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1.

Aszerzfidfis tdrgya

l.l. A Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6, mint aj6nlatk6r6 ,l Szombathely, Kildtf u. 6s Dob utcdk
burkolat javitdsa vdllalkozasi szerziidds keretdben" tdrgyban a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. t<irv6ny (a tovSbbiakban Kbt.,) I15. $ (l) bekezd6se alapjhnlefolytatott kdzbeszerzesi elj6r5sban
hozott d<int6s6nek megfelel6en a V5llalkoz6val kdt szerz6ddst.
1.2.

A V6llalkoz6 az ig5nyelt feladatok elliltAsifi - a Megrendel6 ig6nyeit figyelembe v6ve, a jelen

szerz6ddsben rdgzitett felt6telekkel - v6llalja.
1.3. A szerz6dds tirgya:
A Szombathely, Kil5t6 u. 6s Dob utc6k burkolat javit6sa.

A beruhriz6s rdszletes felt6teleit aszerzodes mell6klet6t k5pezl miiszaki leiristartalmazza.
1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok r6s;zletes mtiszaki leir6sSt akozbeszerz6si elj6r6s sorSn rendelkez6sre
bocsStott kozbeszerzesi dokumentumok tartalmazzilk, amelyek jelen szerz6d6s elvrilaszthatatlan
mell6kletei.

1.5. A teljesit6s helye:

9700 Szombathely, Kil6t6 - Dob utca (4362 lvsz, 434218 hrsz, 4324 hrsz, 4347 l12 hrsz)
2. A szerz6d6s id6tartama:

A

teljesit6s v6ghat6rideje a szerzoddskdt6st6l szitmitott 6 h6nap. (A szerzldeskdtdst6l szhmitott 6.
a nap, amely szitmfunii fogva megfelel a szerz6d6skdt6s dStum6nak, vagy ha az adott

h6napban az

h6napban ilyen nap nincs, akkor a h6nap utols6 napja.)
3. Vrillalkozrisi
3.1

.

dij, fizet6si felt6telek

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a V5llalkoz6t az I .3. pontban megjelolt feladatok ell5t6s66rt
6sszesen 49.641.243,- Ft + 27% 6fa, azaz negyvenkilencmilli6-hatszhznegyveneryezerkeltilsziznegyvenhdrom forint + 27%o 6fa m6rt6kii vrlllalkozrlsi dij illeti meg.
Az egyes r6szfeladatokra vonatkozo v6,llalkoz6si dij a csatolt rdszletes koltsdgvet6s szerint.

A v6llalkoz6si dij

tartalmazza a felhfv6sban 6s a dokumentiici6ban meghathrozott valamennyi
feladat ellen6rt6k6t. A vrillalkoz6si dij emellett tartalmazza a szerzoddsszerii teljesit6shez
sztks6ges, a feladatlefrSsban meghat6rozott mennyis6gi 6s min6s6gi elv6ri{sok szerinti
valamennyi kolts6get. A szirmla kifizet6s6nek felt6tele a Megrendelo 6ltal al6irt, a szerzodl,sszerii

teljesit6sre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s. A teljesft6sigazolilst2 (ketto) p6ld6nyban kell elk6sziteni.
A szfimlilt egy eredeti 6s k6t milsolati pdldSnyban kell benyrijtani.

Ut6lagos szitmszaki-, mennyisdgi-, 6s mtiszaki 6szrev6telekre val6 hivatkoz6ssal

a

vSllalkoz6i dij

6s a hat6rid6 nem m6dosithat6.

Az ifialinyitr

fedezetet nyrijt mindazon munk6k elv6gz6s6re 6s felmeriilo k<ilts6gekre, amelyek

sztiks6gesek

szerzoddsszeri, szakszerti 6s komplett

az l. pontban meghatfirozolt munk6k

megval6sitiis6hoz. A V6llalkoz6 a szerzoddses 6ron feltil semmilyen cimen tdbbletkolts6get nem
6rv6nyesithet.
Abban az esetben, amennyiben aYiilalkoz6 a v6llalkoz6i dijat alulprognosztiziita. az ebb6l ered6
pluszkdlts6geket, kiadSsokat stb. nem h6rithada ilt a Megrendel6re 6s ez nem mentesiti a teljesit6si
kd,telezetts6g al6l. A nett6 vSllalkoz6si dijon feliil a MegrendelSvel szemben csak az iitalfinos

forgalmi ad6 (r[fa) 6rv6nyesithet6. A szSmlLzisilra 6s a pdnziigyi teljesit6sre eryebekben a
teljesit6s idSpontj6ban hat6lyos Sfaszabillyok 6s 6fa %o alapjhn kertilhet sor.
).2

A VSllalkoz6 egy reszszhmlilt 6s egy vegszimlit jogosult

benyrijtania k<ivetkezo iitemez6s
szerint:
- I. r6sszSmla: a kivitelez6s 50 o%-os k6sztilts6gi szint el6r6se eset6n a nett6 villalkoz6i dij 50
%-a mdrt6kben.
- V6gsz6mla: a kivitelez6s 100 %-os k6szi.ilts6gi szint el6r6se eset6n a nett6 vSllalkoz6i dij 50
%-a m6rt6kben.
- A szhmlilzilsra a leigazolt teljesit6st k<ivet6en van lehet6s6g. A teljesit6st igazol6 okirat a
szhmla mell6klet6t kell, hogy kepezze.
- V6gsz6mla benyrijtSsa: a javitSs mtiszaki iltadds-ilfreteli eljSrSsSnak lez6risa utSn van
lehet6s6g. Asz6ml6zisra a leigazolt teljesit6st kdvet6en kertlhet sor. A teljesit6st igazol6 okirat
a szbmla mell6klet6t kell, hogy k6pezze. A v6gszimlSt az el6legsz6mlSval csokkentett
m6rt6kben kell ki6llitani.
A v6gsz6mla benyrijt6s6nak felt6tele azintlzmeny miiszaki 6tad6s-6tveteli elj5r6s6naklezhrisa.
Amennyiben a (rdsz)sz6mla tartalmaz a projekt keret6ben elszSmolhat6 6s nem elszfmolhat6
kdlts6geket is, akkor ezeket a k<ilts6geket szdmlfun beli.il ki.il<jn t6telk6nt megbontva kell
szerepeltetni.

A sz6ml6n fel kell ttintetni azalibbiakat:
- a v 6,llalkoz6 bankj a n ev6t, banksz6m I a szilmht, ado szhmht1'
- a megrendel6 nev6t, cim6t, ad6szhmfit;
- a,,rdszszhmla" vagy,,v |gszimla" megnevez6st.
A kifizet6sek 6s az elsz6mol6s p6nzneme a magyar forint (HUF).

3.3.

A fizetdsi felt6telek:
A Megrendelo a Kbt. 13 5. $ (8) bekezd6sdnek megfelelo en a szerzod6s - tartal6kkeret 6s Sltal6nos
forgalmi ad6 n6lktil sz6mitott - elsz6molhat6 osszege legfeljebb 20 o/o-imak megfelelo m6rt6kti
eloleg ig6nybev6tel6nek a lehetos6gdt biaositja eloleg-visszafizetdsi biztosit6k ellen6ben.
Az eloleggel a v6gsz6ml6b6l kell elsziimolni.
Az 6pit6si beruhrizSsok, valamint az lpitdsr beruhSz6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s m6rnoki
szolg5ltat6sok kozbeszerz6s6nek rdszletes szabrllyair6l sz6lo 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-6nak (l) bekezd6se alapjSn a Megrendelo a
Kbt. 135. $ (7) bekezd6s6ben foglalt el6leget a V6llalkoz6 k6r6s6re legk6s6bb az epitesi
munkateriilet fitadbsfit kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.
A Megrendelo az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az lpitdsi beruh5z6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi
6s m6rnoki szolg6ltat6sok kozbeszerzds6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 321A. $-inak megfeleloen a kovetkez6k szerint fizeti ki a szerzoddsben foglalt
ellen6rt6ket:
,,(1) A aj6nlatk6rok1ntszerzodo fdl, valamint - eur6pai uni6s tiimogat6s eset6n sziilitbi kifizet6s
sor6n - a kifizet6sre koteles szervezet, ha az aj6nlattevokdnt szerzodo fel a teljesiteshez
alv6llalkoz6t vesz ig6nybe, a Ptk. 6:130. $ (1>(2) bekezd6s6tol eltdroen a krivetkezo szabirlyok
szerint koteles az ellenszolg6ltat6st telj esiten i :
a) az ajhnlattevokdnt szerzodo felek legk6sSbb a teljesit6s elismer6s6nek idopontj6ig k<itelesek
nyilatkozatot tenni az ajinlatkeronek, hogy kozi.iliik melyik mekkora osszegre jogosult az
el len szol griltat6sb6l;
b) az <isszes ajinlattev6kent szerzodl f6l legk6s6bb a teljesit6s elismer6sdnek idopontj6ig koteles
nyilatkozatottenni, hogy aziltalaateljesit6sbe bevont alv6llalkoz6k egyenk6nt mekkora osszegre
jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejrileg felhivja az alvhllalkoz6kat, hogy 6llits6k ki ezen

szilml6ikat;

c) az ajfinlattev6k6nt szerzodl felek mindegyike a teljesit6s elismer6s6t

k<jvetoen 6llitja ki
szilmlilji./., a szimlirban rdszleteme az alvillalkoz6i teljesit6s, valamint az ajinlattevoi teljesit6s
m6rt6k6t;
d) a c) pont szerint aszilmlfibanfeltiintetett alvSllalkoz6i teljesit6s ellendrt6k6t azaj6nlatkdr6k6nt
szerz6do f6l - eur6pai uni6s t6mogatSs eset6n szhllit6i kifizetds sorSn a kifizet6sre kdteles
szervezet - tizen<it napon beliil 6tutalj a az ajilnlattevoknek;
e) az ajinlattevok6nt szerzodo fel halad6ktalanul kiegyenliti az alviilalkoz6k szimlilit, vagy az
adozhs rendj6r6l szol62003.6vi XCII. t<irv6ny (a tovSbbiakban: Art.) 36lA. $ (3) bekezd6se
szerint azt vagy annak egy reszdt visszatartja, illetve az alvillalkoz6val kotott szerz6d6sben
foglaltak szerint az alvSllalkoz6i dij egy reszet visszatartja;
f) azajfunlattevok6nt szerzSdo felek 6tadj6k az e) pont szerinti 6tutal6sok igazol5sainak miisolatait
vagy az alv6llalkoz6 koztartozhst mutat6 egytittes ad6igazolls6nak mSsolat6t az ajinlatk5rok6nt
szerzodo f6lnek (annak 6rdek6ben, hogy az aj6nlatkdrdkent szerzbdb f6l megSllapithassa, hogy
az ajinlattevlkdnt szerzod6 f6l jogszer[ien nem frzelte ki a teljes osszeget az alv6llalkoz6nak);
g) az ajhnlattev6kdnt szerzbd6 felek 5ltal benyrijtott sz6ml5ban megjelolt, fovSllalkoz6i teljesit6s
ellen6rt6k6t az ajilnlatkerok6nt szerzodo f6l - eur6pai uni6s tiimogat6s eset6n sziilit6i kifizet6s
sorin a kifizet6sre koteles szewezet - tizenot napon beltil Stutalj a az ajitnlattev6k6nt szerz6dd
feleknek, ha ok az alv6llalkoz6kkal szembeni fizetdsi kotelezetts6giket az Art.36lA. g-6ra is
tekintettel telj esitett6k;
h) ha az aj6nlattev6k1nt szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti k<itelezetts6g6t
nem teljesiti, az ellenszolgr{ltat6s fennmarad6 reszet az ajinlatkero (vagy a kifizet6sre koteles
szervezet) 5rzi,6s az akkor illeti meg az ajbnlattevot,ha az aj6nlatk6r6 rdszdre igazolja,hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kotelezetts6g6t teljesitette, vary hitelt drdemlS irattal igazolja,hogy az
alvrillalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajbnlattevo iital a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy r6,szdre;
i) r6szben vagy egdszben eur6pai uni6s t6mogatrisb6l megval6sitottkozbeszerz6s eset6n a d) pont
szerinti hatrirido harminc nap.

(2) A felek kizbrolagaz(1)bekezd6s g) pontja szerinti ellenszolgiiltat5s halasztott teljesit6s6ben
rlllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. $ (3) bekezd6s6nek megfeleloen. Az Art. 361A. g (3) bekezd6s6t
azajinlaltevokdnt szerzodo f6llel szemben csak az (1) bekezdds g) pontja szerinti osszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolg6ltat6st tobb r6szletben teljesiti az ajdnlatkerok6nt szerzod6st kdto f6l vagy a
kifizet6sre koteles szewezet, minden r6szlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (l) 6s (2)
bekezddst.

(4) Ha a kozbeszerzdsi szerzodds teljesit6se 6rdekeben a nyertes aj6nlattevo (ajSnlattevok)
projekttrlrsas6got hoztak l6tre, e $ alkalmaz6s5ban a nyertes aj6nlattevokentszerzodo f6l alatt a
projekttiirsas5got kell 6rteni."
Az idezett jogszab|lyi rendelkez6s sor6n a Megrendelo ,,aj6nlatk6rok6nt szerzodo f6l"-nek. mig
a Vil lalkoz6,,aj 5n lattevokent szer zo d5 fe l"-n ek m i n o sii l.
A Megrendel5 a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek megfeleloen a szerz6d6sen alapul6
ellenszolg6ltatrlsb6l eredo tartoz6sSval szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemti 6s lej6rt
k<jvetel6s6t szSmithatj a be.

A Kbt. 135. $-6nak (l) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a szerzodds teljesit6sdnek elismer6s6rol
(teljesit6sigazolin)vary az elismer6s megtagadiis6r6l legk6sobb a V6llalkoz6 teljesit6s6t6l vagy
az errol sz6l6 irrlsbeli 6rtesit6s kezhezvetel6t5l sz6mitott tizenot napon beliil irSsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-5nak (2)bekezddse alapj6n, ha a V6llalkoz6 irSsbeli 6rtesitdsdre (k6szre jelent6s) a
Megrendel6 a szerzodlsben az fitadils-iltveteli eljSr6s megkezd6s6re meghat6rozott hat6rid6t
koveto tizen<jt napon beltil nem kezdi meg azittad6s-6tv6teli eljSrrist,yz{y megkezdi, de 15 napon
beltil nem fejezibe, a V6llalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazolist k<iteles kiadni.
A32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolgiitatils kifizet6s6re csak az adott
munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesit6sigazolis kirillitrls6t kovet6en kertilhet sor.
Megrendel6 tartal6kkeretet nem hat6roz meg.

A

szerzodes tirgya szerinti 6pitdsi beruh6z6s az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi
CXXVII. tcirv6ny 42. $ (1) bekezd6s b) pontja alkalmaz6sriban 6pit6si hat6sr{gi enged6ly-kdteles.

Irrlnyad6 j ogszab5lyok:

a) azLltalflnos forgalmi ad6r6l szolo2007.6vi CXXVI. torv6ny;
b\ az ad6zhs rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrv6ny 36lA g;
c) az illlamhinartdsr6l sz6l6 201l. 6vi CXCV. tdrv6ny;
d) az 6llamhiutartilsrol sz6l6 tcirv6ny v6grehajtSs5r6l sz6l6 3681201l. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) az 6pit6si beruhdzrisok, valamint az lpitesi beruhr[zrisokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s m6mrjki
szolgdltat6sok kdzbeszerz6s6nek r6szletes szabhlyairol sz6lo 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet.
3.4.

VSllalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel <isszefi.igg6sben olyan
k6lts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alponda szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6kdteles j<ivedelm6nek
csrikkent6s6re alkalmasak.

3.5.

V6llalkoz6 aszerzodds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendelo
szbmilra megismerhet6v6 teszi 6s a 9.5. pontban meghathrozott (a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se
szerinti) i.igyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

3.6.

A Kbt. 135. $-6nak

(l) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a szerz6d6s teljesit6sdnek elismer6s6rol
(teljesitdsigazolSs) vary az elismer6s megtagad6sSr6l legk6s6bb a VSllalkoz6 teljesft6sdt6l vagy
az er:l6l sz6l6 irisbeli 6rtesit6s kezhezvetel6tol sz6mitott tizenot napon beliil irisban kdteles

nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-6nak (2) bekezd6se alapjSn, ha a V6llalkoz6 irSsbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelent6s) a
Megrendel6 a szerzoddsben az ifiadis-ifiveteli eljrlr6s megkezd6s6re meghatSrozott hat6ridSt

koveto tizenot napon beliil nem kezdi meg azitadis-irtvdteli elj6r6st, vagy megkezdi, de 15 napon
beli.il nem fejezibe, a Vdllalkoz6 k6r6sdre a teljesit6sigazolist koteles kiadni.
A32212015. Korm. rendelet 31. $-5nak megfeleloen az ellenszolgiitatbskifizet6s6re csak az adott
munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s kidllftSs6t kcivetden keriilhet sor.

3.7. A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek megfeleloen a szerz6ddsen alapul6
ellenszolg6ltat6sb6l eredo tartoz6s6val szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemti 6s lej6rt
kovetel6s6t sz6mithatja be.

4.

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendelo

kotelezettsdge a jelen szerzod6s alSirisitt koveto 3 (h6rom) munkanapon beliil
minden olyan adat, inform6ci6 6s dokumentum 6tad6sa, amely a V6llalkoz6 feladatainak
szerzod6sszerii ell6t6s6hoz sziiks6ges, olyan m6don, amely azonosithat6vil teszi az iltadott
dokumentumokat, illetoleg ellenorizhetoen igazolja a VSllalkoz6 fel6 tortdnt adat- 6s
informSci6szolghltatis tartalm6t. A MegrendelS koteles a jelen szerzoddsteljesit6se szempontb6l
fontos munkakort betolto munkat6rsait kijelolni 6s a V6llalkoz6val val6 folyamatos
kcjzremtikod6siikrol gondoskodni.

4.2.

Megrendelo k<jtelezetts6get v6llal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sitSsi$ c6lz6 v6llalkoz6i
munkav6gz6shez k6sedelem n6lkiil meghozza a sziiks6ges dont6seket, egyetdrlese eset6n
j6vdhagyja az el6 terjesztett dokumentumok tartalmitt, illetve ellenvet6s eset6n kifog6sait ir6sban,
indokolSssal ellitva k<izli V6llalkoz6val. A tovSbbitand6 dokumentumokat - azok tartalnriival
val6 egyet6rt6se eset6n - faxon, illetve post5n megkiildi az lrintettek r6sz6re, azokban az
esetekben, amikor arra VSllalkoz6 felk6ri.

4.3. A

VSllalkoz6 koteles a Megrendelo figyelm6t iriisban felhivni az esetleg cdlszenitlen, yd5y
szakszeriitlen utasitiisra. Ha a Megrendel6 az utasit6shoz az irhsban rogzitett figyelmeztet6s
ellen6re is ragaszkodik, fgy az utasitiisb6l eredS k6rok Megrendel6t terhelik.

5.

A VSllalkoz6 jogai

5s kiitelezetts6gei

5.1. A

V5llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodds szerinti munk6kat megfelel6 m6rt6kben
megismerte 6s felm6rte, a sztiks6ges kieg6szit6 ti$ekoztatilsokat megkapta, igy a beadott ajilnlata
teljes kdni, 6s tudom6sul veszi, hogy kizir6lag a fentiekben r6szletezettek szerint tarthat csak
ig6nyt a v6llalkoz6i dijSnak megemel6s6re. A nem megfelel6 felm6r6sb6l, yz{! egy6b, pl.
sz6mit6si hib6b6l ad6d6 t<ibblet munkat6telek miatt megt6rft6si ig6nnyel
szemben nem jogosult fell6pni.

a Megrendel6vel

5.2. A V6llalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerzod6s megkdtds6t kovetoen a koteles viseli annak
jogkovetkezm6ny6t, amely a kiviteli tervdokumentrici6 olyan hi6nyoss6gSb6l ad6dik, melyet a
t6le elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett 6szlelnie kellett volna, de aszerzod6skdt6st megelSz6en
a k<izbeszerz6si elj6nis sor6n kieg6szito t6j6koztatris keret6ben nem jelzett. A v5llalkozdri dij
meghatirozilsinii figyelembe nem vett azon munki{k is, amely n6lkiil a mri (6pitm6ny)
rendeltet6sszerihasznfilatra alkalmas megval6sitisa nem tort6nhet meg (tobbletmunka) szint6n a
V5llalkoz6t terhelik.

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti azt is, hogy a munkSk nem megfelelo ismeretdre visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egy6b ttibblet-kovetel6ssel sem l6phet fel, k6sedelmdt ezzel nem indokolhatja.
A kivitelez6si munkSk alapjirt kdpezo mriszaki dokumentSci6nak megfelelo kivitelez6s
pontossSg66rt, teljess6g66rt, alkalmass5g56n 6s szab6lyossirg66rt a V6llalkoz6 felel. A mtiszaki
dokumentSci6 azon hibijhert, mely kello gondos 6ttekint6s eset6n a szerzodls megk6tds6t
megelSz6en meg6llapithat6 lett volna, szint6n a Villalkoz6 felel.

A Vrlllalkoz6i dij tartalmazza - az epitoipari kivitelezdsi tev6kenys6gr6l sz6l6 19112009 (lX.l5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezd6s6ben irtakon feltil - minden olyan mtiszakilag sziiks6ges feladat

5.4.

elvdgzds6t, esetlegesen szi.iks6ges enged6ly beszerzdsdt, felt6tel teljesit6sdt 6s azok kolts6gdt is,
amely a kiadott dokumentSci6k b6rmely r6sz6bol, rendelkez6s6bol meg6llapithat6an, vagy a jelen
szerz6d1s teljesit6s6hez, a miszaki 6tad6s-6tv6telhez, iizembe helyezeshez, v6gleges haszndlatba
v6tel6hez sziiks6ges, fiiggetleni.il att6l, hogy az adott feladat, felt6tel, illewe munkanem a kiadott
kolts6gvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e, vagy sem, 6s/vagy
amelynek, term6szete folyt6n, mtiszaki nagys6grendje pontosan el6re nem volt meghatiirozhat6.
5.5.

A Vrillalkozo aszerzodes t6rgy6t kepezo munkSkat jelen v6llalkozdsi szerzod6s felt6telei alapj6n
vegzi el - a magyar ds eur6pai uni6s szabv6nyok elofr6sai szerint - elso osilillytt minos6gben.

5.6.

A vdgzett munka vit6ja

5.1

A

eset6n, ha a vizsgdlat eredm6nye a V6llalkoz6 szbmira elmaras;ztal6,
annak kolts6g6t V5llalkoz6 koteles viselni.

V6llalkozo feladata a kivitelez6si munk6khoz sziiks6ges valamennyi seg6dszerkezetek
telepitdse, helyszinen tart6sa, mozgatisa 6s a kivitelez6s befejez6sekor a munkateriiletr6l, a
viillalkoz5s munkavdgz6si teri.ilet6rol tdrt6n6 eluivolitiissal. A Vrillalkoz6 kotelezetts6g,e, hogy a
tertilet orzeserol sajSt k<ilts6g6re gondoskodj6k a munkakezd6stol a munkateriilet
visszabocsiit6sSig (a mriszaki ifiadils-fifretel 6rv6nyes lezirisirt kdvet6 idopontig).

.

A

V6llalkoz6 koteles a szabvinyok 6ltal eloirt ellen5rz6seket folyamatosan elv6gezni, a
meg5llapitott hib6kat 6s hi6nyoss6gokat halad6ktalanul megsztintetni, az int6zked6seket

5.8.

dokument6lni.

5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve aj6t6ll6si idoszakban olyan hi6nyossdgok deriilnek ki,
amelyek szakszertitlen munkav6gz6sre vagy cs<ikkent 6rtdkii anyagokra vezethet6k vissza, akkor
ezeket Villalkoz6 felsz6lit6sra, azonnal t6rit6smentesen 6s eg6sz6ben koteles megsziintetni,
illetve a hib6s term6ket k<jteles kicser6lni. Amennyiben V6llalkoz6 l5 napon beliil nem tesz eleget
a felsz6litisnak, Megrendel6nek joga van a munkSt V6llalkoz6 kolts6g6re elv6geztetni,

kijavittatni.

5.10. A V6llalkoz6 kdteles munkijrit olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relSthat6 akad6ly
id6ben megsziintethet6 legyen 6s ennek 6rdek6ben Megrendel6 figyelmdt ezen
akadiiy oztat6sokra id6ben
5.1

l.

fe I h ivj a.

A VSllalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyamatosan koteles teljes kcinien 6s saj5t felelos hat6skordben
az 6rv6nyes munkav6delmi 6s ttizv6delmi el6ir6sokat betartani 6s betartatni, dolgoz6i rdszdre a
munkav6delmi eloir6sok szerinti eg6szs6giigyi vizsg6latokat elvlgeztetni, a munkav6delmi
oktat6sokat megtartani, a sztks6ges v6delmi 6s biztosit6 eszkoztiket rendelkezdsre bocsiitani,
alkalmazni 6s haszn6latukat folyamatosan ellen6rizni.

5.12. A V6llalkoz6 munkav6gz6skor olyan g6peket kdteles iizemeltetni, amelyek azizembetart6shoz
sztiks6ges 6rv6nyes enged6lyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sztiks6ges k6pesit6st megszerezt6k,
6s amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocs6t6si hatrir6rt6ket nem haladjrik meg.
5.I3

.

5.14.

A Vrillalkoz6n ak az anyagok 6s eszkd,zdk mozgatSs6t 6s trlrol6sSt rigy kell v6grehaj tania, hogy az
ig6nybe vett k<iztertletek 6s azokmiitirgyai k6rosodSst 6s s6riil6st ne szenvedjenek. Az igdnybe
veff kcjzteriiletek helyreiilitirsinal kapcsolatos minden tev6kenys6g aYiilalkoz6 feladata 6s azok
kolts6gei is 6t terhelik.

A

V6llalkoz6 sajSt kdlts6g6n tartozik biztositani a munkateriilet eszt6tikailag ellbgadhat6
lehatrirolSsit, ellen6rz6s6t, megtenni az dsszes 6sszeni l6p6st a kornyezet v6delm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkozSs6ban, valamint elkertilni a szem6lyek,

kcizvagyon vagy m6sok k5r6t 6s s6riil6sdt, amelyet
kornyezeti hat6s okoz.

a

l6gszennyezds,

zaj vagy egy6b k6ros

A

5.15.

munkav6gz6sekhez sziiks6ges ideiglenes viz, csatorna 6s elektromos csatlakozSsi pontok
kialakit6sa a V6llalkoz6 feladata, 6s kcilts6ge. A felhaszn6lt energia, viz, stb. mennyis6get a
VSllalkoz6 szhmla ellen6ben koteles megtdriteni, amennyiben sziiks6ges, azalmerokfelszerel6se
is a Kivitelezo kolts6ge.

5.16. Alv6llalkoz6k, teljesit6si seg6dek, egy6b kozremiikddok (a tovribbiakban: alvrillalkoz6)
ig6nybev6tele:
5. I 6.

1

.Az alvillalkoz6i teljesit6s osszesitett arfinya nem haladhatja meg a szerzodds ertekenek

it.

65%o-

AzalvSllalkoz6knak a szerziSdl,steljesit6s6ben val6 r6szv6tele arinybtazhatdrozzameg, hogy
milyen ar6nyban r6szesiilnek aszerzodds 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil szitmitottellen6rt6k6b6l.
5.16.2.A V6llalkoz6 a teljesit6shezakozbeszerzdsi eljilritsban az alkalmassSg6nakigazolirs6ban rdszt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezd6se szerint az elj6rSsban bemutatott
k<jtelezetts6gvSllal6snak megfelelSen, valamint a Kbt. 65. g (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben
6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint krjteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g
igazol5srihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor
maradhat el, vagy helyetttik akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az irtalakulils, egyesiil6s, sz6tv6l6s
ritj6n tdrt6nt jogut6dlSs eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lkiil vagy a
helyette bevont tj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerz6si
elj6rSsban az adott alkalmassSgi kcjvetelm6ny tekintetdben bemutatott adatok alapj6n a
Megrendel6, mint aj6nlatk6r6 sziikitette az eljitrilsban r6szt vev6 gazdasSgi szerepl6k szfumfut, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyen6rt6kii m6don megfelel - azoknak az alkalmass5gi
kovetelm6nyeknek, amelyeknek a V6llalkoz6 a k<jzbeszerzdsi eljhrhsban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyi.itt felelt meg.

5.16.3.4 V6llalkoz6 a szerzodds megkot6sdnek id6pontjriban, majd - a k6s6bb bevont alv6llalkoz6k
tekintet6ben - a szerzodds teljesit6s6nek idotartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alv5llalkoz6t bejelenteni, amely rdsztvesz a szerz6d6s teljesit6s6ben, 6s - ha a
megel6z6kozbeszerzesi elj6r6sban az adott alvSllalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel
egyiitt nyilatkozni vagy az drintett alvSllalkoz6 nyilatkozatrit benyrijtani arr6l is, hogy az illtala
ig6nybe venni kiv5nt alv6llalkoz6 nem 6ll a megeloz6kozbeszerzdsi elj6r6sban el6irt kiz6r6 okok
hatiiyaalatt.
5.16.4.Ateljesit6sben r6szt vev6 alv6llalkoz6 nem vehet ig6nybe az alv6llalkozoi szerzldes 6rt6k6nek
65%-6t meghalad6 m6rt6kben tovibbi k<izremiikddot.

5.17.

A

vfillalkoz6 v6llalja, hogy

a kivitelez6s sorSn

keletkezett bontott anyagokat 50 o/o-ban

rijrahasznositja.
5.18. A Villalkoz6 kciteles aszeruoddsteljesit6s6hez
rendelkez6 mtiszaki v ezetot bevonni.

I f6 MV-KE

vagy azzalegyen6rt6kri k6pesit6ssel

6. Szerzfid6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

K6sedelmi kritb6r:
V6llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-5nak megfelel6en k6sedelem eset6re minden kdsedelmes napt6ri nap
tthn, a k6sedelembe esds id6pontj5t6l a t6nyleges teljesit6s napj6ig a szeruodds szerinti,
tartal6kkeret 6s 6ltalSnos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott ellenszolgSltat6s I %o-alnaptbri nap
m6rt6kti k6sedelmi kotb6r frzeteset vSllalja. Megrendelo a k6sedelmi kotb6r <isszeg6t maximum
30 nap k6sedelemig 6rv6nyesiti. A 30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n - a k6sedelemb6l ered6
6s a k6sedelemmel okozott kSrok megt6rit6s6re vonatkoz6 MegrendelSi ig6nyeket nem 6rintve
-

Megrendelo fenntartja a szerzodes rendkiviili felmondiis6nak jog5t, mivel a 30 napot meghalad6
kdsedelmet a felek srilyos szerzoddsszeg6snek tekintik.

6.2.

Hib6s teljesft6si kotbdr:

Vrlllalkoz6 a Ptk.6:186. $-6nak megfelel6en hib6s teljesit6s eset6re minden hib6s teljesit6ssel
6rintett naptriri nap ut5n, a hiba bejelent6s6nek idopontj6t6l a hibamentes teljesft6s napj6ig a
szerzod6s szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlkiil sz6mitott ellenszolg6ltatis I Yoalnaptiri nap m6rt6kti hib6s teljesit6si kotb6r fizet6s6t v5llalja. Megrendelo a hibSs teljesit6si
kotb6r cisszegdt maximum 30 nap kdsedelemig 6rvdnyesiti. A 30 napot meghalad6 hibrls teljesitds
esetdn - a hib5s teljesit6sbol eredo ds a hib6s teljesit6ssel okozott kSrok megt6rit6s6re vonatkoz6
Megrendeloi ig6nyeket nem drintve Megrendelo fenntartja a szerzodes rendkiviili
felmond6s5nak jog5t, mivel a 30 napot meghalad6 hib5s teljesit6st a felek srilyos
szerz6d6sszeg6snek tekintik.

6.3.

MeghirisulSsi kotb6r:

A

szerzSd6s a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l tort6n6 meghitsul6sa eset6n a V5llalkoz6 a Ptk.
6:186. $-6nak megfelelSen a szerzodds szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal5nos forgalmi ad6 n6lkiil
sz6mitott ellenszolg6ltat6s 30 o/o-ilnakmegfelelo m6rt6kben meghirisul6si kotb6r fizetdsetv6llalja.
A szerzod6s akkor tekinthet6 meghiirsultnak, ha

- V6llalkoz6 a teljesit6st jogos/m6lt5nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesit6s kizdr6laga VSllalkoz6 6rdekkdr6ben felmeriilt okb6l lehetetlentil el
- 30 napot meghalad6 k6sedelem, vagy hibris teljesit6s eset6n Megrendelo
felmondris jog6val.

6l a

rendkivi.ili

6.4. A k6tb6r 6rv6nyesit6s6nek m6dja:
A Megrendel6 k6tb6rig6ny 6rv6nyesit6sre vonatkoz6 egyoldahi irSsbelijognyilatkozatinak - az
ok megleldl6sdn tul - r6szletesen tartalmaznia kell a kotb6r 6rvdnyesit6s6t megalapoz6 t6nyeket,
valamint a kotbdrezdssel 6rintett tev6kenys6gek megjelol6s6t. A Megrendel6 az 6rv6nyesitheto
kdtb6rt jogosult a fizetend6 ellen6rt6kb6l visszatartani, vagy az adott megrendel6s teljesit6s6nek
igazol6s6t a kdtb6r megfizet6s6ig megtagadni.

6.5.

E16leg-visszafizet6si biztosit6k:

A V6llalkoz6 el6leg ig6nyl6se eset6n azigenyelt el6legnek a Kbt. 135. g (7) bekezd6s6ben el6irt
SYo-on feliili r6szdnek megfelel6 mdrtdkri, a Megrendelo jav6ra sz6l6, aKbt. 134. g (6) bekezd6se
szerinti biaosit6kot bocsSt a Megrendel6 rendelkez6s6re. Megrendel6 a Kbt. 134. g (6) bekezd6s
b) pontjSnak megfelel6en elfogadja a V6llalkoz6 c6gjeryz6sre jogosult vezeto tiszts6gvisel6j6nek
vagy legalirbb 50%-os kdzvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6 tulajdonos6nak, vagy egytittesen
legalr[bb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo termdszetes szem6ly tulajdonosainak
kezess6gvillal6sSt is.

6.6.

J6t5ll6s:

A Vrillalkoz6 az fltadott munkardszekre 3 6v j6tallSst v6llal.

6.7.

J6t6ll6si biaosit6k:
a j6t6ll6si igdnyek bixosit6kak6nt a szerzod6s szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltat6nos
forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott ellenszolgriltatils 5%o-6nak megfelel6 m6rt6kii j6trill6si bizositdkot
bocsrit a Megrendel6 rendelkez6s6re. A j6t6ll6si biaosit6k - a Vrillalkoz6 vilasrtSsa szerint a
Kbt. 134. $ (6) bekezd6s6nek a) pontja szerinti form5ban biztosithat6, amelyet legk6s6bb a
teljesit6s idopontjSban, azaz a szerzoddsben rcigzitett teljesit6si hat6rid6ig kell rendelkez6sre
bocs6tani, illetve igazolni. A j6t6lkisi biaosit6k rendelkez6sre bocsdLtiisa a teljesit6s igazoliisilnak
felt6tele. A j6tillisi biztosit6knak a j6t6ll6si id6 utols6 napj6t koveto 15. napig 6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illet6leg rendelkez6sre kell rillnia.

A V6llalkoz6

6.8.

7.

B6rmely nem szerz6ddsszerii teljesitds jogfenntartis ndlkiili elfogad5sa a Megrendeli5 reszerdl
nem 6rtelmezhet6 joglemondSsk6nt azon igdnyekrol, amelyek a Megrendelot a szerzod6sszeg6s
k<ivetkezm6nyek6nt megi I letik.

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

7.1.

A V6llalkoz6 elfogadja az Allami Sz6mvevosz6k, a Korm6nyzati Ellenorz6si Hivatal, tov6bb6 a
t6mogat5s felhaszn6l6s6nak ellenorzdsdre feljogositott szervezetek ellenorz6si jogosults5g6t,
illetve - a kdzp6nzek felhaszn6l6s6nak nyilvSnoss6grlr6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelm6ben - a
megkotendo szerz6d6s l6nyeges tartalmira vonatkoz6an a tijekoztatilst tizleti titokra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e kovetelm6nyeket a szerzodds teljesft6sebe bevonni kiv6nt

valamennyi alv6llalkoz6val szemben is 6rv6nyesiti.

7.2.

A Felek tudomiisul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (l) bekezd6s6nek d) pontja alapj6n jelen szerzod6s
nyilv5nos, annak tartalm6val 6s teljesit6s6vel kapcsolatos t6jdkortatils if.zleti titok cim6n nem
tagadhat6 meg.

7

.3.

A jelen szerz6d6s teljesit6se soriin a Megrendel6 reszlrol a V6llalkoz6 utasit6s6ra, megrendel6sre,
6s a teljesit6s igazol6s6ra jogosult szem6ly:

Lak6zi Gi bo r vi ros iizem eltet6s i o sztiiyv ezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri V6ros Polg6rmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
Tel.: 06-94/520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

Ajelen

szerz6d6s teljesit6se sor6n a

V6ltalkoz6 r6szilr6l aszerzodls kapcs6n nyilatkozatt6telre

6s kapcsolattart6sra j ogosult szem6ly:

Takics Sindor iigyvezet6
Lev6lcim: 9700 Szombathely, M6rleg u. 2.
Telefon: +36703144842
Fax: +36 94 320431
E-mail: info@szkendo.hu

7.4

8.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6d6s mell6klet6t k6pez6, az illlamhilnartlsr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tdrvdny 41. $ (6) bekezd6s6ben 6s 50. $ (l) bekezd6s c) pontj5ban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjhn a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t<irv6ny 3.$ (l) bekezd6s
l. pontja szerinti 6tl6that6 szewezetnek min6siil.
Aszerz6dbs m6dositisa

8.1. A

Felek csak a Kbt. 141. $-6ban meghatfirozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatj6k a
szerz6d6snek a felhivris, a krizbeszerzdsi dokumentumok felt6telei, illet6leg az ajinlat tartalma
alapj 6n me ghathr ozott 16 sz6t.

8.2. A Felek rdgzitik,

9.

hogy nem min6si.il a szerzodls m6dosit6snak a 7.3. pontban meghatSrozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illet6leg az el6rhet6s6gben bekdvetkezett bSrmely viltozhs.
Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerzSd6s a teljesft6ssel,

a szerzod6s id6tartam6nak lej6ratSval, biirmelyik f6l jogut6d n6lki.ili
megsziin6s6vel, a teljesitds lehetetlennd v6l6s5val, a Felek kozos megegyezdsdvel, illet6leg
azonnali hatrilyu felmond6ssal sziinik meg.

9'2'
9 '3

.

Brlrmelyik f6l jogosult a jelen szerzod,est azonnali hatiilyal felmondani
a milsik f6l srhlyos
szerz5d''sszegdse esetdn. A srilyos szerzoddsszeg6s eseteit
a 9.3. 6s a9.4. ponthatirozza meg.
A vrlllalkoz6 rdsz6rol a szerzodes sf Iyos megsdrt6s6t jelenti, ha
a) vrillalkoz6 a teljesftdst jogos/m6lt6nyolhat6 ok ndllul megtagadja
b) a teljesftds kiz6r6lag a Vrlllalkoz6 6rdekkordben felmeri.ilt okb6l lehetetleni.il

c)

9.4.

30 napot megharad6 k6sederem, vagy hibris teljesitds eset6n.

el

A Megrendelo reszerol a szerzodls sirlyos megs6rt6sdt jelenti
a) az egyittmtiktiddsi szabrilyoknak a V6llaltozo szirziiddsszeni teljesit6s6t
lehetetlenn6 tevo
megs6rtdse,

b) ha

a

Megrendel6

k6telezetts6g6nek

a

Yirllalkoz6 fizetdsi felsz6lit6sa ellendre esed6kess6 vdlt fizet6si
esed6kess6gi iddpontot kovetd 60 napot

neki felr6hat6 m6don az

meghalad6an sem tesz eleget.

9'5'

Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzSd6st felmondani ha sziiks6ges olyan hat6ridovel,
amely lehetdv6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ellat6sar6l gondo"skodni
tudjon -, ha
a) a V5llalkoz6ban kcizvetetten vagy kozvetlenil25%o-ot meghalad6 tta;aoni r6szesed6st
szerez

valamely olyan

jogi

szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szer\ezet, amely
[; pontlu; atponEauin ieghatirozott felt6tel;
b) a V6llalkozSkdzvetetten vagy kozvetleniil 2s'i-ot meghaiad6 tulajdonf r6szesed6st
szerez
valamely olyan jogi szem6lyben.y.agv szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s t) ponlr.u; alpontj6ian
meghathrozott feltdtel.
tekintetdben fennrill a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s

9'6'

A Kbt' 143. $ (l)

bekezd6s6nek megfelel6en a Megrendelo

a

szerzbd6st felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodest6l elillhat, ha:
a) feltdtleniil sztiksdges a szerzi5dds olyan ldnyeges m6dositisa, amely eset6ben
a
alapjfun rij krizbeszerz6si eljiir5st kell lefolytatni;

Kbt.

l4l. $

b) a v6llalkoz6 nem biaositja a Kbt. t:C. 5-auan foglaltak betartasii, vagy
a vrillalkoz6
szem6lydben_6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k<jvetkezett 6e, amely
nem feiel --"g u Kbt. 139. $6ban foglaltaknak.
9'7

'

Megrendelo kciteles a szerzldestfelmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - att6l el6llni, ha
a szerz6d6s megkot6set ktivet6enjut tudomils6ra, hogy a V6llalkoz6
tekintet6ben a k<izbeszerzdsi
eljrirSs sor6n kiziir6 ok Sllt fenn, 6s ezdrtkikellett vJlna zrirni akdzbeszerzesi
eljrinisb6l.

9'8'

Ha a Megrendel6 a v5llalkozrisi szerz6ddst a fentiek alapjdn felmondja,
rigy a V6llalkoz6 ds a
Megrendel6 k<izdtt elsz6mol6sijogviszony keletkezik. A'Megrendeto ietmEii
a V6llalkoz6 6ltal
a felmond6sig szakszenien 6s megfelel6 minSs6gben elv6gzett
feladatokat
6tveszi 6s ellen6rt6k6t

a Vr{llalkoz6nak megtdriti. A Megrendel6 az el6z6 ri6dszerrel dtvett 6s felmdrt

munk6k
ellen6rtdk6b6l levonja azt akhrfut, u.gly a hib6s vagr szakszenitlen munkar6szek
kijavit6s6b6l,
illetve m6s v6llalkoz6 munk6ba tcirt6n6 bevonrisfb6i-Lrednek.
10. Z516 rendelkez6sek
I

0' I

'

Jelen szerzldds kizir6lag a felek iital alilirt meg6llapod6s ritjrin m6dosithat6.
Sz6beli m6dositiis,
nyilatkozat, mell6k- vagy h6ttdr-meg6llapodrls 6rv6nytelen.

l0'2' A Felek

meg6llapodnak abban, hogy a kciz<ittiik felmertil6 esetleges jogvitit
- fokozott
egyiittmiik<id6si ktitelezettseg mellett
trirryal6sos riton pr6breljflI mJg"rendezni, ennek
eredm6nytelens6ge- eset6re a jogvita elddnt6sZre hatiskcirt6l fiiggriln
kik6;k a Szombathelyi
J6rrisbir6s6g, illetoleg a Szombathelyi rcirv6nysz6k illet6kess6gdt. -

l0

10.3' A jelen szerzodds elvrllaszthatatlan mell6klet6t kepezi az ajdnlattdteli felhivrls. a k6zbeszerzdsi
dokumentumok (ennek r6szekdnt a rdszletes feladatleirSs), az eljiris soriin feltett k6rd6sek ds
azokra adott v6laszok, a pdnztigyi-mriszaki iitemezds, valamint a V6llalkoz6 ajirrilata.
10.4. Jelen szerzbdds magyar nyelven k6sztilt. A szerzodds brlrmilyen 6rtelmez6se esetdn amayar
nyelv szabSlyai 6rv6nyesek.
10.5. A jelen szerzod6sben nem szabl,lyozottk6rd6sekben a kozbeszerz6sekr6l szolo2015.6vi CXLIII.
tcirvdny (Kbt.), a Polg6ri Torvdnyk6nyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny. (Ptk.), valaminta3.2.
pontban

fe I soro lt j

ogszabrllyok rendelkez6 s ei az ir 6ny adok.

10.6. Szombathely Megyei Jogri Viiros Onkorm6nyzata kotelezetts6gv6llaklsi, ellenjegyz6si
utalvdnyozilsi 6s 6rv6nyesit6si elj6r6s5r6l sz6l6 412014. (XI.17.) szitmu polg6rmesteri utasit6s
alapj6n jelen szerzodds alilirilsira Ill6s K6roly alpolg6rmester jogosult.
11.

Hatilybal6p6s

A Felek ajelen szerzoddst,mint akaratukkal mindenben megegyez6tcdgszerti al6ir6sukkal hagyj6kj6v6.
Jelen szerzod6s 4 (n6gy) eredeti p6ldinyban k6szi.ilt, amelyb6l I (egy) eredeti p6ldriny a VafiaitoiOt, :
(h6rom) p6ld6ny pedig a Megrendelot illeti meg.

Szombathely,ZllS.
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A kotelezetts6gvrill
20r8. dv ..{)./....
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ll

