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1.

Aszerz6d6s

tirgya

A Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6, mint aj6nlatkdr6
,l Szombathely, Ernuszt Kelemen utca jdrda
feliljitasa vdllalkozdsi szerzddds keretdben" tirgyban uiorb""r"rr6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLII.
tcirv6ny (a tov5bbiakban Kbt.) I15. $ (l) bekezd6se alapjhnlefolytatott
k'zbeszerzlsi eljrirdsban hozott
dcint6s6nek m e gfe le I 6en a y ltllalko zova I kcit szerzo d6 si.
I 'l '

l'2' A vr{llalkoz6 az iglnyelt feladatok

ellhti,sit - a Megrendel6 ig6nyeit figyelembe v6ve, a jelen

szerz6dd sb e n r o gzitett fe lt6te lekke I - v6l lalj a.

1.3. A szerz6dds tSrgya:
A Szombathely, Ernuszt Kelemen

utca j6rda fehijit6sa.

Aberuh|zis r6szletes felt6teleit aszerzoddsmell6klet6t kdpezlmiiszaki leirfustartalmazza.
l '4' Az l '3' pont szerinti feladatok rdszletes mriszaki lefnis6t aklzbeszerz6si
eljdrris sor6n rendelkez6sre
bocsiitott klzbeszerzdsi dokumentumok tartalmazzik, amelyek jelen szen6d6s
elviilaszthatatlan

mell6kletei.

-4-'-V

1.5. A teljesft<ls helye:

9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca (393g hrsz)
2.

A

szerz6d6s id6tartama:

A teljesitds vtighatriridej e a szerz6d6skdtdst6l szirmitott 6 h6nap. (A szerz6deskot6st6l
szitmitott 6.
h6napban az a nap, amely
fogva megfelel a szerzod6skotds diitumilnak, vagy ha az adott
-szhminSl
h6napban ilyen nap nincs, akkor a h6nap utols6 napja.)
3.

Villalkozisi dij, Iizet6si felt6telek

3'1' AFelekmeg6llapodnakabban,hogyav6llalkoz6t
cisszesen 41'343'215,-

azl.3.pontbanmegjeloltfeladatok ellii6s6ert

Ft + 27yo.6f1, azaz negyvenegymilli6-h6rJmszd,znegyvenhiromezer-

kettosziriizencit forint + 27o r{fa m6rt6kii v6llalkozrisi
aijitteti
Az egyes r6szfeladatokra vonatko z6 vdllalkozisi dij a crJtolt

meg.

'

rdszleies k<ilts6gr,.et6s szerint.

A v6llalkozrisi dij

tartalmazza a felhivrlsban ds a dokumentdci6ban meghatitrozottvalamennyi
feladat ellen6rt6k6t. A v5llalkozdsi dij emellett tarralmazza
a szerzodtsszeni teljes iteshez
sztiksdges, a feladatleiriisban meghat6rozott mennyisdgi
6s minos6gi elviiriisok szerinti
.
valamemyi k<ilts6get. A szSmla kifizet6s6nek felt6tele a tvtegrenae
b iital il6rirt, uszerzdd6sszerii
teljesitdsre vonatkoz6 teljesftdsigazokis. A teljesit6siga zolilsaftett6)
p6ld6nyban kell elk6szfteni.
A szfimlit egy eredeti 6s k6t mdsolati p6rd6nyban keJl benyujtani.

Ut6lagos sz6mszaki-, mennyis6gi-, 6s miiszaki 6szrevdtelekre
val6 hivatkozdssal
6s a hatr{rid6 nem m6dosithat6.

a

vSllalko z6i dij

Az 6tal6nyir fedezetet nyrijt mindazon munk6k elv6gz6s6re 6s felmeriilo
krilts6gekre, amelyek
sztiks6gesek az l. pontban meghat irozolt munkr{f szerziiddsszerii,
szakszeni 6s komplett
megval6sit6silhoz. A Vrillalkozo a szerzdddses 6ron feli.il
semmilyen cimen t<ibbletkoltsdget

nem

6rvdnyesfthet.

Abban az esetben, amennyiben aYhllalkozo avhllalkoz6i
dijat alulpro gnosztizlita. az ebb6l ered6
pluszkolts6geket, kiad6sokat stb. nem-h6rithatja-5t a Megrendel6re
6,
n"* mentesiti a teljesit6si
kcitelezetts6g al6l. A nett6 vdllalkoz6si aiSon retut a fregrendel6vel"i
szemben csak az lltalinos

forgalmi ad6 (6fa) 6rvdnyesithet6.

A

szimlirzishra 6s i p6nztigyi teljesitdsre egyebekben a
% alapjint
*..

teljesitds idopontjSban hatrilyos itfa szabiiyok 6s 6fa

3'2 A v6llalkozo ew

"riif,"t

reszszilmlfut 6s egy vdgszhmliltjogosult benyrijtania
k6vetkez6 iitemezds
szerint:
- I' r6ssz6mla: a kivitelezds 50 %-os k6sziilts6gi szint el6rdse
eset6n a nett6 villalkoz6i dij 50
%o-amertdkben.

- V6gszi{mla: a kivitelezds 100 %-os k6szi.ilts6gi szint el6r6se
esetdn a nett6 vrillalkoz6i dij 50

o/o-a mdrtdkben.

- A szitml'z6sla

.a

]eigazolt teljesit6st kovet6en van lehet6s6g. A teljesit6st igazol6 okirat a

szfimla mell6klet6t kell, hogy kepezze.

-

v6gsz6mla benyrijtdsa: a feltjitils mriszaki itadis-irtvlteli
elj6r6sSnak leziritsa ut6n van
A szhmliaisraaleigazolt teljesit6st kovetoen keri.ilhet sor. A teljesft6st igazolookirat
a szitmla mell6klet6t kell, hogy kepezze. A v6gsz6mlit az etotegsr,imural cscjkkentett
m6rt6kben kell kidllitani.
lehet6s6g'

t--e

A vdgsz6mla benyrijtris6nak felt6tele azint6zm6ny m[iszaki iltadhs_atvetelieljrlr5srin
aklezir[sa.
Amennyiben a (rdsz)szdmla tartalmaz a projekt keret6ben
elsziimolhat6 ds nem elszrlmolhat6
kolts6geket is, akkor ezeket a koltsdgek ei szimlin beliil
kiilon t6telkent megbontva kell

szerepeltetni.

A szimlin fel kell

ti.intetni az alibbiakat:
- a vbllalkoz6 bankja nev6t, bankszdmla sz6m6t, adosz6m6t;
- a megrendel6 nev6t, cim6t, adoszitmilt;
- a,,r 6 szszimla" v agy,,v 6 gszaml a,, m e gn evez6 st.

A kifizetdsek 6s az ersz6moriis p6nzneme amawar fbrint (HUF).

3.3.

A fizetdsi feltdtelek:
A Megrendel6 a Kbt. 135. S (8) bekezd6sdnek megfelelo en a szerzbd6s
tartal6kkeret 6s 6ltal6nos
forgalmi ad6 n6lkiil szdmitott - elszdmolhat6 <;sLege legfeljebb zo vr-inai igfelel6 m6rt6kii
elSleg ig6nybevdtel6nek a lehet6sdg6t biztositja el6lJg-vilsz
afrzetesibiztositek ellen6ben.
Az el6leggel a v6gsz5mldb6l kell elsz6molni.

Az

epitesi beruhr{z6sok, valamint az lpitesi beruhrlzSsokhoz kapcsol6d6
tervezdi 6s m6rn6ki
szolgriltat5sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szabrllyair6l sz6l6
322i2015. (x. 30.) Korm. rendelet
(a tovSbbiakban:322/2015. Korm. rendelet) 30. g-r{nak (l)
bekezd6r" uluplan'u Megrendel6

Kbt. 135. $

(7).bekezd6sdben foglalt eloleget u vattuttor6 k6r6sdre
legk6sSbb
munkatertilet ittaddsdtk<ivet6 l5 napon beltil koteles kifizetni.

a

az tpitesi

A Megrendeli' az dpit6si beruhriz6sok, valamint az lpitesiberuhriz6sokhoz
kapcsol6d6 tenez6i

6s mdrnoki szolg6ltatilsok kdzbeszerzds6nek r6szletes szab6lyair6l
sz6l6 3iD/2015. (x. 30.)
321A. $-5nak megfelelSen a k<jvetkez5k szerini fizeti ki a szerzildesben
foglatt
5l::::llelet
ellenerteKet:

,,(l) A ajrinlatk6r6kent

szerzod6 f6l, valamint - eur6pai uni6s trimogatds eset6n
sz1llit6ikifizet6s
sor6n - a kifizet6sre kdteles szewezet, ha az aj-6nlattev6k 6nt
szerziid| f6l a teljesit6shez
alvillalkoz6t vesz ig6nybe, a Ptk. 6:130. (1)-(2) 6ekezd6s6t6l elt6njen
$
a k<ivetkezd szab6lyok
szerint kriteles az ellenszolgdltat6st teljesiteni:
a) az ajinlattev6kdnt szerzodo felek legk6s6bb a teljesft6s elismer6sdnek
id6pontjSig k6telesek
nyilatkozatot tenni az ajinlatkdr6nek, hogy kdzi.iltik melyik mekkora
<isszegre jogosult az

el lenszol g6ltat5sb6l;
b) az d'sszes ajrlnlattev6kdnt szerzbdl f6l legk6s6bb a teljesit6s
elismer6s6nek id6pontj6ig koteles
nyilatkozatot tenni, hoqx az6ltala a teljesitdibe bevont alv6llalkoz6k
egyenk6nt mlkto.u dsszegre
jogosultak az ellenszolgSltat5sb6l, egyidejiileg
felhfvja az alvilllalkoi6kut,to*,,

attitrak ki ezen

sz[ml6ikat;

c) az ajinlattev6k6nt

szerz6d6 felek mindegyike a teljesit6s elismer6s6t kcivetoen
fllitja ki
szimliljit" a szitmlilban rlszletezve az alvhllalkoz6i te I es it6s, valam i nt
az aj ilnlattevo i tel esft6s
j

i
m6rt6k6t;
d) a c) pont szerint a szhmlilban felti.intetett alvhllalkozoi teljesftds
ellen6rt6k6t az aj;nlatkerdk6nt

szerzodo

f6l - eur6pai uni6s t5mogat6s esetdn sziilit6i iifizetds sor6n a kifizet6sre

szervezet - tizencit napon beli.il Stutalj a az ajilnlattev6knek;
e) az ajinlattevdk6nt szerzbdo f6l halad6kialanul kiegye nliti

kciteles

az alviilalkozok szrlml6it, vagy az
ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. t<irv6ny
1a tovauUiakban: Art.) 3614. $ (3) bekezd6se
szerint azt vagy annak egy reszdt visszatartja, iiletve az alviilalkoz6val
kdtdtt szerzdd6sben
foglaltak szerint az alvilllalkozbi dij
,"rritvisszatartja;
"gy

---?

f)

az a-iilnlatlevokdnt s'erzodo felek etadjak az
e) pontszerinti atutalisok igazol(sainak m6solatait
vagy az' alviilalkozo koztartozist mutat6
aaoigazoi6s6nak mrisJla tat az iiinlatkdrok6nt
szerzod6 fdlnek (annak drdekdben, hogy "gytitt"s
az aj6nlatkdro*k ent szerzbdo fel meg6llapithassa,
hogy
az ai|nlattevbkent szerzodo f6ljogsz".Gn n.* fizetteki
a teljes dsszeget az alv6llalkoz6nak);
g) az aj'inlattev6kdnt szerzodo retek atal benyrijtott
sztnaiinmegjelcilt, fov6llalkoz6i reljesftds
ellen6rt6ket az ajinlatkerok6nt szerzSdo fdl - zur6pai
uni6s i6mogat6s eset6n szirllitoikifizetds
sor6n a kifizet6sre kdteles szervezet - tizenot napon
beliil 6tutalj a az ajinlattevokdnt szerzbdo
feleknek, ha ok az alv6llalkoz6kkal szembeni fiietdsi
k<itelezettsdgi.iket az Art.36/A.
$-5ra is
tekintefl.el telj esitett6k;
h) ha az ajiinlattev6k ent szerzod6 felek valam elyike
aze) vagy az f) pont szerinti k6telezetts6g6t
nem teljesfti, az ellenszolgrlltat6s fennmarad6 ieszet
az' ajirliatkero (vagy a kifizet6sre k.teles
szervezet) 5rzi, es az akkor illeti meg az ajinlattevot,ha
aiajrlnlatk6rd r,5sz6re igazolja,hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kotelezettsegdt teljesftett
uugy t it"it e.a"-lo irattal igazolja, hogy az
alv6llalkoz6 vagy szakember nem jJgosuli az ajinlaiiev6
",
6ltar a b) pont szerint bejelentetr
cisszegre vagy annak egy r6sz6re;
i) rdszben vagy egdszben eur6pai uni6s t6mogat6sb6l
megval6sito ttkozbeszerzes eset6n a d) pont
szerinti hatr{rido harminc nap.
(2) A felek kizir6lag az (l) bekezd6s g) pontja
szerinti ellenszolgriltat6s halaszrotr teljesit6s6ben
Sllapodhatnak meg a Ptk- 6:130. (3) belerdZsenek
$
megfeleloe n. Az Art.36lA. (3) bekezd6s6t
$
szerzod6 fellel szemben csak az (1) bekezdds g) pontja
szerinii <isszegre lehet

:?A#:#i."6k6nt

(3) Ha az ellenszol gitltatistttibb r6szletben teljesiti
az ajhnlatkerokdnt szerzodestkdt6 f6l vagy a
koteles szerYezet, minden rdszlettel kapcsolatban alkalmazni
kell az (1) 6s (2)
[:ft::",T

(a) Ha a

kcizbeszerzdsi

teljesitdse 6rdekdben

projektt6rsas6got hoztak .s-zerz6dds
l6tre, e $ alkaimazrisiiban a
proj ektt6rsas6got kell 6ft eni.,,

Az idezett jogszabr{lyi rendelkez6s

a nyertes aj6nlalev6 (ajrinlattev6k)
ny".t"r 4--tun"rot ent szerz1do fel alatt a

sorSn a-Megrendel6 ,,aj6nlatk6r6k6nt szerzod6fel,,-nek,
mig

a Y 6llalkoz6,,aj Lnlattev ilk6nt szerz6d 6 fe I,,_ne
k m i no

s ti

i.

A

MegrendelS a KbJt 135. $ (6) bekezddsdnek
megfelel6en
ellenszolg6ltatiisb6l ered6 tarlozrisival szemben
ulogoritieltul

kcivetel6s6t sz6mithatja be.
135' $-rinak (l)
15bt(teljesit6sigazolSs)

"rut

bekezddse alapj6n a Megrende16

vagy

a

szerz6d6sen alapul6

erynemii 6s lejSrt

"lir.ert,

a

szerzbdes teljesit6sdnek elismer6s6r6l

.azelismerds meglagadisir6l legk6s6bb ay6llalkoz6teljesites6t6l vagy
az elr6l sz6l6 irSsbeli drtesit6s
kdzhen1tellt6l sz5mititt tizenlt napon beliil ir5sban krjteles
nyilatkozni.

A Kbt' 135' $-rinak (2.).bekezddse alapj6n, ha a v6llalkoz6
irisbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelent6s) a
Megrendel6 a szerz6dlsben az 6tadis-6*6teli eljrir6s
."gt"raerere meghatiirozott hat6riddt
k<ivet6 tizendt napon b-"].1!
ry* kezdi meg azegaii.ayveteti Iljrarast ,vagymegkezdi, de l5 napon
beliil nem fejezibe, a Vi{llalkoz6
k6rdsdrl a teljesft6sigurotarit,it"les kiadni.
4322/2015' Korm' rendelet 31. $-rinak megfelJl6en
iitatiskifizettlsdre csak az adott
munk5ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6Jigazokis "r "rr"rrr"r-g
ki6llft6srai k8vetoen keriilhet sor.
Megrendel6 tartaldkkeretet nem hatilroz meg.

t5rrya szerinti 6pit6si beruh6zris az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l
\-:::':yaes
cxxvll' tdrv6ny 42' $ (l) bekezdds b) pontja atkatmazasabanZfi
e.i hat6sigi

szolS 2007. evi

enged6ly-koteles.

IrSnyad6 j ogszabrilyok:

a) az illtalinos forgalmi ad6r6l sz6ro 2007. dvi GXXVII.
t6rv6ny;

,-€V

b) az adozits rendjdrol szolo 2003.6vi XCII. torv6ny 3614 g;
c) az iilamhiztartilsrol szolo 20l l . dvi CXCV. tcirvdny;
d) az iilamhilztartlsrol sz6l6 tcjrvdny v6grehajt5srir6l sz6l6
36g1201l. (xII. 31.) Korm. rendelet.
e) az 6pit6si beruh6zSsok, valamint az epiteii beruhiiz6sokhoz
kapcsolod6 t:ervez6i ds mdrnrjki
szolg6ltatdsok kozbeszerzds6nek r6szletei szab6lyai16l
szolo 32212015. (x. 30.) Korm. rendelet.

3'4'

V6llalkozS nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzodds
teljesftds6vel risszefiiggdsben olyan
kcilts6geket, amelyek a Kbt. 62- ( I bekezd6s k) pont
$ )
ka)-kb) atpontja ,r".irii r.tteteleknek nem
megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek
a V6llalkoi6 ud6k,it"les jovedelnr6nek

csctkkentds6re alkalmasak.

3'5'

vrillalkoz6 a szerzod6s teljesitdsdnek teljes idotartama alaft
tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6
szimilra megismerhet6v6 teszi ds a 9..j. pontban meghatilrozltt
1u rut. 143. $ (3) bekezd6se
szerinti) iigyretekrol a Megrender6t haladdktaranur 6rt;fti.

3'6'

A Kbt 135' $-6nak (1) bekezd6se alapj6n a Megrende16 a szerzod6s
teljesit6s6nek elismeresdr6l
(teljesit6sigazol6s) vaw az elismer6s megtagadl5r6l
legk6sobb ay6llilkoz6teljesitds6t6l vagy
az er6l sz6l6 ir6sbeli 6rtesitds kezhenrZtebtol sz6mititt tizencit
napon beliil ir6sban kciteles

nyilatkozni.

A Kbt' 135' $-6nak (2)bekezdlse alapjiin, ha a vrillalkoz6 ir6sbeli
6rtesit6s6re (k6szre jelent6s) a
Megrendel6 a szerzoddsben az ritad6s-5tv6teli elj5r6s
megkezd6s6.e -eghuierozotl hat6ridot
k<iveto tizen<it napon beli.il nem kezdi meg azitadii-it*6teli
eljrir6st ,yzwmegkezdi, de l5 napon
beliil nem fejezi be, a V6llalkoz6 k6r6sdri a teljesitdsig azoltstkciteles
kiadni.

432212015 K9* rendelet 31. $-6nak megfelJl6en az"ellenszolg
iitat[skifizet6s6re csak az adott
munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s ki6llft6s6t
kovetoen keriilhet sor.
3'7

' A

Megrendel6 a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek megfelel6en
a szerz6ddsen alapul6
ellenszolgriltat6sb6l ered6tartoz6srival szemben csak ajogosultiLltalelismert,
egynemii 6s lej6rt

kdveteldsdt szimithatj a b e.

4.

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4'l' A Megrendel6

kcitelezetts6ge a jelen szerz6des aliirisit k6vet6 3 (hrirom)
munkanapon beliil
minden olyan adat, informSci6 6s dokumentum 6tad6sa,
amely a V6llalkoz6 feladatainak
szerzi'ddsszerti ell6t6sShoz sziiksdges, olyan m6don,
amely azonosithat6v6 teszi az 1tadott
dokumentumokat, illet6leg ellen6lizhet6en igazolja a
v6llalkoz6 fel6 tijrt6nt adat- 6s
inform6ci6szolgiitatfustartalmifi.A Megrendeto [<;tetes a jelen
szerzodds teljesit6se szempontb6l
fontos munkakdrt betolt6 munkatSrsait kijelolni es a v6llalkoz6vil
val6 folyamatos
kdzremiikdddsiikr6l gondoskodni.

4'2'

Megrendelo ktitelezetts6get v6llal arra, hogy a Projekt sikeres
megval6sit6 sht celz6v6llalkoz6i
munkavdgz6shez kdsedelem n6lkiil megiozza a" sztiks6ges
do-nt6seket, egyet1rtese eset6n
jSvithagyjaaz eld terjesztett dokumentumok
tartalmit,illetve ellenvet6s esetdn [ifogdsait irdsban,
indokolissal ellStva kozli vrillalkoz6val. A tov5bbftand6
dokumentumokat
azoktartalmi{val
val6 egyetdrtdse eset6n - faxon, ill."*: postin megktildi az erintettek r6sz6re, azokban az
esetekben, amikor ana V5llalkoz6 felk6ri.

4'3' A v6llalkoz6

k<iteles a Megrendel6 firyelm6t iriisban felhivni
az esetleg cdlszeriitlen, vagy
szakszeriitlen utasftiisra.- Ha a Megrendil6 az utasit5sh oz
az ir[sban rogzitett figyelmeztet6s
ellendre is ragaszkodik, figy az utasit6sb6l ered6 kSrok
Megrendel6t terhelik.

,?-

5.

A V6llalkoz6 jogai

6s kiitelezetts6gei

5'l' A

V5llalkoz6
hogy a jelen szerzodds szerinti munk5kat megfelelo
m6rtdkben
^k-ijelenti,
megismerte ds felm6rte,
a sziiksdgei kiegdszfto tilekoztatitsokat megkap
ta, igya beadott ajinlata
teljes ktirii, ds tudomdsul veszi, hogy klzirblag I
fentiekben r6szlete zefiek szerint tarthat csak

igdnyt a vhllalkozoi dijrinak megemel6s6r". L",
megfelelo felm6rdsb6i , ,ug, egydb, pl.
sz6mitrlsi hib6b6l ad6d6 t<ibblet munkatdtelek miatt
megt6rit6si igdnnyel a Megrendelovel
szemben nem jogosult fell6pni.

5'2' A vSllalkoz6

tudom6sul.veszi, hogy a szerzbdes megk<itdsdt kcjvetoen
a krjteles viseli annak
jogkovetkezm6ny6t, amely a kiviteii
tervdokumentSciE olyan hi6nyossr{gr{b6l ad6dik,
melyet a
tole elv6rhat6 szakmai gondossiig mellett 6szlelnie
kellett volna, de isreriftdeskdtdst megel6z6en
a kcizbeszerz6si eljdrris sorrin kieg6szit5 trij6koztatis
kereteben nem jelzei. A

meghatfirozirsinl'l figyelembe nem vett azon munk6k
is, amely

v6llalkoz6i dij

neml a mii (6pitm6ny)

rendeltet6sszerlihasznitlatra alkalmas megval6sitiisa
nem t<irt6nhet meg (tobbletmunka) szintdn a

Y6llalkoz6t terhelik.

5'3'

5'4'

A v5llalkoz5 kijelenti aztis, hogy a munk6k nem megfelelo

ismeretdre visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egydb t<rbblet-k6vetel6s-sel sem l6phet?1,
k6sedelm6 t ezzelnem indokolhatja.
A kivitelez6si munkrlk alapjit kepez| miiszaki dokumentaci6nak megfelel6
kivitelez6s
pontoss6g66rt, teljess6g66rt, alkalmariagae.t
6s szab5lyos sitgkerta vrillalkoz6 felel. A miiszaki
dokument6ci6 azon
\iPaii!6rt, mely kell6 gondos att"[irt". esetdn a szerzodes megk<it6s6t
megel6z6en megr{llapithat6 lett volna, szintdn a vr{llalkoz6
felel.

A v6llalkozoi ajj
- az 6pit6ipan kivitelez6si tevekenysdgr6l sz6l6 tgt/200g(x.15)
Korm' rendelet 3' 1a11t1yru
(5)
bekezd6sdben
irtakon feltil - minden olyan mtiszakilag sziiks6ges feladat
$
elvdgzesdt, esetlegesen szi.iks6ges enged6ly beszerzdsdt,
felt6t;l teljesft6s6t ti
k<ilts6gdt is,

amely a kiadott dokumentSci6k b6rmely rdizebol,rendeliezds6b6l
"^t vagy
megrillapithat6an,

ajelen
szerz6d6s teljesitds6hez, amiszaki 6tad6s-6tv6teihez,iizembe
tetyez{sne,z,regt"g", haszn1latba
vetellhez sziiksdges, ftiggetlentil att6l, hogy az adott'feladat,

feltdtel, illetve munkanem a kiadott
kdlts6gvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban
tdtelesen szerepel-e , vagy sem, 6s/vagy
amelynek, term6szete folytrin, miiszaki nagysrigrendje
pontosan el6re nlm volt meghat 6rozhat6.

5'5'

A vrillalkoz6

aszerzlddstirrgyiltkdpezl.munk6katjelen v6llalko z6si
szerz6d6s felt6telei alapj1n
vdgzi el - a magyar 6s eur6pai uni6i szabv6nyok el6ir6sai
szerint - els6 oszt6lyri min6s6gben.

5'6' A vegzett munka viti{ja eset6n' hu

1 vizsghlat eredm6nye
annak kolts6g6t Vrlllalkoz6 kdteles viselni.

5'7' A

vallalkozo feladata a kivitelezdsi munk6khoz

ayilllalkozb szhm;raelmarasztal6,

szi.iksdges valamennyi seg6dszerkezetek

telepitdse, helyszinen tartisa, mozgatdsa 6s a kivitel
ez6s iefejezesekor u
v6llalkoz6s munkavdgz6si tertiletdnil tdrt6n6 eltr{volitdssal.

teriilet

6rz6sdr6l

.

sajfut koltsdg6re gondoskodj6k

a

.*tut".iiletrol,

a

A v6llalkoz6 kdtelezetts6ge, hogy a
munkakezd6st6l a munkateri.ilet

visszabocsSt6s6ig (a miiszaki rltad6s-6tv6iel drv6nyJs
bzaiasfttk<ivet<i iaopontigj.
5.8.

A V6llalkoz6 ktiteles a szabvinyok 6ltal el6irt ellen6rz6seket folyamatosan
elv1gezni, a
meg6llapftott hibr{kat ds hirinyoss6gokat halad6ktalanul
megsztintetni, az int6zked6seket

dokumentSlni.
5.9.

i

Amennyiben a kivitelezds sor6n, illetve aj6t6ll6si idoszakban
olyan hi6nyossdgok deri.ilnek ki,
amelyek szakszertitlen munkav6gzdsre vary. csrikkent
6rtdkii anyagokra vezethetcik vissza, akkor
ezeket Yillalkozo felsz6lit6sra, azonnal-ierit6smentesen
J" Jg6-eben k6teles megsziintetni,
illetve a hibSs termdket k<iteles kicserdlni. Amennyiben
v6llarkoi6 l5 napon beliil nem tesz eleget
a felsz6lftSsnak, Megrendel6nek joga van a munk6t vrillalkoz6 k<iltsdg6re
elv6geztetni,

kijavfttatni.

,/r-V

5'10' A vrillalkoz6 koteles munkrij6t olyan gondosan megszervezni,hogy
minden elorekithat6 akadr{ly
id6ben megsziintetheto Iegyen 6s ennek -6rdek6ben Megrendelo
figyelm6t ezen
akadiiy oztat6sokra idoben

5' l I

'

fe

I

h f vj

a.

A v6llalkoz6 tev6kenysdge alatt folyamatosan koteles teljes koriien
6s sajdt felelos hatilskor6ben
az
munkavddelmi 6s tiizvddelmi el5ir6sokat beiartani 6s betartatni,
dolgoz6i r6sz6re a
'rvdnyes
munkavddelmi
el6ir6sok szerinti egdszs6giigyi vizsg6latokat elv6geztetni,
a munkav6delmi
oktat5sokat megtartani, a sziiks6ges v6delmi-ds biao-sft6
eszkrizoket rendeikez6sre bocs6tani,
alkalmazn i ds haszniilatukat foryamatosan eilenorizn i.

5'12' A vrillalkoz6 munkav6g"eskor olyan gdpeket kdteles i.izemeltetni,
amelyek az izembetart6shoz
sziiks6ges

6rvdnyes enged6lyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziiksdges
k6pesitdst megszerezt6k,

6s amelyek a rendeletekben eloirt zajkibocsrit6si irat6r6rt6ket
nem haiadj6k meg.
5'I3

'

5'14'

A v6llalkoz6n ak az anyagok 6s eszk<jzcik mozgatrls6t 6s t6rol5s6t
rigy kell vdgrehaj tania, hogy az
igdnybe vett kozteriiletek 6s azok mtitbrgyai klrosodrist
6s s6rtil6st ne szenvedjenek. Az ig6nybe
vett k<iztertiletek helyreiilitdslvalkapcsoiatos minden tev6kenysdg
ay1llalkoi6feladata ds azok
kdlts6gei is 6t terhelik.

A

v6llalkoz6 saj6t kolts6g6n tartozik biaositani a munkateriilet
eszt6tikailag elfogadhat6
lehat6roliis6t' ellentirz6s6t, megtenni az cisszes dsszerii
l6p6st a kcirnyezet v6delm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkoz6sriban,
vilamint elkeitilni a szem6lyek,
kozvagyon vagy mrisok krirSt 6s id.til6rdt, amelyet a l6gszenny
ez6s, zaj vagy egy6b k6ros
kiirnyezeti hat6s okoz.

5'15' A munkav6gz6sekhez sztiks6ges ideiglenes vfz, csatorna
6s elektromos csatlakozisi pontok
kialakit6sa aYilllalkoz5 feladata,6s k<;ltsdge. A felhaszn6lt
energia, viz, stb.mennyis6get a
v6llalkoz6 szamla ellen6ben kdteles megt6rGni, amennyiben szi.iks6ges,
az alm,r6kfelszerel6se

is a Kivitelez6 kdlts6ge.

5'16' Alv6llalkoz6k, teljesft6si seg6dek, egydb
igdnybev6tele:
5'I

6' I

'

k<izremiik<id6k

(a

tov6bbiakban: alv6llalkoz6)

Az alvdllalkoz6i teljesit6s dsszesite tt arinya nem haladhatja meg a szerz6d6s
6rtdk6nek
65%-ifi' Az alvdllalkoz6knak a szerzldds teljesft6sdben vati r6szv6tele

hatirozza meg, hogy milyen ariinyban r6szesiiinek
n6lkiil sziimitott ellen6rr6kdb6l.

a

ar6ny6t az

szerziidls 6ltalinos forgalmi ad6

5'16'2' A V6llalkoz6 a teljesit6shez akdzbeszerzdsieljSr5sban az
alkalmass6gdnak igazol6s6ban
rdszt vett szervezetet a Kbt. 65. (7) bekezddse szerint
$
az eljirisban bemutatott
kdtelezetts6gv6llal6snak megfelel6en, valamint a Kbt.
65. g (9) u"t"rae.eu"n foglalt
esetekben 6s m6don kdteles ig6nybe venni, valamint k6tele;
u i"g"rite.ue bevonni az

alkalmassiig igazolfusithoz bemutatott szakembereket. E szervezerckvagy
szakemberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6
be m6s (ide6rtie az ifialakulhs,

egyestilds, sz6tviil6s ritj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha
a v6llalkoz6 e szervezetvaw
szakember ndlkiil
Yuw uhelyette bevont ij szervezettel vary szakemberrel is megfelel amennyiben akdzbeszerz6si elj6r5sban azadotalkalmassili
k<ivetelm6ny tekintet6ben
bemutatott-adatok alapj5n a Megrendelo, mint ajSnlatk6r6
Jfikit"tt" az elj;ritsban r6szt

vev6

gazdasdgi szerepl6k

szimilt, az erediti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyendrt6kii,m6don megfelel - azoknak az alkalmass6gi
kcivetelm6nyefriek, amelyeknek
a V6llalkoz6 a k<izbeszerzdsi eljdritsban az adott szervezettelvagy
szakemberrel
egyiitt

felelt meg.

4d

5'16'3'

A v6llalkoz6 a szerzodds megkcitds6nek idopontj5ban,

majd - a k6sobb bevont
alv|llalkozok tekintet6b en - a szerzbdds teljesitdren"k
iaoturt ami alattk<iteles elozetesen
a Megrendelonek valamennyi olyan alial,lalkozot
bejelenteni, amely r6,szt vesz a
szerz1dds teljesitds6ben, 6s - ha a
megelbzo kozieszerziri
n az adott
alvdllalkoz6t mdg nem nevezte m9g - a
"Sararuu
bejJentdssel egyiitt nyilatkozni
vagy
az6rintett
alvillalkozo nyilatkozatifi benynjtlni u..oi lr,
hogy az iitala igeny6e venni kiv6nt
alviilalkozo nem rill amegel6zdiorb"rr"rr"ri
eloirtiizirookok hat6ly a alatt.
"Ua.,irtu,

5'16'4' A teljesit6sben r6szt vev6 alv6llalkoz6
nem vehet ig6nybe az alv1llalkoz6i szerzdd6s
drt6k6nek 65%-et
meghalad6 m6rt6kben tov6bbi k<jzremrikodot.

A

5'17'

viilalkozo. viilalja, hogy

rijrahasznositja.
5' 18'

a kivitelez6s sor6n

A v6llalkoz6 kciteles a szerzlddsteljesftdsdhez
I
rendelkez6 mtiszaki v ezetot bevonn i.

f<i

keletkezert bontott anyagokat 50 %o-ban

MV-KE vagy azzal egyenert6kii kdpesftdssel

6. Szerzfidilst biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

Kdsedelmi k<itb6r:
v6llalkoz6 a Ptk' 6:186' $-6nak megfeleltien k6sedelem
esetdre minden kdsedelmes
napt6ri nap
-r,
ut6n, a kdsederembe es6s id6pontJ6t6l a tenyreges
ieljesit6s nup:aig u
erzi.des
szerinti,
tartal6kkeret ds rlltal{nos forgalmi ad6 n6lkill'
%o-alnapt6ri
nap
m6rtdkii kdsedelmi kcitb6r fizetdsdt.vrilrugu.
",fr^itoi_ellenszol'j6rtita,
rvr"gr"na"i6
a kdsedelmlt,itue. <isszeg6t maximum
30 nap kdsedelemig 6rv6nyesfti. A 30 napotrn"giuluJo
tdsedelem eset6n a kdsedelemb6l ered6
ds a k6sedelemmel okozott kSrok megt6iite.6.Juon
atkozoMegrendel6i ig6nyeket nem 6rintve
Megrendel6 fenntartja a szerzldls.endkirrili
felmondrlsrinak j6g6t, miveia 1o nupot
meghalad6
kdsede lmet a felek

i

-

sir

6.2.

lyos szerz6dl,sszeg6snek tekintik.

Hibds teljesit6si kdtb6r:

vrillalkoz5 a Ptk' 6:186' $-6nak megfelel6en hib6s
teljesftds eset6re minden hib6s teljesit6ssel
6rintett napthri nap ut6n, a hiba be.1-elentesen"t
iaoffi"t6l
a hibamenies ietjesft6s napj;ig a
szerzfides szerinti, tartal6kkeret ds r{italinos
forgalmi'aJJn6ktil sz6mitott ellenszolg6l tat6s I o/oalnaptiri nap m6rt6kii hib6s teljesitdsi kdtbdr Ttzetdshr
v6rlalja. Megrendel6 a hib6s teljesft6si
k6tb6r <isszeg6t maximum 30 nai kdsedelemig
e.venyesiti. A 30 napot meghalad6 hibris
teljesft6s
eset6n - a hibris teljesftdsbtil
6. a hib6sieljesi#J otozott k;."[;;;;;ft6s6re
vonatkoz6
".ed6
Megrendel<ii ig6nyeket nem
drintve Megrendelci fenntartja a szerzodhs rendkfvi.ili

3:1?1t'r*$*,""u*lh,#l]"'
6.3.

a 30 napot ,i"er,"i"ao hib6s teljesit6J a

rerek

sriryos

Meghirisul6si kcitb6r:

A

szerz6d6s aYillalkoz6nak felr6hat5 okb6l
t<irt6n6 meghifisul6sa eset6n ayiilalkozo ptk.
a
6:186' $-r{nak megfelel6en a szerzldds szerinti,
,*urett"."t
6s iiltakinos forgalmi ad6 n6lkiil
szamitott ellenszolg6ltalis 30 %o-SnakmegfelelS
m6rt6kben meghifsuL{si k6tb6ifizet6s6t
vSllalja.
A szerz6d6s akkor tekintheto meghirisultnak, ha
- vrillalkoz6 a terjesftdst jogos/mEltrinyorhat6
ok n6lktir megtagadja
- a teljesitds kiztu6laga vSllalkoz6 drdekkdrdben
okb6l lehetetlentil el
- 30 napot meghalad6 kdsedelem' vagy hibSs rem".tiit
teljesitts eset6n Megrendel6 6l a rendkivi.ili
felmond6s jogdval.

6.4. A kcitbdr 6rv6nyesit6s6nek m6dja:

A Megrendel6 kdtb6rig6ny 6rvdnyesit6sre ,:r-ut!9rq
egyoldalir ir6sbeli jognyilatko zat;nak - az
ok meglelcil6s6n tul - r6szletesen iartalmazniakell
a krrider 6rvdnyesit6s6t megalapo z6 t6nyeket,
valamint a kdtberezessel 6rintett tev6kenys6g"a;;;;il[sdt.
A Megrendel6 az 6rv6nyesithet6

z--?

kdtbdrt jogosult a fizetendo ellendrtdkbol
visszatartani, vagy azadott megrendel6s teljesit6sdnek
i gazol hs itt a kcitbdr me gfi zetd s6 i g
me gtagadn i.

6.5.

Eloleg-visszafizetdsi biaositdk:
A vrillalkoztl el6leg igdnyldse eset6n az igdnyeltelolegnek
a Kbt. 135. g (7) bekezdes6ben el6irt
S%o-on fbliili rdszdnek megfelelo mdrtdkiii
tut.gr"ra"io javhra sz6l6, arut.'r:+. g (6) bekezd6se
szerinti biztosft6kot bocs6t a Megrendelo rendei-kezdsdre.
Megrendelo a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s
b) pontj6nak megfeleloen elfogaJja av6l lalkoz6c6gjegyzesre
jogosult vezet<i tiszs6gviseloj6nek
vagy legaldbb 50%-os kcizvetlen tulajdonrdssr"l
[nZ"it"zo tulajdonos6nak, vagy egyiittesen
legaLibb 5070-os kozvetlen tulajdonrdsszel rendelk
ezii termtszetes szem6ly tulajdonosainak
kezessdgv6l

lalisrit is.

6.6.

J6t6ll6s:

AYilllalkozo az ifiadottmunkar6szekre 3 6v j6trlllist
vrillal.

6.7.

J6t6ll6si biaosit6k:

A vrillalkoz6 aj6trlll6si

igdnyek biztosft6kak6nt a szerz6d6s szerinti, tartal6kkeret
6s illtaliinos
forgalmi ad6 ndlkiil sz6miiottellenszolgSltat 6s 5%o-6nakmegfelel6
m6ft6kri j6t6llasi biaosft6kot
bocsSt a Megrendel6 rendelkez6sdre. Aj6trlllisi
biztos itek
Kbt' 134' $ (6) bekezd6s6nek a) pontji szerinti formiiban- ayilllalkozo viiasztksaszerint _ a
biztosithat6, amelyet legk6sobb a
teljesit6s id6pontj6ban, azaz a srirzSiesben
rogzitett ietjesitesi natariaolg tell rendelkez6sre
bocsStani, illetve igazolni. A j6t6llisi biztosft6k
rJndelkezesre bocsdtrisa a teljesitds igazol{srinak
feltdtele' A j6t5ll5si biaositdknak a j6t6ll6si id5
utolsJ napjrit k<ivet6 15. napig 6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak keil rennie, ilretoreg renderkezdsre
kelr dlrnia.

6'8'

7.
7

Br{rmely nem szerzld-dsszerii teljesit6s jogfenntarti{s
n6lktili elfogadrisa a Megrende 16 resz6r6l
nem 6rtelmezhet6 joglemond6sk6nt uron ig6ny"kr6l,
amelyet u fr"gr"ra"lotl szerz6d6sszeg6s
kdvetkezm6nyek6nt megilletik.

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

'1'

A V6llalkoz6 elfogadja az Allami Sziimvev6sz6k, a
Korm6 nyzatiEllen<irz6si Hivatal, tov6bb6 a
t6mogatris felhaszn6l6s6nak ellen6rzesdre feljogositott
szervezetek ellen6rzdsi jogosults6g6t,

illetve - a kozp'nzek felhasznSl6s6nak ,yilranisagaroi
szoto rendelkez6sek 6rtelm6ben
-a
megkritend6 szerz6d6s ldnyeges tartalmhra vonatkoz6an
a
t6j6koztat6st 1,zleti titokra
hivatkozissal nem.tagadja megls e kcivetelm6ny"r."iu

valamennyi

7'2'

alv

illlalkoz6val

szern ben i s 6rv6nye

s

iii.

.rerzdd6s teljesit6s6be bevonni kiv6nt

A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43. (1) bekezd6s6nek
$
d) pontja alapjin jelen szerz6d6s
nyilv6nos, annak tartalmSval 6s teljesit6seu"i lapc.olatos
t6j6ko ztaths izleti titok cim6n nem
tagadhat6
meg.

7

'3

'

A jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n a Megrendel6
r6sz6r<il a v6llalkoz6 utasit6sdra, megrendel6sre,
6s
a

teljesitds igazolfusfurajogosult ,r"rnZly,

Lak0zi Gf bor vdrosiizemeltet6si osztillyvezetl
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri v5ios porg6rmesteri
Hivatara
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l_:.
Tel.: 06-94/520-192
Fax: 06-94/520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

-'€

A jelen szerzod6s teljesitdse sor6n a
vdllalkoz6 r6sz6r(il

jogosult szem6ly:
Holczer Tamis iigyvezet6
Levelcim:9700 Szombathely, Vfzont b
u.7.
Telefon: +36 94 510-35g
Fax: +36 94 510-359
E-mail: info@litor.hu
ds kapcsolattartdsra

7'4

VSllalkoz6 kijelenti,

szerzbdkskapcs6n nyilatkozattdtelre

hogl'e

szerzi)dds mell6klet6t kepez6, az 6llamh6ztart6sr6l
sz6l6 201 l. dvi
' s (6) bekezddsdben 6s 50. 5 1rl iir<ezo6s c) pontjriban fograrrakra
tekintetrel
tettnyilatkozataalapjinanemzetivagyonr6l
sz6l620lt.6vicXCVi.torvdr;3.$(l)bekezd6s
:
l. pontja szerinti 6tl6that6 szervezetnek mindsi.il.

cxcv'

8.

a

t<irv6ny 4l

A szerz6d6s m6dositrisa

8'1' A Felek csak a Kbt'

141' $-6ban meghatdrozoff esetekben ds feltdterekkel
m6dosithatj6k a

szerz<id6snek a felhiv6s, a kcizbeszerzdsi
dokumentumok feltdtelei, illetdleg
al apj dn me ghatiro zott 16 sz6t.

8-2. A Felek

r<igzitik, hogy nem minosiil

9. Jogviszony

megsziin6se

a

az ajimlattartalma

szerziidls

m6dosit6snak a 7.3.pontban meghat:irozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illetoleg az
eldrhetdsegu"n u"r.ou etkezettbrirmely v6ltoz6s.

9'1'

A

szerz6dds a teljes[t6ssel,

megsz[in6s6vel,

a szerzldes id6tartam5 nak lej6rat6val, barmelyik f6l jogut6d
ndlkiili
a teljesit6s lehetetlennd val6saval, a ilelek r.tiror
."g"gy")6s6vel, illet6leg

azonnali hatillyu- felmond6ssal sztinik meg.

9'2'
9'3'

B6rmelyik fel jogosult a jelen szerz6ddst
azonnali hatillyal felmondani a mrisik fel
srilyos
szerzbd'sszegdse eset6n. A sflyos szerzoddssz"ge,
9.3. 6s a 9.4. pont hatirozzameg.
"."teiia
A vrlllalkozb reszerlr a szerzldessflyos megs6rt6s6t jerenti,

ha
a) V6l lal ko z6
esitlst j ogos/m6lt6nyo lhak ok neiltiim glagadja
e
.a.tetj
b) a teljesitdskizin6lagaYsllalkoz6 6riekk6r6be, r.ir.riir,
okb6l lehetetleniil
c) 30 napot meghalad6 k6sedelem, vagy hib6s t"g"ritJ,

L."ter.

9'4'

A Megrende16 r6sz6r6ra szerz6d6s srilyos megs6rt6s6t jerenti
a) az egyittmiik<id6si szab6lyoknak a v6llafi oro
megsdrt6se,

b) ha

a

"rerrod6sszerii

el

teljesitds6t lehetetlenn6 tev6

a Yilllalkoz6 fizetdsi felsz6lit6sa elren6re esed6kess6 v6lt
fizetdsi
neki felr6hat6 m5don u,
idopontot k6vet6 60 napot
"."Jel"rregi
sem tesz

Megrendel6

ktitelezetts6gdnek
meghalad6an

9'5'

eleget.

Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a
szerzodestfelmondani

- ha sziiksdges olyan hatilrid6r,el,
amely lehet6v6 teszi, hory a szerz6d6ssel
6rintett r"rra"lu-"rratrisrir6l gondoskodni
tudjon -, ha
a) a v6llalkozdbankdzvetetten vagy k<izvetl"niil25r;-;l;eghalad6
tulajdoni
rdszesed6st
szerez
valamely

olyan

jogi szem6l/vagy.szemdlyes

joga.sz,erint jogk6pes szervezet,
amely
(l)-bek"rd6rit;*t'fb;atpontlaban meghat6ro
zottfeft6,,l;
b) a v6llalkoz6 kozvetetten vagrk<izvetleniil zsili-ot
megharad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyGn v.agv. szeS6lyes joga
sierint jogkdpes ir-i*"r"ta"n, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt' 62. (l) Lltezaes (lpJrilul
$
alpontjSban meghatarozott
tekintetdben fennall a Kbt. 62. g

feltdtel.

l0

-'-?J

'

9 '6

9'7

A Kbt' I 43 ' $ ( I ) bekezdds6nek m,e8fef rrign
a Megrende lb a szerzodest felmond
hatja, vagy - a
Ptk-ban foglaltak szerint _ a szerzodlstol
el6llhat, hi:
a) feltdtlentil sziiks6ges a szerzodes olyan ldnyeges
m6dosft6sa, amely esetdben a Kbt. l4l.
alapjin rij krizbeszerz6si eljrirrist kell lefolytir":i; "
$
..
b) a vrillalkoz6.nem biaositla a. Kbt. r:d.
5-atan foglartak betart6silt, vagy avrillalkoz6
jogut6dl6s kc;vetke r"tta",amery
r"- r"i"r ,eg a Kbt. r3e. $;ffiJr:n:u:;f:,""'olvan

'

Megrendelo koteles a szerzSddst felmondani,
vagy - a ptk-ban foglaltak szerint - att6l
elilllni, ha
a szerzodds megk<itdsdt k<ivetoen jut
tudomrisriraJogy u vailutkoz6 tekintet6ben
a
krizbeszerzdsi
eljrir6s sor6n kizrir6 ok Sllt fenn, 6"s ezeftkikellett

viina zirni akozbeszerzesi eljrirrisb6l.

9'8'

Ha a Megrendel6 a v6llalkoz6si szerzSd6st
a fentiek alapjinfelmondja, tgy a yiilalkoz6
ds a
Megrendeki ktiz<itt els#mol5si jogviszony
keletkezik. A MegrendelS felmdri ayiillalkozo
6ltal
a felmond6sig szakszeriien es m"gielel6

;in6s6g;e;'rfuzgr"ttfeladatokat 6rveszi 6s ellen6rt6k6t
i el6zo m6dszerrel ritvett 6s felmdrt munk6k
ellendrt6k6bol levonja azt akhrdt,
a hib6s ,ugy ,^t.rertitlen .unku."rr"k
kijavit6s6b6l,
il letve m5s v6lrarkoz6 munk6ba
^i"Jybevon6s6b6ilreanet.
t<irt6no

a Yiilalkoz6nak megt6riti' A Megrendel6

10.

Zir6

10' l

'

rendelkez6sek

Jelen szerz6d1s kizirolaga felek iital alilirt
ritjrin m6dos ithato.sz6beli m6dosit5s,
-megSllapod6s
i I atkozat, m e I I 6k_ v agy
h6tt6r_m e gri I lapod6,

ny

10'2'

;;6"il;;

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy
egyiittmtikciddsi kotelezettsdg mellett_

a kdzdtttik felmeriil6

esetleges jogvit6t
- fokozott
tSrgyalilsor-,nto, pr6b6ljrik meg rendezni,
ennek
eredmdnytelensdge eset6re alogvita eld<intdsZre
hat6skrirt6r fiigg6ln mtoiit a Szombathelyi
Jrirrisbfr6s6g, illet<ileg a Szombatheryi
T<irvdnyrrer. ili"itt"ss6g6t.

-

l0'3' A jelen szerzod6s

elv5lasahatatlan melldkletdt klpezi az ajinlatteteli
felhiv6s, a kcizbeszerzdsi
dokumentumok (ennek rdszek6nt a r6szletes
retaalaueiras ), az eljirhs soriin feltett
k6rd6sek 6s
azokra adoltvillaszok, a p6nziigyi-mtiszaki
tit"."r"r,

,uL-irt

l0'4'

Jelen szerzodds magyar nyelven k6sziilt.
nyelv szab6lyai 6rv6nyesek.

10'5' A jelen

A

ay6llalkoz6 aj;nlata.

szerz6d6s b6rmilyen 6rtelmez6se eset6n

a

szerz6d6sb-en 19rn szabilyozottkdrddsekben
akdzbeszerzeseknjl szol6 2015.6vi

t<irv6ny (Kbt'), a Polg6ri Tcirvdnykrinyvr<il
sz6l6 2013. eviv.
pontban felsorolt jogszabdryok renderkez.s"i
iiarv"alr..

mawar

GXLIII.

t.t**y.-fr*.;-,'rutu* int a3.2.

",

10'6' Szombathely Megyei Jogri vSrosOnkorm6nyzata k-<itelezetts6gv6llal6si, ellenjegyz6si
utalvfinyozdsi ds 6rvdny91it6si eljiritsir6l
s.-oto qn01+ 6r. fi.) szimtt polg6rmesteri

utasit6s

alapj 6n j elen szerzldes ar6ir 6s6rafi
6s K6rory arporgrirmester j ogosurt.

ll

-/?

11. Hatilybat6p6s

A Felek ajelen szerz6ddst, mint akaratukkal
mindenben megegy ez6t ckgszeni alii*isukkal
hagyjrikj6v6.
Jelen szerzbdds 4 (negy)

pdldrinyban kdszi.ilt,
-eredeti
(hrirom) p6lddny pedig a Megrendel6t
iileti meg.

Szombathely, ? 2,t{- d

L \4

A-kdtelezetts6gvrillal6st p6nziigyileg ellenjegyeae:
-

.71./{*....ev .. ! /^..tro .V.-nup .,.
Stdger G6bor o sztitlyv ezeto

12

"r"ti-uT

ii"gvl

eredeti p6ld5ny

ay'llalkozot,3

