Villalkozisi

szerz6d6s

amely l6trejott egyrdszrSl a
Neve: Szombathely Megyei Jogf Viros Onkorm{nyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth I-. u. 1-3.
K6pvi seloj e : Dr. Pusk5s Tivadar pol gilrmester
Tel.: +36-941520-100
Telefax: +3 6-9 4 I 520 -264
Banksziimla szbma: I 09 1 800 1 -00000003 -25 3 003 6
AllamhbnatAsi egyedi azonosit6 1AUf9: 7 4323 1
Ad6sz6ma: 1 57 33658-2-l I
milsrdszrol az

ALPOK TERRA KFT.
Sz6khely: 9700 Szombathely, Vdpi u. I l.
CdgSegyzekszim: I 8-09- I 08974

Ad6sz5m: 1485467 5-2-18
Banksziimlaszim: I 091 800 I -0000008 I -74880002 Unicredit
Telefon: +36 30 582-6501
Fax: +36 94 951-286
E-mail : alpokterra@alpokterra.hu
K6pviseli: Koroknai R6bert tigyvezetd
(a tov6bbiakban, mint Vrillalkoz6)
koz<itt az alulirott helyen 6s napon a kdvetkez6 felt6telekkel:

1.

A szerz6d6s tdrgya

l.l. A Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6, mint aj5nlatk6r6 ,l Szombathely, Brutscher J6zsef utca
feliljltdsa vdllalkozdsi szerz6dds keretdben" t6rgyban a kozbeszerz6sekr6l szolo 2015. 6vi CXLIII.
tdrvdny (a tov6bbiakban Kbt.) I15. $ (1) bekezd6se alapjin lefolytatott kdzbeszerulsi eljirSsban hozott
ddnt6s6nek megfelel6en a Villalkoz6val kot szerz6d6st.
1.2.

A Villalkoz6 aziglnyelt feladatok elliltisit - a Megrendel6 ig6nyeit figyelembe

v6ve, a jelen

szerz6d6sben rogzitett felt6telekkel - v6llalja.
1.3. A szerz6d6s titrgya:
A Szombathely, Brutscher J6zsef utca felirjitrisa.

Aberuhirzits r6szletes felt6teleit a szerzldds mell6klet6t kepezo miiszaki leirhstartalmazza.
1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok r6szletes miiszaki leir5s6t a kdzbeszerz6si elj6r6s sor5n rendelkezdsre
bocs6tott kdzbeszerzesi dokumentumok tartalmazzik, amelyek jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan
mell6kletei.

1.5. A teljesit6s helye:

9700 Szombathely, Brutscher J6zsef utca (6026hrsz).
2.

A szerz6d6s id6tartama:

A

teljesit6s v6ghatrirideje

h6napban az

a szerzbd6skrit6st6l szfimitotl6 h6nap. (A szerz6d6skdtdst6l szitmitott 6.
a nap, amely szhmirnhl fogva megfelel a szerz6d6sk<it6s d6tum6nak, vagy ha az adott

I
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h6napban ilyen nap nincs, akkor a h6nap utols6 napja.)

3. Vfllalkoz6si
3.1

.

dij, fizet6si felt6telek

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t az | .3. pontban megjelolt feladatok elLlt6s66rt
cisszesen 96.820.531,- Ft + 21% ffa, azaz kilencvenhatmilli6-nyolcszilzhiszezerotszilzharmincegy forint + 27Yo 6fa m6rt6kii v6llalkoz6si dij illeti meg.
Az egyes r6szfeladatokra vonatkozo vbllalkozr{si dij a csatolt r6szletes kolts6gvet6s szerint.

A vSllalkoz6si dij

tartalmazza a felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban meghatilrozott valamennyi
feladat ellen6rt6k6t. A v6llalkoz6si dij emellett tartalmazza a szerzodlsszerti teljesiteshez
sztks6ges, a feladatleir6sban meghat5rozott mennyisdgi 6s minosdgi elv6r6sok szerinti
valamennyi kolts6get. A sz6mla kifizet6s6nek felt6tele a Megrendelo 6ltal al6irt, a szerz6d6sszerti
teljesit6sre vonatkoz6 teljesft6sigazol6s. A teljesit6sigazolilst2 (ketto) p6ldSnyban kell elk6sziteni.
A szhmlirt egy eredeti 6s k6t mSsolati p6ld6nyban kell benyrijtani.

Ut6lagos szitmszaki-, mennyis6gi-, 6s mtiszaki 6szrev6telekre val6 hivatkozSssal

a

v6llalkoz6i dij

6s a hat6rido nem m6dosithat6.

Az

6tal6nyfur fedezetet nyrijt mindazon munkSk elv6gz6s6re 6s felmeriilo ktilts6gekre, amelyek
sziiks6gesek az 1. pontban meghatilrozott munk6k szerzod,Ssszerti, szakszerti 6s komplett
megval6sit6s6hoz. A V6llalkozo a szerzodeses 6ron feltil semmilyen cimen t<ibbletk<ilts6get nem

6rv6nyesithet.
Abban az esetben, amennyiben a V6llalkoz6 a vSllalkoz6i dijat alulprognosztizillt4 az ebbol eredo
pluszkdlts6geket, kiadisokat stb. nem h6rithatja 5t a Megrendel6re 6s ez nem mentesiti a teljesit6si
k<itelezetts6g al6l. A nett6 villalkozSsi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak az 6ltal6nos

forgalmi ad6 (5fa) 6rv6nyesithet6. A szSmlinilsilra 6s a p6nztigyi teljesit6sre egyebekben a
teljesit6s id6pontjrlban hat5lyos Sfaszabillyok 6s 6fa o/o alapjfun keri.ilhet sor.
3.2

A V6llalkoz6

egy reszszimlilt 6s egy vegszitmlfut jogosult benyrijtania kovetkez6 iitemez6s
szerint:
- I. r6ssz6mla: a kivitelez6s 50 o/o-os k6sziilts6gi szint el6r6se eset6n a nett6 vSllalkoz6i dij 50
o%-a

mdtdkben.
- V6gsz6mla: a kivitelez6s 100 %-os k6szi.ilts6gi szint el6r6se eset6n a nett6 vSllalkoz6i dij 50
%o-amertekben.
- A szhml6z5sra a leigazolt teljesit6st ktivet6en van lehet6s6g. A teljesit6st igazol6 okirat a
szilmla mell6klet6t kell, hogy kepezze.
- V6gszimla benyrijtr{sa: a fehijit5s miiszaki 6tad6s-6tvdteli eljSr6s6nak lezhrhsa ut6n van
lehet6s6g. Aszitmlinilsraaleigazolt teljesit6st k<ivetoen keriilhet sor. A teljesft6st igazol6 okirat
a szfumla mell6klet6t kell, hogy kepezze. A v6gsz6ml6t az el6legsz6ml6val csokkentett
m6rt6kben kell ki6llftani.
A v6gsz6mla benyirjt6s6nak felt6tele azintezmeny miiszaki iltad s-ilNeteli elj6r6silnaklezhrhsa.
Amennyiben a (r6sz)sz6mla tartalmaz a projekt keret6ben elsz6molhat6 6s nem elsz6molhat6

kolts6geket is, akkor ezeket a kdlts6geket sz6ml6n beltil ki.il6n t6telk6nt megbontva kell
szerepeltetni.

Aszbmlitn fel kell tiintetni azalilbbiakat:
- a vrlllalkoz6 bankja nev6t, bankszimlaszfimht, ad6szitmit1'
- a megrendel6 nev6t, cim6t, ad6szilmilt;
- a,,r lszszim I a" vagy,,v 6 gszbmla" me gn evez6 st.
A kifizet6sekes az elsz6mol6s p6nzneme amagyar forint (HUF).

')

3.3.

A fizet6si felt6telek:
A Megrendelo a Kbt. I 3 5. S (8) bekezdds6nek megfelelo en a szerzodes - tartal6kkeret ds 6ltal6nos
forgalmi ad6 ndlkiil sz6mitott - elsziimolhat6 osszege legfeljebb 20 o/o-6nak megfelelo m6rt6kii
eloleg ig6nybev6tel6nek a lehetos6g6t biaositja eloleg-visszafrzetesi biztosit6k ellen6ben.
Az eloleggel a v6gsz6ml6b6l kell elsz6molni.

Az 6pit6si beruhSzSsok, valamint az epitesi beruh6z6sokhoz kapcsol6do tervezoi 6s m6rnoki
szolg6ltat6sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szab5lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-5nak

Kbt. 135. $ (7)

bekezd6s6ben

(l)

bekezd6se alapj6n a Megrendelo a

foglalt eloleget a V6llalkoz6 k6rds6re legk6sobb az epitdsi

munkateriilet Stadisit koveto l5 napon beltil koteles kifizetni.

A Megrendelo az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az epitesi beruh6ziisokhoz kapcsol6d6 tervezoi
6s mdrn<iki szolg5ltat6sok kozbeszerz6s6nek rdszletes szabilyair6l sz6lo 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 321A. $-inak megfelelSen a kovetkezok szerint fizeti ki a szerzoddsben foglalt
ellen6rt6ket:

A aj6nlatk6r6kent szerzodo f6l, valamint - eur6pai uni6s t6mogat6s eset6n sz6'llit6i kifizet6s
sor6n - a kifizet6sre koteles szewezet, ha az ajSnlattevSklnt szerzi5d6 f6l a teljesit6shez
alv6llalkoz6t vesz ig6nybe, a Ptk. 6:130. $ (l>(2) bekezd6s6tSl elt6roen a krivetkezo szabSlyok
,,( 1)

szerint kote

le s

az el lenszol gilltatflst telj

e sf

ten

i:

a) az ajitnlattev6k6nt szerzodo felek legk6sobb a teljesit6s elismer6s6nek idopontj6ig kritelesek

nyilatkozatot tenni az ajinlatkfir6nek, hogy koziili.ik melyik mekkora <isszegre jogosult az
ellenszolg5ltat6sb6l;
b) az osszes aj5nlattev6kEnt szerzodo f6l legk6s6bb a teljesit6s elismer6s6nek idopontj6ig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy aziltala ateljesit6sbe bevont alvSllalkoz6k egyenk6nt mekkora <isszegre
jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejrileg felhivja az alvilllalkoz6kat, hogy 6llitsr{k ki ezen
szSml6ikat;
c) az ajinlattevok6nt szerz6d6 felek mindegyike a teljesit6s elismer6s6t k<jvet6en Sllitja ki
szfimli\itt, a szaml6ban rdszleteme az alv5'llalkoz6i teljesit6s, valamint az ajinlattev6i teljesit6s
m6rt6k6t;
d) a c) pont szerint a szitmlitban feltiintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6k6t az ajirnlatkdrokdnt
szerzod6 f6l - eur6pai uni6s tiimogatils eset6n szilllit6i kifizet6s sor6n a kifizet6sre koteles
szervezet - tizendt napon beltil ftutalj a az ajfinlattevoknek;
e) az ajinlattev6kdnt szerzod6 f6l halad6ktalanul kiegyenliti az alvirllalkozok szitmlirit, vagy az
ad6zils rendj6rol sz6l6 2003.6vi XCII. td,rv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 361,{. S (3) bekezd6se
szerint azt vagy annak egy rdsz5t visszatartja, illetve az alviilalkoz6val kotott szerz6d6sben
foglaltak szerint az alv6llalkoz6i dij egy reszetvisszatartja;
f) azajimlattev6k6nt szerzodo felek 6tadj6k az e) pont szerinti 6tutal6sok igazol6sainak m6solatait
vagy az alvrlllalkoz6 kilrtaftozist mutat6 egytittes ad6igazol5s6nak m6solatht az ajhnlatk6rdk6nt
szerz6do felnek (annak 6rdek6ben, hogy az ajSnlatk6rokdnt szerzldo fdl megSllapithassa, hogy
azajfinlattevokentszerzod6 f6ljogszeriien nem ftzetle ki a teljes cisszeget azalviilalkozonak);
g) az ajdnlattev6k6nt szerz6do felek 6ltal benyrijtott sziimliiban megjel<ilt, f6vSllalkoz6i teljesit6s
ellen6rt6kdt az ajhnlatkdrok6nt szerzodo fel - eur6pai uni6s tSmogatris eset6n sziilitoi kifizet6s
sorin a kifizet6sre k<iteles szervezet - tizen<jt napon beltil 6tutalj a az ajinlattev5k6nt szerzodo
feleknek, ha ok az alv6llalkoz6kkal szembeni fizet6si k<itelezetts6giiket az Art.36lA. $-6ra is
tekintettel telj esitett6k;
h) ha az aj6nlattev6k 6nt szerzodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti k<itelezetts6g6t
nem teljesiti, az ellenszolgSltatas fennmarad6 resz5t az ajhnlatker6 (vagy a kifizet6sre kdteles
szervezet) i5rzi, 6s az akkor illeti meg az ajinlattevot,ha az ajSnlatk6r6 rlszdre igazolja,hogy az
e) vary az f) pont szerinti kotelezetts6g6t teljesitette, vary hitelt 6rdemlS irattal igazolja,hogy az
alv6llalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajilnlattevS 6ltal a b) pont szerint bejelentett
cisszegre vagy annak egy rdszdre;
i) r6szben vagy eg6szben eur6pai uni6s t5mogat6sb6l megval6sitott k<izbeszerz6s eset6n a d) pont
szerinti hatririd6 harminc nap.
(2) A felek kizir6lag az (l) bekezd6s g) pontja szerinti ellenszolgSltat5s halasztott teljesitds6ben

6llapodhatnakmegaPtk.6:130. $ (3)bekezd6s6nekmegfeleloen. AzArt.36lA- $ (3)bekezd6s6t
J

az ajinlattevok€,nt szerzodo f6llel szemben csak az

( I ) bekezd6s g) pontia szerinti osszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolg6ltat6st tcibb r6szletben teljesiti az ajinlatkerok6nt szerzod6st k6to fel yagy a
kifizet6sre koteles szervezet, minden r6szlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) ds (2)

bekezd6st.

( ) Ha a kozbeszerzdsi

szerzbd6s teljesft6se 6rdek6ben a nyertes ajrinlattevo (aj6nlattevok)
projektt6rsasrigot hoztak l6tre, e $ alkalmaz6s5ban a nyertes aj5nlattev6kent szerzldo f6l alatt a
proj ektt6rsas6got kel I 6rten i. "

Az idezett jogszabiiyi rendelkez6s sor6n a Megrendelo ,,ajSnlatk6rok6nt szerzodo f6l"-nek, mig
a V rll lal koz6,,aj 5n I attevokent szer zodo f6l "-nek m ino s ii l.

A

Megrendelo

a Kbt. 135. $ (6) bekezdds6nek

ellenszolgSltat6sb6l ered6 tartoz6s6val szemben csak
kovetel6s6t szrimithatj a be.

a

megfeleloen a szerzoddsen alapul6
jogosult Sltal elismert, egynemti 6s lej6rt

A Kbt. 135. $-6nak (l) bekezd6se alapj6n

a Megrendelo a szerzod6s teljesitdsdnek elismerds6r5l
(teljesit6sigazol6s) yagy az elismer6s megtagad6s5r6l legk6sobb a V6llalkoz6 teljesit6s6tol vagy
az errol sz6l6 ir5sbeli 6rtesit6s kezheztetel6tol sz6mitott tizenot napon beliil ir6sban kdteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-6nak (2)bekezdese alapj6n, ha a V6llalkoz6 frSsbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelent6s) a
Megrendelo a szerz6d6sben az 6tadAs-6tvdteli eljr{nis megkezd6s6re meghatiirozott hatiridot
kdvet6 tizencit napon beltil nem kezdi meg az fitadis-fiwdteli eljer6st , yt1! megkezdi, de I 5 napon
beli.il nem fejezi be, a VSllalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazol6st koteles kiadni.
A32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfelel6en az ellenszol gdltaths kifizet6s6re csak az adott
munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesit6sigazolSs ki6llitisSt krivet6en keriilhet sor.
Megrendelo tartal6kkeretet nem hatfuroz meg.
A szerzodes trirgya szerinti 6pit6si beruhrlz6s az illtalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi
CXXVII. t<irv6ny 42. $ (l) bekezd6s b) pontja alkalmazasriban 6pitdsi hat6sSgi enged6ly-k<iteles.
Irinyad6 j ogszabrilyok:
a) az iitalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007 . dvi CXXVII. torv6ny;
b) az ad6zils rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XC[. t<irv6ny 36l,{ $;
c) az Sllamhlztartbsr6l sz6lo 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny;
d) az illamhiztathsr6l sz6l6 torv6ny v6grehajtris6r6l sz6l6 3681201l. (XU. 31.) Korm. rendelet.
e) az 6pit6si beruhriz6sok, valamint az lpitesi beruhr{z6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s m6rn<iki
szolgSltatSsok kozbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4.

Vrillalkoz6 nem fizethet, illetve szSmolhat el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
k6lts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6koteles j<ivedelm6nek
csrikkent6s6re alkalmasak.

3.5.

V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6
szAmira megismerhetov6 teszi 6s a 9.5. pontban meghatfurozott (a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se
szerinti) tigyletekr6l a Megrendeldt halad6ktalanul 6rtesiti.

3.6.

A Kbt. 135. $-6nak (l) bekezd6se alapjSn a Megrendelo a szerz6d6s teljesit6s6nek elismer6s6rol

(teljesit6sigazolSs) yagy az elismer6s megtagadisrir6l legk6s6bb a VSllalkoz6 teljesit6s6t6l vagy
az err6l sz6l6 ir6sbeli 6rtesft6s kezhenretel6t6l sz6mitott tizen6,t napon beliil ir5sban koteles

nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-5nak (2) bekezddse alapjiln, ha a V6llalkoz6 ir6sbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelent6s) a
MegrendelS a szerz6ddsben az 6tad6s-6tveteli elj6ris megkezd6s6re meghatSrozott hat6rid6t
kcivet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg azhtadils-fiw6teli elj6r6st,ytg! megkezdi, de l5 napon
belill nem fejezi be, a Vrillalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazolilst k6teles kiadni.
1^32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfelel6en az ellenszolgr{ltatSs kifizet6s6re csak az adott
munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6sigazol5s ki6llitSs5t k<jvet6en keriilhet sor.
4
1

3.1

. A

Megrendelo a Kbt. 13 5. $ (6) bekezd6s6nek megfeleloen a szerzod6sen alapul6
ellenszolg6ltat6sb6l eredo tartoz6silval szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemii 6s lej6rt
kovetel6s6t sz6mithatja be.

4.

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendelo

kotelezetts6ge a jelen szerzod6s al6ir6s5t kdveto 3 (h5rom) munkanapon beli.il
minden olyan adat, informr{ci6 6s dokumentum 6tadiisa, amely a V6llalkoz6 feladatainak
szerzbdlsszerii ellSt6s5hoz sziiks6ges, olyan m6don, amely azonosithat6v6 teszi az iltadott
dokumentumokat, illetSleg ellenorizhet6en igazolja a V6llalkoz6 fel6 tort6nt adat- 6s
inform6ci6szolgflltatis tartalmilt. A Megrendelo koteles a jelen szerzodds teljesit6se szempontb6l
fontos munkakdrt betolt6 munkat6rsait kijelolni 6s a V6llalkoz6val val6 folyamatos

k6zremtikod6stikrol gondoskodni.

4.2.

Megrendelo k<itelezetts6get vSllal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sit6sitt cdlzo vSllalkoz6i
munkav6gz6shez k6sedelem n6lktl meghozza a sztiks6ges drjnt6seket, eryetertese eset6n
jovirhagyjaaz el6 terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvet6s eset6n kifog6sait ir6sban,
indokoliissal ell6wa k<izli VSllalkoz6val. A tovrlbbitand6 dokumentumokat - azok tartalmSval
val6 egyet6rt6se eset6n - faxon, illetve postiin megkiildi az 5rintettek r6sz6re, azokban az
esetekben, amikor arra V5llalkoz6 felk6ri.

4.3. A

VSllalkoz6 koteles a Megrendel6 figyelm6t ir6sban felhivni az esetleg cdlszeriitlen, yt5y
szakszeriitlen utasitiisra. Ha a Megrendelo az utasitashoz az irisban rogziteti figyelmeztet6s
ellendre is ragaszkodik, 6gy az utasit6sb6l ered6 k5rok Megrendelot terhelik.

5.

A V6llalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5.1. A

V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzldds szerinti munk6kat megfelelo m6rt6kben

megismerte 6s felm6rte, a sziiks6ges kieg6szit6 ti$ekoztatilsokat megkapta, igy a beadott ajdnlata
teljes korii, 6s tudom6sul veszi, hogy kiz6r6lag a fentiekben rdszletezettek szerint tarthat csak
ig6nyt a v6llalkoz6i dij6nak megemel6s6re. A nem megfelel6 felmdr6sb6l, yzgy egy6b, pl.
sz'imit6si hib6b6l ad6d6 trjbblet munkat6telek miatt megt6rit6si ig6nnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fell6pni.

5.2. A Vrlllalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerz6d6s megkot6s6t k<ivet6en a kiiteles viseli annak
jogkovetkezmdny6t, amely a kiviteli tervdokumentSci6 olyan hi6nyoss6gSb6l ad6dik, melyet a
tole elv6rhat6 szakmai gondossSg mellett 6szlelnie kellett volna, de aszerz6d6skcit6st megel6z6en
a kdzbeszerz6si eljSrSs sor5n kieg6szito tiljeko;ztatiis keret6ben nem jelzett. A vSllalkoz6i dij
meghatiroz6srln6l figyelembe nem vett azon munkSk is, amely ndlkiil a mri (6pitm6ny)
rendeltet6sszerihasnfttlatra alkalmas megval6sitiisa nem tort6nhet meg (tdbbletmunka) szint6n a
V6llalkoz6t terhelik.

5.3. A Vrlllalkoz6

kijelenti aztis, hogy a munk6k nem megfelelo ismeretdre visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egy6b tdbblet-kovetel6ssel sem l6phet fel, k6sedelmet ezzel nem indokolhatja.
A kivitelez6si munk6k alapjit kepezo miiszaki dokumentSci6nak megfelel6 kivitelez6s
pontoss5g66rt, teljess6g66rt, alkalmass6gri6rt 6s szabSlyossitg66rt a VSllalkoz6 felel. A mriszaki
dokument6ci6 azon hibilj66rt, mely kellS gondos 6ttekint6s eset6n a szerzod6s megk6t6s6t
megel6zoen megSllapithat6 lett volna, szintdn a V6llalkoz6 felel.

5.4.

A V6llalkoz6i dij tartalmazza - az epitlipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 19112009 (lX.l5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezd6s6ben irtakon feliil - minden olyan mriszakilag sztiks6ges feladat
elv6gzds6t, esetlegesen sziiks6ges engeddly beszerz6s6t, felt6tel teljesitds6t 6s azok k<ilts6g6t is,
amely a kiadott dokument6ci6k bSrmely r6sz6b6l, rendelkez6s6b6l megSllapithat6an, vagy ajelen
szerz6d6s teljesit6s6hez, amiszaki etad6s-5tv6telhez, tizembe helyez6shez, v6gleges hasmrllatba
vetelehez sztiks6ges, fiiggetlentil att6l, hogy az adott feladat, felt6tel, illetve munkanem a kiadott
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koltsdgvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban tdtelesen szerepel-e, yagy sem, ds/vagy
amelynek, termdszete folyt6n, mtiszaki nagys6grendje pontosan elore nem volt meghatirozhato.
5.5.

A VSllalkozo aszerzodestirgyfitkepezo munk6kat jelen v6llalkozdsi sz.erzod6s felt6telei alapjin
vegzi el - a magyar 6s eur6pai uni6s szabvrlnyok eloir6sai szerint - elso oszt6ly,f minosdgben.

5.6.

A

5.1

A

v6gzett munka vit6ja eset6n, ha a vizsgrllat eredmdnye a V6llalkozo szilmSra elmarasztal6,
annak k<ilts6gdt V5l lalkoz6 k<jteles viselni.

.

V6llalkozo feladata

a

kivitelez6si munkSkhoz sztks6ges valamennyi seg6dszerkezetek

telepit6se, helyszinen tartbsa, mozgathsa 6s a kivitelez6s befejez6sekor a munkateriiletrol, a
v6llalkoz6s munkav6gzdsi teriilet6r5l tort6no elt6volitissal. A V6llalkoz6 kotelezetts6ge, hogy a
teri.ilet orzdserol saj6t kolts6g6re gondoskodj6k a munkakezd6stol a munkatertilet
visszabocs6tSs6ig (a miiszaki 6tadbs-6*etel 6rv6nyes lezdrbsfit kriveto id6pontig).

A

VSllalkoz6 koteles a szabvSnyok rlltal eloirt ellen6rzdseket folyamatosan elv6gezni, a
megrillapitott hib6kat 6s hiSnyossSgokat halad6ktalanul megsztintetni, az int6zked6seket

5.8.

dokument6lni.

5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve aj6trill6si idoszakban olyan hi6nyoss6gok deriilnek ki,
amelyek szakszertitlen munkav6gz6sre vagy csokkent 6rt6kii anyagokra vezethetok vissza, akkor
ezeket V5llalkoz6 felsz6lit6sra, azonnal t6rit6smentesen 6s eg6sz6ben kdteles megsziintetni,
illetve a hibis termdket koteles kicser6lni. Amennyiben V6llalkoz6 15 napon beltil nem tesz eleget
a felszilititsnak, Megrendel6nek joga van a munk6t V6llalkoz6 k<iltsegdre elv6geztetni,

kijavittatni.
5.10. A V6llalkoz6 k<iteles munk6jSt olyan gondosan megszervezni,hogy minden elorel6that6 akad6ly
idoben megszi.intetheto legyen 6s ennek drdekdben Megrendel6 figyelmdt ezen
akadilly oztat5sokra
5.1

1

.

i

d

6ben fe I h ivj a.

A VSllalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyamatosan koteles teljes koriien 6s saj6t felel6s hat6skor6ben
az 6rv6nyes munkav6delmi 6s tiizv6delmi el6ir6sokat betartani 6s betartatni, dolgoz6i rdszlre a
munkav6delmi el6ir6sok szerinti eg6szs6giigyi vizsg6latokat elv6geztetni, a munkav6delmi
oktat6sokat megtartani, a sztiks6ges v6delmi 6s biztosit6 eszkdzoket rendelkez6sre bocsitani,
alkalmazni 6s hasznillatukat folyamatosan ellen6rizni.

5.12. A V6llalkoz6 munkav6gz6skor olyan g6peket koteles iizemeltetni, amelyek azizembetartAshoz
sztiks6ges 6rv6nyes enged6lyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziiks6ges k6pesit6st megszerezt6k,
el6irt zajkibocsitasi hat6r6rt6ket nem haladj6k meg.

ds amelyek a rendeletekben

5.13. A VSllalkoz6nak az anyagok 6s eszk<iz<ik mozgat6srit

6s trlrol6s6t rigy kell v6grehajtania,hogy az
ig6nybe vett kdztertiletek 6s azok mitArgyai k6rosod6st 6s s6ri.il6st ne szenvedjenek. Az ig6nybe
vett kdzteriiletek helyre6llitas6val kapcsolatos minden tev6kenys6g a Vdllalkoz6 feladata 6s azok
kolts6gei is dt terhelik.

5.14.

A

V5llalkoz6 sajrit kolts6gen tartozlk biztositani a munkateriilet eszt6tikailag elfogadhat6

lehatarol6sSt, ellen6rz6s6t, megtenni az cisszes 6sszerti l6p6st a kornyezet v6delm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkozis5ban, valamint elkertilni a szem6lyek,
kdzvagyon vagy mSsok krinit 6s s6riil6s6t, amelyet a l6gszennyezfls, zaj vagy egy6b k6ros
kornyezeti hatas okoz.

5.15.

A

munkav6gz6sekhez sziiks6ges ideiglenes viz, csatorna 6s elektromos csatlakoz5si pontok
kialakitisa a V6llalkoz6 feladata, 6s k6lts6ge. A felhaszn5lt energia, viz, stb. mennyis6get a
V6llalkoz6 szilmla ellen6ben kdteles megt6riteni, amennyiben szi.iks6ges, azalmerbkfelszerel6se
is a Kivitelez6 k<ilts6ge.
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5.16. Alv6llalkoz6k, teljesitdsi seg6dek, egydb kozremiikodok (a tovribbiakban: alv6llalkoz6)
ig6nybev6tele:
5.16.1

. Az alviilalkoz6i teljesit6s osszesftetl

arinya nem haladhatja meg a szerzod6s 6rtdk6nek
65yo-at. Az alviilalkoz6knak a szerzodes teljesit6s6ben val6 r6szvdtele arhnyirt az
hatilrozza meg, hogy milyen arimyban r6szestilnek a szerzodds rlltal6nos forgalmi ad6
n6lkii I szhmitotl

el

len6rtdkdbo l.

5.16.2. A V6llalkoz6 a teljesit6shez akdzbeszerzlst eljir6sban az alkalmass6g6nak igazolilsfiban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezd6se szerint az eljirdsban bemutatott
kotelezettsdgv6llal6snak megfeleloen, valamint a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt
esetekben 6s m6don k<jteles ig6nybe venni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az
alkalmassSg igazol6s6hoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az 6talakul5s,
egyesiilds, sz6w5l5s ritj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha a Vrillalkoz6 e szervezet vagy
szakember n6lktil vagy a helyette bevont ij szewezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben akozbeszerz6si elj6rSsban az adott alkalmassilgi kdvetelm6ny tekintet6ben
bemutatott adatok alapjrln a Megrendelo, mint ajSnlatk6ro sztikitette az eljirisban rdszt
vev6 gazdasigi szereplSk szfimfit, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyen6rt6kri m6don megfelel - azoknak az alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek, amelyeknek
a V6llalkoz6 a krjzbeszerzdsi eljhrhsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
felelt meg.
5.16.3.

A

V6llalkoz6 a szerz6d6s megkot6s6nek id6pontj6ban, majd - a kds6bb bevont
alv6llalkoz6k tekintet6ben - a szerzod6s teljesit6s6nek idotartama alat1r koteles el6zetesen

a Megrendel6nek valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely r6szt vesz a
szerz6d6s teljesit6s6ben, 6s - ha a megellzo kozbeszerzlsi elj6r5sban az adott
alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni vary az 6rintett
alv6llalkoz6 nyilatkozatilt benyfjtani arr6l is, hogy az illtala igenybe venni kiv6nt
alvrillalkoz6 nem 6ll amegeloz6kozbeszerzlsi eljrirrlsban eloirtkizilr6 okok hat6lyaalatt.

5.16.4. A teljesit6sben r6szt vev6 alviillalkoz6 nem vehet ig6nybe az alvilllalkoz6i szerz6d6s
6rt6k6nek 65%-6t meghalad6 m6rt6kben tovr{bbi kdzremiikodot.
5.17.

A

v5llalkoz6 v6llalja, hogy

a kivitelez6s sor6n

keletkezett bontott anyagokat 50 %o-ban

rijrahasznositja.

6. Szerzfid6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

K6sedelmi kritb6r:
V6llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-5nak megfelel6en k6sedelem eset6re minden k6sedelmes napt6ri nap
ut6n, a kdsedelembe es6s id6pontj6t6l a t6nyleges teljesit6s napj6ig a szerz6d6s szerinti,
tartal6kkeret 6s 5ltal6nos forgalmi ad6 n6lki.il szSmitott ellenszolg6ltat5s I oh-alnaptfui nap
m6rt6kii k6sedelmi kdtb6r fizet6s6t v6llalja. Megrendelo a k6sedelmi kotb6r osszeg6t maximum
30 nap k6sedelemig 6rv6nyesiti. A 30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n - a k6sedelemb6l ered6
6s a k6sedelemmel okozott k6rok megt6rit6s6re vonatkoz6 Megrendeloi ig6nyeket nem 6rintve
Megrendel6 fenntartja aszerz6dds rendkivi.ili felmond5sinak jogitt, mivel a 30 napot meghalad6
k6sedelmet a felek srilyos szerzod6sszeg6snek tekintik.

-

6.2.

Hib6s teljesit6si k<itb6r:

V6llalkoz6 a ftk. 6:186. $-6nak megfelel6en hibSs teljesft6s eset6re minden hib6s teljesit6ssel
6rintett napl4ri nap ut6n, a hiba bejelent6sdnek idSpontjit6l a hibamentes teljesit6s napjSig a
szerz5des szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlkiil sz5mitott ellenszolg6ltatils I %oalnaptfuri nap m6rt6kri hib6s teljesit6si kdtb6r frzeteset vSllalja. Megrendel6 a hibr{s teljesit6si
kotb6r osszeg6t maximum 30 nap k6sedelemig 6rv6nyesiti. A 30 napot meghalad6 hib6s teljesit6s
eset6n - a hibris teljesit6sbol ered6 6s a hib6s teljesit6ssel okozott k6rok megt6rit6s6re vonatkoz6
Megrendel6i ig6nyeket nem drintve Megrendel6 fenntartja a szerzodds rendkiviili
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felmondds6nak jog6t, mivel
szerzoddsszegdsnek tekintik.

6.3.

a 30

napot meghalad6 hib5s teljesft6st

a felek srilyos

Meghirisul6si kotb6r:
A szerzod6s a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l tortdno meghirisul6sa esetdn a V6llalkoz6 a Ptk.
6:186. $-5nak megfeleloen a szerzod6s szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltaliinos forgalmi ad6 n6lkiil
sziimitott ellenszolgiiltatrls 30 Yo-inak megfelelo m6rt6kben meghirisukisi kotb6r fizeteset v5llalja.
A szerzodds akkor tekintheto meghirisultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesft6st jogos/m6lt5nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesit6s kiz6r6lag a VSllalkoz6 6rdekk<ir6ben felmeri.ilt okb6l lehetetleniil el
- 30 napot meghalad6 kdsedelem, vagy hibSs teljesit6s eset6n Megrendel6 6l a rendkivtili
felmondSs

jogixal.

6.4. A kotb6r 6rv6nyesit6s6nek

m6dja:

A Megrendelo kotb6rig6ny 6rv6nyesit6sre vonatkoz6 eryoldalir ir6sbelijognyilatkozatinak - az
ok megjelol6s6n tril - r6szletesen tartalmaznia kell a kotb6r 6rv6nyesit6s6t megalapoz6 t6nyeket,
valamint a kotb6rezdssel 6rintett tev6kenys6gek megjelol6s6t. A Megrendelo az 6rv6nyesithet6
ktitb6rt jogosult a fizetend6 ellendrt6kb6l visszatartani, yary az adott megrendelds teljesit6sdnek
igazolflsirt a kotb6r megfi zet6s6ig megtagadn i.

6.5.

Eloleg-visszafizet6si biaosit6k:
A V6llalkoz6 elSleg ig6nyl6se eset6n azigenyelt elolegnek a Kbt. 135. $ (7) bekezd6s6ben eloirt
SYo-on feltili r6sz6nek megfelel6 m6rt6kii, a Megrendelo javfira sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se
szerinti biztositdkot bocs6t a Megrendel6 rendelkez6s6re. Megrendel6 a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s
b) pontj6nak megfelel6en elfogadja a V6llalkoz6 cegegyzesre jogosult vezeto tisztsdgviseldj6nek
vagy legalfibb 50%-os krizvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6 tulajdonos6nak, vagy eryiittesen
legal5bb 50%-os kdzvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo termeszetes szem6ly tulajdonosainak
kezess6gv5llal6s6t is.

6.6.

J6t5ll6s:

A VSllalkozo az fitadott munkar6szekre 3 6v j6tall5st v6llal.

6.7.

J6t6ll5si biaositdk:
a j6t5ll5si ig6nyek biaosit6kaklnt a szsrziidds szerinti, tartaldkkeret 6s 6ltal6nos
forgalmi ad6 n6lki.il szAmitott ellenszolg6ltaths 5%o-6nak megfelel6 m6rtdkii j6tall6si biztosit6kot
bocsrit a Megrendel6 rendelkez6s6re. A j6t5ll6si biaositdk- a Vr{llalkoz6 villasztisa szerint - a
Kbt. 134. $ (6) bekezd6sdnek a) pontja szerinti formi{ban biztosithat6, amelyet legk6s6bb a
teljesit6s id6pontj6ban, azaz a szerzoddsben rogzitett teljesitesi hat6rid6ig kell rendelkez6sre
bocsitani, illetve igazolni. A j6trill6si biaosit6k rendelkez6sre bocs6tasa a teljesit6s igazolis6nak
felt6tele. A j6t5ll5si biaosit6knak a j6t6llisi id6 utols6 napjitt kdvet6 15. napig 6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illet6leg rendelkez6sre kell 6llnia.

A V6llalkoz6

6.8.

7.

BSrmely nem szerzod6sszerii teljesit6s jogfenntartris ndlkiili e.[fogad6sa a Megrendel6 rdsz6r6l
nem 6rtelmezhet6 joglemond6sk6nt azon igdnyekr6l, amelyek a Megrendel6t a szerz6d6sszeg6s
kovetkezm6nyek6nt megil letik.

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

7.1.

A VSllalkoz6 elfogadja az Allami Sz5mvev6sz6k, a KormSnyzati Ellenorz6si Hivatal, tov6bb5 a
tiimogat6s felhaszn6l6sSnak ellen6rz5,sere feljogositott szervezetek ellen6rz6si jogosults6git,
illetve - a kozp6nzek felhaszn6lisinak nyilvSnossSgir6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelm6ben - a
megk<itendo szerzddfls l6nyeges tartalmira vonatkoz6an a tijekorta1'5st flzleti titoka
hivatkoz4ssal nem tagadja meg 6s e kovetelm6nyeket a szerz6d6s teljesit6s6be bevonni
valamennyi alv5llalkoz6val szemben is 6rv6nyesiti.
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kivint
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.2.

A Felek tudomiisul veszik, hogy a Kbt. 43. $ ( I ) bekezddsdnek d) pontja alapjrin jelen szerz6d6s
nyilviinos, annak tartalmiival 6s teljesit6sdvel kapcsolatos trlj6konatis uzliii titok cim6n
nem

tagadhat6 meg.
7 '3

'

A jelen szerzod6s teljesitdse sordn a Megrendelo reszerola
ds a teljesit6s igazoldsilra jogosult szemdly:

Villlalkoz6 utasit6siira, megrendel6sre,

Lakilzi Grl b o r vd ros iize m e ltet6s i osztilyv ezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri vriros polg6rmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
Tel.: 06-94/520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

A jelen szerz6dds teljesit6se sor6n a V6llalkoz6 r6sz6r6l a szerzldds kapcs6n nyilatkozatt6telre
6s kapcsolattartdsra

jogosult szem6ly:

Koroknai R6bert iig;rrvezetd
Lev6lcim: 9700 Szombathely, V6pi u. I l.
Telefon: +36 30 582-6501
Fax: +36 94951-286
E-mail : alpokterra@alpokterra.hu

7.4

8.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerzodds melldklet6t kepez6, azillamh6nart6sr6l sz6l6 20ll.6vi
CXCV. t<irv6ny 41. $ (6) bekezdds6ben 6s 50. $ (l) bekezd6s c) pontj5ban foglaltakra tekintettel
tett nyilatko zata alapjin a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201t . 6vi CiCVt. t<irv6n-y 3 .$ ( l
) bekezd6s
l. pontja szerinti irtl6that6 szervezetnek minosiil.

A

szerz6d6s m6dosit6sa

8'l' A Felek csak a Kbt. l4l.

$-riban meghat6rozoff esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatjik a
szerz6d6snek a felhivSs, a kcizbeszerz6si dokumentumok felt6telei, illet6leg az ajinlattarialma

alapj 6n me ghatArozott r6sz6t.

8'2. A Felek rdgzitik,

hogy nem min6stil a szerz6dds m6dositr{snak a 7 .3. pontban meghat6rozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illet6leg az el6rhet6s6gben bekdvetkezett bSrmely v1ltoziti.

9.

Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerzldes a teljesitdssel, a szerz6d6,s id6tartam6n

ak lejirathval, b6rmelyik f6l jogut6d n6lkiili
a Felek k6z6s megegyez6s6i,el, illet6leg

megsziinds6vel, a teljesit6s lehetetlenn6 vill6s6val,
azonnali hat6lyri felmond6ssal sztinik meg.

9.2.

B5rmelyik fel jogosult a jelen szerzoddst azonnali hatrillyal felmondani a m6sik f6l srilyos
szerz6d6sszeg6se eset6n. A srilyos szerzldlsszeg6s eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont hatirozza
meg"

9.3.

A v6llalkoz6 rdsz6r6l a szerz6d6s srilyos megs6rt6s6tjelenti, ha
a) vfllalko z6 a teljesitlst j ogos/m6ltrrnyolhat6 ok n6lkiil megtagadj a
b) a teljesit6s kizir6lag a VSllalkoz6 6rdekkrir6ben felmeriilt otbOitetretetleniil el

c)

30 napot meghalad6 k6sedelem, vagy hib6s teljesit6s eset6n.

9-4. A Megrendelo r6sz6rril a szerz6d6s srilyos megs6rt6s6t jelenti

a) az egyfttmiiktid6si szabrilyoknak a Villalkoz6 szirzid6sszeni teljesit6sdt
megs6rt6se,

b) ha

a

lehetetlenn6 tev6

Megrendel6 a V6llalkoz6 fizet6si felsz6lit6sa ellen6re esed6kess6 v6lt fizetdsi
krjtelezetts6g6nek neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi id6pontot kdvet6 60
napot

meghalad6an sem tesz eleget.
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9.5

Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felrnondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon -, ha
a) a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlen i,l25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet, arnely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l ) bekezdds k) pont kb) alpontj5bin meghat6rozott feltdreli
b) a VSllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben, arnely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpod6ban meghat6rozott feltdtel-

9-6. A Kbt. 143. g (1) bekezd6sdnek megfeleloen a Megrende16

aszerzbd,est felmondhad a, yagv - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodestol el6llhat, ha:
a) felt6tleniil szi.iks6ges a szerzod6s olyan ldnyeges m6dosit5sa, amely esetdben a Kbt. l4l.
$
alapjrin rij k<izbeszerz6si elj6rrlst kell lefolytatni;

b) a V6llalkoz6 nem biaosftja a Kbt. 138. g-6ban foglaltak betartiis5t, vagy a Vr{llalkoz6
szem6ly6ben 6rvdnyesen olyan jogut6dl6s k<ivetkezeltbe,amely nem felel meg a Kbt. 139.
$5ban foglaltaknak.

9.7

.

9.8.

Megrendel6 koteles a szerzlddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l ellllni, ha
a szerzildls megkdt6s6t k<ivetSen jut tudomSsiira, hogy a V5llalkoi6 tekintet6ben akozbeszerzlsi
elj6nis sorSn kiz5r6 ok rillt fenn, 6s ezdrtki kellett volna z6rni a kcizbeszerz6si eljdlisb6l.

Ha a Megrendel6 a v6llalkoz6si szerzSddst a fentiek alapjin felmondja, fgy a V6llalkoz6 6s a
Megrendel6 k<iz<jtt elszrlmolisi jogviszony keletkezik. A Megrendelo ?ehei a V6llalkoz6 riltal
a felmonddsig szakszenien 6s megfelel6 minos6gben elvdgzett feladatokat 6tueszi6s ellen6rtrik6t
a V6llalkoz6nak megt6riti. A MegrendelS az el6z6 m6dszerrel 6tvett ds felm6rt munkrik
ellen6rt6k6b5l levonja aztakhrht, amely a hibris vagy szakszeriitlen munkardszek kijavit6srib6l,
illetve mrls vrlllalkoz6 munkilba t6rt6n6 bevonis6b6r erednek.

10.

Zir6

I 0. I

.

l0-2.

rendelkez6sek

Jelen szerzisdls kizir6lag a felek 6ltal alilirt meg5llapodrls ritjSn m6dosithat6. Sz6beli m6dositSs,
nyi latkozat, mel ldk- v agy hdttlr -meg6l lapod6s 6rv6nyte len.

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy a k<izrjtti.ik felmeriil6 esetleges jogvitr{t
- fokozott
egyiittmtikod6si kdtelezettseg mellett - targyalSsos riton pr6b6lj6k mig-rendezni, ennek
eredmdnytelens6ge eset6re a jogvita elddnt6s6re hatriskdrtol ftigg6in kik6tik a Szombathelyi

J6r6sbiros5g, illet6leg a Szombathelyi rorv6nysz6k illet6kess6g6t.

10.3. A jelen szerzod6s elvrilaszthatatlan mell6klet6t kdpezi az ajdnlatteteli felhivr{s, a kozbeszerz6si
dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleirSs), az eljiris sor5n feltett k6rd6sek 6s
azok'ra adott vrilaszok, a p6nziigyi-miiszaki iitemez6s, valamint a Vrlllalkoz6 ajinlata.
10.4. Jelen szerzSd6s maryar nyelven k6sztilt. A szerzSd6s b6rmilyen 6rtelmez6se eset6n amagyar
nyelv szabillyai 6rv6nyesek.
10.5. Ajelenszerz6ddsbennem szabilyozottkdrddsekbenakdzbeszerz6sekr6l sz6l62015.6viCXLIII.
t<irv6ny (Kbt.), a Polg6ri Tdrv6nykonyvrol sz6l6 2013.6vi V. torv6ny. (ptk.), valamintall.2.
pontban felsorolt jogszab6lyok rendelkez6sei az ir6nyad6k.
10.6. Szombathely Megyei Jogri Viiros Onkormi{nyzata k<itelezetts6gv6llalisi, ellenjegyz6si
utalvhnyozfisi 6s 6rv6nyesit6si eliSrislrol sz6lo 412014. (X1.17.) szaitt polg6rmesteri utasitis
alapjrin jelen szerz6d6s alfiirisilra Ill6s Kdroly alpolgrirmester jogosult.

l0

11.

Hatilybal6p6s

A Felek ajelen szerzbddst,mint akaratukkal mindenben megegyezotc6gszerii al6irrisukkal hagyj6kj6v6.
Jelen szerz6d6s 4 (n6gy) eredeti p6ld6nyban k6sziilt, amelybol I (egy) eredeti p6lddny a VatlaikoiOt, g
(h6rom) p6ld6ny pedig a Megrendelot illeti meg.

Szombathely, ? I tJ- .,

4. 2 \
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