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mint V6llalkoz6

(a tovdbbiakban "Felek" vagy ,rszerziidf F'elek") k6t6ttok az alulirott napon 6s helyen, az
al6bbi feltdtelekkel:
I.
1.1. Megrendel6,

ELoZMENYEK

mint aj6nlatk 6ri5 a kozbeszerz6sekr6l s2616 2011.. 6vi cvIIL t6rv6ny
Kbt,) alapj6n ,,2014, dvi tit- ds jdrdafetilj{tds L iitem" targyban

(tovrlbbiakban:

kcizb,esz:erz6si eljrir6st (tov6bbiakban:,,kcizbeszerzdsi eljrir6s")

inditott.
v6llrrlkr26, mint ajr{n1attev6 a k6i6eszerz6si eljrir6sbaa t6szt vett,6s fgyelemmel arra,
hogy I\{egrendel6 v6llalkoz6 ajanlatit fogadta el nyerres aj6nlatk6nf a Felek jelen
kdzbesz:erzdsi szerz6d6st kdtik egymiissal.
II. A SZERZ6D,6ST ALKOTO DOKUMENTUMOK
2.1. AmzLk <rkrin, hogy jeien szerz6d6st a Felek a kdzbeszenlsi eljrir6s alapj6n k6tcitt6k rneg,
a Felel: kijelentik, hogy teljes meg6llapodrisukat nem kiz6r6rag jelen szerz6dds
tdrzsszdvege tartalmazza. A kozbeszerzdsi eljrirris sor6n keletkezett iratokat rigy kell
tekinteni, mint amelyek a jeren sze.rz6d6s elval.asrtharatlan r6szeit kdpezik, azzaf egyntt

olvasanrl6k

ds

6rtelmezend6k, kiikinds tekintettel

(tov6bbiakban:,,szerzcld6ses okmrlnyok,,):

-

az allbbi dokumentumoka

felhiv6s (1. sz. melldklet.,), dokumentdci6 (2. sz. mell6klet), kiiloncis tekintettel a
mriszaki leirris, a kivitelez6si dokumentiici6, valamint az arazallan k6ltsdgveres,
kieg6szit6 tdjekoztatftsra adott ajdnlatkdr6i v6laszok (amennyiben e'e sor

keriilt);
V6llalkoz6 nyertes aj6nlat6nak teljes tartalma, a Kbt. g0. $ (1) bekezddsdben

foglaltakra figyelemmel (3. sz. melldklet)
a V6llalkoz6 felel6ssdgbiztosit6si kotv6ny6nek mAsolata (4. sz. melldklet).

A

fenti dokumentumok kcizdtti, ugyanazon k6rd6sre vonatkoz6 bdrmely

eltdres,

ellentm.ond6s, drlelmez6si nehdzs;6g eset6n a dokumentumok hierarchidia (emlit6si
sorrr:ndben a legmagasabb rendrivel kezdve) a kcivetkezo: kiegdszit6 tdjdkoztatrisra adott
ajdnlatl:6r6i v6laszok (amennyiben ene sor keriilt), a Felhivds, Dokumeni6ci6, y iilarkoz6,
mint Ai6nlattev6 ajinlata a Kbt. 80. g-6nak (1) bekezddsdben foglaltaka figyelemmel. A
jelen alpontban emlitett dokumentumok egyiittesen:
,,Szerz6d6ses okm6nvok',.
2.2.

A kiilfdldi

ad6illet6s6gri v6llalkoz6 kdteles a szeruodlshez ura vonatkoz6
meghafalmaz6st csatolni, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g
kcizvetleniil beszerezhet a Viillalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszdgok kdzdtti jogsegdly
ig6nybev6tele ndlkiil.

2.3. Fekrk r6gzit1k, hogy a szerzldds megk6t6se, 6s teljesit6se sordn a kcizbeszerz6sekre
vonatkoz6 szabSlyozds c61j6va1 osszhangban, a krizbeszerzdsi alapelveinek tiszteletben
tartllsri.,ral [Kbt. 2. $] kell eljarni.

III. A SZERZoDES TARGYA
3.1 MegrerrdelS megrendeli, viillalkoz6 pedig elvrillalja a- klzbeszerzesi eljrir6s soran,
kiilcjndsen a dokumentdci6 mrir;zaki leir6s6ban (tovdbbiakban: ,,miiszaki leiras,')
meghatiirozott min6s6gi 6s mennyisdgi mutat6knak, valamint a kiviteli
tervdok.umentiici6nak megfelel6en

-

az Ardna utca
villamint

-

-

Thdkcil;y 6s Zrinyi utca kciz<itti szakaszSnak

-

feliriit6s6nak"

a Sa6ghy Istviin utca - Metr6 kdrforgalom 6s Maros utca k<jzdtti szakaszfunak

_

rdrszleges fel frjit6srinak,

-

a G6bor

A. utca d61i oldallrn

teljes k;drri kivitelez6s6t

ta16lhat6 j6rda fehijit6srinak,

a jelen szerz6d6sben

meghatar

ozott

valamint
ta\fnyfunak min6siil6

v6llalkcrz6i dij6rt.

IV. AVALLALKOZOIDIT

4.1 A

felfek a jelen szerzbdls targyat k(pez6

munta elvdgzesl,€rt j6r6 dilat 7g.628.055,- Ft +
cisszesen: 99.857.630,- Fr, azaz kilencvenkilencmilli6-nyolcsz6zotvenhdtczerhatsz:azlrarminc forint 6ssze gben ha1.itt ozz6k me g.

6fa,

4.2 Av|llarkoz6i dij StalSnydij. A v6llaikoz6i dij, mint 6talanydij magdban foglalja mindazon
kdits6ge,t 6s dijat, ami a szeuodds szerinti Munka hibamentes, hianytalan, szab6lyos,
mrikdd6sre kdsz ds szakszerii kivitelez6sdhez ds bei2emelds6hez sztiks6ges, ez€rl
Y 6Ilalkctz6 Megrendel6vel szemben tovdbbi kdltsdgigdnnyel nem 6lhet.

4.2.1 A v6llalkoz6 kijelenti, hogy az iial|nydijat a munka 6s a helyszin ismeret6ben, tov6bb6
az fuazatlankllts6gvetdsi kiirds alapjdn adta meg

4.3 A Felek rogzitik, hogy az esetlegesen felmeriil6 p6tmunka e1v6gz6s6re jelen szerz6d6s
keretdben nem kenilhet sor, tekintetlel a Kbt.-ben foelalt rendelkezdsekre.

4.4

A

4'5

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy a y6ltalkoz6
ltalSnyans v6llalkoz6i dij terhdre.v6gzi el.

a felmeriil6

tdbbletmunkat az

Megrendel6 kijelenti, hogy az 6pit6ipari kivitelezdsi tevdkenysdg ellendrldk6nek
p6nziigyi fedezet6vel rendelkezik.

V. .FIZETESI FELTETELEK

5.1

E161eg:

Kbt. sz:erinti

e161eg: Vrillalko z6 at: 6fa n6lkiil sz6mitott teljes ellenszolg 6ltat6s 5%o-6nak
megfe1e16 dsszeg, de legfeljebb 68 mil1i6 forinr e161egk6nt t6d6n6 kifize;sdr kdrheu.

5 1.1.Igdnybe vett el61eg elsz6mol6sa: Felek meg6llapodnak abban, hogy az el61egk6nt
kifizetett osszeg a v6gsz6ml6ban keriil beszrimit6sri.

A

5.2. sz|rnrafrzetds.'
sz6m1a el1end,r16k6t a kifizetdsre kciteles szervezet a pols6ri
Tdnr6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi v. tdrv6ny 6:130.
$-a szerint ds az ad6z6s rendjtot
sz6r6 2003.6vi XC[. tdrvdny 361\. g-a szerint 6tutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az
aj6nlattev6k6nt szerz6d,iS fel a teljes;itdshez alvilllalkoz6t vesz igdnybe, akkor Megrendel6
az eJlenszolg6ltarlst a306/201r. (]lI. 23.) Kom. rendelet 14. g-a6s az ad6z6s r-"na.lo.ot
sz5lt5 2003.6vi XCIL t6w6ny 36/A, g-a szerint teljesiti.
5.3

. szdnrlfl:zdsi iitemek: A v6llalkoz6 egy darab ftszszinnla 6s egy darab v6gszdmla
benyrijtrisiira, tov6bbS - annak ig6nybev6tel eset6n - el6legre jogosult.

El6legszlmla: A Vdllalkoz6 a szerzodds aJiirr(tsftt6l szdmitott 15. napon belill
jogor;ult elillegszfnnl t ki6llitani.. Az elolegszdn.la dsszege az 6fa n61kn1
sz6mitott
teljesr ellenszolgiitat|s 5%o-a, de legfeljebb 6g milli6 forint.
-

1. r1szszarnla:

A v6llalkoz6

50%-os teljesitdst kdvet6en, a Megrendel6 6lta1

kiellitott igazol6s alapjdn jogosult r€szszlmlar benyrijtani. A rdszszririla dsszege a
szerz6ddses dsszeg 50 %o-a.

-

A v6gsz6mla: A V6llalk.oz6 a mennyisdgi 6s min6s6gi hi6nyok p6tl6sa, a
m[lszaki i$adds-6tv6tel lezardsa ds a j6t6ll6si biztositdk rendelkez6sre bocs6t6sa utrin
jogosult a v6gsz6mlit benyrijtani. A v6gsz6mla dsszege a szerz6d6ses
osszeg 50 yo,a,
amel;rbe az el6leg - annak ig6nybev6tele eset6n - beszilmftdsra kenil.
5.4

A Felek rlgzitik, hogy a ftszszdmla 6s a vdgszr{mla benyrijt6srinak feltdtele a Miiszaki
Ellentrr javaslata alapjrin a Megrende.L6 6ltal kiadott teljesit6sigazol6s.

5.4.1 As;aimlSkat

a Megrendel6 nevdre kell kirillitani, ds 2 p6idanyban a Megrendel6hdz kell
benyirjtani.. A sz6m15nak taftalmaznia kell: a tevdkenysdg pontos meghatdroz6s6t 6s
annak rEAoR szrim6t, v,ilrarkoztr ba:*j6nak nevdt, bankiz6 mrasztiftt, a,6szamat,
Megrendel6 adoszdmit, v6llalkoz6i szerziSd',s szdniLra tdrtdnrj hivatko z6st, v6lla1koz6i
szerz6d€s ttngyfua t<irt6n6 hivatkoz iist, a ,,r6szszitmla" vagy
,,v€gszdmla" megnevez6st.
El<ileg i6;6nyldse eset6n a vrillalkoz6 elcilegsziiml6t 6l1it ki, meiyn6l a teljesit6s napja
azoros az el6leg v6llalkoz6i szitmliira tcirtdn<j be6rkez6s6nek napj6val. A tifizetdsek a
v6llalkoz6 10990005-00000 003-21910028 szdmri szlmldjari tortent5 6tutal6ssal
tdrt6nnek.

5,5 A \4ep;rendelo t|jdkoztatja a V6llalkoz6t, hogy a szerz6d6s 6s annak teljesitdse esetdn a
kifi:zett5s az ad6z6s rendjdr6l sz6l6 2003. dvi XCII. tcirv6ny 36lA. g hat6lya al6 esik.
5.6 Kdsede.lmi kamat: Fizetdsi k6sedelem esetdn Megrendelo a ptk. 6:155.
$-6ban foglaltak
szerinti kdsedelmi kamat megfizerldsdre koteles. V61la1k ozo szunl516n szerepl6 minden
ezzel ellent6tes rendelkez6s esetdn is a fenti szab6ly 6rv6nyestil a Felek viszonylat6ban.

VI, A TELJESITES HATARIDEJE. MODJA
6.1 A teljesitdsi hatdrid6;

A V6llalkoz6 kdteles

az

az' Aftna utca - Thcikcily 6s Zrinyi utca kcizcitti szakaszhnak - felirjit6s6nak
tdjes kdni kivitelezesdt legkd,s6bb 2014. okt6ber 31. napj6ig,
- a Sadghy Istv6n utca - lV[etr6 kdrforgalom 6s Maros utca kcjzdtti szakaszdnak r<lszleges fehijitdsanak teljes kcini kivitelez6s6t, a G6bor A. utca d61i oldal6n
tztl6lhat6 jarda fehijitds6t legk6s6bb a szerz6dds alSirds6t6l szamitolt 60 napon beliil

-

ellvdgezni.

6.2 A teljesit6s helye:

az Aftna utca - Thcikdly 6s Zrinyi utca kiizdtti szakasza - tekintet6ben a
sirombathelyi 8441 hrsz.-ri intr;atlaa,
a Saaghy Istv6n utca - I\4etr6 kdrforgalom ds Maros utca kdzcjtti szakasza tekintetdben pedig a szombathelyi 1246 ltrsz.-i ingatlan,
a G6bor A. utca ddli oldial6n tal6lhat6 jr{rda tekintet6ben a szombathelyi 9456
hlsz.-f ingatlan,

-

-

6.3

A

Fetek rcigzitik, hogy

el6teljes it6sre jogosult.
6.4

6.5

a

vdllal.koz6

a

szerz6ddsben rdgzitett hatdridohoz k6pest

A Vrillalkoz6 hat6rid6ben teljesit, ha a Y 6llalkoz6 a szenbd1s teljesit6s6nek kdszre
jelentdsdt legk6s6bb a teljesitdsi hatririd6 el6tt 10 nappal eljuttatja a Megrendel6hciz, 6s a
mriszaki i;tadds''tvdtel a Megrendr:16 6ltal meghatriro zoll napon megkezd6dik, 6s az
esetlegesi hirinyp6tlisi munkSk e1v,igz6s6ve1 legkds6bb az 6tad6s-6tvete1 megkezdds6t
kcjvet6 10. naptriri napon Lezfutl. A. teljesit6sigazol6s a mr.iszaki 5tad6s-6tv6tel lezfu6s6t
k<ivet6erL rfl lithat6 ki.
A miLszeLki ittadds- tvetel id6pontj6t a kdszrejelent6s 6tv6te1e ut6n a Megrendel6 kdteles
kitlizni. A mr.iszaki |tadas- tvetelt a k6szre jelentds 6tvdteldt kdvet6 8 napt6ri napon beliil
kell megl<ezdeni.

A

kivitolez6s r6szletes mriszaki iitemez6s6t

a

vrillalkoz6 6ltal k6szitett, 6s

a

szerztiddskcjt6s e16tt a Megrendel,5 rdszdre 6tadott heti bontdsir vonalas iitemterv
tafialma2laa. Az ritemterv megval6su[6s6t a Felek a heti gyakorisrigri munta6fiekezleteken
megvizs6;6ijrik, 6s az titemtervet sziiks6g szerint aktualiziljiik. Az iitemterv aktualizdl6sa
nem nr6dosithad a a szerz6desben rcig;zitett teljesitdsi hat6rid6ket.
6.6

A rdsirsziimla 6s a vdgsz6mla benffit6siihoz eloirt teljesitdst a Miiszaki Ellenor ellen6rzi,
ds javaslzrta alapj|n a Megrendel6 igazolja. A telj esit6s igazolasfira a Megrendel6 rdsz6r6l
Lakdzi G6bor, a V6rosiizemeltetdsi O,szt6ly vezet6je jogosult.

6'7

A

I'4egrendel6

az |tadis-itvdteli eijrirds sor6n kriteles a munkrit megvizsg6lni ds

felferderzett hi6:ryokat, hib6kat jegyz:6k-onyvben

a

rogziteni.

A

vdllalkoz6 kciteles a miiszaki 6tad6s-6tv6te1i erj6r6s megkezddsekor 2 p6ld6nyban
|tadni a Megrendel6nek az ltaditst dokumentrici6t
b'izonylatok,
fuI: min6s6gi
"nyilaikozatotat,
megval,Ssuldsi terv), tov6bb6 a J.dtesitm6ny megfelel6sdg?t
tanirsft6
vizq;rilati eredm6nyeket,_ kimutatdsokat, igazolasJkat, kdzmiiszolgaltat6i,
szakhat6s6gi

6.8

nyikLtkcrzatokat

d

s ho zz6j itr ulds

okat.

6.9 A.z atadds- tvdteli elj6r6s..megkezd,jse nem tagadhat6
meg, ha a Megrendel6 csak olyan
kisebb ilirinyoss 6gokat 611apit meg, amelyek a ldtesitmeny rendelteidsszerf
ha.szn6lat6t

nem aketd,6lyozz6k.

6.10 Ela az

6tadds-6tv6teli erjrirris megkezddsekor tapasztart kisebb jelentrisdgri,
a

rendedtet6sszerii haszniiatot nem akad6lyoz6 hibrik a
6.4 pontban
-hib6s meghat1iozott

io ,rupo,

hatdrid6ig nem k6sziilnek-_el, akkor a Megrender6 a
szerlie
k- i:ui6nrutb*
szerepl6 .sszegdnek - a-Kbt. 130. (6) bekezdds6ben foglaltak
""t
$
rrgy"t"-b" ;et"teu.t
tdrtdn6 * visszatartasa merlett,az atadfis-ittvfiteti elj6rds lezzl:6l6ho"
ttoii6j*utix.'hataridrlt
A Felek
az
elj6rris
el
javit6soka
nem
k6sziilt
irjabb
-Atad's-6tvdte1i
,1ez6r6s6ig
hatrirozhatnak meg. Az rij.abb hatriricl6Ledmdnytelen eltelte "utar
u ru.gr"rrJ.to
- .l n"*
k6s"zilLlt javitdsok tekintetdben ig6n/: tarthat a
9.1. pontban meghatlrozotl hibris teijesitdsi
KOIDerre.

6.11

A

vd'lla1koz6 alvlllatkoz6 igdnybe.v6teldre a Kbt. 128.g (2)-(5)
bekezdlseiben foglalt
rendelke:zdsek betartdsdval jogosult. Vdllalkoz6 ajogosan ig6nybovett
alvrlllalk oidert t gy
felel, mirrtha a munk6t maga v6g ezte volna, alvrillalliozo jogosulatlan
ig6nybeuJt"t.
pedig feli:16s minden olyan k6rdrt is, amely an6lkiil nem
"r.tgn
kcivetkezett vo-lna be.

6.12 A Felek meg6llapodnak abbaa, hogy amemyiben a teljesit6s
min6sdgdvel kapcsoratba.n
aku a ki'vitelezes id6szakriban, akii a j6talHsi ds szavatossdgi
id6szikban - k.ir,itt,it uitu
mertil fell, elfogadj6k
E,yr Epittisiigyi
Min6sdgerlen6rzz
tnnovacios r+""pt"tt
Gy6ri Min6s6genen6rz6, Allomiis6nak -(oozl cyot, V6g6hid u.
2.) szakv6lem6ny6ben
megdl.lapiitottakat. A Vrillalkoz6 krjel;nti, hogy amennyiben
a szaklrtt ni,aoyorsagoi, uugy
hibdt. |llapit meg, akkor szakvelem6nyGn fograitak szerint
koteres a iiavitast
.
haladdktalanul, saj6t krilts6gdn
elv6gezni.

rt

y

6. 13

A

MepperLdel6 miiszaki ellen6re:

l{dv: Savaria V6rosfejleszt6si Nonprofit Kft. / Bcirzsei Csaba
Cinrr: 9700 Szombathely, F6 t6r 23.2.

Telefon;

0 6-3 0 - 5 5 5 5

-329

llax:94-789-207
Ii-nLai : borzsei@westber.hu

vrr. A MEGRENDELO JocAr Es

rorerpzprrsEcEr

A I'4egrende16 koteles_ a vdrlark.z6i dijat a jeren szerz6ddsben foglaltak szerint
a
V6llalkoz6 rdsz6re megfi zetni.

7.1

A

a

Megrendel6 k<iteles
rendelkezdsre 6116 kiviteli miiszaki tervdokumentaci6
kivitelezdshez sziiks6ges tcibblet p6rdriny ait
perdtny papiralapri rorma; a valralkozo
r6,sz<ire a szeu6d6skcit6skor iitadni.

72

e

73

A munl<aterilet irtadirslra legkds6bb a szerz6des megkdt6sdt6l sztmitott
15 napon beliil
kert'il scrr' A Felek kijtelesek az 6tadds-6tvttelr6l a jegyz6kcinyvet
felvenni, uil*nint
dtadlis-iiLtvdtel

74

A

7.5

A

u"

napjln az lpitdsi napl6t megnyitni.

Megrendel6 szavatoli4 hogy a jelen szerz6d6s t6rgy6t
k6pez6 k.telezettsegek
teljesritds6t harmadik szemdly joga nem korl6tozza.

Megendel6 illetve az |rtara m,ogbizott sze*ezer, vagy szemdly jogosurt
a munka
a felhasznrildsra keriilti anyagokat b6rmikor, mindenfele korl6toz6s
n6lkril
ellenijri::ni. A v6llarkoz6 nem mentesiir a ierel6ss6g ar6r,
ha aMegrendel6 *v6gz<is61 6s

elmullasi:tott4 vagy nem megfelel6err vdgezte el.

"it"nt;r.ert

7'6 Ha a :munka vdgzdse sor6n a kcinirmrlnyek arra
engedndnek kcivetkeztetni, hogy a teljesitds
hib6s lesz, a Megrendel6 a fogyatrikossSg kihiJzcibolesere
kitiizott megiJ;to hatarido
sikertelen eltelte utdrl gyakorolhaija a hibds'teljesit6sb6l
ered6 jogokat.

VIII. A VALLALKOZ6 JOGAIES KOTELEZETTSEGEI
8' 1

A

vdllal.koz6 a tev6kenys6g vdgzr5sdnek fertdtereit rlgy koteres
megszervezni, hogy
tev6kenys6g biztoni6gos, szakszerl, gazdas6gos 6s
_a
hatdrid6re

bizfositsa

tdrt6n6

befejez6s felt6teleit.
8.2

A mumkr,rte.ilet elkerit6sdror, Iezi,,its6r6l, a munkatertileten sziiksdges figyermeztet6
jelzdse,k, thblk e1heryez6s6r61 ds a
teriirei 6rz6s6r6l es vagyonvddermdr6l a vr larkoz6
saj6t kriltr;6gdn kciteles gondoskodni.

8.3

A

v6llalkoz d a szerzldlsben vrillalt munk6t kciteles hatfuidore,
oszt6ry6 minos6gi
s,'nten, a mawar szabviinyoknak, ktve a hatiilyos jogszabdlyi
el6frrisoknak"megiJ"ro*n

r.

elvdge.zni,

8'4

A Y6llalkoz6 kdteles az 6pit6ipari kivitelezds sorrin keletkez6 hullad6kok enged6lyel
tdrtlntt - erszdnit sar6r ds elhelyezds6r6l gondoskodni.

rendelkezr5 kezel6hdz

8'5 A v6llalhoz6 kdteres az 6pit6si munkrikhoz kapcsol6d6, esetregesen
sztiks.ges terveket
(pl': rr5sz,lettervek, kieg6szit6 tervek,, forgalomtechnikai tervek,
elkdsz.ter.i.

8'6

megvar6sul6si tervek),

A vrillalkoz6 kdteles beszerczni az elkdszuilt l6tesitmdny rendeltetdsszerti
haszn1lat1hoz
sztiks6ges, a ldtesitmdny megfelel6sdgdt tanfsitl nyilatko;toka;;-""
vizsgafatl

eredLrndjnyeket, kimutat6sokat, igazorrisokat, kdzmriszolgdrtat6
szakhat6sdgi
nyilatkozatokat 6s hozzdj6rul6sokat.

A Vrillalkoz6 kdteles a Megrendel(rt minden olyan kcirrilmdnyr6l halad6ktalanul
dfiesitenl,
amely a v6llalkozds eredmenyessdg6t vagy kell<l id6re val6 elvegz6s6r
vae,silyezteti,
illetve g6tolja. Az drtesit6s elmulas:ztbs6b6lired6 karok6rt veillalkozifelel6s.
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9 A lrelek rcgzitik,

hogy a szetzocl6s ta4y6t k6pez6 Munk6k at szab6ryoz6 jogszab6lyi
rendelkezdsekre tekintettel a V611a1.koz6nak a szeizodes teljesitdse
sor6n rendeik[nie kell
legaldblb 1 f6, legaldbb 3 dves mris:zaki vezetoi szak:nai gyakorlattal
rendelkez6, a felel6s
(Vrr.
11.)
Korm.
Rendetet,]
szerepl6, tegatribb
TY:':*t":.:"16i
f!1eey1\Uen[266/2013.
..1\4v-KE kateg6rias
I'eler<is mriszaki vezet<i szakemberrer, vagy a
1244120;06. rxtt. s..1
Konn. lftendelet, 1. meil6kret II. rdszl rendelet szerinti, legaldb6',,Nav-rale:Jtaieg6riris
felel,lis rniiszaki vezet6 szakemberrel.
IX. A SZERZ6DES MEGER6SITESE

9

1

Ha a Viillalkoz6 hib6san teljesit, ds/vagy a V6llalkoz6 a Megrendel6 61ta1
kdzdlt j6t6ll6si
kifop;rist nem sziinteti
t91j:t
kbrtien
es
megfeler6ur
a
szerz6ddsben
idgzitett
T:q6tad6si vagy j6tSltdsi
hatr{rid6n, illetve a miiszaki
felilvizsg6lati jegyz6kdnyvben r;gzitetl.
hatdrid6n bshil, rigy Megrendel6 hib,6s teljesit6si kc;tbdrt kcivetelheiVallattozotol.
a nluas
tel'iesit6si kdtbdr m6rtdke: r,,%. A hib6i teljesitdsi k<itb6r alapja: a t
iuas teferitess"t
drinft:tt r;zoigdltat6sok nett6 ellendrtdrke. Az eldil6si jog megnyilta J0 nap.

A

Felek rdgzitik a Ptk.6:r}7. g (2) bekezddse alapjan, hogy a Megrender6
a hibiis
teljesitdsi kOtbdr mellett nem drvdnyesithet szavatoss6gi igdnyt.

9.1.1.

9'2

A

Felek megdllapodnak abban, hogy a y 6lra1koz6 kdsedelmes teljesit6s esetdn
k<jteles
kdsedelmi kdtb6rt fizetni. A kdsede.tmi kdtb6r mdrt6ke naponta r ;/o, alapja
a szerzodls
teljes nefi6 ellendddke, legnagyobb irrt6ke 30 napi t6telnek megfetel6 osszeg.
A kdsedelmi
kdtb6r a v6gsz6mldb61 kenil levc'niisra u t<bt. t:0. g (o) bekezd6siben fograltak
figyelembe vdteldvel.

9 3 Jelen szerz6dds V6lla1koz6nak felr6hLat6 okb6l .bekrivetkez6 meghiirsul6sa
(teljesitds jogos
ok neilkiili megtagadlsa, Megrendel6 szankci6s el6ll6sa vagy felmondasa v611alkoz6
szerz(rdd sszegdse okiin) eset6n a meghirisul6si k<itb6r m6r16ke
l0 %, alap;a megnirisuassat
drintertt s:zolg6ltat6sok nett6 ellen6ddl<e.

9.4!.

s'er:z6d6s feljesit6s6nek ermaraddsdval kapcsolatos ig6nyer<re terjesit6si
_
biztositdlka: A felek megrillapodnak.
abban, hogy a szerziidds teljlsitdse elmarai6srival

kapcsolalos ig6nyek biztositdka.k6nt a szerz6d6i
tarlaldkkeret nen uf*
teljes nettd
ellen6fidl,::driek 5 %-6t kdtik ki. A vrillalko z6 a brztositlkot kdteles
a Megrendel6
rendelkez:6sdre bocsStani legk6s6bb a szerzldes hat Iyba l6p6sekor.
A biztosiEknak a
mliszaki {tadhs lezdrt6ig kell rendelke,zdsre 6llnia.
+Fele,k: rtigzitik,
hogy a tartardkkeret jeren erjards kapcsdn nem kertirt arkarmazdsra, s
tqrtalekkt:retre utalds {gtt kizdr1lag a Kbt. I 26.
$-ra utilds miatt ker lt feltuntetIsre.

-

9.5

A

-

szerzldls hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos jr5t6ll6si ig6nyekre jdlteljesit6si
biztosit6li: A felek megdllapodnak abban, hogy" a szerzoies -hib6s teliesii6sdvel

kapcsolatos igdnyek biztositdkakt5nt a szerz6d6s
tartaldkkeret ndlkiili*
tehes nett6
ellendrtdkdnek 5 %-6t kdtik ki. A v6ilalkoni
a, biztosit€kor kciteles a Megrendel6
rendelkez6s6re bocs6tani
J"g\:r9!U a tetjesit-s iaOp"rr;io"r,"")*"'^'rlrJl., ur^aa,
lezzLr6sakor. A biztosit6knak
ulotattari ia"*it i":aiaitciveto

-

-

:0. ,"ptc k"il;;illkezdsre

9'6 J6trilLis: A v6rlalkoz6 az lrtara

etrvegzett munk,ra 36 h6nap j6t61l6st v6
al, kiveve az
egves nyomvonal jelegti dpirmdnyszerkezetek
kdtelez6 ,ifi;"*6gi*iljer.rii szoro
12/191t9 (xrr.27.) EvM-IpM-Kl,r-itrtu-[vpr
rendeler hat'rya a16. tart6z6
dpiimcinyszerkezetekel.
"gyon.,

9'6'r A Felek r<igzitik, hogy

-az egyes nyomvonal jellegri 1pitmenyszerkezetek kdtelez<j
arkarmass6gi idej6r6r s2616
i1-vli-rpla,rira_i,a6M-i<.-i'il egyuttes
.ti/1s.ts"rxt.zi
renclelet hatarya a16 tart6z-6
€pitm6iytr"*i.t"t
tekintet6ben a jogszabr'yban
meEihatilrozolt alkalmass6gi id6 az' tr6ny
ad6.

j

"t

9'6'2 A .ii'tilldsi idoszak a mriszaki

6tad6s-6tv6te1 rezfuirsftt kcivet6

napt6r kezd6dik a
szeru6cl€'s tr{rgya teliesft6se sorSn
megvalosutt tetesitmeny, tov6bb6 valamemyi
egy6b

dpitmdrry, gdp, berendez6s, szerer6ste"chn
Iiiggetleniil att6l, hogy azokat y dlktlkozO

."i r"r"iet 6s szerelv6ny,
-ito, ,r.r"rr. U".

stb. tekintet.ben,

9'7 A
meg6llapodnak. abban, h,cgy a munk6t
az 6tad.6s-dtveteli erj6rris rezfu6.s6t6I
.Feletrr
szdmitoll egy 6v elteltdvel,
-?]d." :rdio"aor;oiat.tri iaorrut

r":Cr."i ir_er"i*r, _"g
a.ri,r"gr*a"ro kdteles az .,ro+"iiii#rgaruti
eljrirdst d6kdsziteni, valamint auira a"1;."1111,
y dllilkozOt mJgnivni.
kell vizsgrilni (ut6-ferulvizsgriiuti

9'8

A vrillallkoz6 a 9.4 4s a 9..5 ponto.kban

megltatdrozott biztosit6kokat v6laszt6sa szetint
6vadd:kk6nt az e16kt pdnz.sszegnek
uiaitu*eiat int szerz6d.6 f6r fizet6si szimrirfua
tcirldn6 befizetdsdver (dtutar6srival), bank
vagy biztosfto a'tat vrillalt g-urr"iu .',uJ,^ uunti
k6szftzet6 kezessds biztositls|v ,, vrrgy
ai.tiiitiii'r"o.6des alapjrin kidllirott _ k6sztizeti5

-

kezess6gv6lla16sttirtalmaz6-*;;"r%;;j;d;"

9'8 1 A banl:.g, ar urcia nyilatkozatot, a barki
k6szfrzet6 kezessdget ds a biztositdsi szerzdd6s
alapjar kiallitott kdszf,rzer6^kezes-s 6gv6r1a.r6st
la"g..ra"ro
r,, a pdnzinkizet feltdtlen k.telezetts6gvr tarfusit "
"it", tor"i*e az
"rtig'"i"i",
tatiiizza,
drvdnyessdg
iftadhs_[tvetel
leziLrisht6l sz6mftott 36 havi garan-ciz'li,
idrrr;;;kd;eto 30 napig tafi, ds a penzint6zet
k'tetezi .nag6', hogv a Megrena"re
igenv"ii"- a" i;61i""#";";";u"ni'i'u'#,u,0
nyilatkozatban megjer.lt - dsszeget a Megrend"er6'b
'tui
anksz'mi'jfua
fe1t6ve, hogy a
MegrenLdel6 ny,atkozza, hogy- a vdtaik""oi
,
iJ.i'"r*esre 15'ttttarja;
napos
p6tharr{rid6ver
felsz6lirotta, ds a v6lrarkoz6 kotetezettsegeie;"r.
sem terjesitette.

"rr"#r"

9'9 Fefel'ss6gbiztosit's: Felek,flqlrtpga"gt
abban, hogv a y611a1koz6 a munkated'et
6tad6s{tt6l a mriszaki dtadris-ritvetelri
,*o iao,*u-ra az dpftdsi_szerer6si
*y*dgi."r valamennyi ldtesitmdnyrl
"ljara,l"riiilg
tot"r". t.l"i tti^i, 4 milli6 Ft/alkarom, iltetve 40
milli6 Ft/riv k6rdft6kii felelclss6gbiitosita" r.ot"i]
a- rriztositiisi kdtvdny mdsolata jelen
szerz6dlds 4. sz. melleklete

X, A F]ELEK EGYUTTMfK6DESE

10'1

A

a

s:zerzbd6 Felek
jelen szev6d6s maraddktalan megval6sit6sa 6rdek6ben
folyamatosan egyiittmrikddnek. .A Felek id6ben t6j6koztatj6k Jgym6st
minden oryan
t6nyrr51, amely a szelzldds teljesil.6sdre kihat6ssal lehet.

10.2 A Felek egytttmiikcid6sdnek els6rlleges f6rumai: az 6pit6si napl6 6s a
heti gyakoris6ggal
tartoti: helyszini munkadrtekezletek.
10.3 Az; 6pit6si napl6 vezetdsdndl a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendeletb
en foglaltak az
irriayad6k. Az 6pit6si napl6ba bejegyzdseket cin6rl6an csak a kdr f6r ri1ti1 jeren
a
szerz6ddsben meghat6rozott kdpvisel6k ds a megbizott mriszaki
ellen6rcik tehetnek.

i0.4

On6ll6 napl6bejegyzdsre jogosult;

10.4.1

-

Lak6zi G6bor a \/drosiizemeltetdsi Oszt6ly vezet<ije,
T6th
a lleruhi26si Iroda vezet6ie.
a6.12. pontban felsorolt mriszaki ellen6rdk;

Istvrin

10.4.2

-

A Megrendel6 ftsz6t6l:

A V6ilalkoz6 t6sz6r6l:

Feh6r

R6bert

fel;l6s mriszaki

v azet(i

(MN_KE/N18_100S1)

10.5 A vril.talkoz6 kdteles halad6ktalariul tfij6kozlatru a Megrendel6t, ha jelen
a
szerz6dds
teljesitdse el6tt, vagy a s.zeruodls teljesit6se alatt ellen! fersz6mo16si,
uog"tr"drrrotari
- vagy vdgrehajtdsi e1j6r6s indul.
1

0.6. Kapcsolattart6sra kijel<ilt szemdly

10.6,l. a Megrendelo r6szdr6l:
- T6th Istvrin
beruh6z6si irod,avezet6
toth'istvan@szombathelv'hu)'

-

puszrai

Isrvan

f:i::?t1t"

(3 0 I 27 9257 4 ;

10.6.2. a Vrillalkoz6 rdsz6r6

_.

.Bene

Imre

ipusztai@szombathely.hu),

[:

iisvvezet6

liir

soo-n t .i nrb(@bit-ep. hu)

XI. A SZERZdDES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
11.1 Jelen szerz6ddsben szab[ly.ozottakat csak

iriisban (papir alapri dokumentum), a Felek
cdgszetii ttl|ir/*|var lehet m6dositani. Sz6ban, r6utal6* magataiiissal
vagy iraruur,, a. u
szerz6ddst alliir6 kdpvisel6 szem6lyekt6l eltdr6 beoszt6ss al iendelkez6
szJmety"t 6ital t"tt
jognyilatkozat a szerz6d6s m6dosit6s6ra nem alkalmas.

,1

11'2Jelen szetzlddst

a Kbt.
.el6ir6r;ainak megfelel6en, a kdzbeszerzdsi elj6r6s arap.lan
megkotdtt szerz6d6sek m6dositdsdra
vr:natk oz6 sl,ab lyok'betart6s6val 1ehet m6dositani.
I1 3 A. Felek meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattart6 szem6ry6nek,
a napl6bejegyzdsre
Sogosult szem6ly6nek vagy a._ ter.leiiiesi igazolfus ki6rit6san
,r"il3iy6rrL

;"e"rJi

megvdltozlLsa nem min6sril szerz6ddsnL6dosit6sn-ak.

11'4

A

Megrendel6 a szeulddstol a szetz6d6s terjesitdsenek
megkezd6se er6tt b6rmikor
eltillhat, ezt kcjvet6en a teljesitds ig a szerz6d6st ielmondhatja.

11'4.1

/\

Iv{egrendel6 er6lr6sa vagy felmonddsa esetdn kdteles
a viillalkoz6'ak a dij ardnyos
reszdt megfizetni 6s a szerz6d6s megszi.intet6sdvel
okozott krirt megtdriteni azzar, hogy a
kfrtalanit6s a v6llalkoz6i dijat nern ialadhatja meg.

11 4

2 Megrendel6 jogosult a Yiilalkoz6 szerz6d6sszeg6se eseten
ir6sbeli nyilatkozat;val
azonnali hat'lryar vagy az dltara meghatarczot hit'ridover * a szerz6d6it

r"i*""a*i,

ha

-

y allalkozbnak felr6hat6 kdsedelem
e16ri a 30 naoot:
a Y6lla'koz6 hib,san reljesit ds a hib6t i0 nap-alatt nem javirja
ki terjes
a

KOruen:

- a V6llaikoz6 a teljesitds jogos ok ndlkril megtagadja;
- a v6llarkoz6 jelen s:zerz6d6sen arapul6 kJtelezettsdgeit olyan jelent6s
-

mdrt6kben meg
:zegte,.hogy ennek kdvetkezteben MegrJndel6;k a itvaUbi
teljesitds nem 6ll drdekiiben;
a Y 6l1alkoz6.felfiiggeszti a kifizetdseit, ellene joger6sen
felsziimol6si elj6r6st
rendelnek el',
legf6bb
szerve
a
tiirsas6g
vdgelszrimoriisdnak,
.y^61la1koz6
megkezddsdr6l, felszrimol6siinak kezdemeny ez6ser
Ol hittrof
jogszab6lyol
fellmondiisi vagy eLilldsi okok fenn6linak;
fanul6
a Y 611alkoz6..bt{rmilyen m6don megt6veszti az Megrendel6t,
vagy val6tlan
adatot szorg6rtat.6s ez kcizvetren vagy kcizvetett
,uivi'r*"ta.,
hat6ssal lehet a ldnyeges szerz6ddses kdtelezettsdgek
teljesitdsdre.

"-0i""

l'7'4.3 A:sze'zod6s fermond6sa, vagy att< val6 el61lisi jog
gyakorliisa csak irdsban drvdnyes.
11.5 Amennvib en a szerzod6s annak rjes kd^i teljesitdse
ndlkril szrinik meg, rigy Felek
-te
kcitelesok az elsz6mor6s drdekdbern
egymassai szembeni ig6nyeiket harad6ktalanul
felmdrni 6s egyeztetdst.kezdem€nyeznil-Fetek melrillapodd,
h"t
sortur fiiggetlen szak6rt6t vonnak t,e, amennyiben
";;;;;"i",er"f.
iz
elizamolisi di*"g"i
i,"r, t"a:at
kdicsdndsen erfogadni. v6llalkoz6 kijerenti, hogy
a ftiggetlen szak6fi6 sz6m6ra
" '."zreti
kcinyveibe; szerz6d6seibe betekint6st
u3"tJ" szerz6idssel orrr"iiiggeru"n.

""g"a

XII. VECiYES RENDELKEZESEK
12.1 Jelen szerz6d6s mindk6t Fdl .iltali aldiriisdnak
napjrin ldp hatalyba.

12'2 Felek jr:len szerz<id6sb6l eredS e'setleges jogvitriikat
els6sorban trirgyal6sos rlton
kdtelesek renclezni Felek a polg'ri perrendtaiasr6i 'troli
tssz.6vi III. tv. 41. g-a arap;dn
10

megallapodnak abban, hogy,.a szerir6ddsbol ered6 jogvitak
elbirrildsa kapcsr{n ardvetik
magukat - hatdskdrt6l
a
Szombathelyi
Jdr6sbir6sri g vagy a Szombathelyi
fyCqg." ,Tcirvdnyszrik kizar6lagos illetdkess6g6nek
12 3 Felek megrillapodnak, hogy amennyiben jelen
szerz6dds bdrmelyik rendelkez6se ut6bb
6rvdnl.tilerurek min6siil, a szerziides tdbbi rd;zdt drvdnyesnek
tekiniik, kivdve, ha Felek a
szerz6de':st az drvdnytelen r6sz n6lkijl nr:m
kdtdttdk volna meg.

r2'4 Jele'

jog

szerz6ddsben fogralt

brirmely
kdsedermes 6rvdnyesit6se, letve
drv6nyer;it6s6nek elmulasztiisa nem jeJlenti a;ogok
Zrvenyesitdsdrcj] val6 lemondiist, illetve
valamely j'rg r6szleges vagy kizin6lngos 6iv6inyesit6se
nem ztuja ki a tcjbbi, illetve a
fennmarad6 jo g drvdnyesit6s6t.
12.5 Jekn stzerzldes arair6s,6uar vrlralkoz6 kctte lezi
mag6t ana, hogy a szeuodls terjesitdse
soriin tuclontiisdra jutott adatokat, inforrn6ci6kat, tizemi
is iizleeolitikai esem6nyeket 6s/vagy
szemdlyekre vonatkoz6 vedett adatokat la tovribbiakban
egyrittesen: adat(ok)liizleti titokkdnt
kezeli' v6llalkoz6 szerz6d6s teljesitdse sorrin tudom6srira jutott
adatokat harmadik f6lnek nem
adhatja l<i, azokat csak a jelen..szen,6d6s teljesitdsJhez
sziiksdges mdrtdkben hasznitlja.
vdl-lalko:r6 ennek megtartds6r6l
feladatoi ell6tris6ban kdiremiikdd6 murokatarsai,
..
atyatlltl<yzli' teljesitdsi segddei tekinteteben is tdietes
gondoskodni. Az inform6ci6k 6s
adatok iialeti titokkdnt t6r1dn6 kezel5sg.. uooutto"J'
k6telezettsdg a v6llalkoz6t jelen
szerz6ddst 1e.ii5rat6t kcivet6en is korl6tlan ideig
terheli.

a

12'6. Szombathely Megyei Jogri V6ros onkormiinyzat6nak
mindenkor hat61yos,
kcitelezettsdp;viillaldsi,

a

utalvriny".ri:1 6i 6w6nyesit6si elarasrot sz6l6 polg6rmesteri
utasit6s
.
w, dnkormiinyzat kiadlsi ellirlnyzatai
terhdre a porg6rmester, iugl uiiltulu-iraraun
!7yitn
felhatalmazott szemdly v6llalhat kdtelezettsdget.
12'7 Y6lk[koz6 kdterezettsdget v6flar, hogy trirgy
szerinti munkrivar kapcsolatos tev6kenysege
soriin a Megrendel6 drdekeit
s2em
er6tt tartja 6s Megrender6 drdekeit sdrt6
-errz.m"nd"n
el6nydket, jo gok at nem szerez.

12'8 A x:bt' 12s' s (4) bekezd6s a) pontjrinak
eleget t6ve Felek meg6lrapodnak, hogy
V6llalkoz(i a szerzldds teljesit6se ,or,iu. tr.- fi""tilfil,
illetve szrimolh at eI a szerzodes
teljesitdsdvel risszefiigg.sben olv11 koltsdgekJ,
so s:rij
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6isas6g-"iv"r.-"-r<0,.
tekinteteben mertiine[ fer, ds m6ryek a
Vrillalkozir ad.6k6teles j6vedelm6nek cs6lkent6s?re alkalmasar<.

u"t*a;l;;*q"

12'9' A Kbt' 125' g (4) bekezd6s n) pontjrinak eleget
Ferek megiitapodnak, hogy
_tdve
vallalkoz6 k<iteles a jeren
teljesitds6nek"
illjes
id6tartama.szerzbd.6s
szerkezetel. a Megrendel6 sz6m6ra
megismerhet6v6 tenni.- v6rlalkozo
- u "i"i-lrr"ja"*ri
-"gir-"irr"toue
tdtelre vonatkoz6 kdtelezettsdge mellett a;elen srerr6des
idcjtarlama alatt irrisban kciteles
t6jdkozlatni tr'{egrender6t minden, a turajdonosi ,r"rt
bekdvetkezett v6rtoz6sror, a
megviiltozott 6s az '6j adatok, varamint it v ttozits
"r"ieu"r,
jelen szerz6dds teljesitds6nek teljes iid6tartam hatdlyanak megjercil6sdver. y lalkozo a
u-.'uliti haladdktalanul ir6sban kcjteles
Megrendel6t 6rlesiteni a Kbt. 125. (t be,kezddsdben
megjeloit rigyletekr6l.
$
12'70'.A Kbt. 125. g (5) bekezd6sdnek eleget tdve
Felek r'gzitik,hogy Megrendel6 jogosult
ds egyben kdteles a szerz6d6st fermondani,l ha
szrrkseges oiyan trataiiaovei u-"tf

teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ell6t6srir6l
goidoskodni tudion - ha

11

t'"t?toue

a) a

\

itllalkoz6ban kcizvetetten vag)/ kdzvetleniil 25%-ot
meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi
,ragy. szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezet, amely
:":T:1{
tekintetdben fenn6lr a Kbt. 56.
g (1) b€,k;dds k) pontjribJr m eghatarczotl
var.mely fertdtel.
b) a Y6llalkoz6 kdzvetetten vagy kcizrietlemi I 25%-otmeghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben._vag1, szemdryes joga
sierint jogkdpes szervezetben, amely
tekintetdbon fenn6lr a Kbt. 56. (1) bekezdes g
pontl"au* -"ghat-,irozott varam"r, r.iie,"r.
$
12.17. A lftt. 125. g (6) bekezd6s6nek eleget
t6ve Felek rigzitik,hogy a Kbt. 125. (5)
|j
bekezdrls szerinti felmo'dfs esetdn a'v6nariz6
u rru)taer;grri;;r;"ilu *a'. [r:*r,ot
szolg6ltatiis szerz6ddsszeni pdnzbeli ellen6rtdtere
logosult.
12'12.'v5llalkoz6 k6pviser6je kijelenti, hogy y
6r1alkoz6 k6pviseletdre 6s a jelen szev6des
i"aZiU"rti
;ogosuttsaggat.
hogy az ezzel cisszefiigg6sben
telmerti16 ,megreleld
l:6rokdrt a polgdri jog szab6r'.yai szerint ferer6ss6ggel
iartozik Megr""J"ro r"iel
12. 13. li jelen szerz6des me116kletei:

:lllll':f

^rri,

melldklet: ak'zbeszerzesi elj6rrist meginditd felhiv6s,
2. sz. nelleklet: akozbeszerzesielj6riis dokument6ci6ia.
1. sz.

ay 6l\alkoz6 ajfinlata,
4' sz' rnelldklet: a y 6nalkoz6
3. sz. rnelldklet:

k6tvdny6nek m6so1ata, amelyek a

.-feler6ssdgbiztosit6si
szer:z6dds szerves rdszdt k 6pezik,
alldl eli6laszthatatlanot

Jelen szerz*id6st a Ferek erorvast6k, azt kdzdsen
drtslmezt6k, ds sajdt elhat6roz6sukb6r,
minden beftrlyiist6l mentesen, mint rigyleti ,k;trkk"i-;-denben
megegye zot irtirk a16.
Keh Szornb;rrhe ly, 2014. augusztus trO i.h.. nao;a,,

