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(tov6bbiakban: Kbt.)
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6s

megval6sit6sa: Szent
rit Szent Gelldrt
iithangol6sa,
,,kdzbeszerzdsi elj
V611alkoz6, mint aja
hogy Megrendel6 az
nyertes aj6nlatk6nt a

*

u.

je

Felek kijelentik, hogy
tartalmazza, A k
amelyek a jelen
drtelmezend6k"
,,szerz6d6ses

felhivds (1.
(amennyi

-do

-

Vrillalkoz6
foglaltakra

aV

n burlcolati jel festes, Rurni
kerdkpdrft 6tvezet6s miatti

Szolos u. kiegdszit6

jelz6l6mpa
telepit6se" t6rgyban

e1j

ar6st (tov6bbiakban:

rdst vett, 6s figyelemmel ana,

a kdzbeszerzdsi eljdr6s
klzbeszerulsi rcsz
jelen k<izbeszerz6si

Vallalkoz6 ajdnlatdt fogadta el
kdtik egymdssal.

DEST ALKOTO

U.
2.1 Anxak okdn, hogy

*

KUMENTUMOK

a Felek a

kd
e1j6r6s alapjan kdtttttdk meg, a
megiillapod6sukat nem
lag jelen szerz6d6s ttirzsszdvege
elj6rds sor6n
iratokat rigy kell tekinteni, mint
elv6laszthatatlan
:Iv6laszthatatlan reszeit kppezik, azzal egyitt olvasand6k ds
tekintettel az al6bbi ]dokumentumoka (tov6bbiakba:r:
melldklet),
:lldklet), kieg6szit6 t|jlkd,ztatdsra
tljlkd,ztei;dsra adotr ajrinlatk6r6i
aj rinlatk6r6i vdlaszok
sor

keriilt);

]

sz. mel16k1et)

s ajarldtilna/r- telj

es tartal1.ra, a Kbt. 80. g (1) bekezddsdben
(3. sz. rnelld[<leL.1
iztoslt6si kritvdnydrlek m6solata (4.s2. mell6klet)

'-1

A fenti

dokumentumok kozotti, ugyanazon kdrddsr'e vonatkoz6 b6rmely eltdrds,
ellentrnondds, 6rtelme:z6si nehdzs6g esetdn a dokumenl.urlok hierarchi6ja (emlit6si
souendben a legmagasabb rendiivel kezdve) a hovetkez6: kieg6szit6 tdi6koztrrtdsla adott
ajarlatk6roi vdlaszoh (amennyiben elre sor keriilt), a llblhiv6s V6llalkoz6, mirLt
Ai lnlattevd aianlata a l"-bt, 80. $-6nak (1) bekezd6s6ben foglaliakra figyelemmel. A jeleLr
alpontban emlitett dohumentumok egyiittes;en:,,Szerz5d6ses okm{nyok".
2.2

hiilf-dk1i ad6iLletosdgii Villalkoz6 kdteles a szerzciddshez arra vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illetosige szerinti ad6hat6s{gt6l a magyar ad6hatosag

A

kcjzvetleniil beszelezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az: prszdgok kcizdtti jogsegely
ig6n)'bev6tele n6lkiil.
2.3

Felek rogzitik, hogy i,L szerz6dtis megkd1.6se, ds teljesit6se sordn a kcizbeszerz6sel<re
voratkoz6 szabllyozits c6ljdval cisszhalgban, a kozbeszerzdsf a1ape1.,,einek tiszteletben
tart6s6val [Kbt. 2. $] kc,ll eljirni.

III. A SZEI{Z6DES TARGYA.

3.1 Megrende16 megrendeli, Vil1a1koz6 pedig elvdllalja a

l.cizbeszer:z:dsi elj6r6s soran
meghatdrozottak szerint a Szombathely, R.dk6czi F. u., Szent Gell6rt u., Fogaras u., JiLszai
jclen szerzodesben
utcdhon megval6sul6 ker6kpdrtii.maszok telepit€isdt

a

Mali

meghat6rozott 6tal1Lny:irnah min6slilo v6llalkoz6i dijdrt.
1V. A VAI,LALKOZOT DIJ

4.1 A felek a jelen szerzorlds tdlgydt k6pez6 Munka elv6gzdsddrt jdr6 dijal 3.307.030,- Ft 'l'
i1'a, dsszesen: 4.199.928,- Ft, a.zaz, Ndgymilli6-efyszdzkilencverLkilencezerki lencsz6zhuszonnyok: forint osszegben l-Latfro zzii< me g.

A

T6mogatds terhdre n-regval6sul6 miiszaki tartalomra

.jut6

ellen6rt6k:

brutt6 1.960"245 Ft.

A sajdt i'orldsb6l megval6sul6 mriszaki tartalomrajut6 ellendrtr5k: brutt6 2.239.683

Ft"

4.2 A vallalkozoi dij ttal6nydii. A v6llalkoz6i dij, mint 6lal6nydij mag6ban foglalja mindazon
kollsdget ds dijat, ami a szerz6d6s szerirrlj Munka hibamentr:A, hifnytalan, szrabdlyos, (:s
szakszelii teljesiteselr,:z sziiksdges, ezirt V6l1alkoz6 Megr,;ndel6vel szemtren tov6bbi
hohsdgigdnnyel nem rilhel. A V6llalkozd kijelenti, hogy az @tal6nyd ij at a lv4unka ds a
'rell
szrrr i"mcrc[cbcrr adta nreg

4.3 A Felek logzitik, hogy az esetlegesen f'elmeriil6 p6tmunka Qlvdgz6sdrre jelen szerz6dris
keretdben nem keriilhet sor, lekintettel a l(bt.-ben foglalt rendelkez6sel:r-e.

A

4.4

Felek meghllapodnak abban, hogy a Vfllalkoz6
dtalilnyiiras v6llalkoz6i dij terh6re vigzi cJ.

4.5

A

a fi:lmeltilo

tcjbblet.munkdt az

Megrcnclel6 nyilarl<ozik, hogy a kivitelez6si tev6kenysr3g eilen6rtik6nek pdnziigyi

f'edezetdvel az al6bbial< szerint rendelkezik: a beruh6z6s llnansziroz6slLra rdszben eul6pai
uni6s pdlydzati thmogatdsb6l r6szben sai6l forLis felhaszndl6sdval keriil sor.

V. FIZETI]SI FELTETELEI(
5.1" Szf mldzrisi iitemek:

A V6llalk.oz6 egy rJ.arab vegsz(ntra brnyrijt6s6r.a, varanint a 4/2011. (I. 2g.) I(or.m.
_Lelagfel s'z/{, $.(1) bekezct6se alapjan a szev(idds elsz6molhat6 osszege
30%-6nah megtetelu
m6rt6kri s;:6llit6i ri6leg igdnyl6sire j ogosult az al6bbiak szeru.rt:
5

1

-

A 412011 (I. 28 ) Korm. rendelet 57lA. $ (1) bekezclds el6irds6ra tekinretet
nyertes ajimlattev6 a. szerzod6s elszdrnolhat6 risszege 30 %-6nak
bsszeg
'regt-elelo
kifizetdsdt
i.6rr6no
kdrheti.
A
kifizet6s
soran
ii6nyad6ak
az
::l]]iL6i^.l:]:-gkdnr
54112013. (xl]. 30.) Korm. rendelet. r'alaminr a 412011 (I. 28.) I(orm.
rendercr
el6ir6sai. Sz611it6i el6leg ig6nyl6se eset6n e16leg-visszafizetdsi bizrositdl<ot kell
rendelkezdsre bocsrirani. A 4l2or1 (I. 2g.) I(orm. rendelet 57lA. (3) bekezdds
szerint
$
MegrendeJ6 kikQtii a kdzbeszerzdsi elj6r6s eledmdnyek6nl irotolt szerztldds
els:rlmolhat6 osszeg{nek r\yu-a 6s az igdnyelt sz6llit6i e161eg ktilonbcizetdre
luto
tamogatas cisszegpnqk negi'erer6
a Kormdny eur6pai uni6s tb'6sok
,
felhaszn6kisrival kPpcsolalos ir6nyit6're!rt6kf
hat6s6gi feladatok eliatasara kiletolt tagja .jav6r.a
sz6l6, a l/!bt. 126. g (6) bekezddse szerinti biztositdk-nyirjtds kotelezetidgdt.
A
gazdas6gi t6rsasrig vagy nonprofit szeNezet sz6l1it6 cdgjegyzdsre jogos'it
i,ezeto
tiszts6gvisr:lcij6nek vagy legal6bb 50%-os kozvetlelr tulaj donr6size'i rcnclell<ezo
El(!!9&

vagy egyiittesen L:gal6bb 5O%-os kciivetlen tulaj clo'r.dsszer
term6szetes__ szem6ry t.lajdo'osair.rak kezessdgv6llaldsa, vagy
'endelkez<i
garanciasz;ervezet 6hal viillalt kezess6g,, valal-iint az allamhdztartitsrol
s2616 201 L evt
GXC.V." tcirvdny
92. g (1) bekezddse szerinti 6[ami kezessdg is elfogadhat6 a
.(Aht,)
szrillit6i el6leg biztositdkakdnt a Kbt. 126. $ (6) bekezclis a) pontjdban- szereplo
bizl.ositdknyirjtdsi form6k mellett.
tulei

-

donosrinak,

A

vzillalkoz6 a Miiszaki elJenor, majcl a Megrenclel6 6ltal leigazolt
nrin6s6gi 6tv6telt 6b a.r- /iLadds- 6tvdteli oljdrhs leztrasar kovet6en jogosult a vdgs)amla
ki6llit6sar.zL. Az el6]eg a v6gsziimliib6l l<ertil levon6sra.
Ygrszdmlir:

A Felek megdllapodnak abba', hogy amennyiben az ajlnrati 6r m.eghaladja az

beszerzdsrc es6 tanogatas mdrt6kdt, akkor a v6llalk oz6 kizfu6lag a v6gszdrnliban
^dorr
zrz
ajanlati
6r'
tdmogat6son
;ogosult
feliili rdszdt drvdnyesitenl. Ez esetben a
v6gszdml6ban a V6llalkoz6 kdteles ktilon szerepeltetni a Mur.rk6ra es6 t6mosatds
ossr.egdt, valamint a tamogat6s rndrt6kdn tuli cjsszeget.

Amelrnyiben az ajQnlati rit meghaladja az adott beszerzdsre eso t6mogat6s mdr.t6h6t,
akkor', a tlLmogat6sib6l finanszirozott osszeg kozvellen szdllit6i hifizetEs iLtj6tr,
nig a
t6mogatrison feltili $sszeg saj6t forr6sb61 kerijl finanszrrozasra.

5.2

A..Felerk rogz1lik, hogy a v6gsz6mla benyijt6srhak leltdtele a Megrenclel6
telj esitrisigazo lds.

iltal

kjadotr

5.3. A szdn:rlat a luegrendietci nev6re kell ki6llitani, 6s 2 pdlcl6nytran a Megrendcl6hiiz
hell
benyrijtani. A sziml6irak tartalmaznia koll:
- proj etr(t azonosit6 sziihrdl,
- projekt pontos nevdt,
- a tevdkenys6g pontos meghat6roz6srit ds amal< TEAOR szAmat"
- bank nevdt, banksz6ml.asza:not. ad6sz6mot.
- a szerz6d6s s;z6mara trirt6n6 hivatkoz6st.

- a szerz6d6s tzirgyAra tort6n6 hivatkoz6st,
- a ,,v6gszdmla" mcgjeloldst.
A kifizetdsek a Vdllalkoz6 10918001-00000003-25010003 lz6mri srzdmldj 6ra tdrtdno
atutai6s sal tcirtdnnek.

5.4. Szimlalizet6s.' A sz6mla ellendrtdkdt a Megrendel6 a Polg;dri Tcirv{:nyk6nyvr6l s2616
2-013. dvi V. torvriny 6:130. $-a szerint 6s az, ad6zds rendj6r61 sz6l6 2003. 6vi XCII
torvdny 36/A. $-a szelint 6tutal6ssal egyenliti ki.
ellenszolgdltatzis r6szben eur6pai rrni6s t6mogat6sb6.l keriil finanszirozdsra, a
tdnrogatlsb6l szt'rnaz,6 osszeg kifizet6se a 412011. (I. 23 ) Korm.. rendelet szelint
kozvetlen szdllit6i finansziroz6ssal tort6nil<.

Az

Az 6pit6si beruhizds nem tfmogatott rdsztrt Aj6nlatkdr6 sajdt ltcirr6sb6l biztositia.
5.5. I(6sedelmi kamat: Fi:zet6si kdsedelem eset6n Megrendel6 a Ptk. 6:155. $-6beLn foglaltak
szelinti lr6sedelmi karnat megfizet6sdle l.:cite1es. V6llalkoz6 szf\ml6j6fi szerepl6 minden
ezzel ellentdtes rendeltrrez6s esetdn is a fenti szabdly drvdnyesiil a Felek viszonylat6ban. A
felek rogzitik a 41201,1 (I.28.) I(orm. rendelet 60. .E (1) bekezdds alapj 6n, hogy a

kdsedelmi kamat mogfizetdsdre a kozremrikdd(j szervezet kdteles, amennyiben
kdsedelembe esds a kozremirkod6 szervczet felr6hat6 magatart6sdra vezethet6.

a

VI. A TEI,IESiI]ES I-IATARIDEJE, MODJA
6.1 Munkaleliilet 6tadfs: a szerzodds megktitrls6tol sz6mitolt 5 na'pon

beliil. A munkatertilet

dtadisdr'61.j egyz6kcinyv kdsziil.

6.2 A teljesitdsi hat6r'ido: 2015. 6prilis 30.

6.3

A

Felek rdgzitik, hogy

a Vdllalkoz6 a

szenoddsben riigzitett lLatarid6hdz kdpest

el6telj esitdsre j ogosrLlt.
6.4

A mirszaki 6tad6s-dtv6tel a Megrendel6 6ltal meghat6r'ozot1. ndpon kezd6dik, irz eselleges
hi6nyp6tlisi munkdk elvdgz6sdvel legk6sobb az |tadds-hlvetd megkezd6s6t kovet6 15.
naptali napon lez6rul. A teljesitisigazol6s a mriszaki 6tadds-dtvdtel lezfuasat kovet6en
allithato ki.

6.5

A teljesitds
vezet6j

e

igazoidslLra a Megrendelo r6szdr6l I-,akdzi G6bor, a Vdrosiizemeltet6si Osztily

jogosult.

6.6 A Meglenclelo az 6tacl1Ls-6tv6teii elj6rds sordn koteles a Munkd kivitele:zdsdt megvizsgdlni
es a lelfedezett hicnyoiret, hibikat jegyz6konyvben rcigziteni.
hog'y nem tagadhat6 meg az 6tvdtel a mt1 olyau hibzija m iatt, amely,
illetve amelynek kijavitdsa vagy p6tltisa nem akad|lyozza a rencleltetdsrizerti hasznrilatot.

6.7

A Felek rogzitik,

6.8

FIa az

6tad6s-6tvdte,li eljdrls megkezddsekor tapasztali kisebLr jele:nt6s6gir, 4
lendcltetdsszerri hasznAlatot nem akad6l),o26 hibek 10 napon beliil rrem krlsziilnek el,
a Kbt. 130. $ (6)
akkor a Megrendcl6 a hjb6k miatti dijcsokkent6s dsszegdnek
viss2atartdsa
melletl az 6taddsbekezddsdben foglaltal< figyelembe v6teldvel tdrt6n6
dtvdteli eljdrds lezirishhoz hozzitjitrulhat. A Felek az |tadis-d|vlIeli e,1j6r6s lezrir6sriig el
nem kdsziilt javit6sokra irj abb hatdricl6t hat6rozhatnak ineg. A.z rijabb hat6r'icl6

-

-

el'edmdnytelen eltelte utan a Megrendel6 az el nem kdsziilt javitasok tekintet6ben
igenyt
tarthat a 9.1. pontban
]rLeghat6rozott hibds teljesitdsi kcitbdrre.

9 A Vrillalko z(t
igdnybev6teldr:e
.a1v6llalk:oz6

6

a Kbt. 12g.g (2)-(5) bekezddseiben tbglalt

rendelicez6sek betart6$dval jogosult. Vdllall<oz6 ajogosan igdnybe vetl
alvrilJalkoz66rt ugy

feiel, mintha a Munkrlt maga vdgezte volna, alv61lalko76 jogosulatlan igdnybevdtele
esetdn pedig felel6s mfl'den olyan kar6r1 is, amely an6lkiil nerrL kovetkezett
vo-lnabe.

VII. Ii MEGRENDELo JOGA] ES KOTELI,ZETTSEGEI
7.1

A

7.2

A

Megrende.L6 k6telb$ a v6llalkoz6i dij at
V6llalk.oz6 16sz6re megfi zetni.

a jelen szez6,ldsben foglaltak szel.int

Megrendelo kcttelbii a rendelkez6sre 6116 ldviteli niis:zaki tervdokument6cior
engeddlyeket a Vdllal(oz6 rdszdre szerz5ddskotdskor. 6taclni.

1.3

tru

gydt kcpezo

k

a

es

orc lezcrrscgck

A

7"4

MegJrendel(i illetve az firara megbizofi szervezet, vagy szein6ly jogosult a
Mr-rnr<a
v.6gzdsit 6s a felhaszirril6sra keriil6 anyagokat b6rmikor., mindenf6le korl6toz6s ndlkLil
ellenorizrri. A.va.lla.lkQ;rd nem mentesiir a sze'zod6sszeg6s jogkovetkezm6'yei ar61, ha a
lvleg.elrdelo a vdllalkclz6 tevekenysdgdt nemJ vagy nem megfelel6en ellenorizte.

'/

Ha a Munka v6gzds$ sor6n a kciriilmdnyek arra engedninek kdvetkeztetnr', hogy a
ielj:si1{s hib6s lesz, { Megrendelo a fogyatdkossrig kikiiszctbdlds6re kiriizcil megfelel6

.5

hatdridii sikertr:len eltelte ut6n gyakorolhatja a hibds teljesitdsbol ered6 jogokat.

VIII. 4i VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
8.1

A

v6llalkozd a tev6[<e'ys6g

biz-tositsa

a

bef'ej ezdsdnek

8.2

A

fe]tdteleit irgy kciteles megszervezni, hogy
6s hult6rido.e ior.re,ro

'dgz6s6nek.
tevdkenyrlsdg biztons6gos,
szakszeru, gazdas6gos
feltdtelelt.

mnnkateriilet elkellit.6sdr o\, leziritsuol,

a

nunkateriileten sziiks6ges figyelnezteto

jelzdsel,r, t6blSh elhelyb:zdsdrol ds a teri.ilet orzdsdr6l
ds vagyonvddelmdr6l a V6llalkoz6
saj dt koltsdg6rL kdteles pondoskodni.
8.3

A

Vrillalkoz6 a szerz6,l6sben vdllalt Munkdt koteles hat6ri<16re, I. osztlLlyri min6sdgl
illetve a hat6lyos jogszab6lyi el6ir6soknak"megfelel6en

szinLen, a magyar szabvrinyoknak,

ervegeznl.

8'4

A

Vrillalkoz6 kdteles a. Munka kivitelezdse soldn keletkezo hullad6kok

rendelkr:26 kezel6h6z tp'1dno - ersz6llit6szir6l ds elhelyez6sdr6l goncloskodni.
8.5

-

engecliltyel

A V6llalkoz6 koteles a irlegrendel6t minder:L olyan koriilmdnyr6l halad6ktalanul drtesiLeli,
amely vrillalkozds qradmenyessdgdt vag;y kello id6r-e val6 elv6gzds6t veszdlyezteri,
'
illetve g6tolja.
Az drtesites elmulaszt6s6b6l r:reclo k6roh6rr v6llalkoz6 felel6s.

iX. A SIERZODE:i MECEROSITESI'
9.1 I'Ia a Vdllalkoz6 hib6sa.n teljesit, 6s/vagy

er

V611a1koz6 a Megrdndel6 6lta1 kozolt j6t6ll6si

hifogast nem sziinteti meg teljes koruen ds megfelel6en a szerz6d6sben rogzitett
lratdridon, illetve a niiszaki Atad6si vagy ift61l6si fetiilvizsgdleLt[ jegyz5honyvben figzilerl
hatdridon beliil, irgy lr4egrendelo hibds teljesit6si hcitb6rt l<bvetelhet V6l1a1koz6t6l, a
lratririd6 1ej 6rt6t kovettr napt61. A hibhs teljesit6si kotb6r m6r:tfke naponta I'%, alapja a
hibds teljesitdssel irintett szolg6ltat6sok nett6 ellendrl6he" Ldgnagyobb 6rt6ke 30 napi
tdtelnek megfelel6 osszeg.

9"1.1

9.2

bekezddse alapj 6n, hcigy a Megrendr:Jo a irib6s
teljesitisi kotb6r mellett nem 6rv6nyesitl:ret szavatossAgi ig6nyt.

A Felek rcigzitik a Ptk.6:187. $ (2)

A Felek meg6ilapocinak

abban, hogy a V6llalkoz6 k6sedelmes teljesit6s eset6n koteles
o/o, alapja a szelzodds
kdsedelmi hcitbirt frzel-ni. A hdsedelmi ktjtbir m6rt6ke naponta 7
teljes nett6 ellendrtdke, legnagyobb 6rt6ke 30 napi t6telnek me!fe1el6 osszeg. lt k6sedelmi
kotbil a v6gsziml6b6l ketiil levon6sra a Kbt. 130. $ (6) bekezddsdbe:n foglaltak
ligyelembe v6iel6vel.

9.3 .Ie1en szerz6d6s Villall:oz6nak felr6ha16 okb6l bekdvetkez6 nLqghiirsulhsa (teljesitds jogos

ok ndllciili megtagad6sa, Mcgrendel6 sza.nkci6s el6ll6sa va$y felmond6sa Vdllalkoz6
szerz6disszegdse ok6n) esct6n a meghiirsuldsi kotb6r m6rtdke 10 %, alapja me1;hiiLsnl6ssal

irinlelt szolgdltat6sok nett6 ellen6rt6ke.
9,4 .I6t611is:

A V6llalkoz6 ar, |ltala

elv6gzett munk6ra a teljesit6st6l szAmitott 24 horrap

j6tAll6st v6l1al.

A

Feleh meg6llapodnal< abba:r, hogy a Mrurk6t az 6tac16s-6tv6te1i eljdrds lezdrlsitl6l
szfmitott egy 6v elteltrivel, majd a 24 h6napos i6tdllisi idosza|< lejartakor ismdtehen meg
hell vizsg6lni (ut6-i'eliilvizsgdlati eljlir6s). A Megrendelo kditeles az ut6-leJiilvizsg6lati
e1j6r'dst eliikdsziterri, r,alamint arra a V6l1alkoz6t meghivni.
9.6 ljelel6ss6gbiztosilds: Ilelek megfllapodnak abban, hogy a l'/6l1alkorz6 a ntunkater'0lel
6tad6sAt61 a mriszaki 61-ad6s-ritv6teli elj 6r6s lez6r6s6ig tar16 id6iartamra az 6pitrisi-szereldsi
n-iunkdkla ds valamennyi l6tesitmdnyre kdteles teljes kcini, legal6bb 335.000 Ft/alkalorn,
illetve 3.350.000 Ft/riv k6r6rt6kti felel6ssdgbizrositast kotiil. A felel6ss6gbiztosit6si
kotvdnyt a V61lalkoz6 a30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 91 $-nak rnegfeleL6en kdteles
,- icghis6bb a szerz6ddskdtds idopontj6ra - felel6ss6gbizto s{t6si szerzoddst kotni vagy
megldv6 felelossdgbizlositAsit kiterjeszteni a fenti osszegrq. A V6.llalhozr5 kijteles a
szerz6d6skcit6sig a felel6ss6gbiztositfsi kotvdny m6solat6t a Megrenclel6 r6szdre 6tadr.ri,
ezen hdtvinyjelen sze:rz6dds 4. sz. me1l6klete.

9.5

X. A FELEK EGYUTTMUK6D]]SE

10.1

A

szerz6do Felek

a

.jelen szelz6cl6s marad6ktalan megval6sit6sa dldekdbon

fblyamatosan egyiittmttkodnek.

A

Felek id6ben t6jdkoztatj6k egyrn6st minden olyan

16nvlo1. amelv a szelz6d6s teliesit6sdre kihatd.ssal leheL.

10.2 A V6llalkoz6 kotelers halad6ktalanul t6jdkoztatni a Megleqdel6t, ha. a jelen szerz6dds
{el.ieritese elott. vrgy a szclzcides teljesilese alatt ellene 1Qlsz6mol6si, vdgelszimoi6si
vagy v6grehajtasi eij6r6s indul.

10.i.

10"3 2. a V6l[al1coz6

-

Bene Imle

-

Iienne!'l'lbor

iigwezeto
(.30 /9 47

V6llrrlkoz6 kdteles
h6l6zatdnak f'ejleszt6se
acl6d6 besz6rnold.si kotel
fenti c6lb61 a JVlegren
Megrendel6 6ltal megjelo
10.4..

l0

riszdrol:
5 -5

59 ;

info@bit-ep.hu),

iigyvezeto
(30.208-2402: k le n r(

r.

r;bur (/ bir-ep.

h rr,1.

,yiittmrihodni a Megrendelovel a ,,szombatbely viiros kerikparut_
cingyclsszSl6s ds CiycingycJshermzin viirosr6szeken,, c. nroiektb6l
gek megf'elel<i teljesitdse 6rdekdben. A V6llalkoz6 koteles
l5 rendelkezds6re lLllni, valamir.rt kriteles a dokunentumokat a
hat6rid6n beliil dtaclni.

5 A Felck

megiillapodnak abba', hogy amenryiben a piiyitz,art tfmogat6s a vflralr<ozo
v rsszavezetlLet6 ol< nriatt csokken, akkor a Megr.enclel6
az ot dr.t karl ir
Val lrlkozovrl 5ze,nbr"n err,jnyesitheti.

rnc_gatrrlasrra

XI. A SZERZ6DES MODOS1TASA, MEGSJZTiNTETESE

ll.l.felen

szeL'zodesbeu sL,rbflyozottakat csak. irlsban (papir alapir dokulenturl), a felel<
cegszelu alai.isaivaL lbhct m6dositani. Sz6bau, r6utal6 rlagai.artassal vagy irdsban,
de a
szer-z6ddst al6ir6 kdpivisel6 szemdlyektol eltdf6 beosztassal rendelkezo Len6lyeI
altal
tett j ollnyilatkozat a s?erzodis m6dositaslira nem alkaluras.

11.2Jelen szerz6ddst

a $.bt. el6irdsainak megfelel6en, a

krizbeszerzdsi elj6r6s alapj

1Ln

megkcjtcttt szerz6ddselk m6dosit6s6ra vonatkoz6 szabdlyok betarL6sival leheim6dositaru.

11.3A Fel:k megrillapodnzLk abban, hogy a kapcsoiatta't6 szemdry6nek vagy a teljesitdsi
igazolas kiallitrise'a jogosult szem6ly6nek
,r"- mi'ostit
szerzoddsm6rlositzlsnalk.

'regvii]tozisa

11.4A Megrendelo a szeir:ztjddst6l a szerz6dds teljesitds6nek
e161lhat, ezt

1r.4.1

r.r.regkezddse

kiivet6en p teljesit6sig a szer.zoddst felmondhatja.

elott

b6rmil<oL

A l\4egren{el6 eldll6sa vagy

felmor:Ldiisa esetdn koteles a vdllalkoz6lak a clil
atiuyos rdsz6t iaegfizeini ds a szerz6dds megszirntetds6vel okozott k6rt megliriteni azzal,
bogy a kdrtalan.[tds a vdlla1koz6i dijat nem ]raladhatja rneg.

1r..!.2 Megrendelo .jogosr-rlt a v6 a1koz6 szerzbd6ssz:egdse esetdn -. irhsberi
nyilatlro zat6val azomal[ hat1llyal vagy az, iltda meghatarozott hatdrid6vel a
szer.zoc]es1
felmondani, ha
a Vrillalkqz6nak felr6hat6 k6seclelem eldr.i a 30 napor;

a V6llalkorz6 hib6san teljesit es a hib.il 30 nap alatl
'crn
kiiriien;
a V6llalkdz6 a teljesit6s jogos ok n6lkiil megtagadja;

ja'irja ki

teljcs

a

mdrt6ltber.r megszegte , hogy erurek kovetkezt6ben Megrenrlelonell a tovlLbbi
teljesit6s nern iil 6rdch6ben;
a Viillalkoz6 I'cl lt'iggeszti a kifizet6seit, ellene jog,erosen l'elszimol6si eliir6st

,
.-

11

.4.3

Vrillaihoz6 .jeleu szclz6d,5sen alapul6 l(oteliezetts6geit olyan jclentos

rendelnek cl, Villalkoz6 legf'obb szerve a t6ri;asig vi:gelsz6mo16slLnal<,
megkezddsil6l, felszimolfs6riiLk kezdemdnyezt'rseriol hatdroz;
jogszabhlyon aLapul6 feln-ronddsi vagy e161l6si oicok fenndlJi,ak;
a Viillall<oz6 blLrrnilyen m6don megtdveszti az Megrenderlot, vagy vakillarr
adatot szolgi:rltat 6s ez hozvetlen. vagy kcizvelett nl6don silyosan kiitos
hallissal lehet a ldnyeges szerz:(id6ses kdtelezetts6gph teliesit6s6re

A szctzodds felmondfsa, vagy

a1t61

val6 ei61ldsi jop, lyahorllsa csak irisban

ervenyes.

11,5 Amennyiben a s:zelz6dis aunak teljes kcilir teljesitdse n6ll<i1l szunik meg, irgy felek
Itotelcsch az elsztdmolds 6r'dehtiben cgymAssal szembeni ig6nycillet h al add ltl.al anul
l.elm6rni 6s egyerltctdst kezclcmdnyezni. Felek meghllapodnhk, hogV az egyeztet6seh
soldn lliggetlen s:t:rl<6rtot vounak be, arLennyiben az elszlLrnlolAsi dssizegct ncm tudjdk
l<olcsonosen ell'ogndnr. Villalkoz6 kijclenLi, hogy a fiigget.len szak6rto szdmdta iizleti
honyveibe, szerzocldseibe bctekittt6st engecl ajelen szerzodt!ssel osszefriggdsben.

III, \ I ( iYE:i RINDfLKLZESI:I(
12.1 Jelen szerzoclis mindl,rdt

ldl

6ltali aiAirAsainak napj dn tdp hat6.livba.

12.2 Felek jeier.r szcrzoddsbol clecio esclleges jogvitiikat eL$osolban thrgyaldsos frton
lccitelesck rcndezni" Ireleh a polgdLri perrendtarthsr6l sz6l6 195]. 6vi III. tv. 41. ts-a alapjd.n
megdllapodnak abban, hogy a szcrz6d6sbol eredii jogvithk elbir6ldsa kapcsrdn aldvetik
magukat haLlskoltol fiiggiien -- a Szornbathelyi J6r6sblrdsdg vagly a Srlombathclvi
'l-olr'6nyszdk kizfr'61ap;os illeldkess6ginek.

I

hogy amennyiben jelen szerz6clcls brlLrmelyik rendelkr:zdse uL6bb
irvdnytelennck mjnosril, a szcrzodis tobbi rdszit drvdnyesnetrl tckintil<- l<ivdve, ha Felei< a
szclzoclist az dtv6nytelen r'6sz n6lktil nerr kotcitt6k volna mep;.

2-.3 F'elch megdllapoclnak,

l2-.4 Fclck rdgzitik, hogy a VillalJ<oz6 teljcsit6sdnel< elmaladdsiival vagy hibls teljesit6sdvel
osszefirgg6sben a Mogrenclel(it ir'1 kdr megtdlitesidrt a Ptk. 6:419 $-hban foglaltak
szclint kczeskdnt felelnek az aldbbi szcmdlyek/szerv ez,erek. irz alAbbi feltitelek szerint,
ligyelen,n-rel alla. hogy a hozbeszcrzdsi eljir'6s sordn Vrilllalkoz6 a kezesk6nt lele16
szemely/szcn,czct kirpacithsdra tdmasiCrodva felelt meg az eLoirt alkalmass6gi
kovetclmcnyel<nek

A kezess6gef-*negalapezir fogsztbrilyi
rentlelkczds:A kczcss6g telietl elnre:.

A-hezes neve:
A kezes sz6khelve (lakohelve):
A kczes telelonsz*mta+
,4. kezes-1axsz6+nrr
,4. kezcx e-nraiL cirne r

K

br.

55-fi

o i-bcke,,e1e.+)1'eHt

a:'l-ril lalko z+ te{i esftese+rek'ekr+amdasava]

l-f
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szerzSde skdti#kor-k-i t ol t€ ft €li;
.rzerz.r.A;s kA. vk"r k tal re n,li

l-,-l\*e
|

rzikl*sk't*dsker kitd.lt eneki
L
sz erc 6d6,s kij l.tskor+lt etle+1 e] 6

-l
:hz

[-

erzt*A s kQt i+ ker4it

eJ t e n el

6

.

_

----:---:_
-{ez€ss€ge{{rFgatapoz#
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re*lelkezds+

A

+-k{rz€sseg,1{*jcde, fafi€+

30#2011-=(X{+-2}).ltumr--renetektJ0--g

(1,)

bekeze'ltx;

a-V6[alko.z.p-teliesikse-;zt+ * rzszin*:k
elrnamd+sfilal:vagJ+-hikts- teliesitesrrvel
eisszefligg6sL:en +--+\4e6re,rdeJ6t- r_r,t kfr,
nlegtdiilils6€r1r-+ilrelylc' -+<tn*tkoz6.rn, i+
ko:5esz,el.;ues

i

---.,:ljhr

d

stran-r

---tAlli

alkoz_r:

alkalmasslrgltt-,a --kerdbbi-. lcllesitdsek
bemutakisa ---ilSrzolta:, --+r : sz,r,,rzotlds
te1

A-kezes nev+:.

A-kczes*zelkhelve{ Ittk6hdyc)*
A kczes-tele{onszririn;r+
Al*ezos4*x*r6+na:
A-kezes,e-r+ail. eime;

ic'sitdscnek eg6sze

f -,1 r +ze rc iW+ kt;, t es k or-kit ti te nd ti
jt's
t- -] - zet'z i*kts kii t i.:i J: o+ ki+ ol te n tl {;
I -.1 - r + zt t z dtli y ki t e.g J:ry'k it i il I e n t{ ij
l=.I-r szet-z6tle skittex A:ot- kija)lte dii
l-] - a -szet x xk sktr rc+' A: or k it i* e n dij
i

12.5 Jelern szerz6d6sbbn 1'oglalt brirmeJy jog kiseclelmes d^,dnyesit6se,

illetvc
drr'dnJ'esitdsenek eh{r-rlaszthsa nem jelcnti a jogloh drvdnl,esitds6riil val6
lemond.rst,
illctve valamdy jog r6rrzlegcs vagy kizf iiiagos 6rv6nyesitise neuL z6rja ki a tcjbbi.
illetve
a fer.urmaradi; j o g drvdnyesitisit

l2.6.lclen szerzorl6s al6irfsAval V6llalkoz6 htitelczi magrit zLlr.a, Jrogl,tr szerz6clds teljcsjlese
sotdn tudomlLszifa jutrott adartokat, inlbrrn/Lci6lrnt, iizemr is iizlepoJitikai escn1j1),el.rt
es/vagy szem6lyekt'e I'ona1hoz6 vddett aclatokat / a tovibbiai<ban egyiittescn:
adailokll
iizleti titokh6rlt kezeli. Viillalkoz6 szerzoclds teijcsitdsc sordn tudomis6r.a.jutott ardatokat
harmadik fdlnek nem aclhatja ki, azokat csak a.jelen szerz6cl6s teljesitdsihez szirl(seges
mirt6l':ben haszniilla. vrillaikoz6 emrck mcgtart6s6r'61 a t'cladatok elldthsrib:rr.r
ktlzrcrnr-ikrido munkat6rsai, alv6llaikoz6i, teljesitdsi segdcl,:i tckintetdbcr.r is koteles
gondoskodni. Az inform6ci6k ds adatok iizleti litokl(dnt torLent! hezelisdrc
vonatr{ozL)
hdtele,zetts6g a Vdllal(oz6t j elen szerz6d6s Iej 6ratdt kovetoen is hor.liitlan
ideig tcrheli.
12'7- Szombathely Megyei Jogri V6ros OnhormainyzaLd'ak mindcnkor hatiiryos,
:r
kr3telezettsdgvdllalisi, utalr'6'yoz6si is
di.venyesir.isi elj6rrisr..l sztilcr
polg6rmesteri utasitris alapj 6u az riukolm6nyzat kiacldsi elSir6nyzalai
lerhdre a
prrlgdnrester, vagy az Altala ir6sban felhal'lmazott szemdly v6llalhat kotclezetts6get.
12 8 V6llaltcoz6 kdtelezellsdget v:illal, hogy t6rgy szelinti mtnl<dvrLl kapcsolatos
tevdkenyscgc
soran a MegLendelci Erdt:heit messzemenoen szem el6Lt taltja 6s Megrcndei6
dr.Jckeii
sdlto eklnyciket, jogokat neu'i szelez.
12

9 A Kb1' 125. s (4)

belt<ezdds a) pontjri'ak elcge. ti'e Fr:lerr meg6lapocinarr, lrrg'
Vrillal loz6 a szctz6dds teljesitdsc sor'6n ner.r.r fizethet ki, illeLr,e szrimoihat el a
szerz6dcs
tcljesitdsivel osszefiiggdsben olyan l<olts€rgekct, nrelyel( a I(bt. 56. g (1) bchezdcs k)
pontja szerinti felt6telotrmek nem megfelelo tdl sasi:ig tekir.rtetdben ,rr"tiihr"i
tti, ds urelych
a V6lla.lkoz6 ad6koteles.jijvedelndnek csolJrentdsdre alhalmasak.

12.10..A.l(bt" 125' $ (4) berrezd6s b) pontldnak eleget tive Ferek rneg:ilrapodnal<, lrogl,
Vdllalk.oz6 kcrteles a jelen szerz6dis tel.jesitdsdnet teljes iclolartamri ,l"tr t,,lu;,lu,-,n.,
sze'kc:reLdt a Meg'enrlelo szdmrira rnegis'rerl.reL.v6 tenni. v6llalkoz6
"
nlegtsnletheto vd tdtelre vonatkozci koLelezr:ttsdge mellett a jclen szerzoclds
iclotar.tarra
alatl ir6sban koteles t6j6koztalni Megrenclelol minclcn, a tulajclongsi szcrkezcldbeLr
bekcivetkezelt v6ltoz6sr,5l, a negvlltozott ds az (rj adatok, valan,int a r,6ltoziis
l.ratiilytir.rak

megjelol6s6vel. Vdllalkoz6 a jelen szelz6d6s teljesit6sdnr:k teljes id6tarLana alatt
halad6ktalanul irasban koteles MeglendeJ.6t 6rtesiteni a Kbt. 125. $ (5) bekezddsdben
megjelolt iigyletekr'61.
jogosult
:12.11. A Kht. 125. $ (ii) behezd6s6nek eleget t6ve Felek r6gzitik., hogy Megrendel6
is egyben kiiteles a szer.zod6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel, amely
1chet6v6 teszi, hog.y a szerzod6ssel 6rintett feladata e116t6sar61 gondoskodni tudjon - ha
Vdllalkoz6ban koz;vetelten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghhlad6 luJajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyar.L jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szorvezet,
ancly tekintetdben fe,nn6l1 a Kbt. 56. \ (1) bekezdis k) pontjdban meghat6r'ozo11
valarnely felt6tel.

al

a

a V6llalkoz6 k,izvetetter vagv kozvetleniil 25"/o-oI meghL4lad6 tulajdoni r6szescdist
szelez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyel joga szerinl. jogkdpes
szelvczetben, amely tekinlet6ben fenn6.il a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontiriban
meghatdrozott valamely felldtel.
DJ

12.12. A Kbt. 125" $ (6) bekezd6s6neJ< eieget t6ve Felek rdgziti]k, hogy a Kbt. 125" $ (5)
behezdds szerinti felrnond6s esetdn a Vdllall<oz6 u 52s12i,dds megsizrindser e1611 nar
teljesitett szolg6ltat6s s;zerzocldssze i p6nzbeli ellendrt6l<6re jc'gosult.
12.13. Vllialkoz6 k6pviseLoje kijelenti, hogy vrillalkoz6 kipviselet6re ds a jelen szerz6d6s
al6ir.6sfr.a megfelelo jogosultsSggal rendelkezik azza7, hogy az ezz<>l osszefiigg6sben
felme1--tl6 kil.okdrt a polg6ri jog szabllyai szelint I'eleloss6ggerl tartozik Megrendelo feld.
12-.14. A

l.

jclen

szerz6dc'rs mell6kle1ei:

sz. n-relldklet: ajdnlattdteli felhivris

2. sz. mell6klet: clokun-rent6ci6
3. sz. melldklet: a Villalkoz6 ai6nlata,

4. sz. mell6klet: a Viillalkoz6 1'elel6ss6gbiztosit6si kotv6nl'tinek mdsolata, amelyek a
i1^1-,,(l^^-4L^+^+l^.-.-latt6l elvrilaszthatatlanok.
szerzodds szerves r6sit61 hdpezik, ^a.Il

Jelen szerzod6st a Fedek elolvasldk, azt kiizosen drtelmeztdk, 6s saj dt elhat6roz6sukb6l,
rr-rinclen befolydst6l mentesen, ntint iigyleti akaratnkkal mindenbetr Inegegyez6t irt.tk al6.
T{elt Szombathely,2015"
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