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1.1. Mr:grendel

(tov6bbiak

mint
: Kbt.)

os

megval
Rumri trt
(tovdbb

-

es

Szent
l6sa,

.1.

saerz1sl elj 6r6s") inditott.
lafiev6 a krizbeszerzdsi eljar6sban r6szt vett, ds figyelemmel ar.r.a,
L kdzbeszerzdsi rdsz tekintetdben V6llqlkoz6 ajAnIaIiL fogadta el
elekjelen kozbe szerzesi szerzod6st koti.tk egymAssal.

SZERZ6DEST ALKOTO DOKUMEI{TUMOK
szerzSd6.st a Felek a klzbeszerzesi el6r.6s alapj6n kcitcittdk rLrcg,

gy teljes meg6llapoddsukat nem [kizdr6lag jelen szerz6dds
A k6zbeszerzdsi elj 6r6s sordn keletkezett iratokat fgy kell
a

jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan rdbzeit kdpezik, azza\ egyiilt

kiildnris tekinteltel

-

-

f'olhiv6s
(amemryi

s2. mell6klet), kieg6szit6 tdj
erre sor keriilt);

az

al6bbi

lkozlatisr a adott

aj

dokumentunokra

Anlatk6r6i vrilaszok

i6 (2. sz. me1l6klet)
V6llalkoz6 yedes ajdnlatdnak teljes tafialma, a Ktrt. 80. $ (1) bekezdds6ben
foglaltakra gyelemmel (3. sz. me116k1et)
a Vrillalko
felelossdgbiztosit6si kotv6ny6nek miisolata (4.s2. me1l6klet)

A fenti

dokumentumok kdzotti, ugyanazon k6rd6sre vo+atkoz6 bdrmely e1t6r6s,
ellentmond6s, drtelmszdsi neh6zs6g eset6n a dokumenl.utlok hierarchi6ja (c:mlit6si
sor.rendben a legmagasabb rendtivel kezdve) a kdvetkez6: kiegdszit6 trljdkoztatisra adotl
ajdnlatkdr6i vdlaszok (amennyiben eu'e sor keriilt), a Fplhiv6s V611a1trrozi, mint
Ajanlattev6 aj6nlata a labt. 80. $-Anak (1) bekezddsdben foglalfakra frgyelemmel. A jeien
alpontban emlitett doktrmentumok egyilttesen:,,Szerz6d6ses okminyok".

2.2.A. kiilfctldi ad6i1let(,s6gri V6l1alkoz6 kctteles

a

szerzQddshez arra vonatkoz6
meghatalmazdst osatolfri, hogy az illetiisdge szerinti ad6ha1.6s{gt61 a nagyar ad6.hat6srig
kozvetleniil beszereziret a Vdllalkoz6ra vonatkoz6 adal.okat az, prszdgo\; kozotti jogseg6ly
i gdnybevdtele n6lkiil.

2.3.Felek rogzitik, hogy ir szelzodds n'regkotdse, 6s teljesit6se sordn a kozbeszerzdsekre
vonathoz6 szab6lyoz6$ cdlj6val osszhangban, a kcizbeszerz6si alapel.reinek tiszteletben
ITtasi\ dl [Kbt.2. $] kelleljdrni.

|ARCYA
III. A SZERZ6DES
II1.
SIbM6DFS TARGYA

3.1 Megrenclelo megrendeli,

pedig elvlillalja a kQzbeszer:zdsi

6r6s soran
rneghallrozottak szerilrt a Szombathely, Szent Gell6rt u. - llz6los u. kir:gdszitii szakaszon
tcjrtin6 burkolati
tofiel:
butK9latl jel
a jelen szerzodeslren
szerz6disben meghatal'olott
meghatalolott atalanyalnak
dtallinydrnak mlnosiilo
min6siil6
Jel $:st6sdt
lesteset Jelen
vd Ilr lkozoi dijdrt.
v6llalkoz6i
drjerf
IV, A VALLALKOZOI DiJ
V611a1koz6

e1j

,

4.1 A felek a jelen szerz6dds t6rgy6t k6pez6 Munka elvdgz6sddft j Ail'6 dijat 5.779.890ltt + 6fa,
iisszesen: 1.340.460,- Ft, azaz Fldtmillid-h6rom sziu,negyvenazer-ndgysz6zhatvan forint
iissze gben hataro zz61< .meg.
4.2 A, vallall<ozoi dij 6tal61;Lydij. A v6l1alkoz6i dij, mint 6talinyclij rnagdban foglalja mrindazon
trrcilts6get 6s dijat, aml a szerzod6s szerinti Munka hibamenteS, hi6nytalan, sz:ab6[yos, es
szalrszerri telj esit6s6lr]r:z sziiks6ges, ezdrt Y 61laIkoz6 MegrendelSvel szemben tov6bbi
lrciltsdgigdnnyel nem rilhet. A V6llalkozo kijelenti, hogy az htal6nydijat a lu{unka 6s a
helyszin ismeretdben q.dta meg

4,3

l\

Felek rogzitik, hog'y az esetlegesen felmeliil6 p6tmunka elv6gz6sdre jelen szerz6dds
keret6ben nem kerilll'ret sor, lekinlettel a I(bt.-ben foglalt rendelkezdsekre.

4.4 A Felck

meglLllapoQnak abban, liogy a V611a1koz6
htallLnyiras vdllalkoz6:i dij terh6re v6gzi el.

4.5

a

fellmertil6 tobblel.mrurk6t az

A\

Vcgrendelo nyilai.kozik,
Megrendelo
n1 ilatkozik. hogy
lrogy a kivitelez6si
kivitelezesi tev6kenys6g
levekcnyseg elleuc''rek
ellen6rt6kdnel<
p'inziigyi
errek prSnztigyi
ledezet6vel az al|bbibk szerint rendelkezik: a beruhdzds finafrsziroz6sara eur6pai uni6s
nilydzati tdmotrta>bol kerill serr.
V. FIZETESI FELTET'ELEK

5.1. Iizaml{z6si iitemek:

5.1

A Vdllalkoz6 egy dalab v6gsz6n1a

benyrijt6s6ra, valarnint a 412011 . (I. 28.) Korm.
(1)
rendc:let 5714. $
bekezfl6se alapj 6n a szerzadls elsz6molhat6 cisszege 30%-6nak megfelel6
mdrttikfl szdllit6i eloleg ig{nyl6sdre jogosult az al.rbbiak szerinl:

Eldlggi

A

412011

(I.28.) Korm. rendelet 57lA. $ (1) bekezd6s

el6ir6s6ra teki:ateuel
aj irnlattev6 a szerz6dt5s elszrimolhat6 dsszege 30 %-6nak megfelelo dsszeg
sz6.llit6i el6legkdrit tcirL6n6 kifizetdsdt kdrheti.
kifiz;€trjs soran ifanyacl6al( az
54112013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 412011 (I. 28.) Korm. rendelet
el6jr6sai. szalHt6i e16leg igdnyldse eset6n eloleg-viss:rafizet6si biztositdkot kel1
renrlelkezdsre bocs6tani. A 41201I (I. 28.) Korm. rendelet 1t7lA. $ (3) bekezdds szerint
Megrendelo kikojti a kozbeszerzdsi eljdr6s er.cdmdnyekdnt kotott szelzodds
els::dmolhat6 ci
gdnek 100%-a ds az ig6nyelt sz6llit6i el6leg kiilcinbozctdir: jLLto
t6mogat6s
megfelel6 mertdkri, a Korman.y eur6pai r-rni6s folr6sok
felfLasznzi.llLsaval
latos irdnyit6 hat6s6gi feladatok el tiLtds6ra kijelcilr tagja.javrira
sz6i6, a llbt. 125. $ (6) bekezddse szerinti biztositdk-pyirjt6s l(dtelezettsdgdt. A
gazdas6gi
vagy nonprofit szervezet sz6llit6 c6gjegyzdsre jogosult vezeto
tisztsdgviseloj 6nek vagy 1ega16bb 50%-os kctzvctlen lulajdonrdsszel lenclelhczo
tulajdonosinak, .l,ogy egyiittesen legal{bb 50%-os kozvetlen tulaj dor.u.dsszel

nyertes

A

lenrlelkezii termdszetes szemdly tulajdonosainak kezessdgv6ilalisa,

vrrgy

garanciaszervezet 6ltal v611alt kezessdg, valamint az 6llam\6zrartitsr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tcirvdny ({trt.) OZ. g (1) bekezddse szerinri lillaml kezessdg is elfogadhat6 a
sz6ilit6i el6leg biptosit6kak6nt a Kbt. 126. g (6) bekezdds a) pontjdban szereplo
bizlosit6knyirjt6si for.m6k mellett.

Ygltsz{mll: A Vhllalkoz6 a Muszai<i ellen6r, majd a Megrendel6 6ltal lcigazolt
minosdgi 6lv6telt ds az 6tadis- dtvdteli eli6r'ris 7ezfu6s6l, kovet6en jogosult a vdgsrzdr.nla
ki61litAsAra. Az el6[eg a v6gsz6mliib6l keriil levondsra.

A

fielek_ rLegdllapgdnak abban,

hogy amennyiben az, ai6n\ati 6r meghaladja az adott
beszerz6sre eso tAlnogat6s mdrtdkdt, akkot a Vfllalkozo kiz6r6lag a vdgszimllban
jogosult az alanlVti Ar fimogatAson feliili rdszdL dlvinyesileni. Ilz esetben a
v6gszzur-rld.ban a Vrillalkoz6 kdteles kiildn szerepeltetni eL Munklra eso t6r.nogal6s
cissrzegdt, valamint a tiirnogat6s m6r16kdn tirli osszeget"
Amennyibr:r.r az aliLnlati ar meghaladja az adott beszerz6s4'e eso t6moga16s n:r6r"t6k6t,
akkor, a tdmogatri{b6l finanszirozott osszeg kdzvetlen szSftit6i kifizetds rl1j6n" mig a
tamogatAson leliiii clsszeg saj6t forrfsb6l kerill finansziroz6dra.

5.2.

A Febk rogzitik, hogy a vdgsz6mla benyirjtdsdnak feltdtele a Megrendelo riltal kiadott
tel'iesitdsisazol6s.

5.3.Aszfunlatal\4

Io nevdre kell ki6llitani, ds 2 p61dfury17an a Megrenclel6hiiz kell
bernyri.jtani. A
k tartalmaznia kell:
- projekt azonosit6
- pfoj eL{t pontOs nev
- a tevtlkenysirg pon
neghatdroziis6t 6s anuak 'fEAOR szArLdt,
- bank nevdt,
laszdmot, ad6szrimot,
- a szelz6dds szdmata tdrl.dn6 hivalkoz6st,
- a szerz6des t6rgydra tdr1.6no hivatkozrist,
- a ,,vegsziimlir" megje1ol6st.
A kifizetdsel: a Vdllalkoz6 10104961 -45922200-0 1 000001 sz6mii sz6ml6jala tiilteno
6tutaldssal tortdnnek.

5.4. Szrlmlafizet6s.' A sz4mIa ellen6rldkit a Megrenclel6 a Polg6t'i'forvdnykonyvrol sz61tr
20 13. dvi V. lcirv6ny 6:130. $-a szerint ds az ad6zits rendjelrol s2616 2003. dvi XCII.
tclrviny 36/,4. $,a szerlint dtutal6ssal egyenliti ki.

5.5. I(6sedelmi kamat: F
kdsedelem eset6n Megrendel6 a Pitk. 6:15ii. g-6bm foglaltak
szerinli k6sedelmi
megfizctdserc kote Ies. Vallalkozo
ezzel elleutdtes lend
(1.28.) Korm. rendelet 60. $ (1)
felek rogzitik a 4/2
k6sedelmi kamat
a kdzremiikod6 szervezel kdteles, amennyiben a
k6sedelembe esds a k zremrik6d6 szerv ezel fe1r6hal6 magal.art{s6ra ve:rethet6.

VI. A TELJESiTES HATARIDE.IE, MQDJA
6.1 Munkateriilet dtadds: ri szerz6dds megkcit6sdt6l szAmil.ott 5 nairon
dtadhs1Lr6l j

beliil. A m.Llnkatedilet

egyzokdnyV k6sziil.

6.2 A. tellesit6si hatdrid6: 2015. lLpr..ilis 30.

6.3 .r\ Felek rOgzitik, hbgy
e.[6tel

a V6llalkoz6 a

szerzodesben rogzitett hat6rid6hdz kdpest

jesitisre j ogosultl

6.4.A mriszaki 6tad6s-6tvd1el a Megrendelo fltal meghat6rozott napon kezd6dik, az esetleges
hi6nyp6t16si munkak elvdgzdsdvel legk6s6bb az dtadis-6tv6tell megkerzddsdt kdr,et6 15.
naptdri napon lez6rul. A telj esitdsigazolis a mriszaki 6tad6s-atvdtcl ).ezititsl:/ kiivet6en
dllithat6 ki.
6.5

A teljesit6s igazol

a Meglendelo reszcrol Lakezi Crbor.

OszI|ly

vezetoj e jogosuh.
6.6 1. Megrendelo az
6s a felfedezett hi6nyo
6.7

lvdteli elj rir6s sor6n koteles a Munka kivitelezdsdt nregvizsg6lni
hiblkat jegyz6k<inyvben rdgziteni.

A

F-elek lctgzitik, ho
illeLve amelynek kija

6.8 T':ta az 6tad6slr:ndeltetdsszerii
a.kkol a Megrendel6
bekezdeseben fi

htvitcli eljirfs
nem k6sziilt

figyelembe v6teldvel ldrt6no - visszhtart6sa mellett az 6tad6sz hozzijdnlhat. A Felek az |tadds-itfvdteli eLj6r6s lezdr;is6ig e1

.1

eredm6nytelen
tarthat a 9.1.

6.9 A V6llalkoz6 alvdllalkoz6

ig6nybev6tel6re a Kbt. 128.9 (2)l(5) bekezddseiben foglalt
jogosult.
tendelkez6sek betartdslLval
Vdllalkoz6 ajogosan ig6nybe vett alv6llalJroz(!ert iLgy
fi:lel, n-rintha a Munk6t maga vdgezte volna, alv6llalkoz6 Jogosulatlau igtjnytrevdtele
esetdn pedig felel6s minden olyan kaldrt is, amely andlJciil nem !6vetke;lett volna be.

VII. }\ MEGRENDI]L6JOGAI ES KOTELEZETTSF:GEI
7.1

A

Megrendel6 kctteles

a v6llalkoz6i

V611a1hoz6 rdszdre meg;hzetni.

dij

at a jelen szerzodbsben f'oglaltak sz;erint a

7.2

A

7.3

A

7.4

A

Megrendelii illetvd
veg'z6s,it es a fi
elk;norizni. A Vallalk
Megreudelo a Vallalk

az.:.

7.5

IIa a

sordn a kdriilm6nyek arra engedn ek l<dvetkezletni, hogy a
Megrendelo a fogyafekossdg k ik iiszo ldsdre kitLizott megfelelo
ut6n gyakorolhatja a hibris telj
I ered6 jogokat.

a rendelkezdsre 6116 kivitetr
V6ilalk.oz6 r6.szere szelzijdeskdt6skor Atadni.
Megrendel6 kdtelbs

tervdokumenliloi6t a

Megrendel6 szav{tolja, hogy a jelen szerzodds t6r6
teljesitds6t harmadik sjzeurdly joga nem korl6tozza.

Munha
hibds lesz,
hatirido sikertelen e1t
telj esitds

k6pez6 kcitelezettsdgek

|ltala megbizott szeruezet, vagy

ly jogosult a \4unka
keni15 anyagokat brirmikor,
61e korliitozas nelhiil
jo
nem mentesiil a szerzod6sszegds
vetkezmdnyei a161, ha a
tevdkenysdgdt nem, vagy nem megfl eloen ellen6rizte.

VIII A VALLALKOZO JOGAI ES KO
8.1

A

V6llalkoz6 a tev enysdg v6gz6sdnek feltdteleit irgy kriteles megszervezni, hogy
biztositsa a levekerr 69 biztons6gos, szakszeti, gazdasdljos 6s hatdrid6re tdrtdno
bcfe.jezesenek Jtltdtel

8.2

A murkateriil.et
murrkateriil.et elketitdsdr6l, lez6rdsitr67,
lez6rds6r61, a munkatertileter|
munkatertil
sziiks6ges hgyelmezleto
jelz;6sek, tdbldk elhelyiezdsdr6l ds a teriilet 6rz6s6r6l ds vagyqnv6delmdrol a vdllalhoz6
sajlit kciltsdg6n kdteles gondoskodni.

8.3

A

Vdllalkoz6 a. szerZ6ddsben v611a1t Munh6t lcoteles hat6ri,{6re, l. osztSlyir min6sdgi
szinten, a magyar szaltvdnyol<nak, illetve a hat6lyos jogszabrily! eloirdsoknak megfel.el6en
e lv,llez rr i.

6.+A
8.4
A 'V6l1alkoz6
v allalKozo Koteles
kdteles a Munka
Vlu (a l(lvlte-lezese
kivitelezdse sota]r
l(eletkezo hullad6kok soran keletkez6

engecldllyel
engeddllyel

renilelkez6 kez:elohdz {ort6n6 - elsz511it6s6161 6s elhelyezds616l londoskodni.
8.5

A \1611alkoz6 koteles { Megrendelot minden olyan koriilmdnyr6l haladdktalanul dr.tesiteni.
amriy a v6llalkoz6s eredm6nyess6g6t vagy ke1l6 id6r.e valj elv6gz6s6t veszelyeztetj "
iller:ve gdtolja. Az 6rtesit6s ehnulasztds6b6l ered6 karokdrt V6llflkoz6 felel6s.
rx" A SZERZ6DES MEGER6SIIiSE

9.1 Ha a V6llalkoz6 1iib6{an teliesit, ds/vagy a Vd11a1koz6 a Megrbndel6 61tal kozdlt j6r6llAsi

kifbglst nem sziinteti meg teljes k6nien 6s rnegfelel6en a szerz6d6sben iogzitett
hal6ridon, illetve a mriszaki 6taddsi vagy j6fil16si fehil.,iizsg6lati jegyz6kcinyvben
l'oErzitett hatririd6n beliil, irgy Megrend'el6 hib6s telje$itdJi tor"ueii tovjen"t
Vdllalkoz6t6l, a lntdrido lej 6rt6t kovet6 napt61. A 1-rib6s teljesi$si kotbdr m6rtdke naponra
1 \'/0, alapja a hib6s iteljesit6ssel drintett szolgiiltat6sok neltrJ ellendrteke. )-eglagyobb
drtrike 30 napi tdtelnelt megfelelo dsszeg.

9.1.1

l.

Felek rdgzitik a Ptk.6:i87. g (2) bekezddse alapj 6n, h<lgy
fq:ljes.ltdsi kotbdr mel[ett nem drv6nyesithet szavatoss6gi ig6n.yt.

a Megrendel6 a

hibds

teljesit6s eset6n kdteles
7 o/o, alapja a szerz6d6s

terlj es

nett6 ellendrtdhe legnagyobb 6rt6ke 30 napi t6telnek

kcitb6r a
figyelembe v6tel6vel.
9.3 Jelen szerzocTls Y
ok n6lkiili me
szelzoddsszegdse ok
erinLctt szolgiiltatasok

9.4 Jotalliis:

A

1 keriil levoniisra

a Kbt. 130. $

oz6nak felr6hat6 okb6l bekcivetkez6 rr
Megrendel6 szankci6s e16lldsa
esetdn a meghitisul6si kcitb6r m6rtdke 1
ett6 e1len6rtdke.

iisuld.sa (teljesit(is j ogos
felmonddsa V6llalkoz6
%, alapja meghiusuldssal

az tilala elv6gzett munkira nem
taltos burkolati jel eseten

burkolati
teljesitdst6l s;zlLmitott 36

Vallalko

1e1jesit6st6l sz6mitott 12 h6nap,
h6nap j6t6116st vdllal.
9.4

li k6sedelmi
bekezd6s6ben foglaltak

ble16 6srszeg.

(

A

Felek
ak abbmr, hogy a Munkdt az aIad6sell{rds lezdr{sitL6l
sz6mitott egy 6v elt
el, majd a 36 h6napos j6trill6si id
lej 6rtakor ism6tehen meg
keJl vizsg6lni (ut6-fe vizsgdlati eljdr6s). A Megrendelo ko les az ut6-feliilvizsg6lati
cljdrlst elokdsziteni,
int arra a Vlllalkozot rneghir ni.

elel< rncgdllapodnak abban. hogy n
|llalkoz,ct a munlateriilet
elj6r6s
lez6rdsdig
li
tart6 i
az dpitd:si-szereldsi
yi ldtesitmdnyre koteles teljes kdrr"i, I
dbb 390.000 Ft/alkalom,
illetve 3.900.000
k6rdrt6kri felelciss6gbiztositdst
i. frdel6ssdgbi:rtosit6si
kolvenyt a VallaLkoz6 306120f 1 . 6II. 23.) I(orm. rendelet 9. $-nak megfelel6en kdteles
:id6pontj fra - fele16ssegbizl.o
szelz6ddst kcitni vagy
- legk6s6bb a
megldvo felel6ss6gbi
kiterj eszteni a fenti
A V6llalkoz6 ktlteles a
s:zerz6ddskcitdsig a fe lossdgbiztositdsi kotv6ny m6solat6t a
egrendel6 riszdre 6tadni,
ezen kotv6nv ielen szerz6dds 4. sz. melldklete"

9.5 Felelossegbiztositas:
rttad6s6t6l a mriszaki
munkdkr a ds valam

A

X. AFE.LEKEGYUTTUUT6I

10.1

A

szerzod6 Felel{

a jelen

szevodes

mar:addktalan

folyamatosan egyiitlmLikcidnek. A Felek id6ben tdjdkoztatj
t6nyro1, amely a szelrz6dds teijesitds6re kihatdssal lehet.
10.2"

A V6llalkoz6

hdtelei,s halad6ktalanul t6j6koztatni a Megren,

teljesitdse el6tt, vagig a szerz6d6s teljesitdse alatt ellene fe
vagy v6grehajt6si elj iirds indul.

egvakisitdsa drdekdben
egymdst minden olyan

lot, ha a jelen
1d.si,

szerz6des

vdgelszimol6si

10.3. Kapcsolattart6sra kiji:lOlt szem6ly
1

0.6.1 . a Me$rendel6 r6sz6rol:

-

'I6th

lsti,.6n

beruh6z6si irodavezet6
(3 0 I 4 I2B 63 0 ; toth.istvz
Bokolnt, Horv6th Anita iigyintdz6
(30/51792191" bokorne.

mhathely.hu).,
bathely.hu.1,

10.6.2. a V6llalkoz6 r6sz6rol:

-

ilJ

-

Pete

Harnruth

I

Zsolt

ibor

pro.icktr ezeto
(30/910 9619, utpiktorr

rmiszaki vezet6
(30/288 7387, info@ro

.hu.),

iktor.hu).

t0"4. \/6llalkoz6 ll<dreles gyilttmiikddni a Megrenclel6vel a,,Silombathely v6ros kcrdkpiir.irt_
6zariinak fej lesztdse
ongy6s;sz6los 6s Ciycingycisherman valrosrdszel<en', c. pl.oieklbol
ad6d6 bes:zdmolasi kcitel
gek megfelelo teljesitdse drdekelbon. A V6llalkoz6 kdteles a
fenti cdlbcil a Nlegrend 16 rendelkez6sdle 6l1ni, valamint krit,rles a dokumentrurokat a
Megrendelo 6ltal rnegjelct hat6rid6n beliil Aradni"
hirl

10.5" lr Felek me
magata.rt6s6ra visszav

Viillalkoz6val szemben

xi.
I 1.1.Ielen szerzod6sben

c6gszerti al6ir'6s6val
szerzorldst alhir6 k
tett jop;nyilatkozat a

abban, hogy antemryiben a p|ly;izati t6mogat6s a Vdllalkozo
ok miatt csdkken, akkor a Nrleqrendel6 az 6t dlt trrrir.t a
dnyesitheti.

SZ]]RZ6DES MODOS1TASA, MEGS]ZTTN'IETESE
yozottakat csak irlLsban (papir alapri dokumentum), a Fclek
et m6dositani. Sz6ban, r6utal6 mag alar.td.ssal vagy ir6sban" cle a
sd6 szemdlyekt6l eltdro beoszt6ssal lendelkezd szem6lvel: 6ltal
m6dosit6shla nem alkalmas.

11.2.Ielen szetzocl6st a
megkototl

b1. eloir6sainak megi'elel6en, a kijzbcszerzdsi elj/rrds alapj6n
m6dosit6s6ra vonatkoz6 szab6lyok bt:tart6s6val lehet m6dositani.

11.3A Felek meg,6llapo
igaLzolzis
ki

abban, hogy a kapcsolattart6 szt:mdly6nek vagy a telje:sitdsi
jogosult szem6lydnek meg.r'tiltozAsa nett min6stil

11

.4A Megrendelci

a

el5llhat, ezt kdveloen

11.4.1

A

t\4

ariinyos ldsz6t me
hogy a k 6rtalan it6s a

11.4.2

Melgrendel
nyilatko:zat6val azcr
felmondani, ha

I a szerz6dds teljesit6s6nek nregkezddse el6tt b6r.mikor
teljesit6sig a szerz6dist felmondhatja.
elo e16ll6sa vagy felmondzisa eset6n l(oteles a vdllalkoz6nak a clij
i 6s a szerz6d6s megszrinletds6vel oliozott hafi megt6r.iteni azzal,
i dijat nem haladhatja meg.

jogosr"rlt
hat611yal

a

V6llalkoz6 szerz6ddssztegdse eset6n - irisbeli
vagy az iitala meghatlirozott hatarid6vel a szerzoddst

V6llalk z6nak fe1r6hat6 kdsedelern eldri a 30 r apot;
a Vfllalk rz6 hib6san teljesit ds a hib6t 30 nap alatt
a

kdrtien;
a V6llalk

a

V6ll

a teljesit6s

nen-r

javitja ki tcljes

jogos ok ndlhiil megtagaLdja;

z6 jelen szerz6ddsen alapul6 kcit';lezetts6geil olyan jelentos

mdltdk
megszegte, hogy emrek kovetkeztdbr:n Mcgrendelcinek a tovdbbi
teljesitds en'l dll drdek6ben;
a Vdllalk 6 felinggeszti a kifrzetdseit, e11ene joger6sen lelszfulol6si elidreist
lend
el, V6llalkoz6 legfobb szerve a t6rsasig vdgeisziimollisdnak,
negkezd
1, felsz6moi6s6nak kezdemdnyezdsr6rol hatriroz;
jogszabdl on alapul6 felmonddsi vagy el6li6si ol:ol< fenr.rlLllnah;
AV
z6 biirmilyen m6don megLdveszti az Megr.endel6t, vagy val6tlan
actatot
lgriltat ds ez kcizvetlen vagy hcizvetett m6cion srilyosan k6t.os
hrLlassal I
a ldnyeges szerzod6ses kcjtelezetts(igek teliesitisdre.
r 1.4.3

iblmond6sa, vagy att6l val6 el6116si jo;3 gyakorl6sa csak ir6sban
ervenyes.

1

sziinik meg, irgy Felek
1.5 Amennyiben a szerz5clds annak teljes hdni teljesit6se nd
kotelesek az elszfmoliis drdek6ben egymdssal szembeni igdnyeil.:et halad6tritalanul
felmiirni 6s egyeztetdst kezdemdnyezni. Felek megillapodnirk, hogy az egye:rtetdsek
l6si osszeget nem tudj 6k
sor'6n ftiggctlen szakdrtiit vonnak be, amennyiben az
l,:olcsondsen elfogadni. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a filgg:tlJn szak6rto sz6m6ri,L ilzieti
konyveibe, szerzoddseibe betekintdst enged ajelen szerz6cld.ssdl 6sszefiiggdsben.
X11.

12. 1 Jelen szerz6dds n-rind1,:6 t

VLGYFS RFNDFLT<. EIESEK

Fil dllali ai6ir6sdnak

napj 6n 16p haldlyba.

12.2 Felek ielen szerz6(ldsb61 ered6 esetleges jogvithikat elsosorban t6rgyzLlisos [rton
l<otelesek rendezni. Folek a polgdri perrendtarLdsr6l sz6l6 1952. 6vi III. tv. 41. $-a alapjdn
rneg6llapodnak abban, .[ogy a szerzoddsbol ered6 jogvitdk dlbir6]dsa kapcs6n rrld.vetik
rnrgLrkat hatiskcjrtol fiigg6en a Szombathelyi .lar'6sbir6s6g vagy a Sz:ombathelyi
'f olv6nysz6k kiz616lago s illeLdkess6gdnek.

12.3 Felek meg6llapodnalt, hogy amennyiben jelen szerz6d6s barlnelyik rendelkr:zise ut6bb
tir'vdnytelennek min6slil, a szerzijdds tobbi r6sz6t 6rv6nyesnek fekintik, kivdve, ha Felel< a
:;zerzoclesl az drvdnytelen r6sz ndlki"il nem kotottdk volna rneg.

Q4

Feleh rogzitik, hogy a V6llalkoz6 teljesit6sdnek elmaradislivpl vagy hibds toljesit6s6vel

\\szefiigg6sben a Mg:grendelot drt k6r megtdritdsddrl a Ptt{. 6:419, $-hban irglallak

.,2.\rt

keze:kent felelrrek rz al:ibbi szemelyeld5zer'\ ezetel< rz fllibb' feltet,.lek szr:rirtL.
figye\mel rrla, hogv a kozbeszerzdsi eljdrds sor6n V6llfrlkoz6 rr kezer;kdnt felelo
szemdly@rvezet kapacit6sira tdmaszkodva felelt meg az el6irt alkalma:;srgi
l<ovetelnrdnlel<nel<

:

A hezess6get m

I(bt. 55.

rendelhez6s:
A hezess6g teried

a Vr:i1la.lkoz6

$ (6) br:k

telj

t6s6nek elmaracldsiLval
6sszefiigg6sben

A kezes ncve:
A
A

kez,es telelbnsz:im a:
kcz,es

faxszfma:

A kcrcssdgct mega lapozir jogszabilyi

306t2011.

rcndclkcz6s:
A kezessdg terjede

a

ldse azon tIszintk

V6llalkoz6
elmaraddsrival
6sszel'tlgg6sbel
traiJf6rit6e66rt
kdzbeszerzdsi
alkalnLassdgit

be;nntat6sa
iesitdsdnek

A kezes neve:

.) Korm" rendelet 10" $ (2)

hibds tr:ljesit6ri6vel
del6t drt h6r
nathoz6an

a
V611alkoz6

kor,ibbi

i

Ita:

^

A kezei
A l<erze s laxsz{ma:
A kezes e-mrail cim
szerzodes )11 foglalt b6rmely jog kisedelmes drvdnyesitdse, illetve
6rv6nyesit6sdnek e ul,.szt6sa nem jelenti a jogok 6r.vdnygsitdsdrol val6 lemond6st,
illetve valamdy jog
eges vagy kizdr6lagos drvdnyesitdse nem z6rja ki a tcibbi, illerve
a 1'ennmarad6 jog drv yesirdsdt.

12.5 Jelen

12.6 Jelen szerzorles al
sor6n tudomhs6ra i
es/vagy szentely ekre
tizleti titokk6 nt keze
l.rannaclik fdlnek n
mdrtdkben haszn6lj
kozrernrikcidb ur
gondoskodni. Az
ktitele:zettsdg a V61l

12.7 Szornbathely Me
kotcl
polgdrmesteri
polg6r:mester, vagy
I

isfval V6l1alkoz6 kcjtelezi magAt affa, ljogy a szerzodds teljesit6se
otl adatokat, informdci6kat, iizen-ri 6s iizletpolitikai esem6nyeket
vo;ratkoz6 vddett adatokat / a tovdbbiiqkban egyilttesen: adat(ok)/
V6llalkoz6 szerzodes teljesit6se sorZin tudom6s6ra julott adatokat
adhatja ki, azokat csak a jeien szerz6clds teljesitds6hez szrtks6ges
V6llalkoz6 ennek rnegtart6s6r.6l a feladatok elldtd.siban
.alsai, a1v6llalkoz6i, teljesit6si segtidEi tekintetdben is k6teles
1'mdci6k es adatok iizleti titokkdnt t6(i6no kezel6s6re vonatkoz6
oz6tjelen szerzbd.es lej6rat6t kdvetoen i$ korl6tlan ideig rerheli.

ei Jog[

Vriros Onkonl6nyzat6rurk mindenkor hatriJyos, a
utaiv6nyoz6si 6s drvdnyesitldsi eljdr6sr6l szolo

a1ap16n az cinkormdnyzat kiaddsi el6ir6nyzatai terh6r.e a
irdsban l'elhatalmazolt szemdly.i,d.llalhat kcitelezetts6get.

61ta1a

2.8 V6llalkoz6 kiitel
sor6n a Megr:endel6
sdrt6 elonyokr:t, jogo

12.9 A Kht. 12s;" $ (4)
Vdllalkoz6 a
teliesilds6vel ossze
pontja szerinti fel
a \/6llnl[e25 ad6kote
12.10. A rftr. 12)s. g (4
V6.llalkoz6 kiiteies a
szerke:zetdt a Me
megrsrnerhet6vd t6te
alatt irisban kdteles
bel<6vetkezett v61

rregjeldleseve:1. V
halad6ktalanuL
megjelolt iigyleteklo

bekezd6s b) pontjanak eleget tdve Fplek megdllapodnak, hogy
jelen szerz6dds teljesit6sdnek teljes icJ6tartama alatt tr-rlajdonosi
:endelo
endelO szAnlata
sziLtndira megismerhetovd fenni. Vdllalkoz6 - a
: rronatkoz6 kotelezetts6ge melletl - a jelen szerzodds icl6tartama
tdj6koztabri Megrendelot minden, a tuiajdonosi szerkezetdben
51, a megv6ltozott ds az itj adatok, valiimint a v6ltoz6s hatiilydnah
<oz6 a jelen szeuodls teljesit6sdntlk teljes id6tartama alalt
kriteles Megrendel6t drtesiteni a Klbt. 125. $ (5) bekezd6sdben

12.11. A Kbr. 125. g (s)
6sdnek eleget tdve Felek rcigzitik, hogy Megrendelo jogosult
6s egyben koteies a szerzoddst felmondani - ha sziiksdgrls olyan hat6ridovel, amely
lebet6r,6 teszi. hogy a

a) a V6llalkoz6ban k
szerez valamely ol

amely lekintet6ben
amely
tekintet6ben fpnn6ll a Kbt. 56.
Tnn61l

$ (1) bekezd6s k)

ponlj 6ban meghal:6ro zott

valamely felt6te1.

b) a Y allalkoz6 kdzvptfiten vagy kdzvetleniil 25Vo-ot meght ad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely oljarL jogi szem6lyben vagy szem6lye joga szerint jogkdpes
szervezetben, amely tekintetdben ferLnSll a Kbt. 56. $ (1 bekezdds k) pontj6ban
meghatArozott valamef y felt6te1.

Kbt. 125. $ (6) brekezd6s6nek eleget t6ve Felek rdgzit hogy a Kbt. 125. S (5)
bekezcl6s szerinli fehhondds eset6n a V611a1koz6 a szerz6( 6s megsziin6se el6tt mar
telj esilett szolg6ltat6s Ezerz6desszeri p6nzbeli el1en6r16kdre j o1

12,12. A.

12.13. Y 6llalkoz6 k6pvisejl6ie kijelenti, hogy V61la1koz6 kdpvise
6s a jelen szerz\dds
al6iras6ra megfelel6 J ogosultsriggal renclelkezik azzal, hogy az ezzel dsszefiigg6sben
felmeriil6 k6rokdrt a pplgdri jog szabalyai szerint felel6ssdggtil
Megrendel6 fel6.
12.14. A jelen szerz6dds nl,ell6kletei:
1. sz.

mell6klet:

aj

6nfatt6teli felhfvris

2. sz" melldklet: dokulnr:nt6ci6
3. sz. me116k1et: a Vdllalkoz6 ajdnlata,

4.s2. melldklet: a

oz6 felel6ssdgbiztosit6si

Kelt Szombathely,

mdsolata, amr:lyek a

k6oezik. att6l elv6laszthatatlanok.

szerz6d6s szerves

Jelen szerz6d6st a Fel
minden befolydst6l

kci

e1o1vast6k,

azt kdzcjsen drlelmeztdk;

mint iigyleti akaratukkal mindenben
.Q& napj6n

201 5.

sajAt e1hat6roz6sukb61,
ez6t irI6k a\iL.

201.5.

/"

u.27,

Megrendelo kdp

y

'

kdpviselet6ben

allal

'.

a/'
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