteles jdvedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak

12.9. A Kbt. 125. S (4) bekezd6s b) pontj anak eleget r6ve Felek meg6llapodnak, hogy
vdllalkoz6 koteles a jelen szerz6d6s teljesit6s6neft: teljes id6tartama alatt tulaj donoii
szerkezetet a Megrendel6 sz6m|s:a megismerhet6v6 tenni. V6llalkoz6
- a
megismerhetovd t6telre vonatkoz6 kotelezetts6ge mellett a jelen szerz6d6s id6tartama
alatt ir6sban kdteles tdj6koztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetdben
bekovetkezett v61tozdsr61, a megvaltozott 6s az rij adatok, valamint a vlltozds hatilvanak
megjeloldsdvel. Vdllalkoz6 a jelen szerzodes reljesirdsenel reljes idorartama alatt
halad6ktalanul irdsban kcjteles Megrendel6t drtesiteni a Kbt. 125. g (5) bekezddsdben

megjekilt iigy1etekr61.
12,10. A Kbt. 125. g (5) bekezd6st:'ek eleget t6ve Felek rcgzitik, hogy Megrendel6
jogosult 6s egyben kdteles a szerz:6ildst felmondani - ha sziiksdges olyan hatarid6vel,
amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata e1l6t6sar6l sondoskodni tudion
-ha
a)

a Y 6lla1koz6ban

kdzvetetten vagy k<izvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemlly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdaslgi
tarsasAg, amely nem felel meg a l(bt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponflban meghatfrozoit
felt6teleknek.

b) a Y 6llalkoz6 kcizvetetten vagy kdzvetleniir 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdaslgi
tarsas6gban, amely nem felel meg a llbt. 56. (1) bekezd6s k) pontj ban megiathtozott
$
felt6teleknek.

12,11" A Kbt. 125. g (6) bekezd6s6nek eleger t6ve Felek rcigzirik, hogy a Kbt. 125. g (5)
bekezd6s szerinti felmondds eset6.n a v6llalkoz6 a szerzldes megizrindse e16tt "m6r
teljesitett szolgdltat6s szerz6ddsszerii pdnzbeli e11en6rt6kdre jogosult.

1'2.12. Y 6l1alkoz6 k6pvisel6je kijeli:nti, hogy vrillalkoz6 kdpviselerdre 6s a ielen
szerzdd6s al6irds6ra megfe1e16 jogosultsriggal rendelkezik izzal, hogy az LzzeI
cisszefiigg6sben felmeriil6 k6rok6ft a polgdri jog szab6lyai szerint felel6ssJggel tartozik

Megrendel6 fel6.

12,13. A jelen szerz6d6s mell6kletei:

1/A. 6s 1/B. sz. me116k1et:

aj6rlafi fe1hiv6s,

2. sz. me1l6k1et:

az ajtnlatt felhiv6s kiizbeszerz6si dokument6ci6j a,

3, sz. mel16k1et:

aY6lla1koz6 q|nlata,

4. sz. me1l6klet:

a V6lla1koz6 felel6ssdgbiztositAsi k6tv6ny6nek m6solata,

amelyek

a

szerzodds szerves rdszdt k6pezik, att6l
elv6lar;zthatatlanok

).2

Jelen szerz6d6st a Felek e1o1vast6k, azt kdzdsen 6fielmezt6k,6s saj6t elhat6roz6sukb6l,
minden befo1y6st61 mentesen, minl. tigyleti akaratuld<al mindenben megegye z6t n"lik al6.
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