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KIVITE LEZES I SZERZ1D ES

amelyet egyreszrdl ndv: szombathely Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzata

sz6khely: 9700 Szombathefly, Kossuth L. u. 1-3.
ad6sziim : 1 5733658 -2-18
penzforgalmi sz6mlasz6m: 10918001

-

00000003 - 2b300030

kepvisel6: dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
a tovdrbbiakban mint Megrendelo,
m6sr6szrol

a

ndv: Bereczki Kft.
szekhely: 9700 Szombathely, M6tyiis kir6ly u. 18.
adgjegyz6ksz6rn: 1 B-09-1 A3124
ad6sz6m : I 1319962-2-1 8

penzforgalmi sz5mlasz1mt. OTP 1 1747006 - 20188920

k6pvisel6: Bereczki Llszlo
a toviibbiakban mint V6rllalkoz6,
egyUttesen a toviibbiakban "Felek" vagy ,,Szerz6d6 Felek" kdtottek az alullrott napon
6s helyen, az allltbi felt6telekkel.

1.

ELoZMENYEK
1,1.,A Megrendel6, mint kedvezm6nyezett, a Nyugat-dundntuli Operativ Progniam
3.1 .1181-13 kodsz6m0 kiemelt projekt felhfv6s keret6ben t6mogatSst nyert az

,,Uj vdrosliget eplt6se Szombathelyen" oimtj NYDOP-3.l.ltgl-13-k-20130 007 azo nos ito szd mrl proje kt megval6si tlstthoz.

1.2.il/egrendelo, mint aj6nlatker6 a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2011. evi CVlll. t6rveny (tovlibbiakban: Kbt.) alapj6n az ,,(li varosliget epitese Szombathelyen"
projekt r6szekSnt ,,Nyilvdnos nnellekhelyiseg letesit6se" tdrgyban kozbeszerzesi eljartrst (tov5 b b ia kba n : "kdzbeszerzesr erj6 rds") nd itott.
v6llalkoz6,, mint ajdnlattev6
elj6rdsban r6szt vett, es figyelemmel arra, hogy
nlatdt fogadta el nyertes ajaniatk6nt a Felek jelen k6zbeszerz6 erz6d6st kotik egym6ssal.
i

a
Megrendel6

2.

A SZERZoDEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

2'1.Annak okiitl, hogy jelen szerz6d6st a Felek a kdzbeszerz6si elj6r6s alapjiin
kotdttek lrre_9, a Felek kijelentik, hogy teljes meg6llapod6sukat nem kiziuoiag
jelen szer;l6des torzsszdvege tartalma2za. A kozbeszerz6si elj6rris sor6n ke--..
letkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6des elv6laszt-
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hatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyutt olvasand6k es 6rtelmezendSk, kUlonos
tekintettel az a|E.bbi dokumentumokra:

-

felhiv6s (1. sz. melleklet), dokument6ci6 (2. sz. melleklet),
kulon6s tekintettel a mriszaki leirds, a kivitelez6si dokumentdci6,
valamint az hrazatlan kolts6gvet6s, kieg6szit6 t6jekoztat6sra
adott ajanlatke16i v6laszok;

-

V6llalkoz6 nyedes aj6nlat6nak teljes tartalma, (3. sz. melleklet)

V'6llalkoz6 felelossegbiztositiisi kotv6nyenek mdsolata

(4.

sz.

melleklet).

2.2.Felek r6gzitik, hogy a szerz6d6s megkot6se, 6s teljesitese soren a kdzbeszerz6sekre v'onatk oz6 szabAlyozits c6lj6va | dsszhang ban, a kozbeszerz6si
alapelveinek tiszteletben tart6s6val [Kbt. 2. g] kell eljSrni.
3.

A SZERZoDES TARGYA

3.l.Megrendelo nnegrendeli, Vdllalkozo pedig elvSllalja a klzbeszerz6si eljdras
sor6n, kUlonosen a dokument6cio mUszaki lelrds6ban (tov6bbiakban: ,,mfiszaki lefriis") meghatSrozott min6segi es mennyis6gi mutatoknak, a Nyugatdun6ntuli Operativ Program ,,U1 Verosliget 6pitese Szombathelyen" cimU p6rlyAzati kiir6sbian foglaltakban, valamint a kiviteli tervdokumentdcioban meghat6rozott, a 9700 Szombathely, Kenderesi u, 368312 hrsz. alatt epitendo nryilv6nos merildkhelyiseg es rendezvdnyhelyszin kialakltds6nak kivitelez6si munkAit (az 6pulet foldszinti r6sze, az 6pUlet 6s a fut6-set6lo-set6ny kdzdtti 1t6rburkolat, a t6parti szint 6s a parkol6 szint kUlonbs6get dthidalo akad6lymentes r6mpiik es lepcs6k) a jelen szerz6d6sben meghatdrozott dtaldrny6rnak
minosUlo v6llalkozoi d ij6rt.
4

A VALLALKOZOI DiJ

4.1.A felek a jelen szerzod6s t6rgydt kepezo munka elv6gz6s66rt j6ro d'rjat
47.377"0213 Ft + 27 o/o 6fa, osszesen: 60.168.819 Ft, azaz hatvanmilili6 szAzhalvennyrclcezer - nyolcsz6ztizenkilenc forint osszeghen hat6rozz6k
meg. Az ltfabefizet6se a fordltott ad6z6s szabAlyai szerint tortenik.

4.2.4 v6llalkozrii rJlj 6tal6ny6ras, mely az dtad6si hatdrid6re prognosztizdlt egyosszegri ilr.
A v6llalkozoi dijtarlalmazza a haszn6rlatra alkalmas 6llapot megval6sit6s6hoz
szUks6ge,s dsszes k6lts6get, igy kUlonosen minden anyag, munkafolyamat,
helyre6llitas, seg6dszerkezet kolts6g6t, valamint az ideiiglenes mell6kl6tesitm6nyek elhelyez6s6nek 6s a kozmrihaszn6lat dij6nak kOltsdget, tovdbbii a
bontott anyag es hulladek elhelyez6s6nek, 6s a takarlt6s elvegz6s6nek kolts6get is. A Vallaflkozo kijelenti, hogy az Atal6nydijat a munka 6s a helyszin
ismeret6ben, tovdbbA az Arazatlan koltsegvet6si kiir6s alapj6n adta meg.
4.3.A Felek nSgzftik, hogy az esetlegesen felmerUls p6tmunka e[v6gz6s6re jelen
szerzod6:; keret6ben nem kerUlhet sor, tekintettel a Kbt.-ben fogialt rendelkez6sekre. ,A Megrendelo, mint ajdrnlatkerS kdzbeszerz6si eljdr6it jogosult lefolytatni, ermennyiben p6tmunka elv6gz6se szUks6ges.
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4.4.4 Felek rneg6llapodnak abban, hogy a Vdllalkozo a felmerUlo tobbletmunrk6t
az etalen'/6ras v6llalkozoi dij terhere v6gzi el.

4.5.A Megrerrdel6r nyilatkozik, hogy az epit6ipari kivitelez6si teveil<enys6g ellen6rt6k6nek penzugyi fedezet6vel az akibbiak szerint rendelkezik: A fedezet finansziroz:"5s6ra az NYDOP-3. 1 .1 lB1 -13-k-2013-0007 kodsz6m0,
7uy6'pdi
Unio 6ltal tdmogatottpilly1zat keret6ben elnyert t6mogat6sb6l kerUl^=
sor.

5.

FIZETESI FEI-TETELEK
5.1. Eloleg:

5"1.1. Kbt. szerinti el6leg: Vdllalkozo a tartal6kkeret 6s 6fa rr6lkUl szdmitott
teljes ellenszolgaltat6s 5%-6nak megfelel6 osszeg, de legfeljebb 68
millio fonint el6legk6nt t6rt6n6 kifizetdset kerheti.
5.1.2. Szilllitoi el6leg: A 412011 (1.28.) Korm. rendelet 571A. g (1) bekezdes
eloirds6ra tekintettel nyertes ajdnlattev6 a klzbeszerz6si eljar6s eredm6nyekSnt kotott szerzod6s elsz6nrolhato dsszege 30 o/o-6nak meg;felelo osszeg sz6llitoi elolegk6nt tdrt6n6 kiflzet6set k6rheti. A kifizet6s sordn ir6nyadoak a 412011. (1. 28.) Korm. rendelet 6s az 54712013. (Xll.
30.,) Korm. rendelet el6ir6sai.
Megrendelo biztositja a 412011. (1. 28.) Korm. rendelet 571A. S (1) bekezd6se szerinti szdllit6 eloleg ig6nylesenek lehet6s6get. Amennyfiben
VSlllalkozo elni kiviin a 412011. (1. 28.) Korm. rendelet 571A. g (1) bekezd6se szerinti el6leg (tovdbbiakban: el6leg vagy szdrllit6i el6leg) kifizet6s6nek lehet6segevel, 0gy a KozremLik6d6 Szervezet r6sz6re MegrenrCelo egyidejti t6jekoztatdsa mellett elolegbekero dokumentumot koteles kUldeni.

Az el6leg m6rt6ke nem haladhatja nneg a szerzidSs elsz6molhat6 oszszeg6nek 30%-6t.
Megrendelo az ertesft6st6l sz6mitott 5 napon belUl jelezheti a sz6llftoi
el6leggel kapcsolatos, indokoldssal aldtdmasztott fenntarl6sdt. Ennek
hi6ny6ban a sz6lllt6i el6leg-ig6nyl6st Megrendeld r6sz6r6l elfogadottnak kell tekinteni.
Meg renrJel6 koteles V6llalkozo 6ltal megkuldott, el6zoekben rogzitettek
szerinti elolegre vonatkozo szdml6t annak be6rkez6s6t koveto 5 napon
beltil z6rad6kolni 6s a Kozremfik6d6 Szervezet r6szdre megkUldeni.

A s;zdllitoi el6leggel t6rt6n6 elsz6mol6s r6szletszabllyait a kozponti koordiniicios szerv hatlrozza meg.
V6llalkozot el6leg igenylese esetdn az elolegre vonatkozoan a 4t2011.
(1. 218.) Korm. rendelet 571A. $ (3) bekezd6se alapj6n a kozbeszerz6si
elj616s eredm6nyek6nt kdtott szerzod6s elszdmolhat6 osszeg6nek
109o-a 6s az igenyelt sz6llit6i el6leg kUlonbozetere juto t6mogatii- oszszeg6nek megfelel6 m6rt6kfi, a Korm6ny eur6pai unfl6s forrdsok felhaszn6l6s6val kapcsolatos irSnyito hatosdrgi feladatok ell6rt6s6ra kijeldlt
tagja javara sz6lo, a Kbt. 126. S (6) bekezd6se szerinti biztosit6kny0 jtasi kotelezetts6g terheli.
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A \/6llalkoza a

biztosit6kot v6laszt6sa szerint 6vadekk6nt az el6irt
p6nrz6sszegnek az ajAnlatk6r6kent szetzado fel fizet6si sz1mlAjAra t6rtenr5 befizet6s6vel (6tutal6siival), bank vagy biztosito 6ltal v6rllalt garancia vagy banki klszfizeto kezessEg biztosft6s6val, vagy biztositrdsi
szerz6dSs alapj6n ki6llitott kbszfizet6 kezessegv6llaldst tartalmaz6
kotelezlr6ny form6j6rban ny0jthatja.

-

-

A

4'12011. (1. 28.) Korm. rendelet alapj6n a gazdas6gi t6rsas6g vagy
nonrpnofit szervezet sz6llito cegjegyzesre jogosult vezeto tiszts6gviselo-

j6nek vagy legal6bb 50%-os kozvetlen tuiajdonrdsszel rendelkez6 tulajdonos;5nak, vagy egyUttesen legal5bb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo term6szetes szem6ly tulajdonosainak kezess6gv6llal6sa, vagy garanciaszervezet Altall v6llalt kezess6g, valamint az Aht.
92. S (1) bekezdese szerinti 6llami kezess6g is elfogadhato a szalllt6i
eloleg biztosit6kak6nt a Kbt. 126. S (6) bekezdes a) pontjdban szerepl6
biztositdrknyfjt6si form6k mellett.

5.1.3. Valllalkozo a fenti eloleg lehet6s6gek kozUl a csak a magasabbnak
megfelelo osszegben jogosult el6legre, nem pedig a tenti eloleg
lehetos6gek kumul6lt osszeg6nek megfelel6 osszegben.
5.1.4. ilg6nybe vett el6leg elsz6mol6sa: Felek meg6llapodnak abban, hogy az
elolegkent kifizetett osszeg a v6gsz6ml6rban kerUl besz6mltSsra.
S.2.Szamlafizet6s; A sz6mla ellenerteket a kifiizet6sre koteles szervezet a Polgdrri
Tdrv6nykrSnyvrol sz6l6 2013.6vi V. torv6ny 6:130. $-a szerint 6s az adozls
rendj6rol sz6ki 2003. evi XCll. t6rv6ny 36/A. $-a szerint Stutalassal egyerrliti
ki, illetve, antennyiben az aj6nlattev6k6nt szerzodo f6l teljesit6shez
alv6llalko;z6t vesz ig6nybe a30612011. (Xll. 23.) Korm. rendelet 14. g-a 6s az
ad6zAs rendj4rol sz6lo 2003. 6vi XCll. torv6ny 36/A. $-a szerint Stutaldrsisal
egyenllti f,ii.

a

5.3.A Vallalkoz6 --azelolegszdml6n

t(l

v6gsz6ml a beny0jtrisSra jogosu lt.

- ketto darab r6szszdmla 6s egy darab

-

1. r{szsz6nnla: Beny0jthato a 6.2. pontban megjeldlt 1. r6szhat6ridonel
meghatiirozott r6szteljesft6s befejez6se ut6n. A rdszszAmla osszeg,e a
szerz6d6ses osszeg 20 o/o-a.

-

2. rlszszdnnla: Benyiljthato a 6.2. pontban megjelolt 2. r6szhatdridSnel
meghatiirozott r6szteljesites befejez6se utdrn. A rdszsz6mla osszege a
szerz6d6ses osszeg 40

-

o/o-a.

Vegsz6nrla: Benyujthato a 6.2. pontban megjeldlt veghat6rid6n6l nreghatiirozott teljesftes befejez6se, tovdbb6 a mennyis6gi es minosegi hi6nyok p6tl6sa, a mtjszaki dtad6s lez1rf.sa es a jot6ll6si biztosit6k rendelkez6sre bocs6t6sa ut6n. A vegszdmla osszege a szerzod6ses oszszeg 40 o/o-a, melyb6l levon6sra kenUl az el6leg Osszege annak igenybev6tele eset6n.

Felek rogzftik, hogy tartal6kkeret jelen elj6r6s kapcs6n nem kerUlt
alkalmazitsra, a tartalekkeretre utal5s igy kizilrolag a Kbt. 131. $-ra utal6s

miatt keru lt felttr ntet6sre.
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5.4.A Felek rdgzftik, htogy a reszszeml6k es a v6gszemla beny0jtds6nak feltetele

a

mtiszaki ellen6r javaslata alapj6n

a

megrendel6

5ltal

kiadott

teljesitesilJazohs"

A sz6mllikat a

Megrendelo nev6re kell kidllitani, 6s 4 p6ldSrnyban a
Megrenderlohoz kell beny0jtani. A szdml6nak tartalmaznia kell: a projekt
pontos nrev6t, a tevekenys6g pontos nneghat6roz6s6t 6s annak TEAOR
szAmAt, V6llalkozo bankjdnak nev6t, banksz6mlasz6m6t, ad6sz6m6t,
Megrenderld ad6sz6m6t, v6llalkozoi szerz6d6s szAmAra torten6 hivatkozdst,
v6llalkozoi szerz6d6s t{rgy1ra tdrteno hivatkoz6st, a ,,r6szszamla" vagy
,,v6gszdmla" megnevez6st. Eloleg ig6nylese eset6n a V6rllalkoz6
el6legszdtmlSt 6llit ki, melyn6l a teljesit6s napja azonos az eloleg vdllalkoz6i
szlmllra torteno be6rkez6s6nek napj6val. A Megrendel6 a sz6mldt tovdbbitja
a NYDOF tdmogat6s kozremrikod6 szervezete fel6, aki azt szAllitoi kifizet6s
keret6benr egyenliti ki. A teljesft6sek igazol6sa 6s a kifizet6s a Ptk. 6:130.S
(1)-(2) bekezd6sei, valamint a 306i2011. (Xll. 23.) Korm. rendelet 12-14. S
szerint tortenik. ,A kifizetesek a V6llalkozo 11747006 - 20188920 szdmf
szamlal6ra toft6no 6tutal6ssal tort6nnek.

5,5. A MegrendelS az lltalitnos forgalmi ador6l sz6l6 2007 . evi CXXV|l, torv6ny (a

tov6bbiakban Afa tv.) 142.S (1)bek. b) pontjdban el6lrtak szerint nyilatkozik
arr6l, hogy a targyi munka epitesi hatos6gi engedelykdteles, tov6bb6r az Afa
tv. 142. $ (3) bekezdesenek megfelel6en nyilatkozik arr6il, hogy a Megrendel6
megfelel az Afa tv. 142. S (3) bekezd6seben foglalt ielt6teleknek. A
Megrenderlo t6jekoztatja a V6llalkoz6t, hogy a szerzod6s 6s arrnak teljesitdse
eset6n a kifizet6s az adoz1s rendjer6l sz5l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny 36/4. $
hatalya alA esik.
5.6.Kesedelmri kamat Fizet6si k6sedelem eset6n MegrendelS a Ptk. 6:155. g6ban foglaltal,i szerinti k6sedelmi kamat megfizet6s6re kdteles. V6llalkclz6
sz6ml6jiin szerepl6 minden ezzel ellent6tes rendelkez6s eset6n is a fenti
szabiily 6ry6nyesUl a Felek viszonylat6ban.

Afelek rdgzftik a412011 (1.28.) Korm. rendelet 60.S (1) bekezd6se alapj6n,
hogy a kr3sedelmi kamat megfizet6s6re ra kdzremrikodo szervezet kdteles,
amennyiben a k6sedelembe es6s a kdzremrikod6 szervezet felr6hat6
magatart6siira vezetheto vissza.

6, A TELJESITTS HRTARIDEJE,

MODJA

6.1.4 Megrerrdel6 koteles a munkaterUletet a szerz6d6skotest kovet6 7

napron

belUl atadni.

6.2. Teljesites i l'ratiiridok:

-

1. rilszhirtdrido: a munkaterUlet 6tadiisdtol sz6mitott 40. nap.
Megvalositand6 feladat: az epUlet fels6 szintje epitesenek megkezd6s6re alkalmas szerkezeti k6szultsegri dllapot, azaz a csapad6kviz ellen ideiglenesen lleszigetelt vasbeton fodem befejezr3se.

-

2. reszhatdrid6: a munkaterUlet atad6s6tol sz6mitott 100. nap.
Megval6sftando feladat: a kuls6 munkdk, azaz az 6pulet kuls6
rnunk6i, az 6pulet 6s a s6t6ny kozdtti t6rburkolat, tov6bb6 a to5. / 15 oldal
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parti szint 6s a parkol6 szint kUlonbs6get iithidalo akadSlymentes r6mp6k es l6pcs6k befejez6se.

-

Veghatdrid6: a munkaterUlet iitadi{sdt6l szdmitott 140. nap.
Megvalositando feladat: a szerzodes t6rgy6nak marad6ktalan
teljesit6se.

6.3.A felek rogzltik, hogy a V6ilalkozo a szerzodesben r6gzltett hat6rid6hozk6pest eloteljesit6sre jogosult.

a szerzodes teljesiteset legkes6bb a t6nyleges teljesites el6tt 15
nappal k6szre jelenti. A mriszaki 6tad6s-6tvetelt a l/legrendel6 a k6szre
jelent6sben rneghat6rozott iddpontra kitfizi. A mriszaki 6tadds-5tvetel
megkezd(lsettil sz6mltott 10 napon belul a Megrendel6 mulszaki ellenore az

6.4. A V5llalkoz6

5tv6tel hez: szlt ks6ges vizsgdlatokat elv6gzi, ir6sos nyilatkozatban t6j6k oztatja

a Megrendel6t a teljesitesr6l, a V6llalkozo pedig az esetleges javit6sokat,
p6tl6sokat elvtigzi.

6.5.A VSllalkoz6 hatdridoben teljesft, ha a V6llalkozo a szerzldes teljesit6s6nek
k6szre jelentes6t legk6s6bb a teljesltesi hatiirido el6tt 15 nappal eljuttatja a
Megrenderlohoz, a mUszaki 6taddrs-6tvetel a teljesftesi hatarid6n belUl
megkezdddik, 6s az esetleges javitdsi, potlasi munkdk elvdgzes6vel
legkesobb azhtad1s-6tv6tel megkezd6s6t koveto 10 napon belUl lez6nul.
6.6.A kivitelez:6s r6szletes mriszaki Utemez6s6t a Vdllalkozo 6ltal k6szitett, 6s a
szerzod6skdt6s el6tt a Megrendelo rdszere 6tadott heti bontds0 vonalas
Utemterv larlalmazza. Az Utemterv megvaldsul6s6t a Felek a heti gyakorisdrg0
munka6rtekezileteken megvizsg6rlj6k, 6s az Utemtervet sztjks6g szerint
aktualizailjAk. Az Utemterv aktualiz1llsa nem m6dosithatja a szerz6d6sben
rogzitett teljesiitesi hatiirid6ket.

6,7.A r6szszliml6llt 6s a v6gszdmla benyrijtAsfuhoz el6irt teljesit6st a mriszakfl
ellenor ellen6nzi, 5s javaslata alapjdn a Megrendel6 igazolja. A teljesiltes
igazol6s6ra a Megrendelo r6sz6rol Lakezi G6bor, a V6rosUzemeltetes!
Osztdly vezetr5je jogosult. V6llalkoz6 6ltal beny0jtott sz6mla kifizetds6nekl
elszdmolSsra tdrl6no benyfjtSs6nak felt6tele, hogy azt projekt-szakmai 6s
penzUgyi szernpontbol a Savaria Vdrrosfejleszt6si Nonprofit Kft, jovdhagyja,
6s a sz6mrl6t a v6rosfejleszt6s6rt felel6s alpolg6rmester al6ir6s6val ell6ssa.

6.8. A MegrenrCel6 6ltal megbizott mriszaki ellenor

koteles

a

munk6t megvizsgAlni

jegyzokonyvbern rogzlten
6.9.

6s a

az 6tad6s-6tveteli eljdr6s sordn
felfedezett hi6nyokat, hib6kat

i.

A V6llalkoz6 koteles a mUszaki dtadds-6tv6teli elj6r6s megkezd6sekor 2
peldanyban 6lladni a Megrendelonek az futaddsi dokument6ci6t (min6segi

bizonylatok, jrit6llasi jegyek, haszn6lati utasit6sok, megval6sul6si terv),
tov6bb6 a letesitm6ny megfelel6seget tanrisfto nyilatkozatokat, vizsg6lati
eredm6nyeket, kimutat6sokat, igazol6sokat, kozmtiszolg6ltat6l, szakhat6sagi
nyi atkozatokat es hozzttjitru l6sokat.
6.10. A Megrerndelg nem tagadhatja meg az 6tv6telt a l6tesitm6ny olyan hibdja
miatt, amely, illetve amelynek kijavft6sa vagy potl6sa nem akadtiyozza'a
rendeltet6sszerti haszn6latot.
I

6.1

1' Ha az AladAs-6tveteli eljar6s megkezd6sekor tapasztalt kisebb jelent6s6gii,
a rendeltr=t5sszer0 haszndlatot nem akadalyozo hibak a 6-.4. pontbln
6.
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meghatArozott 10 napos hat6rid6ig nem k6szUlnek el, akkor a Megrendel6 a
javit6ssal, potl6ssal 6rintett szerkezetek drajdnlatban szereplo osszeg6nek
visszatart6sa mellett az 6tad1s-6tv6teli eljdr6s lezlrAs'lhoz hozzej6rul" A
Felek az 6tadiis-6tv6teli elj6r6s lezArlsttig el nem keszUlt javftdsokra,
potldsokra Ujabb hat6ridot hatSrozhatnak meg. Az iljabb hatdrid6
eredm6nytelen eltelte ut6n a Megrendelo az el nem k6szUlt javit6sok
tekintet6b,en igenyt tarthat a 9.2. pontban meghat6rozott hibiis teljesill6si
kdtb6rre"

A Vrillalkoz6 alvSllalkoz6 igenybevetel6re a Kbt. 128.$ (2)-(5)
bekezd6seiben foglalt rendelkez6sek betart6rsdval jogosullt. V6llalkozo a
jogosan igenybe vett alv6llalkozoert 0gy felel, mintha a munkdt maga v6gezte
volna, ahtdllalkoz6 jogosulatlan igenybev6tele eset6n pedig felelSs minden
olyan kSrtid is, amely an6lkul nem kovetkezett volna be.
6.13. A Felek melgdllapodnak abban, hogy amennyiben a teljesites minosegdvel
kapcsolatban ak6r a kivitelez6s idoszakdban, akdr a j6t6llasi 6s
szavatoss;5gi idoszakban - kozottUk vita merUl fel, elfogadj6k az ElVl
EpltesUgyi [\/in6s6gellenorzS Innov6ci6s Nonprofit Kft Gyori HltinOs6gellenbrz6
6.12.

Allomiisdnak (9027 Gyor, Vdgohid u. 2.) szakv6lem6ny6ben
rneg6llapitottakat. A Viillalkozo kijelenti, hogy amennyiben a szakerlo

hidnyossligot, vagy hibet 6llapit meg, akkor szakv6lem6nyben foglaltak

szerint koteles a kijavftast haladektalanul, sajat k6lts6gen elv6gezni.
6.14. A Megrendelo mtiszaki ellen6re: Savaria V6rosfejleszt6si Nonprofit Kft.

kapcsolattarto:
7.

Benk6 J6nos Ugyvezeto

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.1.4 Megrendeld koteles a vSllalkozoi dijat a jelen szerz6d6sben
szerint a \/Allalkozo r6sz6re megfizetni.

foglaltak

7.2.4 Megrendel6 koteles a rendelkez6sre 6116 kiviteli mriszaki tervdokument6ci6t
6s engedelyeliet a Vallalkozo r6sz6re a szerzodlskdt6skor ritadni.
7.3.A Megrerrdel6, koteles a munkaterUletet a V6llalkozo r6sz6re a 6.1. pontban
meghatdr,ozott hatiiridon belUl munkav6gzrisre alkalmas Sllaprctban 6tadni,

A Felek kotelesek az AtadAs-dtv6telrol a jegyzlkonyvet felvenni, valamint az
Stadas-at'rertel napjdrn az 6pit1si napl6t megnyitni.

7.4.4

Megrelndel6 szavatolja, hogy

kdte ezettsegek teljes
I

ites6t

ha rmad

i

a

j,elen szerzod6s tdrgy6t kepezo

k szenr6ly joga n em korlltozza.

7.5. A Megrendeld illetve az 1ltala megbizott szervezet, vagy szem6ly jogosuilt a
munka vegzeset 6s a felhaszn6l6sra kerUl6 anyagokat bdrmikor, mindenf6le
korlftozAs; n6l[<Ul ellen6rizni. A V6llalkoz6 nem mentesUl a felel6ss6g al6l, ha
a Megrenrlelo az ellen6rz6st elmulasztotta, vagy nem megfelel6en v6gezte el

B.

A VALLALKO',ZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1.A munkaterUlet el6lr1 elkerit6s6rol, lezArds6rol, a munkaterUleten szUks6ges
figyelmezteto jelz6sek, tebl6k elhelyez6s6r6l, a terUlet 6rzes6n6l,
vagyonv6delmre16l, valamint a munkdval, sz6llitdssal, anyagtdrol6ssal
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beszennyezett, k6rosodott kozterUletek takar[t6sd16l, helyreSllitdsdroI

a

V6llalk,ozo saj6t koltseg6n kdteles gondoskodni.

8"2.A2,,U1 Ver,rsliget 6pitese Szombathelysn" projekt kereteben p6rhuzarnosan
folyo u.gyeb epltesi beruh6z6sok kivitelez6ivel val6 egyuttmrikdd6s, az
id6szakos $<ozds munkaterUlet-haszn6lat az egyes kivitelez6kkel egyeztetett
m6don, a heti helyszini munka6rtekezleteken rendszeresen aktualiz1lva, a
mriszail<i ellendr irSnyitds6val tortenik.

8.3.A V6lletlkozo a kivitelez6si munk6t a kdrnyezetet kimelo m6don, a kornyezet
vddelm6vel kapcsolatos (p6ld5ul a zalterhel6sre, a t6, a viz, a talaj, a
nov6nltzet v6delm6re vonatkoz6) iogszab6lyok, helyi, dvezeti el6[r6sok
betartiis6verl vegzi.

8.4.A V6llitlkoz6 a szerzod6sben v6llalt munkdt koteles hati4ridore, l. oszt6ly0
min6s€rgi szinten, a magyar szabv6nyoknak, illetve a hatSlyos jogszab6lyi
eloir6soknak megfelel6en elv6gezni.

8.5.A V6llalkoz:o kdteles az epitoipari kivitelez6s sordn keletkezo hulladekok engeddllyel rendelkezo kezelohdz tdrten6 - elszSllltdsdrofl 6s elhelyez6s6rol
gondoskodni.

8.6.A V6llillkoz6 kdteles beszerezni az elk6szUlt letesitm6ny rendeltet6sszerti
haszndrlatAhoz szuks6ges, a l6tesitm6ny megfelelos6get tan0sit6
nyilatkozatokat, vizsg6lati eredm6nyeket, kimutat6sokat, igazol6sokat,
kozm fi szo

I

g5

ltato i, szakh at6s6g i nyi latkozatokat 6s hozzAjtuu ldsokat.

8.7.A V6llalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan

kdrUlm6nyr6l

a kivitelez6s eredm6nyessSg6t vagy kello
id6re valcl elvegz6s6t vesz6lyezteti, illetve g6tolja. Az ertesit6s
haladektalanul 6rtesiteni, amely

elm

u

lar;ztdsdbol eredo k6rokert V6llalkozo felelos.

8.8. Tekinterttel a szerzodes trirgy6t kepezo Munk6kat szab1lyoz6 .flogszab6lyi
rendell,iez6sekre Felek rdgzltik, hogy Vdllalkozonak a szerzodes teljesit6se
so rd n rerrd el kezn ie kel I az alAbbi szakem berekkel
:

- leglalSb,b 1 fo, a felel6s mfiszaki vezet6i nevjegyzekben [266/2013. (Vll.
11.) Kornt. Rendeletl szereplo, legaldbb MV-Ep/C kategori6s vagy
124412006. (Xll. 5.) Korm. Rendeletl szereplo legal6bb MV-Ep/C
kategori6s szakember,

-

felelos
11.) Korm. Rendeletl
12t1412006, (xll. 5.) Kor

legrali4bb 1 'fo, a

gyzekben 126612018, (vll.
V-EV-R kategoridrs vagy
tegat6bb EV/c katelg6ri6s

sziakenrber,

- leglalabb 1 fo, a felelos mriszaki
11.) Korm. Rendeletl szereplo
L2tl4l2o06. (xll. 5.) Korm. Rende

ben [266/2013. (vll.
R kateg6ri6rs vagy
bb EG/c kategori6s

sziakenrber,

- legaldbb I fo, a felelos mriszaki vezetoi nevjegyzekben [266/2013. (Vll.
11.) llgr_r. Rendeletl szereplo legaldbb MV-vz kateg6ri6s vagy
124412(t06" (Xll. 5.) Korm. Rendeletl szerepl6 legalabb MV-VZIA
kalteEonids szakember.
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9. A SZERZoOE:S
9.1

.

ITITOER6S1TESE

V6llalkoz6t eloleg igenylese eset6n az el6llegre vonatkozoan a 412011 . (1, 28.)
Korm. rendelet 571A. $ alapj6n az eloleg i^zon tesz6re, amely a szerz6d6ses
v6llalkozoi dij t6mogat6sk6nt elsz6molhato dsszegenek 10 %-et meghaladja,
a Korm6ny eur6pai uni6s forrdsok felhasznSl6s6val kapcsolatos ir6nvlto
hatosiigi feladatok ell6tSs6ra kijeldlt tagja jav6ra szol6, a Kbt. 126. S (6)
bekezd6se szerinti biztositek-ny0jt6si kotelezettseg terheli. 412011. (1. 28.)
Korm. rendelet 571A. $ alapjiin V6llalkoz6 - c6gjegyz6sre jogosult - vezet6
tisztsdgvirseldjenek vagy legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonresszel
rendelkez:6 tulajdonos6nak, vagy egyUttesen legal6bb 50%-os k6zvetlen
tulajdonr€rsszell rendelkezo term6szetes szem6ly tulajdonosainak
kezess6gv6llal6sa vagy garanciaszervezet Altal v6llalt kezess6g, valamint az
Aht.92. ii (1) bekezd6se szerinti 6llami kezess6g is elfogadhat6 a sz6llitoi
eloleg biztosit6kak6nt. A biztosit6knak a v6gsz6mla teljesitesigazolhsa
kiad6sAig kell nendelkez6sre 6llni.

9.2.Ha a V6llalkozo hib6san teljesft, es/vagy a V6llalkoz6 a Megrendelo 6ltal
kozolt j6t6ll6si kifogdst nenn szUnteti meg teljes kdrtjen 6s megfeleloen a
szerzod6sben rdEzitett hat6ridon, illetve a mriszaki Stad6si vagy jot6ll6si
felUlvizsgiilati jegyzokonyvben 169zitett hatSrid6n belUl, (rgy Megrende16
hib6s teljesitersi kdtb6rt kovetelhet VSllallkozot6l" A hib6s teljesit6si kotber
m6rt6ke: 1 Yo. A hib6s teljesitesi kdtber alapja: a hib6s teljesit6ssel 6rintett
szolg6ltatSsokr nett6 ellenerteke. Az el6ll6sijog megnyilta 30 nap.

9.3.A felek megiAllapodnak abban, hogy a Vtilalkozo k6sedelmes teljesit6s
eset6n koteles kesedelmi kdtbert fizetni. A k6sedelmi k6tber mert6ke naponta
o/o, aletpja a r6szteljesit6s eset6ben is
a szerz6d6s teljes nett6
ellen6rt6k,e, legnagyobb ert6ke 30 napi tetelnek megfele16 osszeg. A
k6sedelmi kotb6r a v6gsz6ml6bol kerUl levon6sra.

I

-

9.4.Jelen szerzod6s Vdllalkoz6nak felrohato okbol bekovetkezo meghirisuldsa
(teljesites jog<ls ok nelkUli megtagad6sa, Megrendelo szankcil6s el6ll6sa vagy
felmond6sa \/6llalkoz6 szerz6d6sszeg6se ok6n) eset6n a meghi0sul6si
kotber m6rt6ke 10 o/o, alapja meghi0sulSssal 6rintett szolg5ltat6sok netto
ellen6rteke,

9.5.Teljesitesi bizlositek: A felek meg6llaprodnak abban, hog)t a szerz6rj6s
teljesit6se elrnaradSs6val kapcsolatos igr5nyek biztositekak6nt a szerz6rj6s
teljes nett6 ellen6d6k6nek 5 %-et kotik ki. A V6llalkozo a biztosltekot kdterles
a Megrendeld rendelkez6s6re bocsdtani legkesobb a szerzod"t 5s1fh1ba
lep6sekor. A biztosit6knak a mt-iszaki iitad6s lezartaig keil rendelkez6sre
6llnia.

9,6.J6tellasi biztositek: A felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodes hib6s
teljesit6sdvel kapcsolatos igenyek biztositekak6nt a szerz6d6s teljes netto
ellenert6k:6nek 5 %-et kdtik ki. A Vdllalkozo a biztoslt6kot kdteles a
Megrendelo rendelkez6s6re bocsdtani legk6s6bb a teljesit6s id6pontjdban,
azaz a mr.iszaki 6tad6s lez6r6sakor. A biztosit6knak a j6t6ll5si id6szak lej6rtdt
kovet6 3Ct. napig kell rendelkez6sre 6llnia.
9.7.Jotelles: A V6llalkoz6 az lltala elv6gzett rnunk6ra 36 honap jotall6st v6llail. A
jot5lldsi icloszak a mtiszaki 6tad6s-6tv6tel lez1rAsdtt kdvet6 napt6l kezdodik a

szerzod6r; tdirgya teljesit6se so16n megval6sult l6tesitm6ny, tov6l>bd
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valamennyi egy6b 6pitm6ny, g6p, berendez6s, szerel6stechnikai vezet6k 6s
szerelv6ny, stb. tekintet6ben, fuggetlenUl att6l, hogy azokat V6rllalkozo rnikor
szerezte be.

9.8.A Felek rnegdllapodnak abban, hogy a munket az 1tad1s-iitv6teli eljdrr6s
lezArlsitt(il szdmitott egy 6v eltelt6vel, majd a 36 honapos j6t6ll6si id6szak
lejiirtakor frsm6telten meg kell vizsgdrlni (uto-felUlvizsg6lati elj6r6s). A
Megrenderld kOteles az ut6-felUlvizsg6lati elj6r6st elok6sziteni, valamint arra a
V6llalkozirt meghivni. Amennyiben a Vflllalkozo sem az uto-felUlvizsg6lati
jegyz6k6nyvben rdgzitett hat6ridoig, sem az ism6telt megrendel6i felszolltds
p6that6ridejeig jot6ll6si kotelezettsegenek nem tesz eleget, akkor a
Megrenderl6 a javit6sokat a jot6ll6si biztositek terh6re mds v6llalkozoval

elv6geztetheti

9.9.A V6llalkoz6 a 9.5. es a 9.6. pontokban meghat5rozott biztosit6kokat a Kbt.
126. S (€;) a) pont 6s (7) bekezd6s alapjSn, a VSllalkoz6 6ltal viilasztott
modon, bbnkgarancia formdjdban bocsdtja a Megrendel6 rendelkez6s6re.

A bankgarancia nyilatkozatot, a banki k6szfizet6 kezess6get 6s a biztosit6si
szerzod6s alapj6n kiallitott keszfizetS kezess6gvallal6st a Megrendelo akkor
koteles erlfogadni, ha az a penzinl6zet felt6tlen kdtelezetts6gv6llal6s6t
tarlalmazz:a, 6rv6nyess6ge az 1tad1s-Stvetel lez1r1s6t6l sz6mitott 37 havi
idotartamig tart, 5s a p6nzint6zet kotelezi magdt, hogy a Megrendel6 6ltal

- de legfeljebb a garanciavSllal6 nyilatkozatban megjelolt - osszeget
Megrende16 banksz6ml6j6ra dtutalja; felt6ve, hogy a Megrender6
nyilalkozza, frogy a Vdllalkozot a teljesit6sre 15 napos pothatdrid6vel
felszolltotta, 6s a VSllalkoz6 kdtelezettsegdt ennek ellen6re sem teljesitette.
igenyelt

a

A

kezess6get megalapoz6 jogszab6lyi

rendelkez6s:

Kbt. 55. $ (6) bekezd6s c) pont

a VSllalkoz6 teljesit6s6nek

A kezess6g terjeclelme:

elmarad6s6val vagy hib6s teljesit6s6vel osszefUgg6sben Megrendel6t ert kdr

A kezes neve:
A kezes szekhelye (lakohelye):

.
[...] szerz6d6skdt6skor kitdltendo
.
[...] szerz6d6skot6skor kitoltend6

A kezes telefonsz:6ma:

[. . .]

A kezes faxsz6mia:

[...]

A kezes e-mail cime:

.
[...] szerzod6skoteskor kit6ltend6

A

rendelkez6s:

30612011. (Xll. 23.) Korm. rendelet 10.
(2) bekezd6s

A kezess6g terjeclelme:

a

kezess6get nregalapozo jogszab6lyi

. szerz6d6skot€skor kitoltend6
. szerz6d6sk6t6skor kitoltendS

S

V6llalkoz6 teljesltese azon rdsz6nek
elmaradSs6rval vagy hibas teljesit6s6vel
dsszefUgg6sben a Megrendel6t 6rt k6r
megt6rit6s66rt, arnelyre vonatkoz6an a
ko4beszerz6si eljdriisban a V6llalkoz6
alkalmassAgifi a kordbbi teliesit6sek be10.
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mutatilsa igazolta: szerzSd6s teljesit6senek szerkezet6pltesi r6szdre vonatkoz6

.
[...] szerzdd6skoteskor kit6ltend6
.
[. . .] szerz6d6skoteskor kitoltendd

A kezes neve:
A kezes sz6khelyte (lakohelye):

A kezes faxsz6ma:

.
[...] szerz6d6skot6skor kitoltendo
.
[...] szerz6d6skot6skor kit6ltendo

A kezes e-mail cime:

.
[...] szerz6d6skot6skor kitdltendo

A

rendelkez6s:

30612011. (Xll. 23.) Korm rendelet
(2) bekezdds

A kezess6g terledelme:

a

A kezes telefons;lAma:

kezess6get rnegalapozo jogszab6lyi

1Cr. S

V6lilalkozo teljesft6se azon r6sz6nek
elmarad6sdrval vagy hibas teljesites6vel
OsszefUgg6sben a Megrendelot ert k6n
megt6rit6s6ert, amelyre vonatkozoanr a
kdzbeszerz6si elj6rasban a Vdllalkoz6
alkalrnassttgifi a korSbbi teljesit6sek bemutatdsa igazolta: 0tepit6si r6sz6re vonatkoz6

9.10 Felelossegbiztoslt6s: Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkozir a
munkateriilet Stad6sdtol a mriszaki dtad6s-6tveteli elj6rhs lezilrils6ig tarto
idotartamra az 6pltesi-szerelesi munk6kra 6s valamennyi l6tesitm6nyre
koteles teljes korti, legal6bb 4 millio FUalkalom, illetve 40 millio Ft/ev
k6rertekti felelossegbiztosit6st kotni. A felel6ss6gbiztositdsi kotvenyt a
VSllalkozir a 30612011. (Xll. 23.) Korm. rendelet g. g-nak megfelel6en a
szerz6d6skotersig a Megrendelo r6sz6re atadja. A biztosltdsi kotv4ny
m6solata.ielenr szerzod6s 4. sz. mell6klete

1O,

A FELEK EGYUITTMUKODESE

10.1. A s'zerzodo Felek a jelen szerzod6s marad6ktalan megval6sit6sa
6rdek6berr folyamatosan egyUttmtikodnerk. A Felek id6ben tdj6koztatjrik
egymdst minden olyan t6nyrol, amely

a

szerz6des teljesitds6re kihatdssal

Iehet.

10.2.

A Fu'lek egyUttmrikod6s6nek els6dleges forumai: az eplt6si napl6 6s a
heti gyakoris699al tartott he{yszini munka6rlekezletek.

10'3.

Az dpltesi napl6 vezet6s6nel a 19112009. (lX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltak azirAnyadok. Az epit6si napl6ba bejegyzeseket dnSll6an csak a il<et
fel Sltal a jelen szerzod6sben meghat6nozott kepviselok 6s a megbizott
mriszaki ellen6rok tehetnek.

10.4.

Onal16naplobejegyz6srejogosult:

10.4.1 A Megrendelo r6szerol:

-

L-akezi

G6bor

a vdrosuzemertet6si oszt6ry vezet6je,

11.

|
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- T6th lstv6n

lstv6n

- Borsodi
1

0.4.2

ia

a BeruhAzdsi lroda vezetoje,
beruh6z6si Ugyint6zo,

6.14. pontban felsorolt mtiszaki ellen6rok;

t\ V6llalkozo r6sz6rol

- lBereczki

:

Laszlo epit6sz felel6s

mrisz. vezeto (MV-Ep/C 118-10347),

- Kajcrsos Lajos vill. felel6s mriszaki vezeto (MV-Ep/EV/18-000S8)
- Kiss lstv6n

ep.gep, felel6s mUsz. vezeto (MV-Ep/EV/1 8-00088)

Csaba

viz.6p. felel6s m(szaki vezet6 (MV-VZ1B-00310)
10.5. r\ Vallalkoz6 kdteles halad6ktalanul t6jekoztatni a N/egrendelot, ha a
jelen szer;zod6s teljesit6se el6tt, vagy a szerzodes teljesit6se alatt ellene
- lBdrzsei

csod-, fels;z6mol6si, v6gelsz6moliisi vagy v6grehajtdrsi eljdr6s ind u L
10.6. A V6llalkozo koteles egyUttmrikddni

a Megrendelovel az NYDOP projektbol
adodo bes;z6moldsi kdtelezetts6gek megfelelo teljesft6se 6rdek6ben. A
Vdllalkoz6 k6teles a fenti celbol a Megrendel6 rendelkezdsre dllni, valamint
k6teles a dokumentumokat a Megrendel6 6ltal megjelolt hat6rid6n belUl
6tadni"

10.7. A Fek:k megSllapodnak abban, hogy amennyiben a pllylzati t6mogiatds a
V6llalkozora visszavezethet6 ok miatt csokken, akkor a Megrendelo az 6t 6rt
kdrt a \/allalkozora ath6rfthatja.
1

0,8, Kapcsolattartdsra kijelolt szem6ly

10,8.1. a Megrendel6 resz6rol:

-

T6th lstv6n

beruh6z6si irodavezet6
30 | 4128630, toth. istvan@szombathely. hu,

-

Borsodi lstv6n

beruhdz6si Ugyintezo

-

Benko J6nos

30 | 27 92-547, bo rsd

i.

projektrnenedzser
I 246t\868, o rego

n,j anos(q) ya hoo, conir

20

i

stva

n

@ szo m bath e y. h u,
I

;

10.8.2. a Viillalllozo r6sz6rol:

-

Bereczki

L6szl6

Ugyvezet6, felelos mriszaki vezeto
30 19941082 bereczkii roda@freemail. h u,

11. A SZERZ(iDES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

11.1

Jelen szerz6d6sben szabllyozottakat csak irdsban (papir

alap6
dokumc'ntum), a Felek c6gszerri al6irds6val lehet m6dositarri. Szoban, rdutal6
magatetrt6srsal vagy lr6sban, de a szerz6dest aldirlo kepvisel6 szem6llyekt6l
eltero beoszt6ssal rendelkezo szemelyek 6ltal tett jognyilatkozat a szerzod6s
m6dosiitiisSra nem alkalmas.

11'2

.lelen szerz6d6st a Kbt. eloir6sainak megfeleloen, a kozbeszerz6si
eljdrds alapjdn megkdtdtt szerz6d6sek m6dosit6sbra vonatkoz6 szall6lyok
betartas6val lehet m6dositan i.

12.
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V6llalkoz6si szerz6d6s

11.3

A Felek megellapodnak abban, hogy a kapcsolattart6 szern6ly6nek, a

napl6bejergyzdsre jogosult szem6lyenek vagy a teljesltesi igazol6s ki6llltSs6ra
jogosult sizern6lyenek megv6ltoz6sa nem min6sUl szenz6d6sm6doslt6snrak.
Ezen vSltoz6sokat a Felek a helyszlni munka6rtekezletek jegyz6konyv6ben
rogzltik, majd a napl6bejegyz6si jogosultsdrg v5ltoz6s5t az e-napl6ban

dtvezetik.

11.4

A megrendel6 a szerz6d6stol a szerz6des teljesit6senek megkezdSse
elott bdrmikor el6llhat, ezt kovetoen a teljesitesig a szerz6d6st felmondhatja.
A megrerrdeldr el6ll6sa vagy felmond6sa eset6n koteles a v6llalkozonak a dij
ar6nyos r6szr3t megfizetni 6s a szerzod6s megszUntetds6vel okozott k6rt
megtdriteni az:zal, hogy a k6rtalanit6s a vdrllalkozoi dijat nem haladhatja meg.

11.5

Ha a teljesitesi hat6rid6 lejSrta elott nyilv6nval6vdr v6lik, hogy a
teljesites hibdrs lesz, a jogosult a hiba kijavitdsdra vagy kicser6l6sre ttizott
hat6rid6 eredm6nytelen eltelte ut6n gyakorolhatja a hib6s teljesit6sb6l eredo

jogokat.

11.6 A Vallalkoz6 tudom6sul veszi, hogy hib6s teljesites eset6n a Ptk.
6:157,-6:'178. $-ban, valamint

a

hatSlyos jogszab6lyokban foglaltak szerint

felel.

1

2. VEGYES RENDE:LKEZESEK
12.1 Jelen sz:erzod6s mindk6t Fel 6ltali al6ir6s6nak napj6n l6p haltdlyba.
12.2 Felekjelen szerz6desbol ered6 esetleges jogvit6ikat els6sorban t6rgyal6sos
fton k6trelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtartdrs16l sz6l6 1952. evi lll.
tv. 41. $-a alapjan megdllapodnak abban, hogy a szerz6d6sb6l ered6
jogvitdk elbirdlSsa kapcsdrn al6vetik magukat hatiiskortol filgg6en a
Szombathelyi Jar6sbir6s6g vagy a Szombathelyi T0rvenysz6k kizdrr6lagos
illetekessdg6nek.

-

-

12.3 Felek melg6llapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik
rendelkerz6se utobb 6rv6nytelennek min6sUl, a szerzod6s tobbi r6siz6t
6rv6nyersnek tekintik, kivdve, ha Felek a szerzod6st az 6nv6nytelen r6sz
n6lkUl no'm k6tdtt6k volna meg.

12.4 Jelen szerzSd6sben foglalt bdrmely jog kesedelmes 6rv6nyesit6se, illetve
6rv6nyesftes6nek elmulasztdsa nem jelenti a jogok 6rv6nyesit6sdr6l val6
lemonddst, illetve valamely jog r6szleges vagy kizArolagos 6rv6nyesit6se
nem zhrja ki a tdbbi, illetve a fennmarado jog drv6nyeslteset.
12.5 Jelen szerzod6s al6irdsdrval VSllalkozo kotelezi magdt arra, hogy a
szerzodtis teljesit6se so16n tudom6s5ra jutott adatokat, inform6ci6kat, Uzemi
6s Uzletpolitikai esem6nyeket es/vagy szem6lyekre vonatkozo v6dett
adatokat / ia tovabbiakban egyUttesen: adat(ok)/ Uzleti titokkent kezeli.
Viillalko;zo s;zerzod6s teljesit6se sor6n tudomds6ra jutott adatokat harmadik
f6lnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerz6d6s teljesit6s6flrez
szUks6ges m6rt6kben haszndrlja. V5llalkoz6 ennek megtart6sbrol a feladatol<
ellStds6ban kozremfikod6 munkat6rsai, alvSllalkozoi, teljesltesi segddei
tekintete,ben is koteles gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok Uzleti
titokkent tortend kezel6s6re vonatkozo kotelezettseg a V6llalkoz6t jelen
szerz6dc.s lejdratat kovetoen is korlStlan ideig terheli,
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12.6 Szonnberthel'y Megyei Jog0 Vdrros OnkormAnyzat1nak mindenkor hat6lyors, a
kotelezetts6gv6llal6si, utalv6nyoz6si 6s 6rv6nyesit6si elj6r6s16l szolo
polg6rmresteri utaslt6s alapj6n az onkormAnyzat kiaddsi eloirilnyzatai terh6re
a polgdnmester, vagy az Altala lr6sban felhatalmazott szemely v6llalhat
kotelezetts6get.
12.7 Vlllalkozo krdtelezetts6get vSllal, hogy t5rgy szerinti munkifval kapcsolatos
tev6kenysdge sor6n a Megrendel6 erdekeit messzemen6en szem et6tt tartja
6s Megr,endello erdekeit sert6 el6nyoket, jogokat nem szerez.
12.8 A Kbt. 125.S (4) bekezd6s a) pontj6nal< elegetteve Felek nneg6llapodnak,
hogy V6llalk,e75 a szerzodes teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat etl a szerzodes teljesit6s6vel osszefUgg6sben olyan kolts6geket, rnelyek a Kbt. 56. $ (1)bekezdes k) pontja szerinti felteteleknefl< nem megfelel6
t6rsasdg tekinteteben merUlnek fel, es melyek a V6llalkoz6 ad6koteles jovedelm6nerk csokkent6sere alkalmasak.
12.9. A Kbt. 125.S (4) bekezdes b) pontjiinak eleget t6ve Felek rnegAllapodnak,
hogy Vallalkoz6 k6teles a jelen szerzod6s teljesit6senek teljes id6tartama
alatt tuletjdonrosi szerkezet6t a Megrendel6 szAmlra megismerhet6v6 tenni.
V6llalko;26 - a megismerhet6v6 t6telre vronatkozo kdtelezetts6ge mellett - a
jelen szerzod6s id6tartama alatt ir6sban koteles t6j6koztatni Megrendelot
minden, a tulajdonosi szerkezet6ben bekdvetkezett v1ltozdsnol, a megvdrltozott 6s az uj adatok, valamint a v1ltozAs hatfllylnak megjelol6sevel. V6llalkozo a jelen szerz6des teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul
irdsban kotelles Megrendelot ertesiteni a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben megjel6lt Ugylete[<161.
12.1A. A Kbt. 125" S (5) bekezd6s6nek eleget teve Felek rdgzltil<, hogy Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szUks6ges
olyan hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata
ell6t6sarol gondoskodni tudjon - ha a Kbt. 125. S (5) bek. a) vagy b) pontja
szerinti feltetelek bekdvetkeznek.

12.11. A Kbt, 12{i. S (6) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a Kbt.
125. S (i5) brekezd6s szerinti felmond6s; eset6n a V6llalkozo a szerzorl6s
megsztltrdse elott m6r teljesitett szolgiiltat6s szerz6d6sszerfi p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.
12.12. Vallalkozir kdpviseloje kijelenti, hogy V6llalkoz6 k6pviselet6re 6s a jelen
szerzodtis alAir:AsAra megfelel6 jogosults6ggal rendelkezik azzal, hogy az
ezzel dsszelfUgg6sben felmerUlo kiirokrirt a polg6ri jog szabSlyai szerint
felelossdggel tartozik Megnendel6 fel6.
12.13. A jelen szerzod6s mellekletei:

mell6klet:
2. sz. melleklet:
3. sz. melleklet:
4. sz. mell6klet:
1. sz.

ajanlati felhlv6s,

az aj1nlati felhivdrs kbzbeszerzesi dokument6ci6ja,
a V6llalkozo aj1nlata,
a V6llalkozo felelossegbiztositdsi kotvenyenek m6solata,

amelyek a s',zerz6d6s szerues r6sz6t k6pezik, attol elvdlaszthatatlanok
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megegyezot irtak al5"

,. r, ir
i.l'll.'
', -")
''.,,: |
1, 1 ',.; ',
",t'.1

15.

| 15 oldal

i)

1i.i

