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1.

a

ktivetkezo felt6telekkel:

Lszerz6d6s tirgYa

1.l.AFelekr<igz:itik,hogyaMegrendel6,mintaj6nlatk6r6,,.ASzombathely'Perintpartisdtanyfelujitasa(a

Lorbes'erzesekrdl sz6l6 2015' 6vi CXLII' t6rv6ny
vdtlatkozasi szerzddtis keretdben",*gyUu;u
eljar6sban hozott d6nt6s6nek
115. g (l) bekezd6se ur"p.iar lefolytatott k,zbeszerzlsi
tov6bbiakban Kbt.)
megfeleloen a VSllalkoz6val ktit szerz6d6st'

ig1nyelt feladatok ellitasSt
a'
szerz6d6sben rd gzitett felt6telekkel - v6llalj

1.2. AV6llalkoz6 az

- a Megrendel6 ig6nyeit figyelembe

v6ve, a jelen

A

szerzodds tittgYa:
A Perintparti s6tany felirjitasa'
1.3.

A

fehijitrlsa, helyenk6nt tefies p6lyaszerkezet
megl6v6 osztott gyalog- 6s ker6kp6rirt burkolat6nak

cser6vel
helyre6llit6sa'
- a megl6v5 nyilt csapad 6kviz elvezpt6si rendszer
j6rda
6t6pit6se'
burkolatu
- u"rolkurrelejen l6v^6 betonlap

Tervezetthossz: 500 m
Sz6less6g: 3,50 6s 5,00 m
kdpezb miiszaki leirfustartalmazza'
Aberuhizits r6szletes felt6teleit a szerzodlsmell6klet6t

leirisSt

a kdzbeszerz6si elj6r6s sor5n rendelkez6sre

1.4. A21.3. porrt szerinti feladatok r6szletes miiszaki
amelyek jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan
bocs6tott kuzbeszerzhsi dokumentumok tartalm azzilk,
mell6kletei.

V

1.5. A teljesit6s helYe:
(3 581 133)
9700 Szombathely, Perintparti s6t5ny

2.

A

szerz6d6s iddtartama:

Ateljesit6sv6ghat6ridejeaszerzoddskotdstolsz5mitott6h6nap'(Aszerzod6sk'bt6st6lsz6mitott6'
a szerzod6skot6s d6tum6nak' vagy ha az ad<>tt
szbminfil fogru-r"gf"bl
utols6 napja')
hOnapban ilyen nap nincs, akkor a h6nap
h6napban az

a nap,rrr'J,

3. V6ltalkoz6si
3.1

.

dij, fizet6si felt6telek

az l '3 ' pontban megielolt feladatok elliltilsiL'rt
A Felek meg6llapodnak abban, hogy a v6llalkoz6t
nugyvenh6tmi lli6-otszlznegyvenezer-otsz6zharmincot
osszesen 47 .540.535,- Ft + 27oA efu, ai
meg'
illeti
dij
forint + 279/o 6fam6rt6kii villalkoz5si
dij a csatolt r6szletes kolts6gvet6s szerint'
Az egyes reszfeladatokra vonatko z6 viiialkoz6si

valamennyi
azza afelhivasban 6s a dokurnent6ci6ban meghat6rozott
teljesitdshez
szeruodlsszeni
a
tartarmazza
feladat ellen6rt6k6t. A v6llalkoraJ', Jr:-"*"rr*
6s min6segi,, elvSrSsok szerinti
meghatirozolt
sziiksdges, a feladatleir6sban
- 1e1nv56si
feltdtele a MJgrendelo 6ltal.al6fft, a szerz6d6sszerti
valamennyi kolts6get. A szamla kifiit6s6nek
elk6sziteni'
1t<ettol p6ld6nyban kell
teljesit6sre roruftJro teljesit6sigazJar. a i"r:"sit6sigazolSsiz
;."a"ti es tet maiolati p6ld6nyban kell benyirjtani.
A sz5ml6t
"gy
val6 hivatkoz6ssal a vSllalkoz6i dij
Ut6lagos szitmszak\-,mennyis6gi-, 6s miiszaki eszrev6telekre

A

vSllalkoz-asi

dij

tartalm

6s a hat5rirl6 nem m6dosithat6'

Az

elv6gz6s6re 6s felmeriil6 k6lts6gekre' amelyek
6tal6nyitr fedezetetnyrijt mindazon munk6k

sziiks6gesekazl.pontbun."ghutarozottmunk6kszerz6d6sszeri,szakszerii6skomplett
megval6sit6s5hoz.AV5llalkoz6aszerz6d6ses6ronfeltilsemmilyencimentobbletkdlts6getnem
6rv6nYesithet.
az ebbol ered6
v6llalkoz6 a vSllalkoz6i dijat alulpro gnosztizalB
a teljesit6si
mentesiti
nem
ez
6t a Megreniel6re 6s
pluszktilts6g"f."i, ti"aarokat stb. nem hirithatja
altaliinos
az
csak
A nett6 vallalkozasi ailon rettt a Megrendel6vel szemben
kdtelezetts6g

Abban az esetben, amennyiben

a

"ra.

forgalmiad6(6fa)6rv6nyesf,theto.aszamtazisira6s-ap6nziigyiteljesit6sreegyebekbena
6s 5fa o/o alapjin keriilhet sor'
teljesit6s iiaoport;un" hatSlyos 6fa szabillyok
megrendelt tev6kenys6g a, Lfa
Megrendel6 ezt,iton nyitatkozik, hogy a Megrendel6,6ltal
6pit6si hat6s.lgi enged6ly-kiiteles, 6pit6si
tiirv6ny 142.g(1) b) pontja "[."ri-"71Ju""i"beielent6shez kiitiitt, ez6rt egyenes
hat6s{gi trOifiar*f"6tell elj6r6shoz vagy egyszerii
sz6l6 szimlikat Megrendelil r6sz6re AFAad6z6s al6 esik Az 6pit6si *oot u etten6Jircr6l
val kell kifllitani.

3.2 A V6llalLko z6 egy rhszszitmlilt

titemez6s
6s egy v6gszrlml6t jogosult benyrijtania k<ivetkez6

szerint:
o/o-os k6sziilts6gi szint el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i dij 50
- I. r6ssz6mla: a kivitelezes 50
%-a m6rt6kben'
szint el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i dij 50
- v6gs:z6mla: a kivitelez6s 100 %-os k6sziilts6gi
%-a m6rt6kben'
igazol6 okirat a
a leigazoltteljesit6st kovetoen van lehetos6g. A teljesit6st

- A szitmlinlisra

szilmla mell6klet6t kell, hogy klpezze'

elj5r6s6nak lezilrilsa ut6n van
v6gsz6mla benyrijtfsu' u 3uiit6, mtiszaki ttadis-ifivfiteli
ktrvet6en keriilhet ior' A teljesitest igazol6 okirat
lehetos6g. A sr6^ierir"ruu t"iguroit t"ljesit6st
cs<ikkentett
a sz[rnla mell6klet6t kell, hogy kiiezze. A v6gszSmlSt az el6legsz6ml6val
m6rt6kben kell ki6llitani'

-

r,

Av6gsz6mlabenyrijt6s6nakfelt6teleazint6zm6nymriszakiStadSs-5tv6telieljSr6s6nak|ezitr6sa.
6s nem elszSmolhat6

projekt keret6ben elszSmolhat6
Amennyiben a (r6sz)sz6mla tartalmaz a
beliir kiiriin t6telk6nt megbontva kell
kolts6geket ir, utto. ezeker k6ilr6gJ["i-rra*ra,

"

szerePeltetni.

A sz5ml6n fel kell ttintetni azalitbbiakat:

ad6szhrnit;
- a vSllalkoz6 bankja nev6t, banksz6mlaszimh!
- a megrendelo nev6t, cim6t, ad6szbmilt;
gnev e z6 st'
- a,,r lizsziml t' v agy,,v 6 gszilmla" m e
rnagyar forint (HUF)'
A kifizet6sek 6s az elsz6mol6s p6nzneme a

3.3.

A fizet6si felt6telek:
AMegrendelSaKbt.l35.$(8)bekezd6s6nekmegfeleloenaszerzod6s_tartal6kkeret6sSltal6nos
rirIr"g" legfeljebb 20 %o-,,ak megfelel6 m6rtdkii
forgalmi aoo neittit szSmitott'- "hr;;il;,0
elolJg-viiszafizet6si biaosit6k ellen6ben'
el6leg igenyUevetel6nek a lehetos6g6fiiztositia
Az eloleggel a v6gsz6ml5b6l kell elszSmolni'

Az6pit6siberuh5z6sok,valamintazepit6sib:1,1=?*\hozkapcsol6d6tervez6i6sm6rn6ki
sz6l6322i2015' (X' 30') Korm' rendelet
szolgSltatisot korb"sreiz6s6nek.era#, szab6lyair6l
bekezd6se alapjSn a Megrendel6 a
(a tov6bbiakb an:32212015. Korm. t*taJ"l 30. $-51ak-(1)
k6rds6re legk6sobb az 1pitesi
Kbt. 135. g (7) bekezd6s6ben r"gr"ii "ior9g"i v.61la[ozo
munkateriiletifiadis[tkovet6l5naponbeliilkdteleskilrzetni.
AMegrende|oaz6pit6siberuh5zasok,valamintaz-6pit6siberuh5z6sokhozkapcsol6d6tervez6i
(X' 30')
reszleies szab6lyair6l sz6l6 32212015'
6s mdrnoki szolgSltat6sok kozbeszerr6s6r,ek
foglalt
kovetkez6k szerint fizeti ki a szetzodlsben
Korm. rendelet 32lA. $-6nak -"gr"i"tt"r' a
- eur6pai uni6s t6mogat6s eset6n.szilllit6ikifizet6s

:ffiffffi1;,-6rok6nt szerzodofel, valamint
ha az aj6nlattevok'nt szerzodo f6l a teljesit6shez
sor6n - il kifizet6sre kiiteles "r"*"rJ,
elt6r6en a ktivetkez6 szabSlyok
alv6llalk.z6t vesz ig6nybe, a Ptk. o:130.'s

tr>tzl

iten
szerint ktite le s az e I len s zo I gilltatAst telj e s

a)

6ekezd6s6tol

i:

elismer6s6nek id6pontjiig k6telesek
6sszegre jogosult az

az aj6nlatt"ro*n, "r"riod6 f.l.k 6k6.6bb_ a teljesit6s
t*ri az ai6nlatk".onJ,"r,ogv kt'ziiltik melyik mekkora

nyilatkozatot

id6pontj6ig kdteles
szerz6d6fer legk6s6bb a teljesit6s elismer6sdnek
mekkora dsszegre
egyenk6nt
hogy azakala3tillesitglge bevont.alv6llalkoz6k
6llits6k ki ezen
hogv
az alvilllalkoz6kat'

;l;:i:3llt||||}"v6k6nt
nyilatkozato,l"r.i,
jogosultak

-';iil;"I;6ltat6sb6l,
t6*"'iii:r*ev6k6nt

*],ia"1ur"S felhivja

allitja ki

elismer6s6t.kdvet6en
szerzodo felek mindegyike a teljesit6s
az aiinlattev6i teljesit6s
valamint
teljeiit6s,
iianlioz6i
szimlSiitt,a sz6ml6ban rhszletezve

*

6"ffffi:",

teljesit6s ellen6rt6k6t ?zajhnlatkdr6k6nt
szerint a sz6ml6ban feltiintetett alv6llalkoz6i
kiiteles

szallit6i tifizet.s sorin a kifizet6sre
"set6n
szervezet-tizeniitnuponbeliil6tutaljaazaiinlattevoknek;
az
kiegyenliti az alvitllalkoz6k szimlSit' vagy
e) az aj'nlattlv ok6nt'srerzod6 f6l t AuaeduUnul
(3)
bekezd6se
(a tov6bbiakban: Arr.) 36lA. $
ad6z6srendj6rol sz6l6 2003. 6vi XC[. ttirv6ny
iilewe az alvSllalkoz6val k.tdtt szerz6d6sben
szerint azt vagy annak egy r6sz6i-visszatartja,
foglaltak ,r"ri,at az alv5lla'ilo z6i dii egy r'sz,tvisszatartja;
szerz.do

f6t - eur6pai uni6s

t6-;;;;;

t,

f)azajin|attevok6ntszerzodofeleketadj6kaze)pontszerinti.iitutal6sokigazol5sainakm6solatait
m6solatht az alnlatk6rok6nt
vagy azalv6llalkoz6 kortaftozbstmutato ";;J. ad6igazol6sSnak f6l megallapithassa, hogy
az" ajiLnlatk6rokdnt s.zerzodo
szerzodof6lnek (annak 6rdek6ben, hogy
;; fizet\eki a teljes osszeget az alv6llalkoz6nak);
jogsz"tii"l
az ajinlattevok6nt szerzodo f6l
szilmli$in.megiel6lt' fov6llalkoz6i teljesit6s
g) az ajinlattevok6nt szerzbd|i"tlt atut U"ry,ijiott
I
unios t6mogit6s eset6n sz6llit6i kifizet6s
ellen6rt6k6t az aiinlatkdrok6nt szerzodo fei "u.Opui
beliil Stutalji az aiinlattev6k6nt szerz6do
sorfn a kifizet6sre koteles szervezet - tizenotnapon
is
fizet6si kotelezetts6giiket az Art' 36/A' $-5ra
feleknek, ha 6k az aiv6llalkoz6kkal szembeni
tekintettel telj esitett6k ;
az e) v.agy. az f) pont szerinti kdtelezetts6g6t
h) ha az aj6nlattev6k int szerz6dbfelek valamelyike
"r6szdt
az aiinlatkdro (vagy a kifizet6sre koteles
nem teljesiti, az ellenszolg5ltatSs f"nn*u*AO
az
aitnlattevot,ha az aj6nlatk6ro t6sz6re igazolja'hogy
szervezet) orzi, 6sur-uf.-toi illeti meg az
az
igazolia'hogy
irattal
teljesitett": Yus hite.lt 6rdemlo
e) vagy az f) pont szerinti kotelezettseg6t
bejelentett
szerint
pont
b)
6ltal a
alvillalkoz6 vagy szakember nem ;ogotrii u, aj6nlailvo
osszegre vagY annak egY reszdre;
a d) pont
trimogat6sb6l megval6sitott k6zbeszerzes eset6n
i) r6szben rugy
"g".rbE, "u.Opuiuni6s
szerinti hatarid6 harminc naP'

szerinti ellenszolg6ltatSs halasztott teljesit6s6ben
megfelel6en' Az Att'361A' $ (3) bekezd6s6t
6llapodhatnak meg Jp,f.. 6:130.$ (3) bek;;ts6nek
(1) tekezd6s g) pontja szerinti osszegre lehet
az ajinlattevok1nt szerz6db f6llei o".u"n ".ut az
alkalmazni.
(3)Haazellenszolg5ltat5sttobbr6szletbenteljesitiazajinlatklrok6ntszerz6d6stk6tof6lvagya
alkalmazni kell az (1) 6s (2)

(2) A felek kiz6r6lagaz

(l)

bekezd.91

9).nontja

kapciolatban
kifizet6sre koteles szervezet, minden r6szlJttel
bekezd6st.

aj6nlattev6 (aj5nlattevok)

a nyertes
kozbeszer z6si szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben
a
a ny'ertes aj6nlattev6k6nt szerzi;do f6l alatt
projekttirsasagot trortat l6tre, e 5 alkaimarasiban

(4) Ha a

projekttirsas6got kell 6rteni'"

Az id'zett

szerz6do f6l"-nek' mig
jogszabi,lyirendelkez6s sor61 a Megrendel6 -,,aj6nlatk6rok6nt

u VaUutturO

mino siil'
laj Snlaitev6k6nt szerz6do f6l"-nek

megfelel6en a szerzod6sen alapul6
csak ajogosult 6ltal elismert' egynemti 6s lej6rt
ellenszolg6ltat6sb6l eredotartoz;rarut ,r"*uen

A

Megrendel6

a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek

kdvetel6s6t szamithatj a be'

AKbt.135.$-6nak(1)bekezd6sealapj6naMegrende||aszer.zod6steljesit6s6nekelismer6s6rol
legk6s6bb a v6llalkoz6 teljesit6s6t6l vagy
(teljesitesigazol6s) vagf az elismeres *"gtuguai.6r6l
napon beltil ir6sban koteles
az err6lsz6l6 ir6sbel-i6rtesit6s yert"ru'elJtet6l szAmitlott tizenot
nyilatkozni.
AKbt.1.}5.$-6nak(2)bekezdksealapj6n,haaV5llalkoz6ir6sbeli6rtesit6s6re(k6szrejelent6s)a
megkezd6s6re meghat6rozott hat6'rid6t
Megrendelo u ,r"rr6t6. ben az atuait-iiit"ti "t,ara.
l5 napon
az eydas-.ay6teli;ljrir6st ,YtW megkezdi' de
k<ivet6 tizen<it napon beliil nem kezdi meg
kiadni'
beliil nern f"j"ri U", u Vallalkoz6 k6r6s6rle a teljesit6sigazol1stkoteles
csak az adott
A32ZlZ0t5. Korm. rendelet 31. g-6nak."gf"tJtO"n li 1!":".'dg6ltatfuskifizet6s6re
sor'
keriilhet
ki6llitSs6t kiivet6en
munk6ra, .unt u.e.rr" ro*ttort teljesit6s=igazol6s
Megrendel6 tartal6kkeretet nem hataroz meg'

szerzodes tSrgYa szerinti6pit6siberuh6z6sazSltalinosforgalmiad6l6.lszolS,'2007.6vi
CXXVII. towenY 42- $(1)bekezd6su;pondaalkalmazas6ban6pit6sihat6s6giengedely-koteles'

A

Ir6nyad6 j ogszab5lYok:
200'7 ' 6vi CXXVII' torveny;
a1 a, attaiaios forgalmi ad6r6l sz6l6
torv6ny 36/A $;
b) az ad6zitsrendjZrol sz6l6 2003' 6vi XCII'
torv6ny;
CXCV'
l
6vi
201
'
cj az iilamhhztarrfusr6l sz6l6

szoto.: 6812011. (xII. 31.) Korm. rendelet.
d) az Sllamh intartitsr6|sz6l6 torvdnv ,eg'"r,u:tasaro.t
kapcsol6d6tervezoi 6s m.rnoki
e) az 6pit6si Ueiuharasok, valamini - SpiiJJiU"ruhiz'sokhoz
sz6l632212015. (x' 30') Korm' rendelet'
szolg6ltat5sot t oru"rr"rz6senek.e.rt"t.i,ruu6lyair6l
teljesit6s6vel osszefiigg6sben oly'an
v6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzorJ6s
nem
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
kolts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) i"f."rae.
jovedelm6nek
a Vallalkoi6 ud6kOt"les
megfelelo t6rsas6g tekintet6ben ,n"rtiin"t fel, 6samelyek

3.4.

csokkent6sdre alkalmasak'
alau tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6
v6llalkoz6 a szerzod6s teljesit6s6nek teljes idotartama
meghat1rozott (u fUt' 143' S (3) bekezd6se
sz;m;ramegismerhet6v6 teszi et u i.S- pontban
6rtesiti'
szerinti) iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul

3.5.

3.6.

elismer6ser6l

a szerzod6s teljesit6s6nek
A Kbt. 135. $-6nak (1) bekezd6se alapj6n a rvrgqrgn!.elo
a v6llalkoz6 teljesit6s6tol vagy
legk6s6bb
(teljesit6sigazol5s) yaw az"ri.-"*r"ir"iagadzs6r6l
napon beliil irSsban ktiteles
az errol sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6s te*enitJtetol szamitott tizenot

nyilatkozni.

irisbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelentds) a
A Kbt. 135. g-6nak (2) bekezd6se alapj6n, ha a VSllalkoz6
megkezd6s6re meghatSrozott hat6rid6t
Megrendelo u ir"r)ode"ben az itaiis-ilwlteli eljSr6s
elj6LrSst,'1g.y T:gk"zdi' de 15 napon
kovet6 tizenot *p", U"fUf nem terdim egazAtudilJ-itv6teli
kiadni'
beliil nem feiezibe,a V6llalkoz6 k6r6s6rle a teljesit6sigazol1stk6teles kifizel6s6re csak azadott
aiellenszolg6ltatSs
gfelitaen
A3zzlzols. Korm. rendelet : r . $-anak me
munk6ra,munka.6szrevonatkoz6teljesit6s=igazol6ski6llit6s6tk6vet6enkerfllhetsor.
megfelel6en a szerzod6sen alapul6
csak a;ogosutt 6ltal elismert' egynem[i 6s lejfut
ellenszolg6ltat6sb6l eredo tartozhsaval ir"mUen

3.7. A

Megrendel6

a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek.

kdvetel6s6t sz6mithada be'

4.

A Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

4.|.AMegrendel6ktitelezettsdgeajelenszerzod6sal6ir6s6tkovet63(h5rom)munkanaponbeliil
6tad6sa, amely a vSllalkoz6 feladatainak
minden olyan adat, inform6ci6 6, doku*"ntum
szerzkdhsszeriiell6tas6hozsztiks6g"r,-otyu'm6dol,amelyazonosithat6v6tesziaziltadott
a V6llalkoz6 fel6 tort6nt adat- 6s
dokumentumokat, illet6leg "tt"n6.iJrt"to"" igazolja
[oteGs a jelen Y":??!6rteljesit6se szempontb6l
informrici6s zolg*ltat*starralm6t. a rurlg.""a"to
a V6llalkoz6val val6 folyamatos
fontos munkatort bettilt6 ,nuntutai'.uit kijelOlni 6s
kozremtikod6siikr6l gondoskodni'

4.2.Megrendel6kdtelezetts6getvillalarra,hogyaProjektsikeresmegval6sitasific6lz6v5llalkoz6i
dont6seket'.egyetdrtlse eset6n
munkavtlgzert", ter"Oe"lem n6lkiT*'*"ffirru a'. sziiks6ges
ellenvet6s eset6n kifog6sait ir6sban'
j6vShagyja az el6 terjeszett dokumentu*Jk tu.trlrn5t, illewe
dokumentumokat - azok tartalm6val
indokolassal ell6wa ktlzli v6llalkozoval. A tov6bbitand6
az eintettek r6sz6re, azokban az
val6 egyet6rt6se eset6n - ru*on, iltewe postan megktildi
esetekben, amikor arra V6llalkoz6 felk6ri'

("

4.3.AV6llalkoz6kotelesaMegrendel6figyelmdtir6sbanfelhivniazesetlegc6lszertitlen,v?gY
az irbsban rogzitett figyelmeztetds
szakszertitlen utasit6sra. Ha a u.gr.ni.to az utasit6shoz
k6rok Megrendelot terhelik'
ellen6re is ragaszkodik, rigy az utasit6sb6l eredo

5.

A VSllalkoz6 jogai 6s ktitelezetts6gei
munk6kat megfelelo m6rt6kben
V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodls szerinti
megkapta, igy a beadott ajSnlata
megismerte 6s felir6rte, a szrilisdgei t<iegeszito t6j6koztatasokat
szerint tarthat csak
r6szletezettek
teljes korii, 6s tudom6sul veszi, nogy *J;ar(rlag a fentiekben
v&8Y egy6b' pl'
ig6nf a v6llalkoz6i dij6nak megemel6s6re. A nem megfelelo felm6r6sbol,
mlgt6rit6si ig6nnyel a Megrendelovel
szSmit5si hib6b6l ad6d6 ttrbblet munkat6telek miatt
szemben nem jogosult fell6Pni'

5.1. A

annak
hogy a szerzod6s megkot6s6t kovetoen a ktjteles viseli
a
melyet
ad6dik'
hi6nyossSg6b6l
jogkovetkezm6ny6t, amely a kivitelitervdokument6ci6 olyan
megelozoen
volna, de a szerz6d6skot6st
tole elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett 6szlelnie kelleu
nem jelzett' A v6llalkoz6i dij
keret6ben
fiatis
t6j6ko
a krizbeszer zest eljirii sor6n kleg6szito
is, amely n6lkiil a mti (6pitm6ny)
meghat6roz6s5n5l figyelembe nem vett Jzon munkSk
szint6n a
alkalmas megval6sit6sa nem tort6nhet meg (ttibbletmunka)

5.2. A VSllalkoz6 tudomSsul veszi,

rendeltet6ss zerihasznirlatra

V6llalkoz6t terhelik.
okok

visszavezethetd
kijelenti azt is, hogy a munkSk nem megfelel6 ismeretere
nem indokolhatja'
ezzel
k6sedelm6t
miaff semmilyen egy6b tobblet-k6v"i"t"rr"t sem l6phet fel,
dokument6ci6nak megfelel6 kivitelez6s
A kivitelezesi rn"untat alapiilt klpezo miiszaki
szab61yossiry66rt a V6llalkoz6 felel' A mtiszaki
pontoss6g66rt, teljess6g66rt, alkalmar'ragaert 6s
6ttekini6s eset6n a szerzodds megkotes6t
dokument6c ii ,jjon tilaaiaert, rn"ty tJilo gondos
felel.
megel6z6en meg6llapithui6 l"tt volna, szint6n a vrillalkoz6

5.3. A V6llalkoz6

5

.4.

sz6l6 19112009 (Ix" I 5)
A V6llalkoz6i dij tartalm azza - az dpitoipan kivitelez6si tev6kenys6gr6l
olyan miiszakilag szilks6ges feladat
Korm. ."na"t"f :. $ (s) uet era6s6ben irtakon feliil - minden
teljesit6s6t 6-s azok k6lts6g6t is'
elvkgzes{t,esetlegesen sziiks6ges enged6ly be11erz6'yt,.felt6tel
meg6llapithat5an, vagy a jelen

u.rnJrv rdszflbol,_rendetkez6s6b6l
hasznSlatba
z, amiszaki 6tai6s-6*6telhez,iizembe helyez6shez, vdgleges

amely a kiadott dJkument6cior.
szerz6d6s teljesit6s6he

v6tel6hez sztiks6ges, fi.iggetleniil

kiilts6gvet6sben,

az adott feladat, felt6tel, illetve munkanem a kiadott

t

"*r, "gv
vagy sem' 6s/r'agy
vagy egy6b kiadott doliumentumban t6telesen szerepel-e,

pontosan el6re nem volt meghatilrozhat6'
amelynek, term6szete follt6n, mtiszaki nagysSgrendje

5.5.

jelen vallalkozfrsiszerzodds felt6telei alapj6n
A V6llalkoz o aszerzodest6rgy6tk6pezomunk6kat
min6s6gben'
uni6s szabvSnyok el6irasai szerint - els6 oszt6lyir
vegzi el- u -ugdZ.

"u.opli

a V6llalkoz6 sz6m6ra elmarasztal6'
vkgzettmunka vitSja eset6n , ha a vizsgiiat eredm6nye
urnuk kdltteg6t VSllalkoz6 kiiteles viselni'

5.6. A

a kivitelez6si munkakhoz sziiks6ges valamennyi seg6dszerkezeleka
befejez6sekor a munkateriiletr6l'
6s
helyszinen tart3sa,
1 livile]ez6s v6llalkoz6 kotelezettsdge, hogy a
^o)giaru
A
mrinkav6gz6si teriilet6rdl t6rt6no eltavolitissal.

5.7. A V5llalkoz6
telepit6se,
v6llalkoz6s

feladata

a
teriilet 5rz6s6r6l saj6t kohsegJre gondoskodj6k a munkakezd6st6l
id6pontig)'

munkatertilet

kdveto
visszabocsit-i"eii <^m'tiszaki ata{as-aweTel 6rv6nyes lezdrhsilt

folyamatosan elv'gezrli, a
V6llalkoz6 koteles a szabvSnyok Sltal el6irt ellen6rz6seket
megsziintetni, az int6zked6seket
megrillapitott hib6kat 6s niarryo"sJgokat halad6ktalanul

5.g. A

dokumentSlni.

5.g.

j6t6ll6si id6szakban olyan hi6nyoss6gok deriilnek ki'
anyagokra vezethet6k vissza' akkor
amelyek szakszeriitlen munkav6gr-.." ,ugy cscikkent 6rt6kti

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve

a

("

eg6sz6ben tgte]e1 megsziintetni'
v6llalkoz6 felsz6lit6sra, azonnal t6rit6smentesen 6s
v6llalkozo 15 napon beliil nem tesz eleget
illetve a hib6s termdket koteles t<icseretri. amennyiben
elv6geztetni'
a felszolititsnak, Megrendelonek iogu ,un a munk6t v6llalkoz6 kiilts6g6re
ezeket

kijavittatni.
hogy minden elorelSthat6 akad6ly

megszervezni'
5.10. A V5llalkoz6 kdteles munk5j5t olyan gondosan
Megrendelo figyelm6t ezen
idoben megsziintetheto legyen Z. ennek ?rdek6ben
akadilly o ztat6 sokra i doben
5.1

fe I h ivj

a'

ktlriien 6s saj5t felelos hatSskoreben

teljes
1. A VSllalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyamatosan k<jteles
betartani 6s betartatni, dolgoz6i r'sz'te a
eloir6sokat
az 6rv6nyes munkavelelili e, tti^edelmi
elv6geztetni'. a munkav6delmi
munkav6delmi el6ir6sok szerinti "gltrteg,igyi vizsgSlatokat
rendelkez6sre bocsatani'
eszkozoket
a sztiks6ges"vedelli'ds biztosit6

oktat6sokat megtartani,
alkalmazni 6s hiszn6latukat folyamatosan ellenorizni.

amelyek azizembetartilshoz
munkav6gz6skor olyan g6peket koteles i.izemeltetni,
kezelSik a sziiksdges k6pesit6st megszerezt6k'
sztiks6ges 6rv6nyes enged6lyekk"t ."rr-dit"rrek,
hat6r6rt6ket nem haladj6k meg'
6s amelyek u ."na"t","[ben itoirt zajkibocs6tasi

5.12. AV6llalkoz6

v6grehajtania,hogy az
6s eszkozok mozgat6s6t 6s t6rol6'srit irgy kell
6s s6riil6st ne szenvedjenek' Az igenybe
ig6nybe vett ktizteriileiek-es urot -uturryai kirosod6st

5.13. A v6llalkoz6n akazanyagok

vettkozteriiletekhelyreiilithshvalkapcsolatosmindentev6kenys6gaVSllalkoz6feladata6sazok
kolts6gei is 5t terhelik'

5.14.

biaositani a munkateriilet eszt6tikailag elfogadhat6
lehatSrol6s6t,ellen6rz6s6t,megtenniazlsszes6sszeriil6p6stakbrnyezetv6delm6rea
valamint elkeriilni a szem6lyek'
kivitelez6ssel kapcsolatos tev6kenfteg"k uon*koz5s6ban,
a l6gszennyez1s, zai vagy egy6b kriros
k<izvagyon vagy m6sok k6r6t 6s ,6.ti'ieret, amelyet

A villalkoz6 saj6t kolts6g6n tartozik

kdrnYezeti hatas okoz'

5.15.

viz, c^satorna 6s elektromos csatlakozSsi pontok
energia, viz' stb' mennyis6get a
kialakitisa a V6llalkoz6 feladata, Jt [oft.eg". A felhaszn6lt
azalmerokfelszerel6se

A

munkav6gz6sekhez sztiks6ges ideiglenes

Villalkoz6 sz6mla ellen6ben koteles
is a Kivitelez6 kdlts6ge.

megt6rit--eni, amennyiben sziiks6ges,

5.16. Alv6llalkoz6k, teljesitesi seg6dek,

egy6b

kozremiikodbk

(a

tor'6bbiaktran: alv6llalkoz6)

ig6nybev6tele:
5.16.1

szerzodls 6rt6k6nek
teljesitds tjsszesitett arSnyanem haladhatja meg a
arSnyifi az
r6szv6tele
val6
65%-6t. Az alviilalkoz6knak a szerzodzs teljesit6s6ben
ad6
forgalmi
6ltal6nos
hatirozza*"g, rrogv milyen ar6nyban rdszesiiinek a szerzodls
n6lkiil szhmitott el len6rt6k6b6l'

. Az alviilalkozoi

igazol6sSban

az alkalmassSgSnak
5.16.2. A Villalkoz6 a teljesit6shez akozbeszerzlsielj6r6sban
az elj6r6sban -bemutatott
szerint
(7)
bekezd6se
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $
65'
Kbt,
a
$ (9) bekezd6s6ben foglalt
k6telezetts6gvillal6snak megfelel6ei, vatamint
esetekben6sm6donkotelesig6nybevenni,valamintkotelesateljesit6sbebevonniaz
vagy szakemberek
igazol6s6hoz bemutatott szakembereket' E szervezetek

alkalmass6g

bevon6saakkormaradhatel,vagyhelyetttikakkorvonhat6bemSs(ide6rtveaz6talaliul6s'
is), ha a V6llalkoz6 e szewezet vagy
egyesiil6s, ,riiati, ntjan tOrteni.logutOatas eseteit
is meglelel r"gy a helyette bJront tj szervezettel vagy szakemberrel
szakember 'i
kovetelm6ny lekintet6ben
""fmti
amennyiben iorAJ"r"rz6si elj6rSsb an ai adott alkalmassSgi
bemutatottadatokalapjinaMegrendelo,mintaj6nlatk6rosztikitetteaze|jSrilsbanr6szt
szakemberrel
vevb gazdasiryi szereplSk szbm1t, az etediti szervezetekkel vagy amelyeknek
kovetelm6nyeknek'
egyen6rt6kii -ZAon In"gf"t"t - urot rut az alkalmass6gi

(,

adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
a vSllalkoz6 a kozbesz erzesi eljirirsban az
felelt meg.

5.16.3.

a..k6s6bb bevont
szerzod6s megkot6s6nek id6pontj6ban, majd.kdteles elozetesen
alatt
idotartama
alvSllalkoz6k tekintet6b en - a srJrzod6s teljesit6s6nek

A

V6llalkoz6

a

aMegrendelonekvalamennyiolyanalv6lll|ko-z6tbejelenteni,uT:lyr6sztvesza
szerzoddsteljesit6s6ben,6s,-haumegelozokozbeszerz6sielj6r6sbanazadolt
vagy az 6rintett

egyiitt nyilatkozni
alv5llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejlentessel
az 5lfal.a. ige.nVle venni kiv5nt
gy
ir,
alvatlatkozO nyiiatkozat6t benyirjt"ani u.rbl
.ho
eloirtkizin6 okok hat6lyaalatt'
alv6llalkoz6 nem 6ll u *"g"rorO t"ti zbeszerzdsielj6risban

vehet ig6nybe az alvilllalkoz6i szerzodds
5.16.4. A teljesit6sben r6szt vev6 alvSllalkoz6 nem
6rt6k6nek 65%-6tmeghalad6 m6rt6kben tov6bbi ktjzremtikod6t'

5.lT.Av6llalkoz6vlllalia,hogyakivitelez6ssor6nkeletkezeltbontottanyagokat50%-ban
irjrahasznositja.
5.

1

g. A V6llalkoz6 koteles

a

szerzodlsteljesit6s6hez

I fo MV-KE,

vugy azzal egyen6rt6kti k6pesit6ssel

rendelkezo m[iszaki v ezetot bevonni'

6. Szerzldlst biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

K6sedelmi kotb6r:

minden k6sedelmes naptSri nap

v6llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-6nak megfelel6en k6sedelem eset6re
nupjllg a szerzod's szerinti'
tt6n, a k6sedelembe es6s idopondSt6l a t6nyleges.teljesit6s
ellenszolg6ltat6s 1 Yo-alnaptitri nap
tartal6kkeret 6s 6ltalinos forgalmi ad6 n6lkiii szamitott
a k6sedelmi kotb6r 6sszeg6t maximum
m6rt6kti k6sedelmi kiitb6r fizet6s6t rattutiu. Megrendel6
kdsedelem eset6n - a k6sedelemb6l ered6
30 nap k6sedelemig 6rv6nyesiti. a :o napot megf,alad6
Megrendel6i ig6nyeket nem 6rintve
6s a k6sedelemmel okozott k6rok megt6.ite.er"-ronatkoz6

-

meghalad6
szerzod1s."idtiuiiti felmondis6nak jog6t, mivel a 30 napot

Megrendel6 fenntartja a
k6sJdehet a felek ,ilyo, szerz6d6sszegdsnek tekintik.

6.2.

6.3.

Hib6s teljesit6si ktitb6r:

eset6re minden hib6s teljesit6ssel
v6llalkoz5 a ptk. 6:1g6. g-6nak megfelel6en hib6s teljesit6s
a hibamentes teljesit6s napjaig a
6rintett naptari nap ut6n, a hiba bejZlent6s6nek idopontjSt6l
n6lkiil szamitott ellenszolg5ltatls 1o/o-.
szerzod6srr"rioti,'turtalikkeret 6s 6ital6nos forgalmi ad6
vr{llalja. Megrendel6 a hib6s teljesit6si
alnapt1rinap m6rt6kii hibis teljesit6si kotb6r fizet6s6t
A 30 napot meghalad6 hib6s teljesit6s
ktltb6r osrr"ga mu*imum 30 rup te."a"temig 6rv6nyesiti.
e, u trib6sieljesit6ssel okozott kirok megt6rit6s6re vonatkoz6
eset6n - a hib6s ieljesit6sb6l
"."i0
Megrendel6 fenntartja a szerzod1s rendkiviili
Megrendel6i ig6nyeket nem e.in[e
hib5s teljesit6st a felek sirlyos
felmondis6nak jog6t, mivel u :O napot rieghalad6
szer zo dlssze 96 snek tekintik'

Meghitsul6si kdtb6r:
Aszerz6d6saV6llalkoz6nakfelr6hat6okb6lt6rt6n6meghiirsulsyglet6naVSllalkoz6aPtk.
6s 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil
6:1g6. $-6nak megfelel6en u rr"rrOii, szerinti, tartat6kk-eret
fizet6s6t v6llalja'
30 vr-a""uigfelel6 m6rt6kben meghirisulSsi kotb6r
szimitott
"tt"rrrotlattatas
akkor tekinthetd meghiirsultnak' ha
A szerz6d6s
megtagadja
- vSllalkoz6 a teljesitdst jogos/mEltanyolhat6 ok n6lktil
okb6l lehetetleniil el
felmeriilt
6rdekkdr6ben
- a teljesit6s kiz6r6laga V5llalkoz6
a rendkiviili
- 30 napot meghalad6 kdsedelem, vagy hibSs teljesit6s eset6n Megrendel6 6l
felmondris jogSval.

f,

6.4. A kotb6r 6rv6nyesit6s6nek m6dja:

ir6sbelijognyilatkozathnak - az
A Megrendelo kotb6rig6ny 6rv6nyesit6sre vonatkoz6 egyoldahi
6rv6nyesit6s6t megalapoz6 t6nyeket,
ok megielol6s6n tirl - reszletesen tartalmazniakell a koib6r
A Megrendelo az 6rv6nyesitheto
valamint a kotb6rez6ssel 6rintett tev6kenys6gek megielol6s6t.
az adott megrendel6s teljesit6s6nek
kotb6rt jogosult a fizetendo ellen6rt6kbot visizatartani, vagy
igazoliliii ak6tb6r megfi zet6s6ig megtagadni'

6.5.

Eloleg-visszafizet6si biztosit6k:
135' S (7) bekezd6s6ben eloirt
A VSllalkoz6 eloleg ig6nyl6se eset6n azigenyeltelSlegnek a Kbt'
javhrasz6l6,
aKbt. 134. $ (6) bekezddse
5o/o-onfeliili r6sz6n"ek"megfelelo m6rt6kiii M"gr"nd"lo
a Kbt' 134' $ (6) bekezd6s
szerinti biztosit6kot bocsit a Megrendelo rendelkez6s6re. Megrendelo

jogosult vezeto tiszts6gviseldj6nek
b) pontj6nak megfeleloen elfogadja a VSllalkoz6 clgtregyzesre
tulajdonosdnak, vagy egytittesen
rende-lkezo
vagy legal6bb 5"0%-os kozveilen tulajdonrdsszel
szem6ly tulajdonosainak
legal6bb 50%o-os kozvetlen tulajdonr:dsszel rendelkezo terml,szetes
kezess6gv6llal6s6t is.

6.6.

J6t6ll6s:

6.1.

J6t6ll6si biztosit6k:
6s 6ltal6nos
A V6llalkozO a3Otattasi ig6nyek bizosit6kakdnt a szerzbd6s szerinti, tartaldkkeret
j6tallisi
biztosit6kot
m6rtdkii
forgalmi ad6 n6lkril sz6mitorellenszolg6ltaths So/o-hnakmegfelelo
szerint - a
viiasztisa
V5llalkoz6
bocsit a Megrendelo rendelkez6s6re. A'j6t6ll{si biztos it6} - a
a
legk6s6bb
amelyet
Kbt. 134. g (6) bekezd6s6nek a) pontja szerinti form6b.an biztosithat6,
rendelkez6sre
kell
hatSrid6ig.
teljesit6s idopontjiban , azaz a ,zerzbilsben rogzitett teljesit6si
a teljesit6s igazol6sanak
bocs6tasa
rendelkezesre
j6tall6si
biztosit6k
bocs6tani, iltewe-igazoini. A
napig 6rvdnvesnek 6s
15'
k6veto
j6tell6si
utolig
iaO
a
j6t6lh;

A VSllalkoz6 aziltadottmunkar6szekre 3 6v j6tall6st v6llal.

biaosit6knak
felt6tele. A
1apj6t
lehivhat6nak kell lennie, illet6leg rendelkez6sre kell Sllnia.

6.g.

7.

a Megrendel6 r6sz6r6l
B6rmely nem szerzod6sszeni teljesit6s jogfenntart6s n6lki.ili elfogad6sa
a Megrendelot a szerz6d6sszeg6s
nem 6rtelmezhet6 joglemond6skEnt -on [eny"kr5l, amelyek
kdvetkezmdnYek6nt megil letik'

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

i.l.

Hivatal' tov6bbi a
A V6llalkoz6 elfogadja az AllamiSz6mvev6szdk, a Korm6nyzati Ellenorz6si
ellen6rz6si jogosultsigrit,
timogatis felhasin6las6nak ellen6rz6s6re feljogositott szervezetek
-a
kd;;;,;;"k felhaszn6l6sSnak nyilv6nossrig6r6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelm6ben
illerve titokra
^ s)erz6d6s l6nyeges tartalmira vonatkoz6an a tfujlkoztatist iizleti
megk6tend6
teljesit6s6be bevonni kiv6nt
hivatkozirssal nem tagadja rnlg e. e k<ivetelm6nyeket a szerzodds
valamennyi alv6llalkoz6val szemben is 6rv6nyesiti'

7.2.

pontja alapjan jelen szerz6d6s
A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (l) bekezd6s6nek d)
izleti titok cim6n nem
nyilvilnos, annak tartalmivalZs teljesit6s6vei kapcsolatos t6j6koztatbs
tagadhat6 meg.

j

.3.

V6llalkoz6 utasit6s6ra, megrendel6sre,
A jelen szerzdd6s teljesitdse sor6n a Megrendel6 reszdrola
6s a teljesit6s igazol6s6ra jogosult szem6ly:

LaklziGiborvirosiizemeltet6siosztfilyvezetil

Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri v5ros Polg6rmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L' u' 1-3'
Tel.: 06-941520-192
Fax 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely'hu

L

kapcs6n nyilatkozattetelre
A jelen szerzod6s teljesitdse sor6n a Villalkoz6 r6sz6r6l a szerzldes
6s kapcsolattart5sra

jogosult szem6ly:

Gerdenics Zsolt iigYvezet6
Lev6lcim: 9552 V6s5rosmiske, 185 12 hrsz'
Telefon: +36 30 2175400
Fax:-E-mail : edutePkft@gmail.com

sz6l6 2011' 6vi
VSllalkoz6 kijelenti, hogy e szerzod6s mell6klet6t klpezic, az itllamhiatart6sr6l
tekintettel
cxcv. torv6ny +r. s ro'i bekezd6s6ben 6s 50. $ (1) blkezd6s c) pontjSban foglaltakra
(l)
bekezd6s
3'S
tdrv6ny
CXCVI'
6vi
2011.
tett nyilatko ,uta alapli, a nemzetivagyonr6l sz6l6
t. pontja szerinti 5tl6that6 szervezetnek minSstil'

j.4

8.

Aszerz6d6sm6dositisa
a
l4l. g-6ban meghatirozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatj6k
illet6leg az ajfunlat tartalma
szerz6d6snek a felhiv6s , akozbeszerz6si dokumentumok felt6telei,

g.1. A Felek

csak a

Kbt.

alapj 5n meghathr ozott r6sz6t.

hogy nem minosiil a szerz6d6s m6dosit6snak a 7.3. pontban meghat6rozott
b6rmely v6ltozis'
kapcsolattartO szemetlUen, illet6leg az el6rhet6s6gben bek<ivetkezett

8.2. A Felek rcigzitik,
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9.1

JogviszonY megsziin6se
.

9.2.

9.3.

A

szerz6d6s a teljesit6ss el,

a

jogut6d
szerzod6s id6tartamSnak lej6rat6val, b6rmelyik f6l

i

a m6sik f6l sirlyos
B6rmelyik f6l jogosult a jelen szerzodlst azonnali hat6llyal felmondani
pont
hatitrozzameg
9'4'
6s
a
a
9'3'
eseteit
szerz6d*sszeg6se eset6n. A"sirlyos szetzoddsszeg6s
jelenti, ha
A V6llalkoz 6 r6sz6rol a szerzodls sirlyos megs6rt6s6t
a) v6llalkoz6 a teljesit6st jogos/m6ltanyolhat6 ok n6lktil megtagadja
bi a teljesit dskizii6lagu VaituttorO 6riekkor6ben felmertlt okb6l lehetetleniil el
:o *pot meghalad6 k6sedelem, vagy hib6s teljesit6s eset6n.
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9.4.

ndlkiili

megegyezds6vel' illet6leg
megsztin6sdvel, teljesit6s lehetetlenn6 v5l6s6val, a Felek kdzos
azonnali hat6llu felmondSssal sztinik meg'

jelelli

A Megrendel6 r6sz6r6l a szerz6d6s sirlyos megs6n6s6t
lehetetlenn6 tev6
a) az egyittmiikdd6si szabilyoknak u vattuitor6 szeiz6d6sszerii teljesit6s6t
megs6rt6se,

v5lt fizet6si
Megrendel6 a V6llalkoz6 fizet6si felszolit6sa ellen6re esed6kess6
idopontot koveto 60 rrapot
k6telezetts6g6nek neki felr6hat6 m6don az es,:d6kess6gi

b) ha

a

meghalad6an sem tesz eleget.

9.5.

- ha sziiks6ges olyan hat5ridovel,
Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles aszerzoddstfelmondani
gondoskodni tudjon -, ha
amely lehetov6 ieszi,ho{y aszerz6ddssel drintett feladata ell6t6s6r6l
kozvet leniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
a) a Villalkoz6ban kozvetetten vagy-vagy
szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet' amely
valamely olyan jogi szem6ly
meghathtozott felt6tel;
tekintet6ben f"nrittl Kbt. 62. g (libekezd6t [1p*t tU) alpond6ban
r6szesed6st szerez
tulajdoni
meghalad6
25o/o-ot
b) a v6llalkoz6 kozvetetten vagrkozvetleniil
amely
jogk6pes
szervezetben'
joga
szerint
jogi
vagy szem6lyes

valamely olyan

szem6ly-ben

tekintet6ben f"nrait a Kbt.

OZ. $ (f ) Letezdes

t0

[1 ponitU; alpontj6ban meghatirozott felt6tel'

f-

9.6. A Kbt. 143. S (1) bekezdds6nek megfeleloen a Megrendelo

aszerzoddst felmondhatja,vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - aszerzodestol elillhat, ha:
a) felt6tleni.il sziiksdges a szerzodls olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
alapj6n rij kozbeszerz6si elj5rfst kell lefolyatni;

Kbt. 141.

$

b) a V6llalkoz6 nem biaositja a Kbt. 138. $-6ban foglaltak betart6sit, vagy a V6llalkoz6
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k6vetkezettbe, amely nem felelmeg a Kbt. 139. $Sban foglaltaknak.
9.7

.

9.8.

L0.

Megrendelo koteles a szerzSd6st felmondani, yagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha
a szerzodes megkdt6s6t kdvetoen jut tudom6s6ra, hogy a Vrlllalkoz6 tekintet6ben a kozbeszerzdsi
elj6r6s sor6n kizi{r6 ok 6llt fenn, 6s ezertki kellett volna zrlrni akozbeszerz6si eljrir6sb6l.
Ha a Megrendelo a v6llalkoz6si szerzod6st a fentiek alapj6n felmondja, rigy a V6llalkoz6 6s a
Megrendelo koz<itt elsz6mol6si jogviszony keletkezik. A Megrendelo felm6ri a V6llalkoz6 6ltal
a felmond6sig szakszeriien 6s megfelelS minSs6gben elv6gzett feladatokat ilweszi 6s ellen6rt6k6t
a V6llalkoz6nak megt6riti. A MegrendelS az elozo m6dszerrel 6tvett 6s felm6rt munk6k
ellen6rt6kdbSl levonja azt akilrit, amely a hib6s vagy szakszertitlen munkar6szek kijavitrisrib6l,
illetve m6s vSllalkoz6 munk6ba tort6no bevon6s6b6l erednek.

Zir6

rendelkez6sek

10.1. Jelen szerz6d6s kizir6\ag a felek Sltal alilirt meg6llapod6s ritjrln m6dosfthat6. Sz6beli m6dositils,
nyilatkozat, mell6k- vagy h5tt6r-meg5llapod6s 6rv6nytelen.
10.2.

A

Felek meg6llapodnak abban, hory a kozcitti.ik felmeriil6 esetleges jogvitSt - fokozoff
egyiittmiikod6si kritelezettseg mellett - tirgyalisos riton pr6b5lj6k meg rendezni, ennek
eredm6nytelens6ge eset6re a jogvita eldont6s6re hatriskdrt6l fiigg6en kik6tik a Szombathelyi
J6r5sbir6s6g, illet6leg a Szombathelyi Torv6nysz6k illet6kess6g6t.

10.3. A jelen szerzod6s elv6laszthatatlan mell6klet6t kdpezi az ajhnlattdteli felhiv6s, a k<izbeszerzdsi
dokumentumok (ennek r6szek6nt a rdszletes feladatleirSs), az eljitris sorSn feltett k6rd6sek 6s
azokra adott vilaszok, a p6nziigyi-mriszaki iitemez6s, valamint a V5llalkoz6 ajitnlata.
10.4. Jelen szerzodds magyar nyelven kdsziilt.
nyelv szab6lyai 6rv6nyesek.

A

szerz6d6s b6rmilyen 6rtelmez6se eset6n

a maryar

10.5. A jelen szerz6d6sben nem szabilyozottk6rd6sekben akozbeszerz6sekrol sz6l62015.6vi CXLIII.
tdrv6ny (Kbt.), a Polgrlri T6rv6nykonyvr6l sz6l6 2013. evi V. torv6ny. (Ptk.), valamint a 3.2.
pontban felsorolt jogszab6lyok rendelkez6sei az irSnyad6k.
10.6. Szombathely Megyei Jogti V6ros Onkorminyzata kdtelezetts6gvSllalisi, ellenjeryzdsi
utalvinyozhsi 6s 6rv6nyesit6si elj6r5s5r6l szol6 412014. (Xl.l7.) sz6mir polgirmesteri utasitis
alapjSn jelen szerzdd6s alilirilshra Ill6s KSroly alpolg6rmester jogosult.
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11. Hat6lybal6p6s

j6v6.
A Felek a jelen szerzod6st, mint akaratukkal mindenben megegyezotc6gszerii al6ir5sukkal hagyjSk
3
Jelen szerz6d6s 4 (n6gy) eredeti p6ld6nyban k6szillt, amelybol 1 (egy) eredeti p6ld6ny a VSllalkoz6t,
(h5rom) pdldSny pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely,

2018. tt./-

\C-

I ls6l u

Szombr rhely Megyei Jogu lVdros

rinttli

0t )I rit6

Kft.

Onkorm6nyzata

Kdpviselo neve:

K6pvisel6 neve:

Ill6s K6roly

Gerdenics Zsolt

alpolg6rmester

ij;gY:vez.et6

V6llalkoz6 k6pviselet6ben
Els6 Dundnt0ll Uteprt6 nn.
9552 Vdseh[Iniske 195/2 hrsz
Ad6szAm' )a+l AAl *r-,t a

qT/
A kotelezetts6gv6l lal6st Penzij

Cq.:1849-110095

llenjegyezte:

t2

