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mint Vfllalkoz6
a tov6bbiakban "Felek" uagy ,,Szerz6d6 Felek" k<jtottek az alulirott napon 6s helyen, az
alibbi felt6telekkel:

I.EL'ZMENYEK

1.1

Megrendel6, mint ajitnlatkero a kdzbeszerzdsekrol szol6 2011. 6vi CVIII. tdrv6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) alapjitn a ,,Szombathely v6ros ker6kp6rut-h6l6zatdnak fejleszt6se
Gy<ingydssz6l6s 6s Gydngy<isherm6n v6rosr6szeken" c. projekt II. iitemdnek megval6sit6sa:
ker6kp6rut kivitelezdse a Kdrmendi u. - Szent Gell6rt u. - Di6fa u. - Ujvildg u. - P6sztor u.
ter0leten" tdrgybankiizbeszerzdsi elj6r6st (tov6bbiakban: ,,kcizbeszerzlsi elj6r6s") inditott.
Vfllalkoz6, mint aj6nlattevo akozbeszerzesi eLjfirhsban r6szt vett, 6s figyelemmel arra, hogy
Megrendelo Vrlllalkoz6 ajinlatitt fogadta el nyertes aj6nlatk6nt a Felek jelen kdzbeszerzdsi
szerzo ddst k<itik e gym6s sal.
TI.

A SZERZ6OPST ALKOTO DOKUMENTUMOK

2.1 Annak ok6n, hogy jelen szeruodlst a Felek a k<izbeszerzesi eljhrils alapj6n kdtdttdk meg, a
Felek kijelentik, hogy teljes megrlllapod6sukat nemkizilr6lag jelen szerzldds trirzsszovege
tartalmazza. A k<izbeszerulsi eljrir6s soriin keletkezett iratokat rigy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerzodes elvillaszthatatlan reszeit k6pezik, azzal egyitt olvasand6k 6s
6rtelmezend6k, kiikinds tekintettel az alilbbi dokumentumokra (tov6bbiakban:
,,szetzo d6,se s okmiinyok") :

-

felhiv6s (1. sz. mell6klet), kieg6szfto titjekoztatftsra adott ajSnlatkdroi v6laszok
(amennyiben effe sor keriilt);
dokument6ci6 (2. sz. mell6klet)
V6llalkoz6 nyertes ajttnlatttnak teljes tartalma, a Kbt. 80. $ (1) bekezd6s6ben
foglaltakra figyelemmel (3. sz. melldklet)
aY6llalkoz6 felel6ss6gbiztositrisi kdtvdny6nek miisolata (4.s2. mell6klet)

A fenti dokumentumok kozotti, trgyanazorr kdrd6sre vonatkoz6 b6rmely elt6r6s,
ellentmond6s, 6rtelmez6si nbh6zs6g esetdn a dokumentumok hierarchi6ja (emlit6si
sorrendben a legmagasabb renduvel kezdve) a kcivetkezo: kiegdszito tfijdkoztatiisra adott

ajrinlatkdr6i v6laszok (amennyiben effe sor kertilt), a Felhiv6s V6llalkoz6, mint
Aj6nlattev6 ajitnlata a Kbt. 80. $-6nak (1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel. A jelen
alpontban emlitett dokumentumok e gytitte s err: r,Szerzd d 6s es o kmdnyo k".
2.2

A kiilfdldi

ad6illetos6gti YdIIalkoz6 k<iteles a szerzodeshez arra vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6srlg
k<jzvetleni.ilbeszerezhet a V6llalkoz6ra vonatkoz6 adatokat az orszSgok k<iz<jtti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkiil.

2.3 Felek rogzitik, hogy a szerzodds megk<it6se, 6s teljesitdse sor6n a kdzbeszerz6sekre
vonatkoz6 szab6lyoz6s cdlj6val dsszhangban, a kozbeszendsi alapelveinek tiszteletben
tartds|val [Kbt.2. $] kell eljrimi.

III. A SZERZODES TARGYA

3.1 Megrendelo megrendeli, V6llalkoz6 pedig elv6llalja a kdzbeszerzesi elj6r6s soriin
meghatfuozottak szerint kerdkp6rrit kivitelez6s6t a Szombathely, Kcirmendi u. - Szent
Gell6rt u. - Di6fa u. - Ujvil6g u. - P6sztor u. teriileten a jelen szerz6d6sben
meghatirozottittalfinyhrrrakminosiilov6llalkoz6idijdrt.

IV. AVATTRTTOZOIDLJ
4.1 A felek a jelenszeruodestSrgyittkepezo Munka elvegzeseert jfu6 dijat 86.996.160,- Ft +
6fa, <isszesen: 110.485.123,- Ft, azaz szintizmilli6-negyszftznyolcvandtezer
szflzhuszonh6romforintosszegbenhatfrozzftkmeg.

A T6mogat6s terh6re megval6sul6 mtiszaki tartalomra jut6 ellen6rt6k: brutt6 48.313.051,Ft.

A sajrit fonrlsb6l megval6sul6 mriszaki tartalomra jut6 ellen6rt6k: brutt6 62.172.072,-Ft.
4.2 Av6Ilalkoz6i dij iltaISnydij. A v5llalkoz6i dij, mint Stalfunydij mag6ban foglalja mindazon
kolts6get 6s dijat, ami a szerzodls szerinti Munka hibamentes, hifinytalan, szabiilyos, 6s
szakszeri teljesft6sdhez sziiks6ges, ez6rt V6llalkoz6 Megrendel<ivel szemben tov6bbi
ktilts6gig6nnyel nem 6lhet. A Yallalkoz6 kijelenti, hogy az ifiallnydijat a Munka 6s a
helyszin ismeret6ben adta meg
4.3 A Felek fiigzitik, hogy az esetlegesen felmeriil<i p6tmunka elv6gz6sdre jelen szerz6d6s
keret6ben nem keriilhet sor, tekintettel a Kbt.-ben foglalt rendelkez6sekre.

4.4 A Felek megrlllapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 a felmertil6 tobbletmunk6t

az

ffialinyfras vrillalkoz6i dij terhdre vegzi el.

4.5

A

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a kivitelezdsi tev6kenys6g ellendrt6k6nek penzijgyi
fedezet6vel az alihbiak szerint rendelkezik: aberuhSztis finanszirozilsfirar6szben eur6pai
uni6s pfiyazati t6mogatrisb6l r6szben sajrit fon6s felhaszn6I6s6val keriil sor.
V. FIZETESI FELTETELEK

.l . Szdml6z6si iitemek:
5.1 A V6llalkoz6 egy darab. v6gsz6mla benyrijt6srlra, valamint a 412011. (I. 28.) Korm.
rendelet 571A. $ (1) bekezd6se alapjSn aszerzodds elsz6molhat6 risszege 30Yo-6nakmegfelel6
mdrt6 kri szillit6i e ki le g i g6nyl 6 s 6re j o go sult az al itbbiak s zerint :
5

El6les: A 412011 (I. 28.) Korm. rendelet 571A. $ (1) bekezdls eloirhs6ra tekintettel
nyertes aj6nlattevo a szerzodds elsziimolhat6 osszege 30 Yo-6nak megfelel6 <isszeg
szfiIIitSi el6legk6nt tdrt6n6 kifizet6sdt kdrheti. A kifrzetds soriin ftinyad6ak az
54712013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 412011 (L 2S.) Korm. rendelet
el6iriisai. SzSllit6i el6leg ig6nyl6se eset6n el6leg-visszaftzetdsi biztosit6kot kell
rendelkez6sre bocsiitani. A 412011 (I. 28.) Korm. rendelet 571A. $ (3) bekezdds szerint
Megrendel6 kikdti a kdzbeszerzlsi eljSrds eredm6nyekdnt kotdtt szerziSdls
elsz6molhat6 6sszeg6nek l}Yo-a 6s az igdnyelt sz6llit6i e161eg ki.ildnbcjzet6re jut6
trimogat6s <isszeg6nek megfelel6 m6rt6kti, a Kormriny eur6pai uni6s fon6sok
felhasznfilflsdval kapcsolatos irttnyit6 hat6s6gi feladatok ell6t6shra kijel<ilt taga javdra
sz6l6, a Kbt. 126. $ (6) bekezd6se szerinti biztosit6k-nyrijt6s kotelezetts6g6t. A
gazdashgi t6rsas6g vagy nonprofit szervezet szftllit6 c6gjegyzdsre jogosult vezet6
tiszts6gvisel6j6nek vagy legal6bb 50%-os kcizvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo
tulajdonosfnak, vagy egyi.ittesen legalibb 50olo-os kozvetlen tulajdonr6sszel
rendelkez6 term6szetes szem6ly tulajdonosainak kezess6gvrillaliisa, vagy
garanciaszervezet 6ltal villlalt kezess6g, valamint az 6llamh6ztart6srol sz6l6 2011. 6vi
CXCV. trirv6ny 1Ant.;92. $ (1) bekezd6se szerinti filami kezess6g is elfogadhat6 a
szillit6i el6leg biztositdkak6nt a Kbt. 126. $ (6) bekezdds a) pontj6ban szerepl6
biztosftdknyrijt6si form6k mellett.
V6gszSmla: A Vrillalkoz6 a Mtiszaki ellen6r, majd a Megrendelo iital leigazolt
minosdgi irtvdtelt es az ittadits- ritv6teli eljrir6s lezdrhsflt kovet6en jogosult a v!,gszftmla
ki6llitrlsrlra. Az elole g a v 6gsz[ml6b6l kertl levon6sra.

A Felek meg6llapodnak

abban, hogy amennyiben az ajdnlati 6r meghaladja az adott
beszerz6sre es6 t6mogat6s m6rt6k6t, akkor a V6llalkozo kizftrolag a v6gsz6ml5ban
jogosult M ajhnlati ar t6mogatdson feltili rdszet drv6nyesiteni. Ez esetben a
vlgszitmlilban a V6llalkoz6 kdteles ktilon szerepeltetni a Munk6ra eso t6mogat6s
<isszeg6t, valamint a tfimogatds m6rt6k6n trili cisszeget.
Amennyiben az ajftnlati 6r meghaladja az adott beszerz6sre eso t6mogat6s m6rt6k6t,
akkor, atimogatdsb6l finanszirozott <isszeg kdzvetlen sziillit6i kifrzet6s itjin, mig a
t6mogat6son feliili cisszeg saj6t fon5sb6l keriil ftnanszirozlsra.

5.2.

A Felek rijgzitik, hogy a vlgszhmla benyrijt6s6nak felt6tele a Megrendel6 Sltal kiadott
teljesit6sigazolils.

5.3.

A sz6ml6t a Megrendel6 nev6re kell ki6llitani, 6s 2 plldanyban a Megrendelohdz kell
benyfj tani. A szftmlfinak tartalmaznia kell :
- projekt azonosft6 szdmil!
- projekt pontos nev6t,
- a tev6kenys6g pontos meghatilrozitsitt 6s annak TEAOR szitmdt,
- bank nev6t, bankszrlmlaszilmot, ad6sz6mot,
- a szerz6dds szimdra tort6no hivatkoz6st,
- a szerzodls tirgyilra trirt6n6 hivatkoz6st,
- a,,v lgszdmla" megj elcildst.
A kifi zetesek a V6llalkoz6

11

600006-00000000-0 2602237 szitmu szitmliriSra t<irt6n6

6tutal6ssal t<irt6nnek.

5.4. Szfimlafizetes: A szftmla ellen6rt6k6t a Megrendel6 a Polg6ri Tdrv6nykrinyvr6l sz6l6
2013. 6vi V. t<irv6ny 6:130. $-a szerint 6s az ad6zhs rendjdr6l sz6l6 2003. 6vi XC[.
torv6ny 361A. $-a szerint 6tutal6ssal egyenliti ki.

Az

ellenszolg6ltat6s r6szben eur6pai uni6s trimogat6sb6l keriil frnanszirozdsra, a
trimogat6sb6l szSrmaz6 cisszeg kifizet6se a 4l20II. (I. 28.) Korm. rendelet szerint
k<izvetlensz6llit6ifrnansziroz6ssaltort6nik.

Az 6pit6si beruhdzils nem t6mogatottrcszdt Aj6nlatk6r6 saj6t fon6sb6l biztositja.
5.5. Kdsedelmi kamat: Fizetdsi k6sedelem esetdn Megrendelo a Ptk. 6:155. $-6ban foglaltak
szerinti k6sedelmi kamat megfizetdsdre kdteles. Vrillalkoz6 szamlilitn szerepl6 minden
ezzel ellent6tes rendelkez6s eset6n is a fenti szabfly 6rv6nyesril a Felek viszonylat6ban. A
felek rogzitik a 412011 (I.28.) Korm. rendelet 60. $ (1) bekezd6s alapjrin, hogy a
k6sedelmi kamat megfizet6s6re a k<izremrikdd6 szewezet koteles, amennyiben a
k6sedelembe es6s a ktizremrikcido szervezet felrohato magatartfls6ra vezethet6.

VI. A TELJES1TES HATARIDEJE, MODJA

6.l Munkateriilet 6tad6s: aszerzodds megkcit6setol szhmitott 5 napon beliil. A munkateri.ilet
6tad6s6r 6l j e gyz6kcinyv k6sziil.

6.2 Ateljesit6si hatSrid6: aszeru6d6sk<it6st6l szfimitott 60 nap.

6.3

A

Felek rogzitik, hogy

a Vrillalkoz6 a

szerzSddsben rdgzitett hattridohoz kdpest

elotelj esit6sre j ogosult.

6.4 A mriszaki ifiadds-fitvetelt a Megrendel6 a V6llalkoz6 k6szrejelent6s6t5l szSmitott 5 napon
beliil kittizi, az esetleges hi6nyp6tl6si munkitk elvegzesdvel legk6s<ibb az ifiadhs-ittvetel
megkezd6s6t kcivet6 15. naptfiri napon lezfirul. A teljesit6sigazol6s a miszaki atadiLs6tv6tel lezftrdsdt kcivetoen 6llithat6 ki.
6.5 A teljesit6s igazolisfira a Megrendelo rlszdrolLakezi G6bor, a V6rosiizemeltet6si Osztilly
vezetoje jogosult.
6.6 A Megrendelo az fitadis-rltv6teli elj6r6s sor6n k<iteles a Munka kivitelez6s6t megvizsg6lni
6s a felfede zett hi6ny okat, hib6kat j e gyzokonyvben rd gzf teni.
6.7

A

6.8

Ha az iltadin-iltveteli eljfirSs megkezd6sekor tapasztalt kisebb jelentos6gri, a
rendeltet6sszeri haszn6latot nem akad6lyozo hibAk 10 napon beli.il nem k6szi.ilnek el,
akkor a Megrendel6 a hib6k miatti d{jcsrikkent6s <isszeg6nek - a Kbt. 130. $ (6)
bekezd6s6ben foglaltak figyelembe v6tel6vel trirt6nS - visszatart6sa mellett az ifiadtsifiveteli elj6r6s lezttrfsfthoz hozzi$firulhat. A Felek az fiadhs-fltv6teli eljrirris lezindsitig el
nem k6sziilt javit6sokra rijabb hat6rid6t hatirozhatnak meg. Az rijabb hatarid6
eredm6nytelen eltelte ut6n a Megrendelo az eI nem k6sztilt javitrisok tekintet6ben ig6ny.t
tarthat a 9.1. pontbanmeghatirozott hibrls teljesit6si kdtb6ne.

Felek rdgzitik, hogy nem tagadhat6 meg az 6tv6tel a mti olyan hib6ja miatt, amely,
illetve amelynek kijavitrisa vagy p6t16sa nem akadflyozza a rendeltet6sszerti haszniilatot.

6.9 A V6llalkozo

alv6.llalkoz6 ig6nybevdtel6re a Kbt. 128.$ (2)-(5) bekezddseiben foglalt
rendelkezdsek betartiis6val jogosult. V6llalkoz6 a jogosan ig6nybe vett alv6llalkozoert ugy
felel, mintha a Munkffi maga v1gezte volna, alviilalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele
eset6n pedig felel6s minden olyan khrdrl is, amely an6lkiil nem kdvetkezett volna be.

VII. A MEGRENDELo JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.I

A

Megrendel6 k<iteles a vrlllalkozSi dijat a jelen szerzod6sben foglaltak szerint
V6llalkoz6 rdszere me sfizetni.

a

A

1.2

Megrendel6 kciteles

en ge

a rendelkez6sre 6116 kiviteli mriszaki tervdokument6ci6t

6s

ddlyeket a V ril I alk o z6 r 6szer e szer zo d6 skri td skor 6tadni.

7.3

A Megrendelo szavatolja, hogy a jelen szerzodds tftrgyht kepezo kdtelezetts6gek
teljesit6sdt harmadik szem6ly joga nem korliltozza.

7.4

A

7.5

Ha a Munka vlgzdse sor6n a kciriilm6nyek arra engedn6nek kovetkeztetni, hogy

Megrendelo illetve az fiItala megbizott szervezet, vagy szem6ly jogosult a Munka
v6gzds6t 6s a felhaszndlilsra keri.ilo anyagokat bilrmikor, mindenfele kofliltozds n6lkiil
ellen6rizni. A V6llalkoz6 nem mentesiil a szerz6ddsszeg6s jogkdvetkezmdnyei al6l,ha a
Megrendel6 a V6llalkoz6 tevdkenys6g6t nem, vagy nem megfeleloen ellenorizte.
a

teljesit6s hib6s lesz, a Megrendelo a fogyat6koss6g kikiiszdbol6s6re kitrizdtt megfelel<l
hat6rido sikertelen eltelte ut6n gyakorolhatja a hib6s teljesit6sb6l eredo jogokat.

VIII. A VALLALKOZO JOGAI
8.1

ES KOTELEZETTSEGEI

A

YiIIalkoz6 a tev6kenys6g vdgz6s6nek felt6teleit rigy k<iteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevdkenys6g biztonsiigos, szakszerrjr, gazdas6gos 6s hatriridore tdrt6n6
befej ez6s6nek felt6teleit.

8.2

A munkateriilet elkerit6s6r<il, lezflrdsir6l. a munkateriileten sztiks6ges frgyelmeztet6
jelz6sek, tilbIilk elhelyez6s6r6l 6s a teriilet 6rzeserol6s vagyonv6delm6rol a YdIIalkoz6
saj 5t

8.3

A

8.4

A

kcilts6g6n kciteles gondoskodni.

YdlIalkozS a szerzodlsben v6llalt Munk6t koteles hatdridore, I. oszt6lyri min6sdgi
szinten, a magyar szabv6nyoknak, illetve a hat6lyos jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6en
elv6gezni.

V6llalkoz6 kdteles a Munka kivitelez6se soriin keletkezo hullad6kok

- enged6llyel

rendelkez6 kezelohdztdrtdn6 - elszrlllit6s6r6l 6s elhelyez6s6r6l gondoskodni.
8.5

A Vrillalkoz6 kdteles a Megrendel6t minden olyan koriilmdnyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni,
amely a villlalkozds eredm6nyess6g6t vagy kellci idore val6 elvegzeset veszelyezteti,
illetve gffiolja. Az ertesites elmulaszt6s6b6l ered6 krlrok6rt V6llalkoz6 felel6s.

8.6 Tekintettel a szeru6d6s trirgyrit kepez6 Munk6kat szab6lyoz6 jogszabiiyi rendelkez6sekre
Felek rogzitik, hogy V6llalkoz6nak a szerzodls teljesit6se sordn rendelkeznie kell az
al6bbi szakemberrel: legal6bb I fo, a felel6s mriszaki vezetoi n6vjegyz6kben126612013.
(V[. 11.) Korm. Rendelet, 1. mell6klet IV. rdsz] szerepl6 MV-KE vagy MV-KE-R
kateg6riris vagy a24412006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KE/A vagy MV-KE/B
kateg6ri6s, legalibb 3 6ves mtiszaki vezet6i szakmai gyakorlattal rendelkezo felel6s
mtiszaki vezet6.

IX. A SZERZlDES MEGER6SjTESP
9.1 Ha aYtilalkoz6 hib6san teljesit, 6s/vagy aYfilalkoz6 a Megrendelo 6ltal kriz<ilt j6t6ll6si
kifog6st nem sziinteti meg' teljes konien 6s megfelel6en a szeruodlsben rdgzitett
hat6ridtin, illetve a mriszaki 6tad6si vagy jotall6si feliilvizsgrilati jegyz6kcinyvben rrigzftett

hat6rid6n beliil, rigy Megrendelo hib6s teljesit6si kcitb6rt k<jvetelhet V611alkoz6t6I, a
hat6rido lejtrtifi koveto napt6l. A hib6s teljesitdsi k<jtb6r m6rt6ke naponta | %o,alapiaa
hib6s teljesit6ssel drintett szolg6ltat6sok nett6 e11en6rt6ke. Legnagyobb 6rt6ke 30 napi
tdtelnek megfelel6 cisszeg.
9.1.1

9.2

alapjhn, hogy a Megrendelo a hib6s
telj esit6si kijtbdr mellett nem 6rv6nyesithet szavatoss6gi ig6nl't.

A Felek rogzitik a Ptk.6:1S7. $ (2) bekezd6se

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 k6sedelmes teljesit6s eset6n koteles
k{sedelmi kdtb6rt fizetni. A k6sedelmi kdtb& mdrtdke naponta I %o, alapia a szerzodls
teljes nett6 ellen6rt6ke, legnagyobb 6rt6ke 30 napi t6telnek megfelelo <isszeg. A k6sedelmi
kcitb{r a v6gszfrml6b6l keriil levondsra a Kbt. 130. $ (6) bekezdes6ben foglaltak
figyelembe v6tel6vel.

9.3 Jelen szerzodes Vrillalkoz6nak felr6hat6 okb6l bekdvetkez6 meghiirsul6sa (teljesit6s jogos
ok n6lkiili megtagadilsa, Megrendelo szankci6s el6ll6sa vagy felmond6sa V6llalkoz6
oA, alapja meghirisulSssal
szerzod6sszeg6se okrin) eset6n a meghirisul6si kcitb6r m6rtdke l0
drintett szolgftltatilsok nett6 e11en6rt6ke.
9.4

A szerz6d6s teljesit6s6nek elmaradfsfval kapcsolatos ig6nyekre teljesft6si biztositdk:

Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzodls teljesftese elmarad6s6val kapcsolatos
ig6nyek biztosit6kakent a szerzldls teljes nett6 ellen6rt6k6nek 5 Yo-at kdtik ki. A
V6llalkoz6 a biztositekot kciteles a Megrendel6 rendelkezls6re bocs6tani a szetzodls
hatilybal6p6sekor. A biztosit6knak a muszaki ffiadilslezitrtiigkell rendelkezdsre fllnia.

A

9.5

teljesit6s6vel kapcsolatos j6tfll6si ig6nyekre j6lteljesit6si
biztosit6k: A Felek meg6llapodnak abban, hogy a szeruodds hib6s teljesit6s6vel
kapcsolatos ig6nyek biztosit6kakdnt a szeru6dds teljes nett6 ellen6rt6k6nek 5 %-6t kdtik
ki. A VSllalkozS a biztositdkot k<iteles a Megrendel6 rendelkezeslre bocs6tani a teljesit6s
idopontj6ban, Maz a mriszaki futadds Iezhr6sakor. A biztosit6knak a j6t61l6si id6szak
Iejhrtdt kdveto 30. napig kell rendelkezdsre 61lnia. AjSnlatk6ro a 9.8. pontban
meghatfuozott lehet6s6geken kiviit lehetovd teszi, hogy a biztosit6k osszegdnek lU}Yo-a a
vlgszdmla ellen6rt6kb6l visszatartSs ritjrln keriiljon biztosit6sra, amelyre az ovadek
szabiiy ait kell me gfelel6 en alkalmazni.

A

szerz6d6s

hibis

V6llalkoz6 az iltala elvlgzett munk6ra a teljesit6stol szdmitott 24 f6nap
j6t6l16st vilIal. Kiv6ve az alilbbi jogszabillyokban r<ig-itettekel:-1-1{1?95__(Yl
12:)-lYY;
IPM-KM-MEM-BkM rendelet 6s 1211988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM

9.6J6t6ll6s

A

rendelet.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Munk6t az 6tadfs-6tv6teli elj6r6s lezilrilsffiol
szitmitott egy ev eltelt6vel, majd a 24 h6napos j6t6ll6si idoszak lej6rtakor ism6telten meg
kell vizsg6lni (ut6-feli.ilvizsg6lati elj6r6s). A Megrendelo koteles az ut6-feliilvizsg6lati
elj 6r6st el6kdsziteni, valamint arra a V6llalkoz6t meghivni.

9.7

A

9.8

A V6llalkoz6 a 9.4.6s a 9.5 pontokban

meghatdrozott biztositdkokat villasztdsa szerint
6vad6kk6nt az e\6irt p6nzosszegnek az ajfinlatklrokdnt szerzod6 ftl frzetesi szitml6j6ta
t<irt6no befizet6s6vel (6tutal6si:al), bank vagy biztosit6 iitalvitllalt garancia vagy banki
kdszfizeto kezess6g biztosit6s6val,vagy biztosit6si szerzodds alaplitnki6llitott -keszfrzeto
kezess6gv6llal6st tartalmaz6'- kcitelezv6nnyel nyrijthatja. A bankgarancia nyilatkozatot, a
banki klszfizeto kezesseget 6s a biztosit6si szerzodls alapjitn ki6llitott klszfrzeto

kezess6gv6llal6st a Megrendel6 akkor k<jteles elfogadni, ha az a penzintdzet felt6tlen
ktjtelezettsegvillalilshttartalmazza. 6rv6nyess6ge az fltadhs-itvetellezdrfstfiol szfimitott24
havi garanci6lis idSszakot koveto 30 napig tart, 6s a penzintezet kdtelezi magit, hogy a
MegrendeltS fital ig6nyelt - de legfeljebb a garanciavhllal6 nyilatkozatban megjekilt cisszeget a Megrendel6 bankszdmlSjdra ffiutalja; feltdve, hogy a Megrendelo nyilatkozza,
hogy a V6llalkoz6t a teljesit6sre 15 napos p6thatfuid6vel felsz6litotta,6s a V6llalkozo
kcjtelezetts6g6t ennek ellendre sem teljesitette.
9.9 Feleloss6gbiztositris: Felek megSllapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 a munkateriilet
6tadrisSt6l a mtiszaki 5tad6s-6tveteli eljdr6s lezitritsitigtart6 id6tartamra az 6pit6si-szerel6si
munk6kra 6s valamennyi l6tesitm6nyre k<jteles teljes kdrti, legal6bb 1.000.000 Ft/alkalom,
illetve 10.000.000 Ft/6v k6r6rt6kti felel6ss6gbiztosit6st kdtni. A felelossdgbiztositdsi
kdtv6nyt aY6llalkoz6 a30612011. (X[. 23.) Korm. rendelet 9. g-nak megfelel6en kriteles
- legk6s6bb a szeruod6sktjt6s id6pontjSra - felel6ss6gbiztosit6si szerzodest k<itni vagy
megl6v6 felel6ss6gbiztositdsht kiterjeszteni a fenti <isszegre. A V6llalkoz6 kdteles a
szerzod6skdtdsig a felel6ss6gbiztositSsi k<itvdny m6solat6t a Megrendel6 r6sz6re 6tadni,
ezen k<itvdny jelen szerz6d6s 4. sz. melllklete.

X. A FELEK EGYUTTUUT6IBSP

10.1

A

szerz6d6 Felek a jelen szeruodds maraddktalan megval6sit6sa drdekdben
folyamatosan egyiittmtikddnek. A Felek idoben tfijdkoztatjfuk egym6st minden olyan

tdnyr6l, amely a szerzodds teljesit6s6re kihat6ssal lehet.

I0.2 A V6llalkoz6 koteles halad6ktalanul thjdkoztatni a Megrendelot, ha a jelen szerzodds
teljesit6se e16tt, vagy a szerzodls teljesftdse alatt ellene felsz6mol6si, v6gelsz6molSsi
vagy v6grehajt6si elj6r6s indul.
I 0.3. Kapcsolattart6sra

kijel6lt szem6ly

10.3.1. a Megrendelo rcszerll',

-

Lakezi G6bor

osdillyvezet6
(9 4 I 5 20 | 92 ; lakezi. gab ot @szombathe ly. hu),
Bokom6 Horv6th Anita ijgyintez6
(3 0 / 5 | 7 9 219 ; bokorne anita@szomb athely. hu),
.

Sllalkoz6 r6sz6r61 :
Tak6cs S6ndor igyvezeto

I 0.3 .2. a Y

-

(7 0 I 3 | 4 48 42

; tnfo @szkendo.hu)

10.4. V6llalkoz6 koteles egyiittmrik<idni a Megrendelcivel a ,,szombathely vrlros kerdkprlnithSl6zathnak fejleszt6se Gydngycissz6l6s 6s Gy<ingyrisherm6n v6rosr6szeken" c. projektb6l
ad6d6 beszSmolftsi kcitelezetts6gek megfelelo teljesitdse 6rdekdben. A V6llalkoz6 kciteles a
fenti c61b6l a Megrendel6 rendelkez6s6re 6llni, valamint kdteles a dokumentumokat a
MegrendeliS 6ltal megjelc;lt hat6rid6n beliil 6tadni.
10.5. A Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a p6ly6zati t6mogat6s aYilllalkozo
magatart6s6ra visszavezetheto ok miatt csdkken, akkor a Megrendelo az ot 6rt kirt a
V6llalkoz6val szemben 6rvdnyesitheti.

xL A szERZlDEs MoDositAsA, tvtEcsz[nqrETEsE
1l.lJelen szerz6d6sben szab[lyozottakat csak ir6sban (papir alapir dokumentum), a Felek

de a
c6gszeru al1irhstyal lehet m6dositani. Sz6ban, r6utal6 magatartilssal vagy irdsban,
altaI
szem6lyek
szerz6d6st alhir6 k6pviselo szem6lyektol eltdr6 beoszt6ssal rendelkez6
tett jognyil atkozat a szeruodls m6dosit6sara nem alkalmas.
11.2Jelen szerzodest a Kbt. el6ir6sainak megfeleloen, a kozbeszerzesi elj6r6s alapifin
megk<itott szerzoddsek m6dositSsara vonatkoz6 szabftlyok betart6s6val lehet m6dositani'

11.34 Felek meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattart6 szem6ly6nek vagy a teljesitdsi
igazolfus naUitasara jogosult szem6ly6nek megvfitozhsa nem min6siil
szerz6d6sm6 do sitSsnak.

szerzod6stol a szerzodds teljesit6s6nek megkezd6se elott b6rmikor
el6llhat, ezt kovetoen a teljesit6 sig a szetzod6st felmondhatja.

11.4A Megrendelo

a

A Megrendel6 el6lllsa vagy felmond6sa esetdn kdteles avtllalkoz6nak a dij
azzal,
ariinyos r6sz6t me!fizetni 6s a szerzodds megsztintetds6vel okozott k6rt megt6riteni

11.4.1

hogy a kdrtalaniths a v6llalkoz6i dijat nem haladhatja meg'
I1.4.2 Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 szerzSd6sszegese eset6n ir6sbeli
nyilatkozat ixal azonrrati Latrillyal vagy az illtala meghathrozott hat6ridovel - k6rt6rit6si,
kilrtalanithsi kdtelezettsdg n61kii1 a szerzodlst felmondani, ha
V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;
a V6llalkoz6 hib6san teljesit 6s a hib6t 30 nap alatt nem javitja ki teljes
kdnien;
a V6llalkoz6 a teljesit6s jogos ok n6lkiil megtagadja;
a V6llalko z6 jelen szerzod6sen alapul6 kotelezetts6geit olyan jelentos
m6rt6kben megszegte, hogy ennek ktjvetkezt6ben Megrendel6nek a tov6bbi
teljesit6s nem rlll 6rdek6ben;
ay6llalkoz6 felftiggeszti aktfrzet6seit, ellene joger6sen felsz6mol6si elj6r6st
rendelnek e1, Vritlattoz6 legfobb szerve a t6rsasrlg v6gelsz6mol6siinak,
megkezd6s &ol, felszftmol6s6nak kezdem6nyez6s6rSl hat6roz;
jogszabalyon alapul6 felmond6si vagy elilllitsi okok fenn6llnak;
u Vallutt o z6 bhrmilyen m6don megt6veszti az Megrendelot, vagy val6tlan
adatot szolgiitat 6s ez kdzvetlen vagy kdzvetett m6don srilyosan k6ros
a

hat6s sal lehet a l6nye ge s szerzo ddses kdtelezettsd gek telj esit6 s6re.

11.4.3 A szerzod1s felmond6sa, vagy attol va16 el6ll6si jog gyakorl6sa csak ir6sban
6rvdnYes.

Felek
11.5 Amennyiben a szerzodes annak teljes koru teljesit6se n6lkiil sztinik meg, rigy
halad6ktalanul
ig6nyeiket
k<jtelesek az elsz6molds 6rdekeben egym6ssal szembeni
felm6rni 6s egyeztet6st kezdemdnyezni. Felek meg6llapodnak, hogy az egyeztet6sek
sor6n fiiggetle; szakdrtot vonnak be, amennyiben az elszhmol6si osszeget nem tudj6k
kolcsonosen elfogadni. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a fi.iggetlen szakdrto szttmftta iizleti
k6nyveibe, szerzoddseibe betekint6st enged ajelen szerzod6ssel osszefiigg6sben.

XII. VE,GYES RENDELKEZESEK
12.1 Jelen szerzodlsmindkdt F6l

6ltali alSirSsfunaknapj6n l6p hat6lyba.

I2.2 Felek jelen

szerzod6sb6l eredS esetleges jogvitriikat elsosorban t6rgyal6sos riton
kdtelesek rendezni. Felek apolgiriperrendtartrisr6l sz6l6 1952. evi III. tv. 41. $-a alapjfn
megdllapodnak abban, hogy a szerzoddsb6l ered6 jogvit:ik elbir6l6sa kapcs6n al6vetik
magukat - hat6sk<irt6l fiiggoen - a Szombathelyi Jar5sbir6s6g vagy a Szombathelyi
T<irv6nysz6k kizdr 6lago s illet6kes

s6

g6nek

12.3 Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben jelen szeruodds b6rmelyik rendelkez6se ut6bb
6rv6nytelennek minosiil, a szerzod6s t<jbbi rdsz1t 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve, ha Felek a
szerzodlst az 6rv6nytelen r6sz n6lkiil nem kotdtt6k volna meg.
12.4 Felek riigzitik, hogy a YhIIalkoz6 teljesit6s6nek elmarad6s6val vagy hib6s teljesit6s6vel
<isszefiiggdsben a Megrendelot eft k6r megt6rit6s66rt a Ptk. 6:419. $-6ban foglaltak
szerint kezesk6nt felelnek az alitbbi szem6lyek/szewezetek az alilbbi feltdtelek szerint,
figyelemmel arra, hogy a kozbeszerz6si elj6rrls sor6n Y6llalkoz6 a kezesk6nt felel6
szemllylszervezet kapacit6s6ra t6maszkodva felelt meg az el6frt alkalmass6gi
kdvetelm6nyeknek

A kezess6get megalapoz6 j ogszabrilyi
rendelkez6s:
A kezess6g terjedelme:

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

illalkoz6 telj esit6 sdnek elmarad6srival

vagy hib:is teljesit6s6vel <isszefiigg6sben
Mesrendelot lrtkar

A
A
A
A
A

kezes
kezes
kezes
kezes
kezes

neve:
sz6khelve (lak6helve):
telefonszdma:

faxszfma:
e-mail cime:

A

kezess6get megalapozr6 jogszabflyi
rendelkez6s:
A kezess6g terjedelme:

30612011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. $ (2)
bekezd6s

a Vrillalkoz6 teljesit6se azon rdszdnek

elmarad6s6val vagy hib6s teljesit6s6vel
cisszefligg6sben a Megrendel<it 6rt kin
megtdrit6s66rt, amelyre vonatkoz6an a
kozbeszeruesi elj6r6sban a Yfilalkoz6
alkalmass6g6t a kor6bbi teljesit6sek

bemutatiisa igazoltal- a

szerzodds

teliesft6s6nek eg6sze

A
A
A
A
A

kezes
kezes
kezes
kezes
kezes

neve:
sz6khelve flak6helve):

telefonszima:
faxszdma:
e-mail cfme:

szerz6d6sben foglalt b6rmely jog k6sedelmes 6rv6nyesft6se, illetve
6rv6nyesft6s6nek elmulaszttisa nem jelenti a jogok 6rv6nyesit6sdr6l val6 lemond6st,
illetve valamely jog r6szleges vagy kizdrolagos 6rv6nyesit6se nem zirjaki a tribbi, illetve
a fennmarad6 jog 6rv6nyesit6s6t.

12.5 Jelen

12.6 Jelen szerzodds alfiirdsdval YilllalkozS kdtelezi mag6t arra, hogy a szeru6d6s teljesit6se
sor6n tudom6s6ra jutott adatokat, inform6ci6kat, ijzemi 6s i.izletpolitikai esem6nyeket
6s/vagy szemdlyekre vonatkoz6 v6dett adatokat I a tovibbiakban egyiittesen: adat(ok)/

izleti titokkdnt kezeli. V6llalkoz6 szerzodes teljesit6se sor6n tudom6s6ra jutott adatokat
harmadik f{lnek nem adhatjakt, azokat csak a jelen szerzodes teljesitesehez szi.iks6ges
m6rt6kben hasznillja. Y6llaIkoz6 ennek megtarl6s6r6l a feladatok e116t5s6ban
kozremrikdd6 munkat6rsai, alviilalkoz6i, teljesitdsi segddei tekintetdben is koteles
gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok i.izleti titokk6nt tdrt6no kezel6s6re vonatkoz6
kotelezetts6g a Vrillalkoz6t jelen szerzodeslejfuatSt kovet6en is korldtlan ideig terheli.

12;

Szombathely Megyei Jogu V6ros Onkorm6nyzattnak mindenkor hat6lyos,

a

kotelezetts6gv6llalisi, utalv6nyoz6si 6s drv6nyesitdsi elj6r6sr6l sz6l6
polg6rmesteri utasitiis alapjan az onkorm6nyzat kiad6si eloirhnyzatai terh6re a
polg6rmester, vagy az illtala ir6sban felhatalmazott szem6ly v6llalhat k<itelezetts6get.

viilal,hogy t6rgy szerinti munkiival kapcsolatos tev6kenys6ge
sor6n a Megrendel6 6rdekeit messzemen6en szem el6tt tartja 6s Megrendelo 6rdekeit

12.8 V6llalkoz6 kotelezetts6get

s6rto elonyoket, jogokat nem szerez.

12.9 A Kbt. 125. g (4) bekezd6s a) pontjanak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
V6llalkoz6 a szerzodes teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a szeruodds
teljesit6s6vel osszefi.igg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek
a Y iilalkoz6 ad6k<jteles j ovedelmdnek cscjkkent6s6re alkalmasak.
12.10.

eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
szerzodls teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi

A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s b) pontj6nak

Vdllalkoz6 kriteles a jelen
szerkezetlt a Megrendelo szhmfra megismerhet6v6 tenni. Yfilalkozo a
megismerhetovd t6telre vonatkoz6 kcitelezetts6ge mellett - ajelen szerz6d6s id6tartama
alatt ir6sban k<iteles tfijekoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezet6ben
bekcjvetkez ett v6ltoz6sr6l, a megv tltozott es az uj adatok, valamint a villtozds hat6ly6nak
megjelol6s6vel. V6llalkoz6 a jelen szerzod6s teljesit6sdnek teljes idotartama alatt
haladdktalanul ir6sban kdteles Megrendel6t 6rtesiteni a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s6ben
megj elolt iigyletekr6l.

125. S (5) bekezd6sdnek eleget teve Felek rogzitrk, hogy Megrendel6 jogosult
6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel, amely
lehet6vd teszi, hogy a szeruodessel 6rintett feIadataell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

l2.ll. A Kbt.

a) aY1llalkoz6ban kdzvetetten vagy krizvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,
amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatfrozott
valamely feltdtel.

b) a Y6llalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban
me ghathr ozott valamely felt6tel.

bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a Kbt. 125. $ (5)
bekezd6s szerinti felmond5s eset6n a V6llalkozS a szerzodds megszinlse elott m6r
j
te |j e s itett szol ghltatSs szerz6 d6 s szeri p 6nzbe li el I en6rt6k6 re o go s ult.

l2.l1. A Kbt. 125. g (6)

12.13. Vrlllalkoz6 k6pviseloje kijelenti, hogy V6llalkoz6 k6pviseletdre 6s a jelen szerz6d6s
aliirhsdra megfelelo jogosults6ggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel dsszefligg6sben
felmeriilo k6rok6rt a polg6ri jog szabiiyai szerint felel6ss6ggel tartozik Megrendelo fe16.

12.I4. A jelen szerzodes mell6kl'etei:

10

1. sz. mell6klet: aj6nlattdteli felhiv6s
2. sz. melllklet: dokument6ci6
3. sz. mell6klet: aV6llalkoz6 ajSnIata,
4. sz. mell6klet: a Yallalkoz6 felekiss6gbiztositrisi k<itv6ny6nek m6solata, amelyek a
szerzSdds szerves rdszdt k6pezik, att6l elv6laszthatatlanok.

Jelen szerzodest a Felek elolvast6k, azt kozosen 6rtelmezt6k, 6s saj6t elhathrozdsukb6l,
minden befoly6st6l mentesen, mint i.igyleti akaratukkal mindenben megegyezotirthkal6,
Kelt Szombathely, 2015.6prilis
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