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I. L,LoZMENYIIl(
1.1.Megrende16. mint aj6nlatk6ro a \<lzbeszeyzisekr6l s2616 2011. dvi cvlll. tcirvcnl
(lov6bbiakbarL: Kb1.) alapj6n a ,,Szombathell' vdr.os keril<pdr.irt-h6liizaldnak fejleszrdse
Gydngy6ssz6.l6s ds Gyongydsherm6n v6rosrdszeken" c. projekt I. titern6nck
rnegval6sit6sa.: Szent Gell6r't u. - Sz6los u. kieg6szito szakaszon bulkolati jeJ fest6s,
Rumi ilt - Srzent Gelldrt irt csom6pont jelzolimpa rendszer6nek kertihpriritt dtvozctd:;
miatti iithanljol6sa, ketdkp6rt6maszok telepiLdse" tdrgyban kozbeszer.zdsi e[jhr.6si
(tovlibbiakbarL:,,kozbesz;erz6si elj6r6s") inditott.
V611a1koz6, nrint ajAnlatlevo a k6zbeszerzdsi elj6rdsban 1-6szt vett. 6s figyelemme.l ana,
hogy MlegrenJelo az II" kozbr:szerzisi rdsz tekintetdben V6llalkoz6 ajlnlatitt lbgadta eJ
nyeltes aj6nlatk6nt a Felekjelen kozbeszclz6si szerz6clist hcitil< egyn-r6ssal.

II. A SZERZ6DEST ALKOTO DOKIJMEN-IUMOI(
2.l.Annak ok6n, hogyjelen sizerzoddst a Feleh a hcjzbeszerzdsi elj rir6s alapj in ktitott6k rnL:g, a
Irelek kijelentil<, hogy teljes meg6llapoddsuhat nem kiz616lag.jelen szerz6d6s tcjrzsszovcgc
lafial:ma'zza. A kdzbeszerzdsi etj drds sordn heletkezett iratokat irgy kell tckinteni, mrnl
anrelyek a jele:n szerz6dds elvdlaszthatatlan riszeit kdpezik, az,zal egyiltt olvasancl6h ds
6r'telmezendok, kiilcincis tekintettel az al6bbi dokumentur.nokra (tov6bbiakban:
..i7c r,/odescs

-

ol<

rrranl ok"1

lelhiv6s (1. sz. melldklet), kiegdszito rdj6koztat6sr.a adott aj6nlath6r6i viilaszoir
(amermyiben enc sor keriilt);
dokumentdci6 (2. sz. melldklet)
V6llalkoz6 nyeltes ajdnlat6nak teljes tartalna, a I{b1. 80. g (1) bekezctes6ben
fbglaltakra figvelemmel (3. sz. me1ldkle1)
a V lalkoz6 felel6ss6gbiztosillisi hoLvdny6nek mfsolara (4.s2. melldhlet)

A. fenli dokumentumok kozcitti, ugyanazon kdrd6sre vonatkoz6 b6rnLely
ellentnond6s, drtelmez6si neh6zsdg esetdn

a

e1t6r6s,

dokumenturnok hielarchi6ja (emlit6si
sorrendben a legmagasabb rendiivel kezdve) a k6vetkezo: kieg6szit6 tfj6koztatdsra adott
aj6nlatkdroi v6laszok (amennyiben et're sor keriilt), a Felhivds V6llalkoz6, mint
Aj6nlattev6 aj6nlata a Kbt. 80. g-6nak (1) bekezdds6ben foglaltakra figyelemmel. A jelen
alpontban emlitett dokumerrlumok egyiittesen:,,Szerz6d6ses okm6nyok".

2.2.A. kiilfoldi ad6illel6sdgii Vrillalkoz6 koteles

a

szerzodeshez

arra

vonatkoz6

nLeghatalmazAst csaloini, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a rnagyal ad6hat6s6g
kcizvetleniil beszerezhet a Villalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orsz69ol< kozotti jogsegely

igdnybevdtele ndlkill.

2.3.Felek rogzitik, hogy a szerz6d6s rnegkot6se, 6s teljesitdse sordn a kozleszerz6sekre
vonatkoz6 szabdlyozis c6ljival dsszhangban, a kozbeszerz6si alapelveinek tiszteletben
tartfs6val [Kbt. 2. $] kell eljzu'ni.

III, A SZERZoDES TARGYA

3.1 Megrendeld megrendeli, VAllalkoz6 pedig elv6llalja a kdzbeszer:zdsi elj ards sora:r
rneghatdrozottak szerint a Szombathely, Rumi rit - Szent Ge116rt iLt csom6pontj6ban
tal6lhat6 jt:lzllitmpa renclszer her6kp6rrit 6tvezet6s nLiatti 6thangol6s6t a jelen
szelzoddsben meghatdrozott lLaLiny6rnak minosiil6 v6llalkoz6i dij6rt.

IV. A VALLALKO,/OIDIJ
jelen szelz6d6s ltugyAt k6pez6 Mr:nka elvdgz6sdtlrt jdr6 dijat 445.000 Fr + ifa,
osszesen: 565.150,- Ft. azaz Olsz6zhatvanotezerszazdtven tbrint dsszegben haIfuozz|\<

4.1 A. lblek

a

mcg.

4.2 A vdllalkoz6i dij A1al6nydij. A v6llalkoz6i dij, mint 6tal6nydij magdban foglalja mindazon
koltsdget ds dijat, ami a szet zodes szerinti Munk hibarnontes, hidnyt;tlan, szab6lyos, ds
szakszeriL toljesit6sdhez sziiksdges, ezert Yallalkoz6 Megrendel6vel szemben tovhbbi
kolts6gig6nnyei nem ellhet. A Vdllalkoz6 kijelenti, hogy az 6talanydij at a Munlra 6s a
lLelysziu isnLeret6ben adta meg

4.3

I'

4.4

A

Felel< nteg6llapodnak abban, hogy a V611a1koz6
:llaldnydras vfllalkoz6i dij terhdre vdgzi el.

4.5

A

Felek rcigzitik, hogl, az esetlegesen felrreriil6 p6tmunka elvdgzdsdre jek:n szerz6d6s
l.eret6ber.r nern keliilhct sol, tekintettel a i{bt.,ben foglalt rendelkezdsekre.

a felmeriilo

tcibbictmunk6t az

Megrendel6 nyilalkozik, hogy a kivitelezdsi tevdkenys6g ellend;I6k6nek pdnziigyi
lbdezet6vel az altrbbiak szerint rendelkezik: a berrhinits finansziroz6s6ra eur6pai uni6s
p6ly azaIl t6rnogat6sb6l keriil sor"

V. FIZETESI FELTETEI-]]K
ii.1. Szf ml{z/rsi iitemck:

5.1 A V6llalkoz6

egy darab vdgsz6mla benyirjtds6ra, valamint a 412011. (I. 28.) Korn.
renclelet 57lA. $ ( l) bekezddse alapj 6n a szeruodes elsz6molhat6 cisszege 3096-6nak megfelelii
mdrt6kri sz6lllt6i el61eg ig6r-ryl6s6re jogosult az al6bbiak szerint:
EISIg& A 4/20\I (1. 28.) I(orm. r.endelet 57lA. $ (1) bekezdds eloir6s6la tekinreLtcl
nyertes ajlnlattev6 a szelzodds elszturoihat6 dsszege 30 %-6nak megf-elel6 osszei;
sz6llit6i el6legkdnt tcirtdn6 kifizetdsdt k6rheti. A hihz:et6s sor6n irinyad6al< az
54712013. (XII. 30.) Korm. rendelet, vakunint a 4l20\l (1. 28.) Kor.m. r.endelcr
el6ir6sai. Sz6llit6i e16leg igdnyl6se eset6n el6leg-visszafizetdsi bizlosit6kot kell
rendelkezisre bocsdtzmi" A 412011 (1. 28.) t(onn. rendelet 57lA. \ (3) bekezdds szerilr
Megrendel6 kikdti a kcizbeszerzdsi elj iir6s eredmdrlyekint l:dtritt szev6cf€s:
elszlLmolhat6 dsszegdnek 10%-a 6s az ig6nyelt szdllit6i eloleg kiilonbdzetirr: jLrL6
tamogatds osszeg6nek megfelelo mdlt6kir, a I(ormriny e.r6pai uni6s foniisolt
felhaszn6l6s6val kapos;olatos irdnyit6 hat6sfgi feladatok elllLtis6ra kijel6lt tagja javara
sz6l6, a I'"bt. 126. { (6) bekezd6se szerinti biztositih-nyirjt6s hcitelezetls6g 61. A
gazdasdgi tAlsaslLg vagy nonpr.ofit szervezet sz6llit6 cigiegyzdsre jogosult vezeto
tisztsdgvisr:15j 6nek 1,agy legal6bb 500%-os kdzvetlen tulajdonrdsszel r.endelhezo
tulajdonosrinak, vagy egytittesen legaldbb 50%-os kozvetlen tulajclonrdsszel
rendelhezo termds,retes szemdly Lulajdonosainak kezess6gv6llal6sa, vagy
gatanciaszervezet 61tal v611alt kezessdg, valamint az
sz6l6 2011. evL
CXCIV. torvdny (Aht.) 92. $ (1) bekezd6se szerinti illami
'llamhizrartitsr6l
ltezess6g is elfogadhat6 a
sz6liit6i el6leg biztosildkakdnt a Kbt. 126. g (6) bekezdds a) pontj6ban szoreplo
biztosit6kryrijt6si for';16k rnellett.

A V6llalkoz6 a Mliszaki ellen6r, maid a Megrendel6 dltal leigazolt.
nrinc'sdgi 6tv6telt 6s a.z aradis- dtvdteli elj A1'6s lez6rrisdt kovet6en jogosult a vdgsz6rnla
ki6llitdsara. Az eloleg a v6gszanil6b6l keriil levon6sra.
V6qsiz{mll:

A Felek meg6llapodrLak abban, hogy amennyiben az aj6nlati ir

me1;haladja az adoIl
akkor a Vdllalhozti hiz6r6lag a v6gszlinLliiban
jogor;ult az aj6nlati 6r tdmogatdson feliili r6sz6t 6rvdnyesiteni. Ez escttren a
vigs:z6lnliiban a V6llalkoz6 kcjteles ktilcin szerepeltetni a Munkala eso tAmogalils
dssz0gdt, valamint a 16mogatas mdrt6kdn tirli ossze get.
beszerz6sLe: eso t6mogatds mdrtdkdt,

Amentryibon az ajanlali 6r meghaladja az adott beszerzdsre eso t6mogatiis m6r'tdkdt.
akkor, a t6mogat6sb6l finanszirozott osszeg kozvetlen szfllit6i kifizetds utj dn, mig :r.
tiimo gat6sc,n feltili cisszeg saj 6t forr6sb6l keriil fi nansziroz6sr.a.
5.2.

A Feleh rclgzltik, hogy
tcJj es

5 3.

a v6gsz6mla benyfjr6sdnak felt6rele a Megrendel6 6lta1 kjadort

itis igrzolds.

A szdmlit a lv4egrendelii
benyrijfani.

nev6re kell ki6llitani, 6s 2 p6lddnyban a Megrendeliihii;z kcll

A. sz6m16rrak

tartalmaznia hell:

- proj ekt azonosit6 szdrniil,
- proj ekl pontos nevdt,
- a tev6l,lenysdg pontos moghat6rozdsat ds anuak TEA.OR szrimdt,
- bank nev6t, banksz6mlaszimot, ad6sz6mot,
- a szerzodds srziimd.ra tcittdno hivatkozdst,
- a szerzod6s targydra tortdno hivatkozdst,

- a ,,v6gsz6n1a" megjeloldst.

(

A

l<ifizet6sek a Vrillalkozcl 12001008-001 10440-00100003 szAmir sz6ml6i6ra tort6n6
i.rtrLtal6ssal tr:rt6nnek.

5.4. iSzimlafizct6s.' A szdmla ellen6rtdkdt a Megrendel6 a Polgdri Torv6nykonyvr6l s2616
2.013. evi V. torv6ny 6:130. g-a szelint 6s az ddozas rendj6rol s2616 2003. 6vi XCII.
lorviny 36/A. $-a szerinl 6tutal6ssal egyenliti ki.
5.5. l(6scdelmi kamat: Fizetdsi kdsedelen-L esetdn Megrendel6 a Ptk. 6:155. g-6bar foglaltak
szerinti k6sr:delmi karnal megfizet6s6re koteles. Vdllalkozir szdmllLjS.n szerepl6 minden
ezzel ellent(:tes rendelkez6s eset6n is a fenti szab6ly 6rv6nyesiil a Felek viszonylatiban. A
lelek lcigzitik a 412017 (L28.) I{orm. rendelel 60. g (1) bekezd6s alap.j6n, hogy a
k6sedelmi kamat megfizet6sdle a kozremrikodo szervezet hcitelers, amemryiben a
kdsedelembe esds a kozremtikcjd6 szervezet fel16l-rat6 magatrirtis6ra ve:zethe16.

VI. A T'ELJESJTES FIATARIDEJE, MODJA

6.l Munkateriilel litad6s: a szcrzodds megkotis6t6l szdmitott 5 napon beliil. A rnunkatertilet
dtadds616l.j e gyz6konyv kdsziil.

6.2 A. tcljesit6si hatlirjd6: 2015. Aprilis 30.

6.3

A lelelr liigzitik,

hogy

a V6llalkozo a

szerzodesben rogzitett lLat6r'id6hoz kdpest

el6teljesitdsrc ogosult.
j

niiszaki dtadds-dtv6lel a Megrendelo 6ltal meghatlrozotl. napon l<ezd6dik, az esetlegcs
hi6nyp6t1lsi munkdk elv6gz6s6vel legk6s6bb az atad6s-Atvitel megkezddsdt koveto 15.
naptdri napon lez6rul. A teljesit6sigazol6s a mriszaki 6tadfs-trtvdtel lezlr6::at kovet6en
dllitbat6 ki.

6,4 A.

6.5 A. teljesit6s igazol6sdra a Meglendel6 r'6szercil Lakdzi Gibor, a Vdrosiiz:emeltet6si Osztdrly
vezet6jc jogosult.
6.6

A Meglendel6 az ritadds-dtv6te1i elj6rds sor6n kciteles
6s a

a Munka kivitelez6sdt rnegvizsgiilni
Ielledezelt hiiinyohat, hibdkat jegyzohonyvben rogziteni.

6,7 A. Felek

rogzitik, hogy nem tagadhat6

n-reg az 6tvdtel

a mri olyan hlbdja rniatt, amely,

illetve amelynek kijavil.6sa vagy p6tldsa nem a\<adillyozza a rendeltetdsszerti haszn6latot.

6.8IIa az dtadds-atviteli elj rir6s

negl<ezddsekor tapaszJalt kisebb jelr:nt6sdgii, a
rendeltetisszeru hasznflatot nem akad6lyozo hibdk 10 napon beliil nem k.dsztilnek el,
al<kor a Mergrendel6 a hiblLk miatti dijcsokkentds osszegdneh - a Kbr. 130. . (6)
bel<ezddsdbcn foglaltak figyelernbe vdteldvcl tofi6no visszatartdsa melletl az 6tad6sdtv6teli eljir6s lezirislhoz hozzfLl|tLtlhaL A Felek az dtadlLs-ltvdteli eljdris lez6rris6ig el
nem k6sziilt javitdsol(ra irj abb hatdrid6t hatirozhatnak meg" Az rijabb hatlLrid6
eredm6nytel:n eltelte utir a Megrendel6 az el nem k6sziilt javitdsok t.ekinlet6ben iginyt
tarthat a 9.1. pontban meghalarozolt hib6s teljesit6si kdtbdrre.

6.9

A. V6llalkozo alv6l1a11<ozo igdnybevdleldre a Kbt" 128.9 (2)-(5) bekezddsoiben foglalr
rcndelltezdsek betaut6s6vai jogosult. VAllalkoz6 a jogosan igenybe vett rrlvdllalkozd6rt Ligy
frlcl, mintha a Munkdt n-raga vdgezte volna, alv6llalkozd jogosulatlan igdnybevdtele
esetdn pedig felel6s mindeu oiyan ltrir..dlt is. amely an6lkiil nem kdvetke:zett volna be.

VII. A MEGITENDEL6.}OGAI ES KOTELEZETTSEGE1

7,1A. Megrendr:lo kotelcs

a

vdllalkoz6i

dij

at a jelen

szerzoddsben foglaltzrk szerilL a

V6llalkoz6 rrisz6re mesfi zeLni.

V

7.2

7.3

A

Megrendel6 kdteles a rendelkezdsre 6116
Vdllalkoz6 rdsz6re szerzod6skcitdskor zitadni.

A

MegLendel6 szavatoLja, hogy

a jelen

kiviteli mliszaki tervdokumentioi6t

a

r;zerz6dds t6rgydt kdpez6 kcitelezettsegek

teljesit6r;dt harmadik szerndly joga nem korlftozza.
7"4

A

Megrendel(i illetve az 6ltala. megbizott sze|ezel, vagy szemdiy jogosult a Munka
v6gzds61. ds a felhaszn6ldsra keriil6 anyagokat bdrmikor, mindenf6le korlftozds ldlhtil
ellen6rizni. A V6llalkoz6 nem mentesiil a szerz6d6sszeg6s jogkovethezrndnyei a161, ba a
Megrendelii a V6llalkozti tevdkenys6g6t netn, vagy nem megfeleloer.r elle:n6r.izte.

7.5 FIa tr Munka vdgzdse sorin a kdflilmdnyek arra engedndnek kdvetl<eztetni, hogl, a
teljesit6s hibfs lesz, a A4egrendelo a fogyatdkossig hikiiszobcildsdre kitiizott megfelelo
hat6rido sikertelen eltelte ut6n gyakorolhatja a hibds teljesit6sb6l erecl6 jogokat.

]/III" A VAI,LALKOZO JOGAI I]S KOTELET-EI']'SEGNT
8.1 A Vrillalkozt' a tevdkeuys6g vdgzdsdneh fi:it6teleit tgy koteles megszen,ezni, hogl'
biztositsa a tev'ikenys6g biztonsagos, szakszerii, gazdasiigos ds hatfu.idore tdrtdno
befej ezisdnd< feltriteleit.

8.2

A munllateriilet elkeritdsdrol, lez6rds6r6l, a rnunl<ateriileten sziihsdges figyehnezteto
jelzdsek. tdbldtr elhelyezdsdrol 6s a terijiet 6rzis6r61 ds vagyonv6delndrol a V6l1alkoz6
saj 6t kciltsdgdn kdteles gondoskodni"

8.3

A

ti.4

A V6llalkoz6 koteles a Munka kivitelezdse sordn keletkez6 hulladdkok
lendelkezo kez;el6hoz tortdn6 - elsz6llitdsar6l ds elhelyez6s6r.6l gondoskorlni.

8.5

A Vrillalkoz6 trlciteles a Megrendelot minden olyan kciliilmdnyr6i halad6ktalannl drLesiteri.
amely a vdllalkozds eredmdnyessdgdt vagy kell6 id6re val6 elv6gzdsdt veszdlyr:zleti,

V6llalhoz6 a szerz6ddsben vdllalt Munkdt koteles hatdticl6re, I. or;ztdlyit minos6gi
szinten, a rlagyal szabviinyoknak, illetve a hat6lyos jogszabrilf i eloir.risoJr:nah megfeleloen
elviigezrLi.

-

enged6llyel

illetve gi'rtolja. Az drtesitis elmulaszt6sdb6l eredo kdrokdrl V6llalkoz6 feicl6s
IX" A SZERZoDES MEGER6S1'1'ESE
9.1 FIa a Vdllalko::6 hib6san teljesit, ds/vagy a V6llalkoz6 a Megrenclel6 6ltal kdzdlt i6tilldsi

kifogdst nem sziinteti meg teljes kciriien ds megfelel6en a szerz6ddsben rogzitetl.
hat6r'idon, illetve a mtiszzLki 6tad6si vagy j6tdl16si feliilr,izsg6lati jegyzokdnyyben logzitetl
hat6ridon belill, rigy Mr:grendelo hibris teljesitdsi hdtbilt hcjvetelhet Vdtlalkoz6t6l, a
hatdrido lei irtlLt kovet6 rrapt6l. A hib6s teljesitdsi kcjtb6r m6rtiko naponta. J %, alapj a a
hib6s teJjesitdsrsel 6rintelt szolgdltat6sok nett6 ellendrtdke. Legnagyobb dr.tdke 30 .apr

tdtehrek meglblelo osszeg.

9.1.1

A

Felek rcrplzitik a l,tk.6:187. g (2) bekezddse a1apj6n, hogy a Megrendcl6 a hibds
teljesit6si kcitbdr mellett nem drvdnyesither szavatoss6gi igdnyt.

J

f'eleh megdllapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 k6sedelmes teljesit6s esetdn koteles
kdsedelmi kijtb6rL fizetni. A hdsedelmi kotbdr mdrtdke naponta 1 %o, al.apja a szerz6cl6s
teljes nett6 ellen6r'tdke, iegnagyobb drtike 30 napi t6telnek rnegfelel6 dr;szeg. A k6sedelmi
kotb6r a vdgszimldb6l keriil levon6sra a Kbt. 130. g (6) beJ<ezd6sdben foglaltak

9.2 A.

Iigyelcmbe v6tel6vel.
9.3 .Ielen szerzod6s V6llalkoz6nak felr6hat<5 okb6l bekdvetkez6 rneghiirsullLsa (1.eJjesit6s jogos

k ndll<tili

megtagadhsa, Megrendei6 szankci6s elhllhsa vagy felmonddsa V611a1koz6
szerzod6sszegdse ok6n) esct6n a mcghiusul6si kijtbir mdrt6ke i0 %, alapja meghirisul6ssal
6rintett szolg,dltatdsok nett6 e11en6ltdke.
o

9.4

.16t6111s:

A V6llalkozir az titala clvdgzett munkdra a teljesitdst6l szAmilott 24

honap

j6161l6st vellal.

9.5

A. Felek neg6llapodnah abban, hogy a Munk6t az 6tadlLs-6tv6teli elj 6r'6s lezarlLsit6l
szarnitott egv dv elteltdvel, majd a 24 h6napos j6tdll6si id6szah lej6rtakol ismitelten meg
1<el1 vizsgiLlnl (ut6-felililvizsgrilati eljdr'6s), A Megrendel6 kciteles az ut6-tidiilvizsgalati
eljdr6st elokelsziteni, valamint arra a V6llalhoz6t meghivni.

9.6 Felel6ss6gbi ztositis: Feleh meg6llapodnak abban, hogy a V6l1alko:r6 a munkateriil:t
dtadris6t6l a muszaki 6tad6s-dtvdteli eljdrds lez6rrisriig talt6 iclotartamra az dpitdsi-szereldsi
munkdl<ra ds; valamennyi l6tesitmdnyre koteles teljes korti, legalfbb t 8.000 Ft/alkalom,
illetvc 180.000 F1/dv khrdrtdkir felel6ssigbizLosltAst kotni. A felel6ssdgbiztositAsi kotver) L

a Vfllall<oz<i a 30612011. (XII. 23.) Korn-r. rendelet 9. $-nak tregfeleloen koteles legirdsobb a szerz6ddskdtis idopontjira f'elel6ssdgbiztositdsi szerzoddst kdtni vagy
megl6vo felel6ssdgbiztositlLsdt kiterjeszteni a fenti osszegre. A Vdllalko:16 koteles a
szerzodiskcildsig a f'elel6ss6gbiztositdsi kdtvdny m6solaldt rr Megrendel6 rdsz6re itadni,
ezen hoLvinyjelen szelzodds 4. sz. melldklete.
X. A ITELEI( EGYUTTMUK6Df;SI]
10.

I

A szerzod6 Felek a ielen szelzod6s malad6ktalan megval6sitAsa drdekdben fblyalnatosan
egyiittmtikddnek. A Felek idoben tdjdkoztatjdk egymlLst min.den olyan tdnyr6l, amr:ly a
szerzijdds telj esit6sdre kihatdssal lehet.

10.2

A

a Meglendel6t, ha a jek:n szer.z6d6s
teliesit6se e16tt, vagy a szerzocles teljesit6se alatt ellene t'elszrunoldsi, r'dgelsz6moldsi
V611a1koz(r krjteles haladdktalanul tdj6koztatni

vagy vigrel.r ajt6si e1j6r'As indu1.
1

0.3. I(apcsolattartrisra kijelcilt szem6ly
10.6.1. a Megrendelo ldszdr'61:
T6th Istvain
beruh6z6si irodavezet6

-

28630; toth.islvan@szombathel.y.hu),
Bokornd Horv6th Anita iigyint6z6
(3 0 I 5 11 921 9 ; bokorne.nnita@sz,rmbat[rely.hu),
10.6.2. a Vdllalkoz6 rdszirol:
forg.techn.igazgat6
- Szriva Zoltdn.
3 0 1337 -8421, zoltan.szava@swarco.com),
felel6s miiszaki vezeto
- Rdpltssy Llszl6
(30te13-2211).

-

(3 0/4

1

I

10.4. V6llalkoz6 l(citeles e$riittmLikrjdni a Megrendelovel a ,,szombathely v6ros ker.6kpiLrfLth6l6zatrfuak lejlesztdse Gydngydssz6l6s ds Gycingydshenndn viilosrdszeken" c. projektbol
ad6d6 beszdmoldrii kritelezettsdge k megfelel6 teljesitdse drdekdben. A V6llalkoz6 koteles a
fbnti cdlb6l a vlegrendelo rendelkezdsdre illni, valamint kcjteles a dokumentumohat a
Megrendelo 6ltal rnegjel6lt hat6ridon beliil 6tadni.
10.5. A Felek megdllapodnalc abbar, hogy amen'yiben a pittydzati tdmogat6s a v6llall<oz6
rnagataJtasafa visszavezethet6 ok miatt cscikken, akkor a Megrendelo az o1. 6rt l<dr.t a
Vdllalkoz6val szernben 6rvdnvesitheti.

]{I. A SZI]ITZ6DES MoDoS1TASA, MEGSZ{]I.{TETES]T
l1.1Jelen s:zerz6d6sben szab6lyozottakat csak ir6sban (papir alapir dokr-rmenlum), a Feleh
cdgszerli al6ir'hs6va1 lehet m6dositani. Sz6ban, riutal6 magatartlissal vagy ir6sban, de a
szerz6ddst aliir6 kdpviselo szemdlyekt6l eltiro beosztissal rendelkezo szen6lyek 6ltaL
tett jognyilatkozat a szerz6dis m6dosit6s6ra nem alkalmas.
11.2.ielen szerz6c16s1 a K-bt. el6irdsainak megfeleloen, a kozbeszelzdsi elj6rris alapjlin
megkdtott szerzoddsek m6dosit6s6ra vonatkoz6 szab6lyok betartds6val lel-ret m6dositani.

11.3A Felel< meg,dllapodnak abban, hogy a kapcsolattalt6 szemdly6nek vagy a teljcsit6si
igazol6s kj6llitds6ra jogosr"rlt szemdlydnek megr,hltozdsa nem minosiil
szerz6ddsm6dosit6snak.

11.4A Megrendelo a szerztjddstol a szerz6dds Leljesit6sdnek negkezddse olott blirmjl(of
el6llhat. ezt kijvet6en a teljesitdsig a szelzoddst I'ehnondhatja.

11.4.1 A Megrendelo elilliisa vagy felmonddsa esetdn ktiteles a vdllail<oz6nak. a dij
ar6nyos r6szdt megfizetni ds a szerz6d6s megsziintetdsivel okozott kdrt rnegt6riteni azzal,
hogy a kluLalanitds a vdlialkoz6i dijat nem halaclhatja n-reg.
11"4.2 Megrendelti jogosult a ViLllalkoz6 szerz6d6sszeg6se eset6n - irisbeli
nyilatkozat6val azonnali hatdllyal vagy az riltala meghatdrozott hat6ric16vel a szerzoddst
fr:lmondani. ha
V6llalkoz6nak felr6hat6 kdsedelem eldli a 30 napot;
a Vdllalkoz6 hib6san teljesit ds a hibdt 30 nap alatt nem javitja ki teJjes
ki)r'iien;
a V6llalkoz(r a teljesit6s jogos ok n61kii1 megtagadja;
a V6llalkozir jelen szerz6ddsen alapul6 kcitelezettsdgeit ol),an jelen1",,
m6rt6kben rnegszegte, hogy enlek kovetkeztdben Megrendel6nek a tov6bbi
teljesit6s nerr 61i 6r'dekdben;
a V6llalkoz6 felftiggeszti a kifizet6seit, ellene jogcr6sen f'elszimo)6si elj6r6sL
re,ndelnek el, V6llalkoz6 legf6bb szerve a tfrsas69 v6gelsz6moliis;6naJ<.
m egkezdds6rol, felszrimol iisdnak kezdemdnyezis6rol hatdroz:;
jogszab6lyon alapul6 felmond6si vagy el6ll6si okok fenndllnak;
a Vdllalkoz6 b6rmilyen m6don megtdveszti az Megrendel6t, vagy ynlfi1lnp
adatot szolgriltat ds ez kcizvetlen vagy kcizvetett m6don sitlyosan k6ros
hatdssal lehet a ldnyeges szerz6ddses kotelezetlsdgek teljesitris6re.
a

I

1,4.3

A

szerziidds felmond6sa, vagy att61 va16 el6ll6si
drv6nyes.

jog gyakorld.sa csak irisban

11.5 Amennyiben a szcrz6d6s annak teljes korir teljesitdse n61kii1 szunik meg, irgy Felek
kotelesek az elszimol6s 6r'dek6ben egym6ssal szembeni iginyeiket halad6ktalamrl
ielmdrni ds egyeztetdsl kezdemdnyezni. Felek megdllapodnak, hogy az egyezteL6sek
sorfn tiiggetlen szak6r't6t vonnak be, amennyiben az elszdmol6si 6sszeget nem tndjdl<
lcolcsonosen clfogadni. V6lialkoz6 hijelenti, hogy a fiiggetlen szakdrto szfm6ra iizleti
kcinyveibe, szerzod6seibe bctekintist enged ajelen szerz6d6ssel osszefiiggdstren.

XII. VECYES RENDELKEZESEK
12.1 Jclcn szelziidds mindk.dt Fdl dltalj aliir'6sdnak napi 6n 16p ha1.61yba.

12.2 Felek jelern szerzoclisb6l eredo esetleges jogvitlLikat els6sorban t6rgyal6sos irton
kotelesek renclezni. Fe lek a polg6ri pelrendtartlisr6l sz6lo 1952. dvi III. tv" 41 . $-a alapj6n
r.neghllapodnak abban. hogy a szerz6ddsb6l ered6 jogvitik elbir6l6sa kapcrs6n allvetik
magukat

-

hat6skortol

fiiggoen a Szombatheiyi

J6rdsbir6s6g vag.y

a

Szombathell,i

Totvdnysz6J< kizhr6 [agos illet6kessdginch.

12.3 Felel< megiilJapoclnak, hogy amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendeltriez6se ut6bb
eNdnytolennek min6siil, a szerzodds tobbi r6szdt drvdnyesnek tekintik, kivdve, ha Felek a
szelz6ddst az irudnytelen r'6sz n6lkiil nem kotottdt. volna meg.
12.4 Feiek rogzjtil(, hogy a V611a1hoz6 teljcsitdsdnek elmaradds6val vagy lribds teljesit6sdvel

dsszeftiggdsben a Meglendel6t drt k6r megtdritdsdert a Ptk. 6:419. $-dban lbglaltak
szerint l<ezerskdnl feleinek az al6bbi szerr6lyek/szervezetek az al6bbi feit61elek szcrint,
ligyelernmel arra, hogy a kcizbcszerzdsi eljdrds sordn Vdllalkoz6 a kezeskdnt felelo
stenTlly lszeNezet kapacitdsdla t6maszkodva tblelt mr:g az eloilli alkalmassdgi
korretelmdn'ycknek:

A hezess6l;et meg:rlapozti jogszabilyi

Kbt. 55.

S

r6rbckczdes

c.) I,orrt

rendell<ezris:

A kczessdg terjedelnre:

A
A
A
A
A

A

kezes
kezcs
hrzes
hezes
kezes

a Vrillalkoz6 teljes;itds6nek elmaladdsdval
vagy hib6s tel.jesitds6vel osszefiiggdsben
Megrendel6t 6rt kir

ncve:
sz6khelyc (lah6hclve):

lelclbnsziml:
thxsz{ma:
e'mail cime:

hezess6get mcgalapozrl jogszabflyi
renclelkez6s:
A hezess69 terjedelrne:

30612011 .

a

(XII. 23.) Korm, rendelel 10. g (2)

bekezdds

V6llalkoz6 teljesitdse ozon

elmarad6sdval

rdszdnek

vagy hib6s

teljesitdsdvel

a

szerz6dds

a

Meglendelot drt k6r
megtdritdsddrt, amelyre vonatkoz6an a
kcizbeszerzdsi eljrirrisbarr a Vhllaikoz6
alkalmass6gdt a korribbi teijesitdsek
cisszefiiggdsben

benrutat6sa rgazolta:

teliesitdsdnek eitdsze

A kezes neve:
A kezes sz6khelye (lak6helve):
A kez,es telefonszf ma:
A hez,es faxszfma:
A kez,ss e-mail cime:

12.5

Jeler:L szerz6ddsben foglalt b6rmely .jog kdsedelmos drvinyesitise, illelvc
6rv6nyesitdsd.nek elmulaszt6sa nem jelenti a jogok drv6nyesit6sdrol val6 lemondasl,
illetve valame:ly jog r6szleges vagy kiz6r6lagos 6rv64yesitdse nem z6rja ki a tdbbi, jlletvt:
a fer.ullarad6 jog drv6nyesitdsdt.

12.6 Jelen szerzo<lds al6irds6val Vdllalkoz6 kotelezi nag6t tu.r.a, hogy a szerz6des lcljesitdsr:
sordn tLrclomlLsara jutott adatokat, inform6ci6kat, iizemi ds iizletpolitikai esem6nyelet
dslvagy szemdlyekre rronatkoz6 vddett adatokat / a tovAbbial{ban egyi.ittesen: adat(ok)/
tizieti titokkdnt kezeli. Vdllalkoz6 szenodes Leljesitise sorfur tudom6sdla jutott adatokat
harmadik f6lrLek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerz6clds teljesitds6hez sziiksege:;

mdrtdkben lLaszn|lja. v6l1alkoz6 ennek megtart6s6r6l a feladatok elldt6sdbar-r
l<dzremilkdd6 muntat6rsai, alv6llalkoz6i, teljesit6si seg6dei tekinteL6ben is koteles
gondosl<odni. Az inforrndci6k ds adatok iizleti titokhdnt tortdnii kezel6s6re vonatkoz6
kotelezettsdg a Vrillalkoz6t jelen szelzodds lej6rattit kovet6en is horl6tlan ideig terheli.

12.7 Szom.bathely Megyei .Togir v6ros 0nkorm6'ryzat6n.k mi'denkor hatliiyos, a
ktitelezetl.sdgviillaldsi, utalvrinyoz6si ris dlvdnyesit6si elj6r6sr61 sz6lir
polgdrmesteri utasitlrs alapj 6n az dnkormdnyzat hiad6si eloirdny:zatai ter.hdrc a
polg6rnrester, vagy az |ltala ir6sban felhatalnrazott szem6ly vallalhat kotelezettsdget.
12.8

vrillalkoz6 kdtelezettsdget v61lal, hogy t6rgy szerinti munkdval kapcsolalos tevdkenysegi:
sor'6n a Megrendelo 6rdekeit ntesszemenoen szem el6tt tattja ds Megrendelo dr.ciekeit
sdrto eliiny6kr:t, jogokat rLem szerez.

A Kbt.

125. $ (4) bekezdds a) pontjdnal< eleget rdve F-elek megdllapodnak, hogy
vrlllalkoz6 a:;zerzodes l.eljesitdse sor6n nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerz6dds
teljesit6s6vel cisszefiigg6sben olyan kdltsdgeket, melyek a Kbr. 56. { (1) bekezdds h)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 liirsashg tel<intet6ben meriilnek fel, 6s n:Lelyel
a Vlllalkoz6 ad6koteles jcivedelm6nek cscjkl<entdsdre alkalmasak.

12"9

A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s b) pontj6'ah eleget t6ve Felek meglLllapoclnak,
'ogy
Vrillalkoz6 kiiteles a .jelen szerz6d6s teljesitdsdneh teljes id6tartarna alatl tulzrjclonosr
szerkezr:tdt a Megrendelo sz|mdra rnegis'-rerhetovd temri. Vdllaikoz6 _ a
megismerhet6vd t6telre vonatkoz6 kdtelezetts6ge mellett - a jelen szer:zodds idotartama
alatt irrisban kciteles taj6koztatni Megrendelot minden, a tulajdonosi szcrkezetdbcn
bekdvetkezett vriltoz6sr:61, a megv6ltozott 6s az rij adatoh, valamint a v6ltozds hatiilyanar<
megie1ti16sdvel. V6llalkoz6 a jelen szerzodds teljesitesenek teljes idotar.talra alau
haladdktalanu.l irrisban kdteles Megrendel6t drtesiteni a Kbt. 125. g (5) bekezddsdben

12^10.

megjelolt rigyJ.eteklol.
12.11. A Kht" 125. g (5) bekezd6s6nek eleget tdvc Felek
hogy Mel4rendelo jogosulr
'ogzitik, olyan
es egyben koteles a szerz6ddst lblmondani - ha szr-ihs6ges
hatdrid6vel, amely
lehet6vd: teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6tdsar'61 gondoskodni tlcljon - ha

rf

a Vzillalkoz6ban l<cizvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tuIajdoni 16szesecLest
szerez valarnely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes ioga szerint jogkdpe,s szervezet,
amely tekintet6ben f'enndll a Kbt. 56. $ (1) bekezdis k) pontj6trar meghatArozofi
valan-reiy felt6tel.

b) a Vdllalkoz6 kcizvetetten vagy kozvetlcniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
szerez valamely olyar.r iogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szelirrt jogkepes
szervezetben, amely teldntetdben [ennfll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjiban
meghatfrozott \ralamely fe1t6te1.
12.72. A Kbt. 125. $ (6) bckezd6s6nek eleget t6ve lrelek rdgzitik, hogy a Kbt. 125. $ (5)
bekezdds sz:erinti felnondhs esetdn a V61la1koz6 a szerzijdds rnegsziindsre el6tt mar
teijesitett szolg6ltatds szerz6d6sszelii pdnzbeli ellendrtdl<dre jogosult.

12.i3. V6llalkoz:6 kdpviselrije ltijelenti, hogy Villalkoz6 k6pviselet6re 6s a jehn szcrzodds
alfit6shra megfelel6 jogosultsdggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel cisszefiiggdsben
felmeriilo klrok6rt a polg6fi jog szabilyai szerint felet6ss6ggel tartozik Megrendelci fe16.
1

2, 1 4.

l.

A.je)en sz,erzoclis melldklctei:
sz.

melldklet: ajiLnlattdteli felhivds

2. sz. mcll6kle1: dol<umentdci6
3, sz. n'rell6.klet: a Vhilalkoz6 aj6nlata,

,:l.sz. mell6k1et: a Villall<oz6 felel6ssdgbiztosit6si kdtvdnydnek mdsolata, amelyeh a
szelzodds s:zerves rdsz6t k6pezik, att6l elv6laszthatatlanok.

Jelen szerzciddsl. a Feleh elolvastlLk, azt kozcisen 6rtelmeztdk" ds saj6t elhat6roziisr"rhb6l,
minden be1b1y6st6l merrtesr:n, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyt:z6t irl.dk al6.

I(el1 lizombathely,2015.
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