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Vrillalkoz6)

kozott az alulirott helyen 6s napon a kovetkezo feltdtelekkel:

l.

A szerz6d6s t6rgya

l.l. A

Felek rogzitik, hogy a Megrendelo, mint aj6nlatkdro ,l TOP-6.6.2-1s-SHl'2016-00001
azonositoszdmil, ,,szocidlis alapszolgdltatdsok fejlesztd,se Szombathelyen" cimii projekt keretdben
szocidlis int,lzmdnyek dtalakttdsa, feliljftdsa vdllalkozdsi szerzddds keretdben" tirgyban a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL torvdny (a tovAbbiakban Kbt.) 115. $ (1) bekezd6se alapjrln
lefolytatott kIzbeszerzdsi elj6r6sban hozott dont6s6nek megfeleloen a VSllalkoz6val kcit szerz6ddst.

azonosit6sz6m[r projekt keret6ben t6mogat6st nyert
el. A jelen szerzod6s elsz6rnolhat6 ellen6rt6k6t Megrendelo a projekt keret6ben elnyert t6mogatrisb6l
tinanszirozza.

A Megrendelo a TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001

1.2.

A V6llalkoz6 az igenyelt

13.

A

feladatok ell6t6s6t
szerzod6sben rogzitett feltetelekkel - v6llalja.

- a Megrendel6 ig6nyeit figyelembe v6ve, a jelen

szerzodds t6rgya:

A 9700 Szombathely, Kodily Zolthn u. 4. sz6m, 3785135lAll hrsz. alatti Csal6dszolgilat bels6 italakitrisa, felfijitisdra.

6s

gyermekj6l6ti

A beruh6z6s r6szletes felt6teleit a szerzod6s mell6klet6t kdpezomtiszaki leirkstartalmazza.
I .4. Az I .3. pont szerinti feladatok r6szletes mflszaki leirSs6t a kdzbeszerz6si elj6r6s sorSn
rendelkez6sre bocsiitott kozbeszerz6si dokumentumok tartalmazzhk, amelyek jelen szerzodls
e lv6laszthatatlan mel l6kletei.
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1.5. A teljesitds helye:
9700 Szombathely, Kod6ly Zoltiln u. 4. szim,

37 85 I 3 5 I Al

I hrsz.

A szerz6d6s id6tartama:
A teljesit6s v6ghatiridej e: a szerzod6sk<itdst6l szdmitott 7 h6nap.
2.

3. Villalkoz6si

dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Felek megrillapodnak

abban, hogy a Yiilalkozot az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ell6t6s66rt risszesen 16.270.784,- Ft + 27yo 6fa, azaz tizenhatmillio-kettoszizhetvenezerhdtszinnyolcvann6gy forint + 27Yo 6fa mdrtdkii v6llalkoz6si dij illeti meg.
Az egyes r6szfeladatokra vonatkozo viillalkoz6si dij a csatolt r6szletes kolts6gvetds szerint.
A kozbeszerzlsi eljhrirs sor6n alkalmazott 6rt6kel6si szempontokra tekintettel V6llalkoz6
aj6nlat6nak 6rt6kel6sre keri.ilo elemei az al6bbiak:
Rt-6szszempont

Mesai{nl6s

Osszesitett nett6 rlr (HUF)
2. l6t6llasi ido m6rt6ke (h6nap - a teljes(tdstol sz6mitott min. 36
h6. max. 60 h6)
3. A szavatoss6gi 6s j6t6ll6si id6szak tartam6n beliil b6rmely a
Megrendelo 6ltal felismert hiba V6llalkoz6 6ltali orvosl6s6nak
megkezd6si idopontja, a bejelent6st ktivet5en (min. I munkanap,
max. 5 munkanap) kisz6ll6si ido, (munkanap)

16.270.784,- Ft
36 h6nap

l.

5 munkanap

A v6llalkoz6si dij

tartalmazza a felhiv6sban ds a dokument:ici6ban meghatbrozott valamennyi
feladat ellendrt6k6t. A v6llalkoz6si dij emellett tartalmazza a szerzoddsszerri teljesitdshez
sziiks6ges, a feladatleiriisban meghatdrozoff mennyis6gi 6s minos6gi elv6r6sok szerinti
valamennyi kolts6get. A szbmla kifizet6sdnek felt6tele a Megrendelo 5ltal al6irt, a
szerzod6sszerti teljesitdsre vonatkoz6 teljesitdsigazol6s. A teljesit6sigazol6st 2 (kett6)
p6ld6nyban kell elkdsziteni. A szimlit egy eredeti 6s k6t m6solati p6ld6nyban kell benyfjtani.

Ut6lagos sz6mszaki-, mennyis6gi-, 6s m/rszaki 6szrev6telekre val6 hivatkoz6ssal a v6llalkoz6i
d(j 6s a hat6rid6 nem m6dosithat6.

Az irtallnyhr fedezetet nyfijt mindazon munkiik
sziiksdgesek

elv6gz6s6re 6s felmertilo kolts6gekre, amelyek

az l. pontban megl-rathrozolt munk6k

megval6sitSsrihoz. A V6llalkoz6 a szerzodlses 6ron
6rv6nyesithet.

szerzoddsszerti, szakszerii ds komplett
feliil semmilyen cimen tcibbletkolts6get nem

Abban az esetben, amennyiben a V6llalkoz6 a v6llalkozoi dijat alulprognosztizblta, az ebbol
eredo pluszkoltsdgeket, kiad6sokat stb. nem hdrithatja iit a Megrendelore 6s ez nern mentesiti a
teljesit6si kotelezefis6g al6l. A nett6 v6llalkozdsi diion feliil a Megrendelovel szemben csak az
6ltal6nos forgalmi ad6 (6fa) drvenyesithet6. A szSmlilzdsira es a p6nztigyi teljesft6sre
egyebekben a teljesitds idopond6ban hat6lyos 6fa szabblyok 6s 6fa o/o alapjin keri.ilhet sor.
Megrendel6 ezfiton nyilatkozik, hogy a Megrendel6 6ltal megrendelt tev6kenys6g az Afa
tiirv6ny 142.$(1) b) pontja alkalmazisfban nem 6pit6si hat6srigi enged6ly-kiiteles, 6pit6si
hat6s6gi tudomdsulv6teli eljir6shoz vagy egyszerii bejelent6shez kiitiitt, ez6rt egyenes
ad6zris ali esik. Az 6pit6si munka ellen6rt6k6r6l sz6l6 szimlikat Megrendel6 r6sz6re AFAval kell kirlllitani.

3.2 A Megrendelo

jelen szerzodds elsz6molhat6 ellen6rtdkdt a TOP-6.6.2-15-SHl-2016-00001
azonosit6sz6mfi, ,,Szoci6lis alapszolg6ltat6sok fejleszt6se Szombathelyen" projekt keret6ben
a

elnyert tiimo gat6sb6l finanszirozza.
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A szerzodds ut6fi nansziroz6sil.

A Vrlllalkoz6 egy reszszirmlilt

6s egy vdgsz6mllt jogosult benyfijtania kdvetkez6 iitemez6s
szerint:
- I. r6ssz6mla: a kivitelezds 50 o%-os k6sziilts6gi szint el6r6se esetdn a nett6 v6llalkoz6i dij 50
o/o-a

mertekbet
- Vdgsz6mla: a kivitelezds 100 %-os k6sziiltsdgi szint eldrdse esetdn a nett6 v6llalkoz6i dij 50
%-a m6rt6kben.
- A szitmlitzasra a leigazolt teljesit6st kcivetoen van lehet6sdg.
szbmla melldkletdt kell, hogy kepezze.

A teljes(t6st igazol6 okirat

a

-

V6gsz6mla benyrijtrisa: a fel0jit6s miiszaki ifiadi$-fitvdteli eljrlr6sSnak lezirisa ut6n van
lehetos6g. A szdml6z6sra a leigazolt teljesit6st kovetoen kertilhet sor. A teljesit6st igazol6
okirat a szhmla mell6klet6t kell, hogy kepezze. A v6gsz6ml6t az elolegsziml|val csdkkentett
m6rtdkben kell ki6llitani.

A

v6gsz6mla benyfijt6s6nak felt6tele

az int6zmeny mtiszaki

rltad6s-6tv6teli elj6r6s6nak

lezdrdsa.

Amennyiben a (r6sz)sz6mla tartalmaz a projekt keret6ben elsz6molhat6 6s nem elsz6rnolhat6
koltsdgeket is, akkor ezeket a k6lts6geket sz6ml6n beliil ki.ilon t6telk6nt megbontva kell
szerepeltetni.

A sz5ml6n felkell ttintetni azalibbiakat:
- a projekt azonosit6 szirmit (TOP-6.6.2- 15-SH 1-2016-00001);
- a v6llalkoz6 ban(a nev6t, banksz6mlaszimit. ad6szrlm6t;
- a megrendelo nevdt, cimdt, adoszilmht;
- a,,r lszszhmla" vagy,,vd gsz6m la" megnevezdst.

A kifizet6sek

3.3.

6s az elsz6mol6s p6nzneme a magyar

forint (HUF).

A fizetesi felt6telek:

A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (8) bekezdesdnek megfeleloen a szerzodds - tartal6kkeret 6s
6ltal6nos forgalmi ado ndlki.il sziimitott - elsz6molhat6 osszege legfeljebb 10 %o-dnak megfelelo

m6rt6kii eloleg igdnybevdtel6nek

a

lehetosdg6t biaositja eloleg-visszafizetdsi biaosit6k

ellen6ben.

Az eloleggel a vegsz6ml6b6l kell elszSmolni.

Az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az lpitdsi beruhiz6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s mdrnoki
szolg6ltat6sok kozbeszerzds6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-rlnak (l) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a
Kbt. 135. $ (7) bekezddsdben foglalt eloleget a V6llalkoz6 kdrds6re legkdsobb az 1pitdsi
munkatertilet etad6s6t koveto l5 napon beli.il koteles kifizetni.
A Megrendelo az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az dpitdsi beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi
6s m6rnoki szolgdltatrisok kozbeszerzds6nek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 321A. $-Lnak megfeleloen a k<ivetkezok szerint fizeti ki a szerzodlsben foglalt
ellen6rt6ket:

,,(l) A aj6nlatk6rokent szerzodo f6l, valamint - eur6pai uni6s t6mogat6s eset6n sz6llit6i kifizet6s
sorSn - a kifizetdsre koteles szervezet, ha az ajiinlattevokf,nt szerzodo f6l a teljesit6shez
alv6llalkoz6t vesz ig6nybe, a Ptk.6:130. $ (1)-(2) bekezd6s6t6l elt6roen a kovetkezo szab6lyok
szeri nt kote les az el lenszo lg6ltat6st telj es (ten i :
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a) az ajhnlattev6k6nt szerzodo felek legkdsobb a teljesit6s elismer6sdnek idopontj6ig kotelesek

nyilatkozatot tenni az alinlatkdronek, hogy koztiliik melyik mekkora osszegre jogosult az
el

lenszol gSltat6sb6l

;

szerzodo fdl legk6sobb a teljesit6s elismer6s6nek idopond6ig
kriteles nyilatkozatot tenni, hogy az Sltala a teljesit6sbe bevont alv6llalkoz6k egyenk6nt
mekkora osszegre jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejfileg felhivja az alvrlllalkoz6kat,
hogy 6llits6k ki ezen sz6ml6ikat;
c) az ajinlattevok6nt szerzodo felek mindegyike a teljesftds elismer6s6t kcivetoen dllitja ki
szimliljit, a szirmlilban rdszletezve az alv6llalkoz6i teljesit6s, valamint az ajinlattevoi teljesit6s

b) az dsszes ajSnlattev6k6nt

m6rt6k6t;

d) a c) pont szerint a

szimllban felti.intetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6k6t az
aj6nlatkdrok5nt szerzodo f6l - eur6pai uni6s t6mogat6s esetdn sz6llit6i kifizetds sor6n a
kifizet6sre koteles szervezet - tizenot napon beltil dtutalj a az ajinlattevoknek;
e) az ajinlattevokdnt szerzodo f6l haladdktalanul kiegyenliti az alv6llalkozok sz6ml6it, vagy az
adozirs rendjdrol sz6l6 2003. 6vi XCII. tcirvdny (a tovribbiakban: Art.) 36lA. $ (3) bekezd6se
szerint azt vagy annak egy r6sz6t visszatartja, illetve az alvdllalkoz6val kotott szerzoddsben
foglaltak szerint az alv6llalkoz6i dij egy r6sz6t visszatartja;
fl az ajhnlattev6k6nt szerzodo felek 6tadj6k az e) pont szerinti etutal6sok igazol6sainak
m6solatait vagy az alv6llalkoz6 koztaftoz6st mutat6 egytittes ad6igazol6si{nak m6solatiri. az
aj6nlatk6r6kdnt szerzbd6 f6lnek (annak 6rdek6ben, hogy az aj6nlatkdrok6nt szerzodo f6l
meg6llapithassa, hogy az ajinlattevokdnt szerz6do f6l jogszertien nem frzelte ki a teljes osszeget
az alvillalkoz6nak);
E) az aj6nlattevokent szerzodo felek 6ltal benyrijtott sz6ml6ban megielolt, f6vSllalkozoi
teljesitds ellen6rtdkdt az ajinlatkerok6nt szerzodo fel - eur6pai uni6s t6mogat6s eset6n sz6llit6i
kifizet6s sor6n a kifizet6sre koteles szervezet - tizenot napon beliil 6tutalj a az ajinlattev6kdnt
szerzodo feleknek, ha ok az alvdllalkoz6kkal szembeni fizet6si ktitelezetts6giiket az Art.36lA.
$-6ra is tekinteuel teljesitett6k;
h)haazaj6nlattevokdntszerzodo felekvalamelyike aze)vagy azf)pontszerintikotelezetts6g6t
nem teljesiti, az ellenszolgSltat6s fennmarad6 rdszdt az aj6nlatk6ro (vagy a kifizetdsre koteles
szervezet) 6rzi,6s az akkor illeti meg az ajinlattevot,ha az aj6nlatkdro r6szdre igazolja,hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kotelezettsdg6t teliesitette, vagy hitelt 6rdemlo irattal igazolja, hogy
az alvilllalkozo vagy szakember nem jogosult az ajinlattev6 6ltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy r6sz6re;

i)

r6szben vagy egdszben eur6pai uni6s tSmogat6sb6l megval6sitott kcizbeszerz6s eset6n a d)

pont szerinti hat6rido harminc nap.
(2) A felek kizirolag az (1) bekezd6s g) pontja szerinti ellenszolgdltatiis halasztott teljesit6s6ben
6llapodhatnak meg a Ptk. 6:130. $ (3) bekezd6sdnek megfeleloen. Az Art.36lA. $ (3)
bekezdds{t az ajbnlattevokdnt szerz6d6 f6llel szemben csak az (l) bekezd6s g) pontja szerinti
osszegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltat6st tobb r6szletben teljes(ti az ajdnlatkerok6nt szerzoddst koto fel vagy a
kifizet6sre kdteles szervezet, minden r6szlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) 6s (2)
bekezd6st.

szerzodds teljesit6se 6rdekdben a nyertes aj6nlattevo (aj6nlattevok)
l6tre,
e $ alkalmaz6s6ban a nyertes ajdnlattevokent szeruodo f6l alatt a
hoztak
projektt6rsas6got
proj ektt6rsas6got kel I 6rteni."

(4) Ha a kozbeszerzlsi

Aztdezett jogszabilyi rendelkez6s sor6n a Megrendelo ,,aj6nlatk6r6k6nt szerzSdo f6l"-nek, mig
f6l"-nek minostil.

a V6llalkoz6,,aj6nlattevok6nt szerz6dS

bekezdds6nek megfelel6en a szerz6d6sen alapul6
ellenszolg6ltat6sb6l eredo tartoz6s6val szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemii 6s lej6rt

A

Megrendelo

a Kbt.

135.

$ (6)

kovetel6s6t sz6mith atja be.

A Kbt. 135. g-5nak (l) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a szerz6d6s teljesit6sdnek elismer6s6rol
(teljesit6sigazol6s) vagy az. elismerds megtagad6s6r6l legkdsobb a V6llalkoz6 teIlesit6sdtol vagy
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az errol sz6l6 fr6sbeli 6rtesit6s kezhezvdtel6t6l sz6mitott tizen<it napon beliil irSsban

k<iteles

nyilatkozni.

A Kbt. 135. g-6nak (2) bekezddse alapj6rn, ha a V6llalkoz6 ir6sbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelent6s)
a Megrendelo a szerzoddsben az 6tad6s-6tvdteli elj6r6s megkezd6sdre meghat6rozotl hatiridot
koveto tizenot napon beltil nem kezdi meg az ittadis-htvdteli eljdritst, vary megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a V6llalkoz6 k6r6sdre a teljesit6sigazol6st koteles kiadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolghltaths kifizet6s6re csak az
adott munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s ki6llit6s6t kovetoen ker0lhet sor.

Megrendelo tartal6kkeretet nem hat6roz meg.
Ir6nyad6 j ogszab6lyok:

.6vi CXXVII. torv6ny;
b) azadozds rendjdrolsz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny 36/A $;
c) az 6llamhiztartdsrol sz6l6 2011. 6viCXCV. tcirv6ny;
d) az 6llamh ilztartisrol sz6l6 torvdny vdgrehajt6srir6l sz6l6 36812011 . (Xil. 3 l.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programoz6si idoszakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l sz6rmaz6
tiimogat6sok felhaszn6ldsrinak rendjdrol sz6l6 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az lpitesi beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s m6rnoki
szolg6ltat6sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair6l szol6322l20l5. (X. 30.) Korm. rendelet.
a) az 6.ltal6nos forgalmi ad6r6l szolo 2007

3.4.

V5llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzodds teljesitds6vel osszefligg6sben olyan
kriltsdgeket, amelyek a Kbt.62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek
nem megfelelo trlrsasrig tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6koteles
j civedelm6nek csokkentdsdre al kalmasak.

a szerzodds teljesit6s6r-rek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendelo szamdra megismerhetov6 teszi 6s a 9.5. pontban meghat6rozott (a Kbt. 143. $ (3)
bekezddse szerinti) tigyletekrol a Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

3.5.

V6llalkoz6

3.6.

A Kbt. 135. g-5nak (1) bekezddse alapj6n a Megrendelo a szerzodds teljesit6s6nek elismer6s6rol
(teljesit6sigazol6s) vagy az elismer6s megtagadris6r6l legkdsobb a Vrlllalkoz6 teljesitds6tSl vagy
az errol sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6s kezhewetel6tol sz6mitott tizenot napon beli.il ir6sban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. g-rinak (2) bekezd6se alapj6n, ha a V6llalkoz6 ir6sbeli drtesitds6re (k6szre jelentds)
a Megrendelo a szerzod6sben az 6tad6s-6tvdteli elj6r6s megkezdds6re meghat5rozott hat6ridot
koveto tizenot napon beliil nem kezdi meg az ittadhs-fitvdteli elj6r6st, vagy megkezdi, de l5
napon beliil nem fejezi be, a V6llalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazolilst koteles kiadni.
32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolgSltatds kifizet6sdre csak az
adott munk6ra. munkar6szre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s ki6llit6s6t kovetoen kertilhet sor.

A

3.7. A

a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6rrek megfelel6en a

szerz6d6sen alapul6
ellenszolgSltat6sb6l eredo tartozris6val szemben csak ajogosult 6ltal elismert, egynemii 6s lejrlrt

Megrendelo

kovetel6s6t sz6mithatja be.

4,

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendelo

kotelezettsdge a jelen szerzodds al6ir5s6t koveto 3 (h6rom) munkanapon beliil
minden olyan adat, inform6ci6 6s dokumentum 6tad6sa, amely a V6llalkoz6 feladatainak
szerzod6sszeni ell6t6s6hoz szi.iks6ges, olyan m6don, amely azonosithat6vi teszi az Stadott

dokumentumokat, illetoleg ellenorizhetoen igazolja a Vrillalkoz6 feld tcirt6nt adat- 6s
inform6cioszol96ltat6s tartalm6t. A Megrendelo koteles a jelen szerzod6s teljesit6se
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szempontb6l fontos munkakort betdlt6 munkat5rsait kijelcilni
folyamatos kozrem fi kciddsi.i kro I gondoskod

4.2.

ds a V6llalkoz6vat

val6

ni.

Megrendelo kotelezettsdget v6llal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sitrisht cdlz6 v6llalkoz6i
munkavdgz6shez kdsedelem n6lki.il meghozza a szi.iks6ges d<int6seket, egyet6rtdse eset6n
jlvihagyja az ele terjesztett dokumentumok tartalm6t, illetve ellenvet6s esetdn kifog6sait
fr6sban, indokol6ssal ell6wa krizli V6llalkoz6val. A tov5bbitand6 dokumentumokat - azok
tartalm6val val6 egyetdrt6se eset6n - faxon, illetve post6n megki.ildi az lrintetlek r6sz6re,
azokban az esetekben, amikor arra V6llalkoz6 felkdri.

4.3. A

V6llalkoz6 koteles a Megrendelo figyelm6t irisban felhivni az esetleg c6lszeriitlen, vagy
szakszertitlen utasit6sra. Ha a Megrendelo az utas(t6shoz az irisban rogzftett figyelmeztetds
ellen6re is ragaszkodik, fgy az utasit6sb6l eredo kirok Megrendelot terhelik.

5.

A Villalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodds szerinti munk6kat megfelelo m6rt6kben
megismerte 6s felm6rte, a sziiksdges kieg6szito t6j6koztat6sokat megkapta, igy a beadott
ajinlatateljes korfi, 6s tudom6sul veszi. hogy kiz616lag a fentiekben r6szletezettek szerint tarlhat
csak ig6nyt a v6llalkoz6i dijinak rnegernel6sdre. A nem megfelelo felm6r6sbol,vagy egy6b, pl.
sz6mit6si hib6b6l ad6d6 tribblet munkatdtelek miatt megt6rit6si ig6nnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fell6pni.

5.1. A

5.2. A V6llalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerzodds megkdt6s6t kovetoen a koteles viseli annak
jogkovetkezm6nydt, amely a kiviteli tervdokumentSci6 olyan hiSnyoss6g6b6l ad6dik, melyet a
t6le elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett dszlelnie kellett volna, de a szerzoddskot6st
megel6zoen a kozbeszerz6si elj6r6s sor6n kieg6szito t6jdkoztat6s keret6ben nem jelzett. A
v6llalkoz6i dij meghatSrozhsiniil figyelembe nem vett azon munkilk is, amely n6lkiil a mti

(6pitmdny) rendeltet6sszerii hasznblatra alkalmas megval6sit6sa nem tcjrt6nhet

meg

(tdbbletmunka) szintdn a V6llalkoz6t terhelik,

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti azt is, hogy a munk6k nem megfelelo ismeret6re visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egy6b tdbblet-kdveteldssel sem ldphet fel, k6sedelmet ezzel nem indokolhatja.
A kivitelez6si munk6k alapjit kdpezo mtiszaki dokument6ci6nak megfelelS kivitelez6s
pontoss6g66rt, teljessdg6drt, alkalmassSg66rt 6s szabSlyossrig66rt a V6llalkoz6 felel. A m(rszaki
dokument6ci6 azon hib6j66rt, mely kello gondos 6ttekint6s eset6n a szerzod6s megkot6set
megelozoen meg6llapithato lett volna, szint6rr a V6llalkoz6 felel.

5.4.

A V6llalkoz6i dij tartalmazza - az epitoipari kivitelezdsi tev6kenysdgrol sz6l6 19112009 (lX.l5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezd6sdben irtakon feli.il - minden olyan mtiszakilag sziiksdges feladat
elvdgzeset, esetlegesen szi.iks6ges engeddly beszerz6s6t, felt6tel teljesit6sdt 6s azok kolts6g6t is,
amely a kiadott dokument6ci6k birmely r6sz6b6l, rendelkezdsdb6l meg6llapithat6an, vagy a
jelen szerzodds teljesitdsdhez, a mtiszaki 6tad6s-6tv6telhez, izembe helyez6shez, vdgleges
haszn6latba v6tel6hez sziiksdges, fiiggetleniil attcil, hogy az adott feladat, feltdtel, illetve
munkanem a kiadott kolts6gvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban tdtelesen szerepel-e,
vagy sem, 6s/vagy amelynek, termdszete folyt6n, mtiszaki nagys6grendje pontosan elore nem
volt meghathrozhat6.

V6llalkoz6 a szerzodes tilrgydt kepezo munk6kat jelen v6llalkozdsi szerzodds felt6telei
alapj6n vdgzi el - a magyar es eur6pai uni6s szabv6nyok el6ir6sai szerint - elso oszt6ly[r

5.5. A

min6s6gben.

5.6. A vegzetl munka

vit6ja esetdn, ha a vizsg6lat eredm6nye a Vdllalkoz6 szilmhra elmarasztal6.
annak kdlts6gdt VSllalkoz6 koteles viselni.
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A

V6llalkozo feladata a kivitelezdsi munkrlkhoz sztiks6ges valamennyi seg6dszerkezetek
telepit6se, helyszinen tartSsa, mozgatisa 6s a kivitelezds befejez6sekor a munkateriiletr6l, a
v6llalkoz6s munkav6gz6si teriilet6rol tort6no elt6volit6ssal. A V6llalkoz6kdtelezetts6ge, hogy a
teriilet orzdsdr6l saj6t kdlts6g6re gondoskodj6k a munkakezddst6l a munkateriilet
visszabocs6t6s6ig (a miiszaki 6tad6s-6tvdtel 6rvdnyes lezirisdt koveto id6pontig).

5.8. A

V6llalkoz6 koteles a szabv6nyok 6ltal eloin ellenorz6seket folyamatosan elvdgezni, a
meg6llapftott hibrlkat 6s hiSnyossrigokat halad6ktalanul megsziintetni, az int6zked6seket

dokument6lni.

5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve a j6t6ll6si idoszakban olyan hi5'nyossiigok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkav6gz6sre vagy csokkent 6rt6kri anyagokra vezethetok vissza,

akkor ezeket V6llalkoz6 felsz6lit6sra, azonnal t6rft6smentesen 6s eg6szdben

kdteles

megsziintetni, illetve a hib6s term6ket kdteles kicser6lni. Amennyiben V6llalkoz6 15 napon
beltil nem tesz eleget a felsz6lit6snak, Megrendelonek joga van a munkdt V6llalkoz6 ktllts6g6re
elv6geztetn i, kij av ittatni.

5.10.

A

V6llalkoz6 koteles munk6j6t olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6rel6that6
akad6ly idoben megsziintetheto legyen 6s ennek 6rdek6ben Megrendelo figyelm6t ezen
akadrllyoztatrisokra idoben felh ivj a.

5.1

l A

V6llalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyamatosan ktjteles teljes korfien 6s saj6t felelos
az eryenyes munkav6delmi 6s tiizv6delmi eloir6sokat betartani 6s betartatni,

hat6skrirdben

dolgozoi r6sz6re a munkav6delmi eloir6rsok szerirrti eg6szsdgiigyi vizsg6latokat elv6geztetni, a
munkavddelmi oktatSsokat megtartani, a sziiksdges v6delmi 6s biztosit6 eszkozoket
rendelkez6sre bocs6tani, alkalmazni 6s haszn5latukat folyamatosan ellenorizni.

5.12. A V5llalkoz6 munkav6gz6skor olyan g6peket koteles iizemeltetni, amelyek azizembetart6shoz
sziiksdges 6rvdnyes engeddlyekkel rendelkeznek, kezelSik a sziiksdges k6pesit6st megszereztdk,
6s amelyek a rendeletekben eloirt zajkibocs6tSsi hat6r6rt6ket nem haladj5k meg.

5.13.

A Vrlllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a munkav6gz6s lehetos6ge a hdt minden

napjbn, azaz

szombaton ds vasiirnap is biztositott.

5.14. A V6llalkoz6nakazanyagok 6s eszkcizokmozgat6s6t es t6rol6s6t 0gy kell v6grehajtania, hogy
az igenybe vett kdzteriiletek 6s azok mitilrgyai k6rosod6st 6s sdriil6st ne szenvedjenek. Az
ig6nybe vett kozteriiletek helyre6llit6s6val kapcsolatos minden tev6kenys6g a V6llalkoz6
feladata 6s azok kcilts6gei is ot terhelik.

5.15.

A

5.16.

A

V5llalkoz6 sajrit kciltsdgdn tartozik biztositani a munkateriilet esztdtikailag elfogadhat6
lehat6roLlsrit, ellenorz6sdt, megtenni az osszes esszerii lepdst a kornyezet v6delm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkoz6sriban, valamint elkeriilni a szem6lyek,
kozvagyon vagy misok k6r6t 6s s6rtil6s6t, amelyet a l6gszennyezds, zaj vagy egy6b k6ros
kornyezeti hat6s okoz.
munkav6gz6sekhez sziiksdges ideiglenes viz, csatorna 6s elektromos csatlakozdsi pontok
kialak(t5sa a V6llalkoz6 feladata, 6s kdltsdge. A felhaszn6lt energia, viz, stb. mennyisdget a

Vdllalkoz6 szdmla ellen6ben koteles megtdriteni, amennyiben sziiks6ges, az

alm6rSk

felszerel6se is a Kivitelezo koltsdge.

5.17. Alvdllalkoz6k, teljesitdsi seg6dek, egydb kozremiikodok (a tov6bbiakban: alv6llalkoz6)
i96nybev6tele:
5. I 8.1

. Az alv6llalkoz6i

teljesit6s osszesitett arbnya nem haladhatja meg a szerzodds 1rtekenek 65ohirt. Az alv6llalkoz6knak a szerzodds teljesit6s6ben val6 r6szv6tele arinyifi az hatbrozza meg,
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hogy milyen ariinyban r6szesiilnek

a

szerzodds Sltal6nos forgalmi ad6

n6lkiil

sz6mitott

ellen6rt6kdbol.

5.18.2. A V6llalkoz6 a teljesitdshez a kozbeszerzdsi elj6r6sban az alkalmass6g6nak igazol6s6ban r6szt

szewezetet a Kbt. 65. S (7) bekezd6se szerint az elj6r6sban bemutatott
kotelezettsdgv6llalSsnak megfeleloen, valamint a Kbt.65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben
6s m6don koteles igdnybe venni, valarnint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g

vett

igazolilshhoz bemutatott szakembereket.

E

szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor

maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az fitalakulirs, egyesi.ilds, sz6tvrllils
[tj6n tort6nt jogut6dl6s eseteit is), ha a Vrlllalkoz6 e szervezet vagy szakember n6lktil vagy a

rij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerz6si
elj6r6sban az adotl alkalmass6gi kovetelm6ny tekintetdben bemutatott adatok alapjSn a
helyette bevont

Megrendel6, mint aj6nlatk6ro sziikitette az eljirisban rdszt vev6 gazdas6gi szereplok szhmht, az

eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyen6rtdkii m6don megfelel

-

azoknak az

alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a Vrillalkoz6 a kozbeszerzdsi elj6r6sban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.18.3. A V6llalkoz6 aszerzod6s megkritdsdnek idopontj6ban, majd - a k6sobb bevont alv6llalkoz6k
tekintetdben - a szerzldds teljesit6s6nek id6tartama alatt koteles elozetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely rdsztvesz a szerz6dds teljesitds6ben, 6s - ha a
megelozo kozbeszerzesi elj6r6sban az adoll alvSllalkoz6t mdg nem nevezte meg - a bejelent6ssel
egyi.itt nyilatkozni vagy az 6rintett alv6llalkoz6 nyilatkozat6t benyfjtani arr6l is, hogy az illtala
ig6nybe venni kivSnt alv6llalkoz6 nem 6ll a megelozo kozbeszerzdsi elj6r6sban eloirt kiz6r6
okok hat6lya alatt.
5.1

8.4. A teljesit6sben r6szt vevo alvdllalkoz6 nem vehet ig6nybe az alvbllalkoz6i szerzod6s 6rt6k6nek
65%-at meghal ad6 m6rt6kben tov6bbi kozrem iikodot.

6. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek
6.1

.

K6sedelmi kotb6r:

VSllalkoz6 a Ptk. 6:186. $-5nak megfeleloen k6sedelem eset6re minden k6sedelmes naptriri nap
ut6n, a k6sedelembe es6s idopontj6t6l a t6nyleges teljesitds napj6ig a szerzodds szerinti,
tartal6kkeret ds 6ltalSnos forgalmi ad6 ndlkiil sz6mitott ellenszolg6ltat6s I o/o-alnapliri nap
m6rtdkti kdsedelmi kotb6r frzeteset v6llalja. Megrendelo a kdsedelmi kotb6r osszegdt maximum
30 nap kdsedelemig 6rv6nyesiti. A 30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n - a kdsedelembol
eredo 6s a k6sedelemmel okozott k6rok megt6rit6s6re vonatkoz6 Megrendeloi ig6nyeket nem
drintve - Megrendelo fenntartja a szerzodds rendkiviili felmondds6nak jog6t, mivel a 30 napot
meghalad6 k6sedelmet a felek s0lyos szerzodesszeg6snek tekintik.

6.2.

Meghitisul6si kotb6r:
A szerzodds a V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l trjrtdn6 rneghirisul6sa esetdn a V6llalkoz6 a Ptk.
6:186. $-6nak megfeleloen a szerzodds szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlklil
sz6mitott ellenszolg6ltat6s 30 Yo-inak megfelel6 m6rt6kben meghirisul6si kotbdr fizeteset
v6llalja. A szerzod6s akkor tekintheto meghirisultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesit6st jogos/m6lt6nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesft6s kizfurolaga V6llalkoz6 drdekkordben felmeriilt okb6l lehetetlentil el
- 30 napot meghalad6 k6sedelem esetdn Megrendelo 6l a rendkiviili felmond6s jogSval.

6.3. A kdtb6r 6rv6nyesit6sdnek

m6dja:
A Megrendel6 kotb6rig6ny 6rv6nyesit6sre vonatkoz6 egyoldalf ir6sbelijognyilatkozatinak - az
ok megjelol6s6n tfl - r6szletesen tartalmaznia kell a kcitb6r drvdnyesitdsdt megalapoz6 tdnyeket,
valamint a kotb6rez6ssel 6rintett tev6kenys6gek megjelol6s6t. A Megrendelo az drv6nyesitheto
kotb6rt jogosult a fizetend6 ellen6rtdkbol visszatartani, vagy az adott megrendelds teljesitdsdnek
igazol6s6t a kotb6r megfizet6s6ig megtagadni.
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6.4.

Eloleg-visszafizetdsi biztosit6k:
A V6llalkoz6 eloleg igdnyl6se eset6n azigdnyelt elolegnek a Kbt. 135. $ (7)bekezdes6ben elo(rt
SYo-on feltli r6sz6nek rnegfelelo m6rt6kii, a Megrendel6 jav6ra sz6l6, a Kbt. 134. $ (6)
bekezd6se szerinti biztosit6kot bocs6t a Megrendelo rendelkezds6re. Megrendelo a Kbt. 134, $
(6) bekezdds b) pontj6nak megfeleloen elfogadja a V6llalkoz6 c6gjegyz6sre jogosult vezetb
tisztsdgviseloj6nek vagy legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6 tulajdonosinak,
vagy egytittesen legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo termdszetes szem6ly
tulajdonosainak kezessdgv6llal6s6t is.

6.5.

Teljesitdsi biztosit6k:
A Vrlllalkoz6 a teljesit6s biztosit6kakdnt a szerzodds szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi
ad6 ndlktil sz6mitott ellenszolgriltatis Soh-inak megfelelo m6rt6kii teljesitdsi biztositdkot bocsSt
rendelkezdsre. A teljesit6si biztosit6k - a VSltalkoz6 v6lasaiisa szerint - a Kbt. 134. $ (6)
bekezd6s6nek a) pontja szerinti formdban biztosithat6, amelyet legkdsobb a szerzod6skot6s
idopond6ban (a szerzodds hat6lybal6p6s6ig) kell rendelkezdsre bocsStani, illetve igazolni. A
teljesit6si biztosit6k rendelkez6sre bocsiit6sa a szerzodes hat6lybal6pds6nek felt6tele. A
teljesit6si biztosit6knak a teljesit6si hatSrido utols6 napj5t kovet5 30. napig 6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illetoleg rendelkezesre kell 6llnia.

6.6.

J6tell6s:

A V6llalkozo azifiadott munkardszekre 36 h6nap j6t6ll6st v6llal. A VSllalkoz6 v6llalja, hogy a
szavatoss6gi 6s j6t6ll5si idoszakon beliil b6rmely a Megrendelo Sltal felismert hiba orvosl5s6t 5
munkanapon beliil megkezdi.

J6trill6si biztosit6k:

6.7.

j6t5ll6si ig6nyek biztositdkakdnt a szerzod6s szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos
forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott ellenszo196ltatils 5oh-6nak megfelelo mdrtdkri j6t6ll6si biaositdkot
bocs6t a Megrendelo rendelkez6s6re. A j6t6ll6si biztositdk - a V6llalkozo viiasztisa szerint - a
Kbt. 134. g (6) bekezdds6nek a) pontja szerinti form6ban biztosithat6, amelyet legkdsobb a
teljesit6s idopontj6ban, azaz a szerzodlsben rogzitett teljesitdsi hat6ridoig kell rendelkez6sre
bocs6tani, illetve igazolni. A j6t6ll6si biztosit6k rendelkez6sre bocs6t6sa a teljesitds igazol6s6nak
feltdtele. A j6t6ll6si biztos(tdknak a j6t6ll6si id6 utols6 napj6t koveto 15. napig drvdnyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illetoleg rendelkez6sre kell Sllnia.

A V6llalkoz6

B6rmely nem szerzod6sszerti teljesites jogf'enntart6s n6lki.ili elfogad6sa a Megrendel6 r6szdrol
nem 6rtelmezheto joglemondiiskent azon igenyekrol. arnelyek a Megrendelot a szerzod6sszegds
kovetkezm6nyek6nt megi I letik.

6.8

7.

a

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

.1.

A V6llatkoz6 elfogadja az Allami Sz6mvevosz6k, a Korm6nyzati Ellenorz6si Hivatal, tovSbb6 a
timogatris felhaszn6liis6nak ellenorzesdre feljogositott szervezetek ellen6rz6si jogosults6g6t,
illetve - a kozp6nzek felhaszn6l6s6nak nyilv6noss6gdr6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelm6ben - a
rnegkotendo szerzod6s ldnyeges tartalmira vonatkoz6an a tdjdkoztatist iizleti titokra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e kovetelm6nyeket a szerzod6s teljesites6be bevonni kiv6nt
valamennyi alvrillalkoz6val szemben is 6rv6nyesiti.

1.2.

A Felek tudomrisul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (l) bekezd6s6nek d) ponda alapj6n jelen szerz6d6s
nyilv6nos, annak tartalmSval 6s teljesitdsdvel kapcsolatos t6jdkoztatbs ;jzleti titok cim6n nem

1

tagadhat6 rneg.
1

szerzodds teljesit6se sor6n a Megrendelo rdsz6rol
megrendelesre, 6s a teljesites igazolisira logosult szem6ly:

.3. A jelen

a

Vrlllalkoz6

utasit6s6ra,
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Lak0zi Gi b o r v i ros iize m e I tet6s i o szthlyv ezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jog0 V6ros Polg6rmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
Tel.: 06-941520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

Ajelen

szerz6d6s teljesit6se sor6n a

6s kapcsolattart6sra j ogosu

lt

szem6 ly

Vitlalkoz6 r6sz6r6l

a szerz6d6s kapcsin nyilatkozatt6telre

:

K6pir6n6 Holl6ry Krisztina Julianna iigyvezet6
Levdlcim: 9700 Szombathely, Silvana u.l12.
Telefon: +36 30 367-5989
Fax: +36 94 375-510
E-mail: info.vasiiroda@gmail.com
1"4

8.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerzod6s mell6klet6t kepezo, az 6llamh6nart6sr6l sz6l6 201l. 6vi
CXCV. tdrv6ny 41.$ (6) bekezddsdben 6s 50.$ (l) bekezdds c) pontjiban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozataalapjin a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. torv6ny 3.$ (l) bekezdds
l. ponda szerinti 6tl6that6 szervezetnek minosiil.
A szerz6d6s m6dositrisa

8.1. A Felek csak a Kbt. 141. $-6ban

meghatirozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatjSk a
szerz6d6snek a felhiv6s, a kdzbeszerz6si dokumentumok felt6telei, illetoleg az ajinlat tartalma
alapj 6n meghat6rozott rdsz6t.

8.2. A Felek

rdgzitik, hogy nem min6stil a szerzod6s m6dosit6snak a'7.3. pontban meghat6rozott
kapcsolattart6 szemdlyben, illetoleg az elerhetos6gben bekovetkezett b6rmely v6ltoz6s.

9.

Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerz6d6s

ateljesit6ssel,aszerzbd6s idotartam6nak lej6rat6val, b6rmelyik f6ljogut6d n6lkiili
megsztin6sdvel, a teljesftds lehetetlennd v6l6s5val, a Felek kozos megegyezds6vel, illetoleg
azonnali hat6lyri felmond6ssal sztinik meg.

9.2.

B6rmelyik f6l jogosult a jelen szerzoddst azonnali hatdllyal felmondani a mrisik fel sfilyos
szerzodlsszegdse eset6n. A srilyos szerzod6sszeg6s eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont hatarozzameg.

9.3.

A V6llalkoz6 r6szdrol a szerzodls sflyos megs6rtds6t jelenti, ha
a) V6llalkoz6 a teljesitdst jogos/m6lt6nyolhat6 ok ndlktil megtagadja
b) a teljesitds kiz6r6lag a V6llalkoz6 drdekkor6ben felmeriilt okb6l lehetetlentil el

c)

9.4.

30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n.

A Megrendel6 r6sz6r6l a szerzodds stlyos megs6rt6s6t jelenti
a) az egyittmiikod6si szab6lyoknak a V6llalkoz6 szerzodesszerti teljesit6s6t lehetetlenn6 tev6
megs6rt6se,

a

Megrendelo a V6llalkoz6 fizetdsi felsz6litrisa ellendre esed6kess6 v6lt fizetesi
kritelezettsdg6nek neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi idopontot kdveto 60 napot

b) ha

meghalad6an sem tesz eleget.

9.5.

Megrendel5 jogosult 6s egyben koteles a szerzbddst felmondani - ha sztiks6ges olyan
hatarid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell5t6s6r6l gondoskodni
tudjon -, ha
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a) a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy krizvetlennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintetdben fennrill a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontjSban meghatirozott felt6tel;

b) a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni riszesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely
tekintetdben fenn5lla Kbt.62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontjriban meghatdrozott felt6tel.

9.6. A Kbt. 143. $ (l)

bekezd6s6nek megfeleloen a Megrendelo aszerzod6st felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzoddstol el6llhat, ha:
a) feltdtleniil sziiksdges a szerzodds olyan ldnyeges m6dosit6sa, amely esetdben a Kbt. l4l. $
alapj6n [j kozbeszerzdsi elj6rdst kell lefolytatni;

b) a V6llalkoz6 nem biaosftja a Kbt. 138. $-6ban foglaltak betart6s6t, vagy a V6llalkoz6
szemdly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
$-6ban foglaltaknak.

9.7.

Megrendelo koteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,
a szerzod6s megktitds6t kcivetoen jut tudom6s6ra, hogy a V6llalkoz6 tekintetdben a
kozbeszerzdsi elj6rSs sor6n kiz6r6 ok 6llt fenn, 6s ezert ki kellett volna z6rni a kozbeszerzdsi

ha

elj6r6sb6l.

9.8.

Ha a Megrendelo a v6llalkoz6si szerzod6st a fentiek alapj6n felmondja, rigy a V6llalkoz6 6s a
Megrendelo kozott elsz6mol6sijogviszony keletkezik. A Megrendel6 felmdri a V6llalkoz6 6ltal

a

felmond6sig szakszeriien 6s rnegfelelo minosdgben elvdgzetl feladatokat iltveszi 6s
A Megrendelo az elozo m6dszerrel 6wett 6s felm6rt
munk6k ellen6rt6kebol levonja azt a khrht, amely a hib6s vagy szakszenitlen munkar6szek
kijavit6s6b6l, illetve m6s v6llalkoz6 munk6ba trirt6no bevon6s6b6l erednek.

ellen6rt6k6t a V6llalkoz6nak megt6riti.

10. Zhr6 rendelkez6sek

10.1. Jelen szerzodds kizbrolag a felek ehal alm'irt meg6llapod6s tidrin m6dosithat6. Sz6beli m6dosit6s,
nyilatkozat, mell6k- vagy h6tt6r-meg6llapod6s 6rv6nytelen.
10.2.

A

Felek rneg6llapodnak abban, hogy a kozotti.ik felmertilo esetleges jogvit6t - fokozott
egyi.ittmtikod6si kotelezetts6g mellett - trirgyal6sos titon pr6b6lj6k meg rendezni, ennek
eredm6nytelens6ge esetdre a jogvita eld<int6s6re hat6skortol fiiggoen kikotik a Szombathelyi
J6r6sbir6s6g, illetoleg a Szombathelyi Torv6nysz6k illetdkess6g6t.

10.3. A jelen szerzodds elv6taszthatatlan mell6klet6t k6pezi az ajilnlatt6teli felhiv6s, a k<izbeszerz6si
dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleir6s), az eljhris sor6n feltett kdrd6sek 6s
azokra adott v6laszok, a p6nztigyi-mtiszaki iitemez6s, valamint a Vdllalkoz6 ajrlnlata.
10.4. Jelen szerzod6s magyar nyelven k6sztilt. A szerzodds brirmilyen 6rtelmez6se eset6n a magyar
nyelv szabSlyai drvenyesek.
10.5.

A

jelen szerzod6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben a kcizbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi
CXLlll. tcirvdny (Kbt.), a Polg6ri T<irv6nykonyvrol sz6l6 2013.evi V. tdrv6ny. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszab6lyok rendelkez6sei azirinyad6k.

10.6. Szombathely Megyei Jogt V6ros Onkorm6nyzata kotelezetts6gv6llal6si, ellenjegyz6si
utalvilnyozilsi ds 6rv6nyesit6si elj6r5s6r6l szolo 412014. (XLl7.) sz6m[ polgirmesteri utasit6s
alapj6n jelen szerzod6s alSir6s6ra Ill6s K6roly alpolg6rmester jogosult.

Szerz6ddssz6m:73039-

12018.

11. Hat6lybal6p6s

A Felek a jelen szerzod6st, mint akaratukkal mindenben megegyezot cegszerti al6ir6sukkal hagyjrik
j6v6. Jelen szerz6d6s 4 (ndgy) eredeti p6ld6nyban k6sztilt, amelyb6l I (egy) eredeti pdld6ny a
V6llalkoz6t, 3 (h6rom) p6ld6ny pedig a Megrendel6t illeti meg.
Szombathely, 2018.
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