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Vdllalkoz6si szerz6d6s
l. resz
amely l6trejcitt egyreszrol a

flve: llombathely

Megyei Jogri V6ros Onkorminyzata

C(me: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. l_3,
K6pviseloje: Dr. pusk6s Tivadar polgdrmester
Tel.: +36-941520-100

Telefax: +3 6-9 4 / 520 -264
Banksz6mla sz6ma: 1091 8001-00000003_2530036
Allamhintartrisi egyedi azonosit6 (AHit), 7 4323 l

Ad6sz6ma:

I 57 33

658-2-18

(a tov6bbiakban, mint Megrendel6)
masr6szri5l az

Vasi Energetikai Kft.
Szdkhely: 9700 Szombathely, Silvana
Cdglegyzdksziim: I 8-09-l I 1 I g3
Ad6sziim: 23997 428-2-1 I

u.l/2.

Banksz6m lasz6m : I 4 I 000 4 g -23 4g7 I 49 -o I 000003
J-eleforr: +36 30 367-5989

(S

berbank Magyarorsz 69

zrt.)

l'ax: +36 94375-510
E-rnai I : info.vasiiroda@gmail.com
K6pviseli: Kdpir6nd Holldry Krisztina Julianna igyvezet|
(a tov6bbiakban, mint Villatkozri)
kiizott az alulfrott helyen 6s napon a kovetkezo fert6terekker:

l.

A szerz6d6s tirgya

l'l' A

Felek rdgzitik,

u Megrendelo, mint

logy
uzorutsltdszamil, ,'szocidlis
alapszolgdltatdsok

ajrinlatkdro

,l

Top-6.6.2-t5-sz1-2016-00001

szombathelyen"
fejleitdse
projekt keretdben
-vdllalkozdsi
szocidlis intdzmdnyek dtalakitdsa,
",imiifetilj{tdsa
szerzcidds keretlien,,
t;rgyban a
k1zbeszerz'sekrol szol6 2015. dvi cXiIIL tcirvdny (a tov6bbiakban
Kbt.) t 15. g ( I ) bekezddse alapjrln
lefolytatott kozbeszerzdsi elj6rilsban hozott dcintdsdnek
megfelel6en a v6llalkoz6val kcit szerzdddst.

A Megrendelo a ToP-6'6'2-15-sHl-2016-00001 azonosit6sz6mri projekt
keretdben tiimogat6st nyert
el' A jelen szerz6dds elszdmolhat6 ellendrt6k6t Megrendelo a projekt
keretdben
ftnanszirozza.

"tny.,t

l '2' A vrillalkoz6 az igenyelt feladatok e.ll6t6srlt
szerzoddsben rcigzf tett fe lt6te lekke I - vril lalj a.
I

.3.

A

t6mogat6sb6l

- a Megrendeld igdnyeit figyelembe v6ve, a jelen

szerzodds trirgya:

szombathely, Bar6tsrig utca 22.
+
??99
fehijitrlsa.

szirm,6614/34 hrsz. atatti Iddsek klubjanak 6tatakit6sa,

A beruh6ziis rdszletes feltdteleit a szerzodds melldkletdt kdpezo
mtiszaki leirir. tartalmazza.
l '4' Az l '3' pont szerinti feladatok r6szletes
miiszaki leir6s6t a kdzbesze rzesi
eljirhs sor6n
-j"t"n
rendelkezdsre bocsritott kcizbeszerzdsi dokumentumok
tartalmazzitk, unl"ty"t
szerzodds
e lvi{laszthatatlan mel ldkletei.

Szerz6ddsszim:73039-

12018.

1.5. A teljesitds helye:
9700 Szombathely, Bar6ts6g utca 22. szam, 66

2.

I4I3

4 hrsz.

A szerzdd6s id6tartama:

A teljesitds vdghat6ridej e: a szerzod6skot6stol sz6mitott 7 h6nap.
3.

Vdllalkozisi dij, fizet6si felt6telek
meg6llapodnak abban, hogy a Vrlllalkoz6t az 1.3. pontban megielolt feladatok
ell6t6s66rtosszesen 29.940.528,-Ft+z7ohdfa,azazhuszonkilencmilli6-kilencsz6znegyvenezerotsz6zhuszonnyolc forint + 27Yo ifa m6rt6kfi v6llalkoz5si dij illeti meg.
Az egyes r6szfetadatokra vonatko zo vitllalkoz6si dij a csatolt r6szletes kolts6gvet6s szerint.
A kozbeszerzdsi eljiris sor6n alkalmazott 6rt6kel6si szempontokra tekintettel V6llalkoz6

3.1. A Felek

aj6nlat6nak 6rt6kel6sre keri.il6 elemei az alibbiak:

Megaiinl6s

R6szszentpont

(HUF)
ido m6rt6ke (h6nap - a tel.iesit6stol sz6mitou min.

1. Osszesitett nett6 6r

lotatt*i

Z.

36 h6, max. 60 h6)
3. A szavatoss6gi es jot6ll6si idoszak tartarn6u beliil brinnely a
Megrendelo 6ltal felismert hiba V6llalkoz6 Sltali orvosl6s6nak

megkezd6si idoponda,

a

munkanap, ntax. 5 munkanap)

bejelent6st kovetoen

lttrattati

iAO,

(*,

29.940.528,- Ft

36 h6nap
5 rnunkanap

(min. I

tartalmazza a felhivdsban 6s a dokument6ci6ban meghatdrozolt valamennyi
feladat ellen6rt6k6t. A vSllalkoz6si dij ernellett tartalmazza a szerzoddsszerti teljesit6shez
sziiks6ges, a feladatleirdsban meghat6rozott mennyisegi 6s minosdgi elv6rSsok szerinti

A v6llalkoz6si dij

valamennyi kolts6get. A szilmla kifizet6s6nek felt6tele a Megrendelo 6ltal al6irt. a
szerzod6sizerti teljesit6sre vonatkoz6 teljesit6sigazoLis. A teljesit6sigazol6st 2 (ketto)
p6ld6nyban kell elk6sziteni. A sz6ml6t egy eredeti 6s k6t m6solati pdldSnyban kell benyrijtani.
Ut6lagos sz6mszaki-, mennyis6gi-, 6s mtiszaki 6szrev6telekre val6 hivatkoz6ssal a v6llalkoz6i

dij

6s a hat6rid6 nem m6dosithat6.

ifial1nyirr fedezetet ny(rjt mindazon munk6k elv6gz6s6re 6s felmeriilo koltsegekre, amelyek
szi.iks6gesek az 1. pontban meghatbrozott munk6k szerzod6sszer[i, szakszerti 6s komplett
*"gruiorit6s6hoz. A V6llalkozo aszerzodl,ses 6ron f-eliil semmilyen cimen tobbletkciltsdget nenr
6rvdnyesithet.

Az

Abban az esetben, amennyiben a V6llalkoz6 a villalkoz6i dijat alulprognosztizilta, az ebbol
eredo pluszkolts6geket, kiad6sokat stb. nem h6rithatja 6t a Megrendelore 6s ez nem mentesiti a
teljesit6si kotelezetts6g al6l. A nett6 v6llalkoz6si dijon feltil a Megrendelovel szemben csak az
6ltal6nos forgalmi ad6 (6fa) drv6nyesitlreto. A szitmlilzisfra es a p6nziigyi teljesit6sre
egyebekben a teljesitds idopontj6ban hat6lyos ifa szabiiyok 6s 6fa Yo alapjin kertilhet sor'
Megrendel6 eztton nyilatkozik, hogy a Megrendet6 6ltal megrendelt tev6kenys6g az Afa
tiirv6ny 142.9(1) b) pontja alkalmazisiban nem 6pit6si hat6sigi enged6ly-kiiteles, 6pit6si
hat6sigi tudom6sulv6teti eljrirrishoz vagy egyszerii bejelent6shez ktitiitt, ez6rt egyenes
adbzhs al6 esik. Az 6pit6si munka ellen6rt6k6r6l sz6l6 sz6mlikat Megrendel6 rilsz6re AFAval kell kiillitani.
Megrendelo a jelen szerzod6s elsz6rnolhat6 ellendrtdkdt a TOP-6.6.2-15-SHl-2016-00001
azonosit6sz6mt, ,,Szoci6lis alapszolgriltat6sok fejleszt6se Szombathelyen" projekt keret6ben
e lnyert t6mo gat6sb6l finanszirozza.

A

Szerz6ddsszdm:73039- l2}lg.

A szerzodds ut6finansziroz6sri.

A vrillalkozo egy reszszbmlfit 6s egy vegszirmlhtjogosult benytjtania k6vetkez6
iitemezds
szennt:
- I' r6sszSmla: a kivitelez6s 50 %-os kdszi.iltsdgi szint eldr6se
esetdn a nett6 v6llalkoz6i

dij

50

Yo-amertdkben.
- V6gsziimla: a kivitelez6s 100 %-os kdsziiltsdgi szintel6r6se esetdn
anett6 v6llalkoz6i dij 50
%-a mdrtdkben.

- A szaml|zisla aleigazolt teljesitdst

k<ivetoen van lehetosdg. A teljesit6st igazol6 okirat a
szimla melldklet6t kell, hogy kepezze.
- vdgszrimla benyfijtrisa: a fehijit6s miiszaki 6tad6s-ritv6teli elj6r6s6n ak lez6r6sa ut6n van
lehetosdg' A sziml_'zfusra a leigazolt teljesitdst kcivetoen keri.ilhet
sor. A teljesit6st igazol6
okirat a szimla melldkletdt kell, hogy kipezze. A v6gszriml6t az
el6iegs)i^tiuutcsokkentett

mdrtdkben kell ki6llitani.

L_:-f:'u*la
tezarasa.

benyfjt6s6nak feltdtele az intdzm6ny mtiszaki iltadfus-atvlteli elj6r6srinak

Amennyiben a (rdsz)szilmla tartalmaz a projekt keretdben elszilmolhat6
6s nem elsz6molhat6
kciltsdgeket is, akkor ezeket a kolts6gekei szdmLin beltil
kiilon t6telkdnt megbontva kell
szerepeltetni.

A sz6ml6n fel kell tiintetni az alirbbiakat:
- a proj ekt azonosit6 szilmitt (T op -6.6.2 -l 5 -sH r -20 l 6-0000
r );
- a viillalkoz6 bankja nevdt, banksziimra sz6m6t, adoszilmit;
- a megrendelo nev6t, cim6t, adoszirmit,
- a,,rdszszam I a,, vagy,,vdgsz6m I a', megnevezdst.

A kifizetdsek es azelsz6mor6s pdnzneme a magyar forint (HUF).

3.3.

A fizetdsi felt6telek:

A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (8) bekezd6s6nek megfeleloen

iiltaliinos forgalmi ad6 ndlki.il sziimitott

T:rtd!r:i eloleg igdnybevetel6nek

ellen6ben.

a

-

a

szerziid*s

elsziirnolhato-cisszege legfeljebb

lelietosegdt biztositj"a

l0

-

tartaldkkeret 6s
vo-[nakmegfelelo

"lol"g-rir.rafizet6si

biztosftdk

Az eloleggel a v6gsziiml6b6l kell elsz6molni.

Az dpft6si beruh6z6sok, valamint az epitesi beruh6z6sokhoz kapcsolod6
tervezdi ds m6rnoki

szolgiiltat6sok kcizbeszerzdsdnek r6szletes szab6lyair6l szol6 322i2015.
(a tovtibbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. g-rinak (l)
bekezddse

Kbt' 135' $ (7)

bekezddsdben

foglalt eloleget a

(x. 30.) Korm. rendelet
alapj6n'a Megrendelo a
Vrillalkoz6 kdrdsdre legkdsobb az epitesi

munkateriilet ritad6srit kdveto l5 napon beltil k-citeles kifizetni.

A Megrendelo az 6pit6si beruh6ziisok, valamint az epitesi beruh6ziisokhoz
kapcsol6d6 tervezoi
ds mdrn<jki szolg6ltat6sok kozbeszerz6sdnek rdszleies szabrilyair6l
szol6 l)212015. (x. 30.)
Korm' rendelet 32/A. $-ir;.ak megfeleloen a kovetkez6k szerini fizeti
ki a szerz6d6sben foglalt

ellen6rt6ket:

,,(l) A ajrlnlatkdrSkdnt szerzodo fdl, valamint - eur6pai uni6s trimogat6s esetdn sziilitoikifizet6s
sordn - a kifizet6sre koteles szervezet, ha az aj6nlattevokent
szerz6d6 fel a teljesft6shez
alv6llalkoz6t vesz igdnybe, a Ptk. 6:130. g (l)-(2) bekezddsdtor
.rrJrti"n-u ro*",r."r0,zabitlyok
szerint kote les az ellenszo lgrlltatrist teljes(ten

i

:

Szerz6ddssz6m:73039- 12018.

a) az ajhnlattev6k6nt szerzodo felek legk6sobb a teljesitds elismer6sdnek idopontj6ig kotelesek

nyilatkozatot tenni az ajlnlatkdronek, hogy koziili.ik melyik mekkora cisszegre jogosult az
el

lenszol96ltat6sb6l

;

b) az osszes aj6nlattevok6nt

szerz6do

fdl

legkesobb

a teljesitds elismer6s6nek idopontj6ig

koteles nyilatkozatot tenni, hogy az riltala a teljesit6sbe bevont alv6llalkoz6k egyenkdnt
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejiileg felh(vja az alviilalkoz6kat,
hogy 6llitsik ki ezen sz6ml6ikat;
c) iz ajfunlattev6k6nt szerzodo felek mindegyike a teljesit6s elismerds6t kovetoen 6llitja ki
sziml1jht, a szilmlilban rdszletezve az alvilllalkoz6i teljesit6s, valamint az ajinlattevoi teljesftds
mdrt6k6t;

d) a c) pont szerint a

szdmlitban feltiintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6k6t az
ajSnlatk6rokdnt szerzodo fdl - eur6pai uni6s t5mogat6s esetdn sz6llit6i kifizet6s sor6n a
kifizetdsre koteles szervezet - tizenot napon beltil 6tutalj a az ajinlattevoknek;
e) az ajhnlattevok6nt szerzodo f6l halad6ktalanul kiegyenliti az alv6llalkozok szimlitit, vagy azad6zis rendjdrol sz6l6 2003. dvi XCII. torv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 36lA. $ (3) bekezd6se
szerint azt vagy annak egy reszet visszatartja, illetve az alv|llalkozlval kdtott szerzoddsben
foglaltak szerint az alv6llalkoz6i dij egy reszet visszatartja;
fl az ajinlattevok6nt szerz6do felek 6tadj6k az e) pont szerinti 6tutalSsok igazol6sainak
m6solatait vagy az alv5llalkoz6 koztartoz6st mutat6 egytittes ad6igazol6s6nak m6solatii az
aj6nlatkdrokdnt szerz6do f6lnek (annak 6rdek6ben, hogy az ajSnlatkdrokdnt szerz6do f6l
meg6llapithassa, hogy az ajhnlattevok6nt szerzodo fdljogszertien nem fizette ki a teljes osszeget
az alvr{llalkoz6nak);
g) az aj6nlattevokdnt szerzod6 felek 6ltal benyfijtott sz6ml6ban megielolt, fovSllalkoz6i
teljesit6s ellen6rt6k6t az ajhnlatkdrok6nt szerzodo fel - eur6pai uni6s t6mogat6s eset6n sz5llit6i
kifizet6s sor6n a kifizet6sre koteles szewezet - tizenot napon beltil 6tutalj a az ajinlattev6k6rrt
szerzodo feleknek, ha ok az alvdllalkoz6kkal szembeni fizet6si kotelezetts6giiket az Art. 36/A.
$-6ra is tekintettel teljesitett6k;
h) ha az aj6nlattevok6nt szerzodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezetts6g6t
nem teljesiti, az ellenszolg6ltat6s fennmarad6 r6szet az aj6nlatk6ro (vagy a kifizet6sre koteles
szervezet) 6rzi, 6s az akkor illeti meg az aj6nlattev6t,ha az aj6nlatk6ro r6sz6re igazolja,hogy aze) vagy az f) pont szerinti kotelezetts6get teljes(tette, vagy hitelt 6rdemlo irattal igazolja, hogy
az alvfullalkoz6 vagy szakember nern jogosult az ajinlattevo 6ltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egY rdsz6re;
i) r$szben vagy egdszben eur6pai uni6s tSmogat6sb6l megval6sftott kozbeszerzds esetdn a d)
pont szerinti hat6rido harminc nap.
(2) A felek kizhrolag az (1) bekezdds g) pontja szerinti ellenszolg6ltat6s halasztott teljesit6s6ben
6llapodhatnak meg a Ptk. 6:130. $ (3) bekezd6sdnek megfeleloen. Az Art.36/A. $ (3)
bekezdds6t az ajinlattevok6nt szerzodo fellel szemben csak az (l) bekezdds g) pontja szerinti
osszegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgiltat6st tribb rdszletben teljesfti az ajhnlatkerokdnt szerzod6st kdto f6l vagy a
kifizet6sre koteles szervezet, minden r6szlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (l) 6s (2)
bekezddst.

szerzodds teljesit6se 6rdek6ben a nyeftes aj6nlattevo (aj6nlattevok)
projektt6rsas6got hoztak l6tre, e $ alkalmaz6silban a nyertes aj6nlattevokent szerzodo f6l alatt a
projektt6rsas6got kell 6rteni."

( ) Ha a kozbeszerzdsi

Aziddzett jogszab6lyi rendelkez6s sor6n a Megrendelo ,,aj6nlatk6rok6nt szerzodo f6l"-nek, mig
a V6l lalkoz6,,aj 6n lattevokdnt szerzodo fd l"-nek rn i nosii l.

A

Megrendel6

megfeleloen a szerzod6sen alapul6
jogosult 6ltalelismert, egynemti 6s lej6rt

a Kbt. 135. $ (6) bekezd6sdnek

ellenszolg6ltat6sb6lered6 tartoz6s6val szemben csak

a

kcivetelds6t sz6mithatj a be.

A Kbt. 135. g-6nak ( 1) bekezd6se alapjSn a Megrendelo a szerzod6s teljesitds6nek elismer6ser6l
(teljesitdsigazol6s) vagy az elismer6s megtagad6s6r6l legk6sobb a Villalkoz6 teljesft6s6tol vagy

Szerz6d6ssziim:73039- lZOl8.

az err6l sz6l6 irrisbeli 6rtesft6s kezhezveteldt6l sz6mitott tizendt napon beliil ir6sban kciteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135' $-rinak (2) bekezddse alapjiln, ha a Vrillalkoz6 irdsbeli 6rtesit6s6re (kdszre jelent6s)
a Megrendell a szerzod6sben az atadas-6tvdteli elj6r6s megkezddsdre meghat6rozott
hat6ridot
kcjveto tizencjt napon beli.il nem kezdi meg az iltidts-etveteti eSarart, ,u!y
megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a V6llalkoz6 kdr6sdre a teljesit6sigazolistkciteles-tiadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolghltaths kifizet6sdre csak az
adott munkiira, munkardszre vonatkoz6 teljesiidsigazolis ki6llit6s6t kcivetoen
keriilhet sor.
Megrendelo tartal6kkeretet nem hat6roz meg.
Ir6nyad6 j ogszabiilyok

:

a) az iiltalimos forgalmi ad6r6l sz6lo

200i.6vi cXXVlI. t6rv6ny;
b) azadozits rendjdrol sz6l6 2003. 6vi XCII. tcirvdny 36l,{ g;
c) az illlamhiztartisrol szolo 2011. dvi CXCV. tiirvdny;
d) az rlllamhiztartisrol sz6l6 torv6ny v6grehajtris6r6l iz616 36812011. (XII. 3l,)
Korm. rendelet.
e) a 2014'2020 programoziisi iAosrat Uan az egyes eur6pai uni6s alapokb6l sz6rmaz6
tiimogattisok felhaszn6l6s6nak rendjdrol sz6l6 272120i4. (XI. 5,) Korm. rendelet;
f) az dpitdsi beruhriz6sok, valamint az 6pitdsi beruhilz6sokhoz kapcsol odo tervezijr ds m6rncjki
szolg6ltat6sok kozbeszerz6sdnek r6szletes szabiiyairol sz6lo 32212015. (X.
30.) Korm. rendelet.

3'4'

V6llalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerz6d6s teljesitds6vel osszefiigg6sben
olyan
Kbt.62. $ (l) bekezdds k) pont t<a)-[u) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfelelo t6rsas5g tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6koteles
kciltsdgeket, amelyek a

jcivedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

3'5'

a szerzldes teljesit6sdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a
Megrendelo szitnira megismerhetov6 teszi 6s a 9.5. pontban meghatilrizott (a Kbt.
143. $ (3)
bekezd6se szerinti) tigyletekrol a Megrendelot haladdkialanul drtesiti.

3'6'

A Kbt. 135. $-6nak (l) bekezddse alapj6n a MegrendelS aszerzod6s teljesit6sdnek elismerds6rol
(teljesit6sigazol6s) vagy az elismerds megtagadis6r6l legk6sobb a vallalkoz6
teljesitdsdtol vagy
az errbl sz6l6 frrlsbeli drtesitds kezhezvetel6tol szrimitott tizenot napon beltil fr6sban koteles
nyilatkozni.
A Kbt. 135' $-6nak (2) bekezddse alapj6n, ha a V6llalkoz6 fr6sbeli drtesitds6re (k6szre jelentds)
a Megrendelo a szerzod6sben az 6tad6s-6tv6teli eljrirSs megkezd6sdre meghat6rozotthat[ridot
ktjveto tizencit napon beli.il nem kezdi rneg az iltidis-irtveteti etlarast, valy megkezdi,
de l5
napon beliil nem fejezi be, a Vrillalkoz6 kdr6sdre a teljesitdsigazolistk<tteles"liadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. g-rinak megfeleloen az elLnszolgiiltatfus kifizetdsdre csak az
adott munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesitdsigazol6s kirlllft6s6t fovetoen
kerlhet sor.

V6llalkoz6

3'7' A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (6) bekezd6sdnek megfelel6en a szerzoddsen alapul6
ellenszolg6ltat6sb6leredo tartoz6s6val szemben csak ajogosult eltal elismert, egynemti
es tejart
koveteldsdt sz5mithatja be.

4,

A Megrendel6 jogai

4'1' A Megrendelo

6s kiitelezetts6gei

kcitelezetts6ge a jelen szerzodds al6irrisdt kdveto 3 (h6rom) munkanapon beliil
minden olyan adat, inform6ci6 6s dokurnentum iitad6sa, amely a Vrilialkoz6 feladatainak
szerzoddsszerii ell6tSs6hoz sziiksdges, olyan m6don, amely azonosithat6v6
teszi az 1tadott
dokumentumokat, illetoleg ellenorizhetoen igazolja a V6llalkoz6 feld tcirtdnt
adat- ds
inform6ci6szolgiltatis tartalmilt. A Megrendelo k6teles a jelen szerzod6s teljesit6se
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szempontb6l fontos munkakrirt betolto munkatdrsait kiielolni

6s a VSllalkoz6val

val6

folyamatos kozremiikod6stikro I gond oskodn i.

4.2.

Megrendel6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sit6sbt c6lz6 v6llalkoz6i
munkav6gz6shez kdsedelem ndlktil meghozza a sziiksdges dont6seket, egyetdrtdse eset6n
j6v6hagyja az ele terjesztett dokumentumok tartalmrit, illetve ellenvet6s eset6n kifog6sait
fr6sban, indokol6ssal ell6wa kozli V6llalkoz6val. A tov6bbitand6 dokumentumokat - azok
tartalm6val val6 egyet6rt6se esetdn - faxon, illetve post6n megkiildi az |rintettek r6sz6re,
azokban az esetekben, amikor arra Vdllalkoz6 felk6ri.

4.3. A V6llalkoz6

koteles a Megrendelo figyelm6t irdsban felhivni az esetleg cdlszertitlen, vagy
szakszertitlen utasit6sra. Ha a Megrendelo az utasft6shoz az irfsban riigz(tett figyelmeztet6s
ellen6re is ragaszkodik, rigy az utasit6sb6l eredo k6rok Megrendelot terhelik.

5.

A Villalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodds szerinti munk6kat megfelelo m6rt6kben
megismerte 6s felmdrte, a sztiks6ges kieg6szito thjekoztatSsokat megkapta, igy a beadott
ajinlatateljes korti, 6s tudom6sul veszi, hogy kiz616lag a fentiekben r6szletezettek szerint tarllrat
csak igdnyt a v6llalkoz6i dij6nak megemel6s6re. A nem megfelelo felm6r6sbol, vagy egy6b, pl.
sz6mit6si hib6b6l ad6d6 tcibblet munkatdtelek miatt megtdritdsi igdnnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fell6pni.

5.1. A

5.2. A V6llalkoz6

tudomSsul veszi, hogy a szerzod6s megkdt6s6t kovetoen a kdteles viseli annak
jogkcivetkezm6ny6t, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hi6nyoss6g6b6l ad6dik, melyet a

tole elv6rhat6 szakmai gondossiig mellett 6szlelnie kellett volna, de a szerz6d6skotdst
megelozoen a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n kieg6szito t6j6koztat6s keretdben nem jelzett. A
v6llalkoz6i dij meghat6rozbsinfi figyelembe nem vett azon munk6k is, amely n6lkiil a mii
(6pitm6ny) rendeltet6sszerti hasznilatra alkalmas megval6sit6sa nem tortdnhet meg
(tdbbletmunka) szintdn a V6llalkoz6t terhelik.

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti azt is, hogy a munk6k nem megfelelo ismeret6re visszavezetheto okok
miatt semmilyen egy6b t<ibblet-kovetel6ssel sem l6phet fel, k6sedelmdt ezzel nem indokolhatja.
A kivitelez6si munk6k alapjdt kdpezo miiszaki dokumentrici6nak megfelelo kivitelez6s
pontoss6g66rt. teljess6gddrt, alkalmass6gridrt 6s szab6lyoss6g66rt a VSllalkoz6 felel. A mtiszaki
dokument6ci6 azon hib6i6eft, mely kell6 gondos rittekint6s eset6n a szerzodds megkot6s6t
megel6zoen meg6llapfthat6 lett volna, szint6n a V6llalkoz6 felel'

5.4.

A V6llalkoz6i dij tartalmazza - az lpitoipari kivitelezdsi tevdkenys6grol sz6l6 19112009 (lX.l 5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezd6sdben irtakon feli.il - minden olyan miiszakilag sztiksdges feladat
elv6gz6sdt, esetlegesen szi.iks6ges enged6ly beszerz6s6t, feltdtel teljesitds6t ds azok kolts6g6t is,

amely a kiadott dokument6ci6k b6rmely r6sz6bol, rendelkez6s6bol meg6llapithat6an, vagy a
jelen szerzod6s teljesitdsdhez, a mtiszaki 6tad6s-6tvdtelhez, iizembe helyez6shez, v6gleges
haszn6latba vdteldhez sziiks6ges, fiiggetlentil att6l, hogy az adott feladat, felt6tel, illetve
munkanem a kiadott koltsdgvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban tdtelesen szerepel-e,
vagy sem, 6s/vagy amelynek, termdszete folyt6n, mtiszaki nagys6grendje pontosan elore nem
volt meghatitrozhat6.

V6llalkoz6 a szeruod6s trlrgyrit kepezo munk6kat jelen v6llalkoz6si szerzodds feltdtelei
alapj6n vdgzi el - a magyar es eur6pai uni6s szabv6nyok eloir6sai szerint - elso osztrllyfr

5.5. A

minSsdgben.

5.6. A v6gzett munka

vit6ja eset6n, ha a vizsg6lat eredm6nye a V6llalkoz6 szimira elmarasztal6,
koteles viselni.
V6llalkoz6
annak ktilts6g6t

Szerzlddsszitm:
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A

v6llalkozo feladata a kivitelez6si munkrlkhoz sziiks6ges valamennyi
seg6dszerkezetek
telep(tdse, helyszinen tart6sa, mozgatasa 6s a kivitelezds
b"efejezdsekor a munkateriiletrol, a
v6llalkozils munkav6gzdsi teriiletdrol tcirteno eltrlvolitrlssal.
A v6llalkoz6 kotelezettsdge, hogy a
teriilet orzeserol saj.at
gondoskodjdk
a munkakezd6st6l a munkateriilet
.kdltsdg6re
visszabocsiit6s6ig (a miiszaki
6tadrls-ritv6iel drvdnyes lezdr[siltkoveto iddpontig).

.

A

v6llalkoz6 koteles a szabvinyok riltal elofrt ellenorzdseket
folyamatosan elvigezni, a
me96llapftott hib6kat ds hirinyosstigokat haladdktalanul
megsziintetni, az int6zkeddseket

5.8.

dokument6lni.

5'9'

Amennyiben a kivitelezds sor6n, illetve a j6t6ll6si idoszakban
olyan hi6nyoss6gok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavdgz6sre vagy csrikkent drtdkii
anyagokra
akkor ezeket v6llalkoz6 felsi6lit6sra, -azonnal tdritdsmentesen" ds vezethetok vissza,
eg6szdben koteles
megsziintetni, illetve a hibrls termdket koteles kicserdlni.
Amennyiben v6ilalkoz6 15 napon
beliil nem tesz eleget a felsz6lit6snak, Megrendelonek jogavan
amunk6t villlalkozokoltsdg6re
elvdgeztetn i, kijavittatni.

5'10'

A vrillalkoz6 kciteles munk6j6t olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elorel5that6
akadrily idoben megsziintetheto legyen 6s ennek 6rdek6ben
Megrendelo figyelm6t ezen
akaddly oztatiisokra i doben fe lh ivj a.

5' l

1'

A

vrillalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyamatosan koteles teljes k<inien
6s saj6t
az lrvdnyes munkavddelmi 6s tiizv6delmi eldirisokat betarlani ds

felel6s
betartatni,
dolgoz6i rdszdre a munkav6delmi eloir6sok szerinti eg6szsdgiigyi
vizsgrilato kat elvegertetni, a
hatSskcirdben

munkav6delmi oktat6sokat megtartani,

a

sztiksdies vddelmi

6s biaosit6

rendelkezdsre bocs6tani, alkalmazni ds hasznrilatukat
dlyamatosan ellendrizni.

5'12' A v6llalkoz6 munkavdgz6skor olyan gdpeket

eszkrizciket

kcjteles iizemeltetni, amelyek azrtzembetartkshoz

sziiksdges drvdnyes engeddlyekkel rendelkeznek, kezeloik
a szi.iks6g", kepr.ite.
6s amelyek a rendeletekben eloirt zajkibocsritrisi iratrlrdrtdket
nem

fruiua;at'.*g

t

megszerezt1k,

A kiilso munkdk elvdgzdsdt

5'13'

(tdrkovezds, stb.) a Top-6.2.1-Bdlcsode fejlesadsek
Szombathelyel c. projektben megval6sul6 szennyviz elvezetdsi
munk6k elv6gzds6t krjvetoen
lehet elkezdeni, v6rhat6 an 201g. mrisodik negyeddv6benr.

5'14' A vrillalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a munkavdgzds
lehetos6ge a h6t minden napj6n, azaz
szombaton
ds vas6rnap is biztositott.

5'I5

'

5'16'

A v6llalkoz6n ak az anyagok ds eszkci ziik mozgat6s6t ds t6rol6s6t rigy
kell vdgrehajtania, hogy
az igenybe vett kdzteri.iletek 6s azo_k mtitdrgy-ui k6.orod6st ds
s6rljest ne szenvedjenek. Az
igdnybe vett kcizteriiletek helyre6llit6s6val"kapcsolatos
minden tevdkeny#g a villalkoz6
feladata ds azok koltsdgei is ot tirhelik.

A

vrillalkoztl saj6t koltsdg6n tartozik biztosftani a munkatertilet
esa6tikailag elfogadhat6

lehatriroLlsrit, ellenorzds6t, megtenni az dsszes 6sszerti
ldpdst a kdrnyezet v6delm6re a
kivitelezdssel kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkoziisiiban,
valamint elkertilni a szemdlyek,
k<izvagyon vagy m6sok krirrit 6s id.tildr6t, amelyet
a ldgszenny ez6s, zaj vagy egy6b kr{ros
k<irnyezeti hat6s okoz.

5'17'

I

A

munkav6gz6::.kl]-", sziiksdges ideiglenes viz, csatorna
6s elektromos csatlakoz6si pontok
kialakit6sa a vrillalkoz6 feladata, 6s [oltsdge. A felhaszn6lt
energia, vfz, stb. mennyisdget a

A Bar6ts6g utca22' szdm,6614/34

( I . rdsz)

hrsz. alatti Idosek klubjanak dtalakft6sa, fehijft6sa Iddsek
Klubja esetdben.

Szerz6ddssz6m:
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1

V6llalkoz6 sz6mla ellendben k<iteles megt6riteni, amennyiben szliksdges,

az alm6rok

felszerel6se is a Kivitelezo ktilts6ge.

5.18. Alv6llalkoz6k, teljesitdsi seg6dek, egy6b kozremtikodok

(a

tov6bbiakban: alv5llalkoz6)

ig6nybev6tele:

5.18.1. Az alv6llalkoz6i teljesit6s osszesiteltarhnya nem haladhatja meg aszerzodds 6rt6k6nek
65%-iLt. Az alviilalkoz6knak a szerzod6s teljesitds6ben val6 rdszv6tele arfnyht az
hatirozza meg, hogy milyen ar6nyban rdszesiilnek a szerzodds 6ltal6nos forgalmi ad6

n6lkiil sz6mitott
5.18.2.

el

len6rt6k6bol.

teljesit6shez a kozbeszerz6si elj6r6sban az alkalmass6g6nak
igazolfusiban r6szt vett szervezetet a Kbt.65. $ (7) bekezd6se szerint az elj6r6sbarr
bemutatott kotelezetts6gv6llal6snak megfeleloen, valamint a Kbt. 65. $ (9)
bekezd6s{ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint koteles a
teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g igazol6srihoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhat6 be m5s (ide6rtve az 6talakul6s, egyestilds, szdtviilils (rd6n tortdnt jogut6dl6s
eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lki.il vagy a helyette bevont 0j
szervezettel vagy szakemberrel is rnegfelel - amennyiben a kozbeszerz6si elj6r6sban az

A

V6llalkoz6

a

adott alkalmass6gi kovetelm6ny tekintet6ben bemutatott adatok alapjSn a Megrendelo.
mint ajrlnlatk6ro sztikitelte az elj6r6sban r6szt vevo gazdasdgi szereplok szhmffi, az,
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyendrt6kti m6don megfelel - azoknak az
alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a VSllalkoz6 a krizbeszerz6si elj6r6sban
az adoll szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
5.18.3.

VSllalkoz6 a szerzod6s megktit6s6nek idopontj6ban, majd - a k6s6bb bevont
alv6llalkoz6k tekintet6ben - a szerz6d6s teljesit6sdnek idotartama alatt kcjteles
el6zetesen a Megrendelonek valarnennyi olyan alvSllalkoz6t bejelenteni, amely r6szt
vesz a szerz6d6s teljesit6s6ben, ds - ha a megelozb kozbeszerzdsi elj6r6sban az adott
alv6llalkoz6t mdg nem nevezte meg - a bejelentessel egyiitt nyilatkozni vagy az drintett
alv6llalkoz6 nyilatkozat6t beny0jtani arr6l is, hogy az |ltala ig6nybe venni kivrint
alv6llalkoz6 nem 6ll a megelozo kozbeszerzdsi elj6r6sban eloirt kizir6 okok hat6lya

A

alatt.

5.18.4.

A teljesit6sben r6szt vevo alv6llalkoz6 nem vehet igdnybe az alvillalkoz6i

szerz6d6s

6rt6k6nek 6 syo-i]t meghalad6 m6rt6kben tov6bbi kozremti kod6t.
6. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

K6sedelmi kdtb6r:
Villalkoz6 a Ptk.6:186. $-6nak megfelel6en kdsedelem eset6re minden k6sedelmes napt6ri nap
ut6n, a k6sedelembe es6s idopontj6t6l a tdnyleges teljesit6s napjSig a szerzod6s szerinti,
tartal{kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lktil sz6mitott ellenszolgiltat6s 1 Yo-a/naptbri nap

m6rt6kri kdsedelmi kotb6r fizet6s6t v6llalja. Megrendelo a k6sedelmi kotb6r osszegdt maximum
30 nap kdsedelemig 6rv6nyesiti. A 30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n - a k6sedelembol
eredo 6s a kdsedelemmel okozott k6rok megt6ritesdre vonatkoz6 Megrendeloi igdnyeket nem
6rintve - Megrendelo f'enntartja a szerzod6s rendkiviili felmond6s6nak jog6t, mivel a 30 napot
meghalad6 kdsedelmet a felek srilyos szerzod6sszegdsnek tekintik.

6.2.

Meghirisul6si ktjtb6r:
A szerz6d6s a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l ttirt6no meghitsulSsa eset6n a V6llalkoz6 a Ptk.
6:186. $-6nak megfeleloen a szerzod6s szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkfil
sz6mitott ellenszolg6ltat6s 30 Yo-6nak megfelel6 m6rtdkben meghirisul6si kdtb6r fizetds6t
v6llalja. A szerzodds akkor tekintheto meghiirsultnak, ha

Szerz6ddssz6m:
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- v6llalkoz6 a. teljesitdst j ogos/m6lt6nyorhat6
ok nd lki.ir megtagadja
- a teljesit6s kiz6t6laga v6llalkoz6 6riekkordben
felmeriilt okb6l lehetetlentil el
- 30 napot meghalad6 kdsedelem esetdn Megrendelo
6l a rendkivtili felmondrls jog6val.

6.3.

A k<itbdr 6rv6nyesitdsdnek m6dja:

A Megrendelo. k<itbdrigdny drvdnyesitdsre vonatkoz6 egyoldal0
irrisbeli jognyilatko zat;nak - az
ok megjeldl6sdn tirl - r6szletesen iartalmazniakell a k<;ildr
drvdnyesitdsdt megalapoz6 t6nyeket,
valamint a kcjtb6rezdssel drintett teygfelvlesek meglelol6sdt.
A Megrendel6 az 6rvdnyesithetd
kcitbdrt jogosult a fizetendo ellendrtekbol vislzat
artaii, yagy azadott megrendelds teljesit6sdnek
igazolSsdt a kotb6r megfizetdsdig megtagadni.

6.4.

Eloleg-visszafizetdsi biztosit6k:

A v6llalkoz6 eloleg igdnyldse esetdn az igdnyelt elolegnek
a Kbt. 135. g (7)bekezdes6ben eloirt
SYo-on feliili r6sz6nek rnegfelelo rndrtdkii,- a
Megrfndelo javrlra ,ioio, a Kbt. 134. g (6)
bekezd6se szerinti biztosftdkot bocsilt a Megrendelo"rendelkezds6re.
Megrendelo a Kbt. 134. $
(6) bekezdds.b) pontjrinak megfeleloen elfigadja a vattattoro
c6gjegyzdsre jogosult vezet6
tisztsdgviseloj6nek vagy legalirul sox-os kc;z"vetlen
tulajdonr6ssr"l [rilu."zo tulajdonos6nak,
vagy egytittesen legal6bb 50%-os.kcizvetlen tulajdonrdsszel
rendelkezo term1szetes szemdly

tu Iaj donosainak kezessdgv6l lal6sdt is.

6.5.

Teljesitdsi biztositdk:
a teljesit6s biztositdkak6nt a szerzod6s szerinti,
tartaldkkeret 6s riltakinos forgalmi
ad6 ndlktil sz6mitott ellenszolgiiltatis Soh-inak *"gr"l"io
mdrt6kii teljesitdsibiztosit6kot bocsiit
rendelkezdsre. A teljesftdsi biztositdk a vrillalkloz6
vitlasztasa szerint - a Kbt. 134. g (6)
bekezddsdnek a) pontja szerinti formiiban biztosithat6,
amelyet legk6s6bb a szerzoddskot6s
idopontj6ban (a sze.rzodds hatrilybaldp6sdig) kell rendelkezdsre
bocsdtani, illetve igazolni. A
teljesitdsi biztosftdk rendelkezdsre bocs6i6sa a szerzidds
hat6lybaldpdsdnek felt6tele. A
teljesitdsi biztositdknak a teljesitdsi hat6rido utors6 napjrtt
kovet6"30.';;;L 6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak keil rennie, iiletoreg renderkezdsre keil
6ilnia.

A v6llalkoz6

6.6.

J6trill6s:

A V6llalkozo azatadott

munkardszekre 3,6 h6nap j6t6ll6st vdllal. A v6llalkoz6
v6llalja, hogy a
szavatoss6gi ds j6t6lLisi idoszakon beliil biirmely
a Megrendelo 6ltal felismert hiba orvosl6s6t 5
rnunkanapon beli.il megkezdi.

6.7. J6trllllsi biztosft6k:
A vrillalkoz6 aj6t6lklsi igdnyek biztositdkakdnt a szerzod6s szerinti,
tartaldkkeret 6s riltal6nos
forgalmi ad6 n6lktil sz6mitott ellenszolgrlltatis 5oh-6nak
megfelel6 mjrt6kti j6t6ll6sibiaositdkot
bocsi{t a Megrendelo rendelkezds6re. A-j6t6ll6si
biztos itek
av6llalkoz6
Kbt' 134' $ (6) bekezddsdnek a) pontja szerinti formiiban- biztosithat6, vitlasztitsaszerint - a
amelyet legkdsobb a
teljesftes idopontj5ban, azaz a szerzodesben rdgzitett
teljesitdsi rratarid'oig [ell rendelkez6sre
bocs6tani, illetve igazolni. A j6trllkisi biztositdk rJndelkezdsre
bocs6tdsa a teljesitds igazol6s6nak
feltdtele. A j6t6ll6si biztosftdknak a j6t6lkisi ido utols6
napjrlt kijveto 15. napig 6rv6nyesnek 6s
leh[vhat6nak keil Iennie, iiletoreg renderkezdsre keil
dilnia.

6'8' Brirmely nem szerzoddsszer[i

teljesitds jogfenntart6s ndlki.ili elfogad6sa a Megrendel6
rdszdrol
nem 6rtelmezheto joglemondiiskdnt uron igdny"krol,
arnelyek a fregrendelot a'szerz6ddsszegds

kovetkezm6nyek6nt megi I letik.

7.
7

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

'1'

A vrillalkoz6 elfogadja az Allami Sziimvevoszdk, a Kormii
nyzatiEllenorzdsi Hivatal, tov6bb6 a
tiirnogatiis felhasznriliis6nak ellenorz6sdre feljogosftott
szervezetek ellen6rz6si jogosults6g6t,
illetve - a kozp6nzek felhasznil6srlnak nyilv6nlss6gdr6i
sz6l6 rendelkez6sek 6rtelm6ben
-a
megkotendo szerzod6s ldnyeges tartalinitra vonitkoz6an
a tirjlkoztatist iizleti titokra

Szerz6ddssz6m:73039- /2018.

hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e k<ivetelm6nyeket a szerzod6s teljesit6s6be bevonni kiv6nt
valamennyi alv6llalkoz6val szemben is 6rv6nyesiti.

7.2.

A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43. g (1) bekezddsdnek d) pontja alapj5n jelen szerzod6s
nyilv6nos, annak tartalm6val 6s teljesit6s6vel kapcsolatos t6j6kortatis izleti titok cim6n nem
tagadhat6 meg.

7

.3. A jelen szerzodds teljesit6se sor6n a

Megrendelo r6sz6r6l

a

VSllalkoz6

utasit6s6ra.

megrendel6sre, 6s a teljesit6s igazol|sira jogosult szemdly:

Lakilzi G6bor virosiizemeltet6si osztilyvezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri V6ros Polg6rmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 06-941520-192
Fax:06-941520-264
e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu
A jelen szerz6d6s teljes(t6se sor6n a Vrillalkoz6 r6sz6r6l a szerzodds kapcsiln nyilatkozatt6telre
6s kapcsolattartisra

jogosult szem6ly:

K6pir6n6 Holl6ry Krisztina Julianna iigyvezet6
Levdlcim: 9700 Szombathely, Silvana u.l12.
Telefon: +36 30 367-5989
Fax: +36 94375'510
E-mail: info.vasiiroda@gmai l.com

7.4

8.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerzod6s mell6klet6t kepez6, az iilamhhnart6sr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tcirv6ny 41.$ (6)bekezdds6ben 6s 50.$ (l) bekezd6s c) pontj6ban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjin a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI' torv6ny 3.S (l) bekezd6s
l. pontja szerinti 6tlitthat6 szervezetnek minosiil.

A szerz6d6s mSdosftisa

g.l. A Felek csak a Kbt. l4l.

$-5ban meghat6rozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatj6k a
szerzod6snek a felhivris, a kozbeszerz6si dokumentumok feltdtelei, illetoleg az ajinlat tartalma
alapj6n me ghatilr o zott
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z6t.

Felek r6gzitik, hogy nem minosi.il a szerzodds m6dosit6snak a 7.3. pontban meghat6rozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illetoleg az el6rhetosdgben bekdvetkezett b6rmely v6ltoz6s.

B.Z. A

9. Jogviszony megsziin6se
g.l. A szerzod6s a teljesit6ssel,
megsztin{sdvel,

a

szerzodds idotartam6nak lej6rat6val, bi{rmelyik

fdljogut6d n6lkiili

a teljesit6s lehetetlenn6 v6l6s6val, a Felek kozos megegyez6s6vel, illetoleg

azonnali hat6lyf felmond6ssal sztinik meg.

g.2.

B6rmelyik f6l jogosult a jelen szerzod6st azonnali hatillyal felmondani a m6sik fel sirlyos
szerzod1sszeg6se esetdn. A sirlyos szerzoddsszeg6s eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont hatfurozzameg.

9.3.

A V6llalkoz6 rdsz6r6l aszerzodds s0lyos megs6rt6s6t jelenti, ha
a) V6llalkoz6 a teljesitdst jogos/mdlt5nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
b) a teljesit6s kiz6r6lag a V6tlalkoz6 6rdekkor6ben felmeriilt okb6l lehetetleniil el

c)

30 napot meghalad6 k6sedelem esetdn.

Szerzoddssziim:

73039-

l2OlB.

A Megrendelo r6sz6r6l a szerzodds sflyos megsdrtdsdt jerenti
a) az egyittmiikod6si szabiilyoknak a V6llalkozo szirzlddsszerti teljesit6s6t lehetetlenn6
tevo

9.4

megsdrt6se,

b) ha

a

Megrendelo

k<itelezettsdg6nek

a

Yitllalkoz6 fizetdsi felsz6lftisa ellendre eseddkessd vr{lt fizetdsi
eseddkessdgi id6pontot k6vet6 60 napot

neki felr6hat6 m6don az

meghalad6an sem tesz eleget.
9.5.

Megrendelo jogosult 6s egyben kdteles a szerzod6st felmondani - ha
szi.iks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata
ell6t6s6r6l gondoskodni
tudjon -, ha
a) a VSllalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetlerfil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st
szerez valamely glyaljoei szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szertrezet,amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) p-ont kb) alpontj6ban
meghat irozottfeltdtel;
b) a v6llalkoz6 kozvetetten vagy kcizvetleniil zsilo-ot.n"ir,uirao tulajdonlr6szesed6st
szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga sierint jogk6ies
szervezetben, amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt" 62. $ (l ) bekezdds [l ponitu) atponqalan
meghat6rozon feltdtel.

9.6.

A Kbt. 143. $ (l) bekezd6sdnek rnegfeleloen a Megrendelo a szerzod6st felmondhatja,
vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodestol elilllhat, ha:
sziiksdges a szerzod6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben
a
alapjdn [j kozbeszerz6si elj6r6st kell lefolytatni;

a) feltdtleni.il

b) a v6llalkoz6 nem biztosida a Kbt.

t:ti.

5-aban foglaltak betartiisat, vagy

szemdlydben 6rvdnyesen olyan jogut6dl6s k<jvetkezett be, amely
nem
g-6ban foglaltaknak.

9.1.

Kbt.

l4l. $

a v6llalkoz6

ielel"i"guKbt.

139.

Megrendelo koteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - att6l el6llni,
l)a a szerzodds megkot6sdt kcivetoen jut tudomas6ra, hogy a V6llalkoz6 tekintet6ben
a
kl.zbeszerzesi eljrlrris sor6n kiz6r6 ok rlllt fenn, 6s ezdrtki fJitett
volna z6nti a kdzbeszerzdsi

elj5r6sb6l.
9.8.

Ha a Megrendelo a v6llalkoz6si szerzodesta fentiek alapj6n felmondja,
ttgy ay6llalkoz6 ds a
Megrendelo kozcitt elszSmoliisijogviszony keletkezik, A^Megrendelo felm6ri
a v6llalkoz6 6ltal

a

felmondrisig szakszertien 6s megfeiel6 minos6gben Zlvegzett feladatokat
6*eszi

6s

ellerrdrtdkdt a v6llalkoz6nak megt6rfti. A Megrendel6 az eloz(5 m6dszerrel
6wett 6s felm6rt
munk6k ellendndkdbol levonja azt a karit, amely a hib6s vagy szakszenitlen
munkar6szek
kijavit6s6b6l, illetve mris v6llalkoz6 munk6ba tort6rio bevoniis6b6l erednek.
10. Zhr6 rendelkez6sek
I

0' l

'

Jelen szerz6d6s kizir6laga felek itltal al6irtmeg6llapod6s irtj6n m6dosithat6.
Sz6beli m6dositds,
ny i I atkozat, me I l6k- v agy hiltter -megrir rapod6s 6rvd nyte ren.

l0'2' A Felek megrlllapodnak abban, hogy a

kcjzcjtti.ik felmertilo esetleges jogvit6t
- fokozott
egyiittmiikdd6si kotelezettsdg mellett
t6rgyal6sos
titon p16b6ljrlk
mJg"rendezni,
ennek
eredmdnytelensdge esetdre a jogvita eldontds&e hatriskrirtol 'fiigg6ln
kik6;k a Szombathelyi
J rlr6sbir6srig, i I I etol eg a Szombathe ry i
r6rv6nyszdk i I letdkess6gdt.

l0'3' A jelen szerz6dds elv6laszthatatlan mell6klet6t

kdpezi az ajdnlatteteli felhiv6s, a krizbeszerzdsi
dokumentumok (ennek rdszek6nt a rdszletes felad-atleir6s). az eljhrirs
sor6n feltett k6rddsek 6s
azokra adott v6laszok, a pdnziigyi-miiszaki iitemez6s, valamint
aiirllalkoz1 ajhnlata.

l0'4'

Jelen szerzodds magyar nyelven k6sziilt.
nyelv szabillyai drvdnyesek.

A

szerzodds b6rmilyen 6rtelmez6se eset6n

a magyar

Szerz6ddssz6m:73039- /2018.

10.5.

A jelen

a

kozbeszerz6sekr6l szolo 2015. 6vi
CXLIII. torv6ny (Kbt.), a Polg6ri Torv6nykonVlrol sz6l6 2013.6vi V. torv6ny. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsoroltjogszab6lyok rendelkez4sei az ir6nyad6k.
szerz6d6sben nem szab6lyozott kdr{6sekben

10.6. Szombathely Megyei Jogir V6ros Onkonln6nyzata k<itelezetts6gvrlllalisi, ellenjegyzdsi
utalvdnyoz6ii 6s 6iv6nyesitdsi elj6r6s6r6l sz6l$ 412014. (Xl.l7.) sz6mri polg6rmesteri utasitiis
alapj 6n j elen szerzod6s alilirishra Il l6s K6roly af pol gdrmester j ogosu lt.
11. Hatitybal6p6s

A Felek a jelen szerzoddst, mint akaratukkal minderflben megegyezot cdgszerli al6ir6sukkal hagyj6k
j6v6. Jelen szerzodds a (ndgy) eredeti p6ldrinyban kesziilt. amelybol 1 (egy) eredeti pdldriny a
V5llalkoz6t, 3 (h6rom) p6ld6ny pedig a Megrerrdelot iflleti rneg.

Szombathely, 2018.febru6r 7.+.
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