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lrozott az alulirott helyen ds napon a kcjvetkez6 feltd

l.

A szerz6d6s t:ingya

l.l. A

Felel< rogzitik, hogy

a

Me,grendel6, rnint
k S z o mb at he
a Bola"dta bAlc,riide felujttdsiinak dp{tdsi munkiri
l<(tzbeszerzesekrol s2o162015. dvi CXLII. tdrvdn,y (4
e fo ytatott ko zb e :szer zes i e lj 6r6s b an ho zott
d o n t6 s6 n e
q z o n o s [t 6 s z dndt,, B
o Ic s

I

d d e fej

I e s zt d s

tz

I

A

nlatkdro,,*4 TOP-6.2. I -I 5-SHI-201 6-00005
" projekt keretdben a Kuck6, a rlsodaorszdg
ds
'lalkozdsi sz,erzddds keretdben
tilrgyban a
rv6bbiakban Kbt.) I15. g (l) bekezrJesE alapifin

II',

megfelel6en a V6llalkoz6val kcjt szerzod6sf.

Megrenclel6 a fOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 a
el. A jelen szerz6dds elsz6rnolhat6 ellendrtdkdt Me
tinanszirozza,

sit6sz6mri projekt keretdiben td.mogat6st nyerl
delo a proji:kt keretdben elnyert t6.mogat6sb6l

A V6llalkozir az igenyelt feladajok ell6t6sit _

Megrendelo ig6nyeit figyelembr: vd:ve, a.jelen

1..2.

szrlrz6cldsben rogz:itett felt6telekkr:I

_

v6lIaIia,

A s;zerzodds tiirgya:
hr6ta B iilcs6cl e fehij itdsri nak 6pit6si

| .3.
Bo

m un n<6i

A berulr6z6s rdszletes felt6teleit a szerz.odes rnel16lr.le
| .4. A.z I .3. pont szerinti feladatol< r6szletes
rendellcez6sre bocs6tott kcizbeszerz6si dokumen
e

h,6laszthatatlan mel ldl<letei.

kozr{si szerz:6d6s keret6hren
kep ezo m[i s:zaki leir 6s tart almazza.

zaki leirilsht a

k

kcizbesz:erzest eli6r6s sor6n
Iartalmazzilk, amelyek jelen szerz6d6s

1.5. A teljesitds helye:
M agyarorsz it6g 97

00 Szom bathely, Bar6ts6g utca 22. s

6614134 hrsz:.

2"

A szerz6d6s id6tartama:

A teljesitds vdghatSridej e:
3. Vrillalkozisi

a.

szerzo<l6skot6st6l

itott 5 honap.

dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Felek meg6llapodnak

abban, hogy
elLht6:;6ert ciss:zesen 60.51 7.486,- Ft
ndgyszdznyolcvanhat forint +- 21o/o 6fa md
Az egyes rdszfeladatokra vonatkoz6 v6lla

VSllalkoz6t az 1,3. pontban rlergjelcilt feladatok
27% afa, azaz hatvanmilli6-o1:.szdz'tizenhetezerv6llalkoz6si dij illeti meg.
z6si dij a csatolt rdszletes kdltsdgvetds szerint.

A vAllalkoz6si dij tatlalmazira a felhiv6s

6s a dokument6ci6ban rnesllatarozott valarnennvr

feladat erllen6rt6k6t. A vSllalkoz6si dii dnrel lett tartalmazzit a s;zerzoddss:zerir teli es iteshez
sziiksdges, a feladatleir6sbeur rneghatl zoil mennyis6gi 6s minos6gi elv6r6sok szerirrti
valamennyi krilts6get. A szimla kifi t6s6nek feltdtele a Megrendelo tital al6irt, a
szerz6ddss:zeni teljesit6sre vonatkoz6 !eljesitdsigazol6s.Ateljesitdsiga:rol6st2(l<e.tt5)
predeti ds kdt rnisolati p6ld6nyban l:ell benyirjt.ani.
pdldanryban kell elk6r;ziteni. A szhmltt
Ut6lagos szimsizaki-, mennyis6gi-,
dii 6s a hatArido nem m6dosithat6.

ds

szaki 6szrev6telekre val6 hivatkoz6ssal a v6llalkoz6i

Az htal6try6r fedezetet nyirjt mindazon

ink6k elvdgzdsdre 6s felmerti16 kohsdgekre, amelyel<
ofi nrnnk6k szerzocllssze:rr'r, szaks;rerii 6s komplett
sz0ks6gesek a;l 1. pontban rneglratd
meeval6$it6 s6hoz. A V6l lalkoz 6 a szerz5 dses 6ron feli-il semrLilyen cimen tobbletkolts6get nern
6rv6nyeslthet.

a v|llalkozoi dijat alulprognosztiz|lta, az ebbol
Abban a:z esettren, a.mennyiben a V6llal
hdrithatja 6t a Me,grendelore 6s ez nern mentesiti a
ered6 plus:zkoltsdgeket, kiadhsokat stb. n
teljesit6si kdtelezetts6g al6l. A nett6 vdll ll<ozdsi dijon felirl a Megrendelovel szernben csak az
6ltal6nos forgalmi ad6 (611a) ervdny theto. A szdnl6z6:;6ra 6s a p6nziigyi teljesit6sre
6fa szabiilyok 6s 6fa Vo alapjdn k,eriilhet sor.
egyebekben a teljesitds iddpontjSban hat6
Megrendelo 6ltal megrendelt tev6ken'ys6g az Afa
Megrendel6 ez:fton nyilatk,rzik, hogy
(l)
pontja
lrtazfsiban nem d:pit6s i hat6s6gi engeddly-kotel es,
a
tc,rv6my 142,$
bekezdds b)
vagy egyszerti bejelentdshez kotr5tt, ezdrl egyenes
6pit6si hat6s6gi tudornSsulv6teli elj6r6s
drol sz6l6 sz6ml6Lkat l\4eerendeltr r6sz:6re AFA-val
ad6z6s a[5 esik. Az dpit6si rnunka ellend
kell ki6llitani.
J,L

A

Megr,ondelo

a iellen szerz6d6s

azonosit'5sz6mri ,,8 6 lcs6de

lr".j

e

lesztdsek

hat6 ellendrt6kdt a TOP-6.2. r -1 5-SH1 -20 1 6-00005
bathelyen" projel<1 keretdben elnyerl td mogat6sb6l

fi,nanszit"o:zza.
A szerzd,dds ut6fi nanszirozfis[t.

6s egy

ml6t jogosult benyirjtania kovetkez6 iiterlez6s

kivitelezds 50 .Z-os k

gi szint elir6se ese16n a nett6 v6llall<oz6i dii 50

ri,sztszirmla: a kivitelez6s 7S%o-os

szint el6r6se eset6n a net16 v6llalkoz6i dii

A V6llalkoz6 kett6 ri,szszhrnlSt
szerint:

- I.

rdssz:6mlzL: a

%-ra m6rt6kbr:n,

- Il.

25o/o-a

szint el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i dii

- VdgsziLmla: a kivitelezds 100 %-os k

25

%-a m6rt6kben.

vetoen varr lehet6s6g. A teljesitdsrt igazol6 okirat a
sz6mla kieg;yenlit6s6re a sz6mla Aj6nlatl<6r6hoz
liil az Ajbnlattevo s;z6ml6.j6ra utal6ssal l,reri"il sor".
tortdn6 benyrijt6sft kovet6en 30 napon
szaki 6Ladhs-61.v6teli ell6r6s6nak lezdrasa nt6n van
- V6gr;z5mla beny0jt6sa: a feliriitds
lehet6r;dg. A szhni|zhsra a leigazolt lljesitrist kovetor:n keriilhet sor. A teljesitdst igazol6

- A, szhnlilzdsra a leigazc>lt'. teljesit6st
sz6mla melldkletdt kell, hogy k

A

t2t12

okirat a szftmla melldkletdt kell, ilo gv k6
mdrtdkb,;n kell ki6llitani"
A vdgszrirnla benyirjt6sdLnak felt6teile a m

A

v6gsz6:ml6t az elolegszfunlilval csdkkentett

htadds- 6tv etel

i elj 6 r6srin ak lezi[r 6sa.

Amennyiben a (resz)szdmla tartallnaz a p
kt keretdben elsziimolhat6 ds nerm elsz6molhat6
kdltsdgelket is, akkor ezeket a k$ltsdgeke.l szttmliln beliil ktilon
tdtelkt5nt meEbontva kell
szerepeh.etni.

A s:drnlarr fel kell ttintel.ni az alibbiakat:
- a projel<t azonosft6 sz6m6t (TOp"16.2.1_l
- a v6.lIalkoz6 bankja nevdt, hanksl6rnlasz
- a megrendel6 nevdt, cfmdt, ad6sz6rn6t:
- a,,r dsz:;zdmla" v agy,,v d gs:r,fimla' I me gneve

kifizetdsek 6s az elszamolfs p6nineme

A fizetdsi feltdtelek:
Megrendel6 a l(bt. 135. $ (8) feke
6ltal6nos furgahni ad6 n6tkiil r;z6rnitbtt * el
mdrl.dltii e,l6leg igdnybev6tel6nek a lehet
n

ttdoszhmhl;

gyar forint flt-ruf;"

a

A

ellendben.
Az el irl eggel a v egsz,atnl6b6l kell elsjdrnol

r -2016-00005);

megfelel6en a szerz6rJ6s - tartaldkkeret 6s
olhato cisszege legfelj ebb | 0 yo-6nak rnegfelelti
t biztosrtja el6L:g-visrszafizr:tdsi biztositdll

i.

Az epit6si beruliiiz6sok, valarnint aL lpitesi
szolg6ltat6r;ol< kozbeszerzdsenek rdszletes sza

(a tov6bbiaLkban: 3221201 5. Konn. rendelet)

Kbt. 135. $ (7) bekezddsdben foslalt elole
rrunkaterii Ie t ifiad6s6t koveto 5 nafon beltil k
1

'uh6z6sokho,z kapcsol6d(i tervezoi
6s mdrrcjki
tyair6l szol6 32212015" O(. 30,) Korm. rendelet

$-6nak (1) bekezddse alapj6n a Megrendel6 aL
a Y6llalkc,z6 kdrds6re legk6sr6bb az dpitdsi
es

kifizetni.

A

MegrendLelo az 6pit6si beruhdz6sok, valami
az epitesi beruh6zris okho:z kapcso I 6d6 tervez6 i
6s mdrnoki szolg6ltat6sok ko:zbeszerzdsdnek
tetes szalrdlyairol szo\S l\221'2015. (X. 30.)
I(ornr. rendelet 321A. es 32lB $-6nak megfele
a kovetk.ezok szerint fi:zeti ki u,r,..r,dd6rlr.n
fbglalt ellenertdket:
,,( l) A ajdnlatkdrokent szerzod,o fdl, valamint _
r(rpai uni6si t6mogat6s esetdn sz:6llit6i kifizetds
sorAn * a kifizetdsre koteles szervezet, ln I aj6nlattevrlkdnt
szerzodo fdl a telir:sit6shez
alvSllalkoz(rt vesz ig6nybe, a ptk. 6:130. (i)i
$
) bekezd6sdt6l eltdroen a kiivetkezij szab6lvok
j":,i:i : f :. :: : ll: ly " I y:6!1,":* ie rj e s iteri i
: i-jaz
a)
aj|nlaftev6k6nt szerz6d6 felek leskdsdt
terlj esitds elismerdsdnek idc,ponrtj6ig kdtelesek
rrryilatkozatr;t tenni az ajAnlatkeronekf hogy
ziiliik rnelyik mekl<ora riss;zegre jogosult az
:

el lenszo

b)

I
96ltat6sb6 l;
az- osszr:s aj6nlattevbkerft sz-erzodo fel

koteles n1,ifu,Lotu,ot tenni, l^togy az illtala
nrekkora osszegre jogosLrltak az ellenszolg6l
hogy 6.llfts6h ki ezen szitml6ikaL:
c) az ajhnltrttev6kdnt szerzodo felek rnin
s:zttml6jttt, a szdmlilban rlszletezve az alvilllal

isobb a teljesitds elismerdsdrnek idopontjAig
teljesitdsbe bevont alvdllalkoir6k egyenkdnt
b6l, egyidejiileg felhivj a az alvir)laiiroz6kat,

a teljesit(ls elismer6s6t kcive,toen dLlllitia ki
te lj es ites, vala m n t az aj 6nlaltevr5 i te j esitds
i

m6rt6kdt;

d) a o)

pront szerint

a

szinlitban feltii

aj6nlatl,rdrolrdnt szerzbd6 fdl . eur6pai uni
l<ifizetdsre koteles szervezet - ti;zencit riapon br
e) az ajtnlattev6kdnt szerzodo f6l halad6kta
alv6llalkoz6val kotott szerz6d6sben foglattak sz:i
f1 az ajfutlzrttevok6nt szerzodl felek 6taOiat
rn6solatait;

alv6llalkoz6i

I

teljesrit6s;

ellen6rtrik6t

az

t6rnogat6s eset6n sziilit<ji kifizetd:s sor6n a
tttutalj a az aj 6nl attevo kne

l<

;

ul kiegyenliti az alv|lla.lkoz6k szl6n"il6it, az

int az alvillalkoz6i dij egy rdsz6t vir;szatartja;
e) pont szerinti 6tutal6solk igazoldsainak

Lz

g)

az. aji6nlattev6kdnt szer:26d5 felek

teljes it6s ellen6rt6k6t az ajhnlxkerokdnt

kifizet6s sor6n a kifizetdsre kdteles
szerzadl feleknek;
h) ha az ajAnlattevokdnt szer:26d6 felek v
nem teljesiti, az ellenszolgiltat6s fenn
szervezet) orzi,6s az akkor illeti rneg az
e) vagy az f) pont s;terinti kotelezettsd
az alv|llalkozo vagy szakember nern jo
cisszegre vagy annak egy rds:zdre;
i) rdszben vagy eg6r;zben eur6pai uni6s
pont szerinti hat6rid6 harminLc nap.
(2) A felek kizilrolagaz(1)ltekezd6s g)
Sllapr:dhatnak rneg a Ptk. 6:130. $ (3)
aj Anlatte'vok 6nt szerir,odo f6l lel szembeu
alkalrnazni.
(3) Ha a;r ellenr;zolg6ltat6st ttibb
kifizet6sre kdteles rlzervezet., minden

rl

benyirjtott szdmlilban megjeltilt, f6v6llalkoz6i

fd]- eur6pai uni6s tfrnogaLt6s eset6n sz6llitcii
t - tizepot napon beliil 6tutalj a az ajitnlattev6k6nt

rzodo

lanrelyike az e) vagy az f pont szeritrti kdtelezetts6g6t
r!rd6 rdsz6f az a.ifinlatkero (vagy a kifizet6sre koteles
jirnlattevod, ha az, ajfnlatk6ro r6sz6re igazolja, hogy az
f.eljesitetti, vagy hitelt 6rdernlo irattal igazolja, hogy
tsult az ajdnlattev6 6ltal a b) ponl szerint bejelentett
t6mogat6sp6l megval6sftott lccizbe:;z,erz6:; esetdtr a d)

nti e I I e,nszo I gd ltat6s hal asztott telj es it6sdberr
ezddsdrrek rnegfeleloen. A32lB. {i (2) bekezddset az
sak az (1) bekezd6s g) pontja szerinti osszegre lehet
ntj a szer

i

teljesiti dz aj|ilatkdr6kdnt szerzorldst kdtS fdl vagy a
I kqpcsoleLtban alkalmazni kell az (1) ds (2)

bekezd6r;t.
rt.6se drdeldben a nyefies aj6nlatte:vo (aj6nlattev6k)
ia krjztreszerzlsi szrtrzod6s te
z6s6ban 4 nyertes aj6nlattev6l<6nt s:zerztrd6 f6l alatt a
projekttdLrsas6got ho:ztak l6tre, e $ alkal
projekttdLrsas6got kel I 6rteni.
Ikezdseinok all<almazdsa sor6n a havonta nett6 tli6don
,,3211). $ (1) A 32lA" $ (1) bekezd6s re
aj 6rr lattr:vo az igenybe vett alv6l I alkoz6 r-rak a
zetdsndl
ki
meghalad6
fcrrintot
200
000
sz6mitott
az esetben fizetltet,ha
r
lktil
abban
telj esit6sr6rt - visszataft 6s i kcitelezettsdg
a) az alvhllalkoz6 az ai6n\attev6 ren kezdsdre bocsiSt a tdnyleges kiljzetds id6pr:ntjdt6l
s ad6igazol6st,
szimitott 30 napnSl nern rdgerbbi nern
b\ az alv|llalkoz6 a kifizetris idopontjl an szereoel a koztartozhsmentes ad6zoi adatbAzisban,

(4) I{a

vagy

az adolgazgat6si elj6r6s rdszle,ts;zab6.lyair6l sz6l6
ajilnlattervo rr:ndelke:zds6re boc
adozoi {n i nor;drgro I sz6l6 i gazo l6st.
korm6nl,rendelet szerrinti ko ztartoz6sm
(2) t\z aj6nlattevo az 6ltal,6nos ad6iga 6s rendelkezdsre bocs6t6sa ut6ri az abbatt szerepl6
Ha az dttalSnos ad6igazol6sban szerepl6 koztaftozfs
koilartozits erej6ig visszatarlja a kifi
ellen6re az ajttnlattew6 elmulasztja a v s,zatarthst, a kifi:zetds erejiig egyerternlegesen felel az
e) az

lo koztartoz6s6rt. A visszatartlrsi kotelezetts6s az
alv6llalkoz6t a kifizet6s id,dpontj6ban
6ltal6nor; forgalmi ad6ra nern terjed ki."
Az iddzetl. jags;zabiiyi rendelkez6s sor6 a Megrendel6 ,,aj6nlatk6rokdnt szerzodo fdl"-nek, m(g
a VSllall<ozt5,,raj6nla.ttevok6nt szerzdd6

''-rleK l.llllJosul.

lMeg,rerndelo a Kbt. 1135. $ (6) bekezd6seinek Lnegfeleloen a s;rerzod6sett alapLrl6
ben csal< a jogosult 6ltal elisrnert, egynemir ds lej6rt
elleriszolg6ltat,6sb6l eredo tartoz6sAval s

A

koveteld:sdt szlLmithati a be.

A Kbt. I35. $-5nak (1) beke:zd6se alapj
(telj esitd:sigazol6s)

\/

agy az

erl

ismerds

az en6l sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6s kdzhez

a Megrendelo a szerzod6s teljesitd,sdnek elisrner6s6roI
bl legk6sobb a V6llalkoz6 teljesit6s6l;61 vagy

szfmitott tizendt napon b,;liil ir6sban koteles

nyilatkozni"

A Kbt. 135. $-6nak (2) bek,;zddse alapji , ha a V6f lalkoz6 ir6sbeli 6rtesit6s6r'e (ktlszre jelent6s)
vdteli eU6r6s rnegkezd6s6re meglatdrozott hat6ridot
a Megrendelo a sze:rz5ddsbren az
kovet6 ti:zerndt napon beltil nem kezdi reg az 6t{d6s-6tv6teli elj6r6st, vapgy megkezcli, de 15
a ielj esitdsig azolilst koteles kiadni.
napon beliil nem fejezi be, a V6llalkoz6
az ellenszolg6ltat6s kifizet6sdre csak
megfelel$en
A 3221:!.015. l(orm. rendelert 31. $-6na
adott mr.rnkiira, munkardszre vonatkoz6

ljesitdsigazolSs kiSllit6s6t kovetoen keriilhet sor.

t4/12

A bcjlcs6de felirj.it6sa, b6vitese az al[aldnos fo

rov6bbiakhzm:

Afa tv.)

142.

g

(l)

rlmi ad6r6l szolo 2007 . dvi C.X.XVIL t6rv6rry a
r
) pcrntja all<almazilsilban nern dpitdsi hatOsali

bekbzdds

engecl6ly-l<dteles.

Megrende[o tarlaldkkeretet nem hatriroz meg.
Ir6nyad6 j ogszabrilyok:
a) az iiltalf+nos forgalmi adori,l szolo 200V.
evl XXV[, torvdny;
b) az ad6igazgatilsi rencltarrdsr6l sz6i6 ZOn,
e. CLL torvdny;
c,) az ad.ozhs rendjdrol.sz c,16 2012. Or,{i
Cil. torv v$;
d) az iillarhftztartilsrol szolo,.Z0ll , dyi CXCV;
orvdny;
e) az irl larn h fntafthsr ol sz6l6 tcjrv6ny vdgrehaj
t
I sz6f 6 315812011. (XU. 31.) I(omn. rendelet.
a 20tzt-2020

0

programozdsi ijdrrlkUon

t6mo gat6sok. . felhaszn6l6s6nak.
LvL\L@rLLLarabaurari, I.gll(llgfot
rend i drol SZOIO
sz6l6

g) az dpitdsi beruh6z6sok, valamint az dnitdsi

z

I

szo196ltat6sok kozbeszerzdsdrrek 16szletes
szab
) .+.

V6llalkoz6 nem fizethet, illelve .rafrotilut
koltsdgeker, arnelyeh a I(bt. r;2. (i) bekezct
"t
$
nem megfelelo t6rsas6g tekintetdbpn fnertill
Icivedelm6rLek csokkentds6re a.lkahnabak.

3.5,

Y 6l1a1l<ozo

a

szerzodls teljesitesenek telje

lvlegrendel6 sidmilra u-regisurr:rtetovb teszi
ds
bekezddse s;zerir-rti) ii gyletekro I a Megrendelol
3.6,

A Kbt. 135 ji-bnak (1)
(te lj es it6s i gazo l6s)

bekezddse alapi6n a

M

vagy az el i r;m e rds rn egtaga
az errctl sz<i16 fr6sbeli drtesites kezhezv]tel
nyilatkozni.

egyes eurr6pai uni6s alapckbol
212014. (X1. 5.) Korm. rendelerl

emhdz6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s m6rnoki
yair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) t(orm. rendelet.
szerzod6s telj esftdsdvel ciss;zefiigg6sben oiyan
k) pont ka)-kb) alprontja sz:erirLtileltdteleknek
k fel, ds eLmelyek a y6llalkoz6 ad6koteles

idotartama alatl tulajdLonosri szerkezet6t a
meghatdrozott (a Kbt. 143. $ (3)
.9.5._pontbarr

lad6ktalanul drtesiti.

delo a sze'rzodls teljesit6s6nek elismerds6r6l
616l legkds6bb a V6llalkoz6 reljesftdsdt6l vagy

szhmitott tri:zencit napon beltill iirdslban koteles

'

a Megrendell ,a sz:.erzoddsben az 6tadls_itv6
l<ovet6 tizent\t napon beliil nerm kezdi
mel{

beliil nem fejezi be, a Vrillalkoz6 kd
A 32212015. Kornr. rendelet ill. g_6nak me1
acl ott m unkiiLril, munkar6szre vonatkoz6
tel esi
napor-r

i

3.1

.

A

Megrendel6

a

illlalkozo

e

lj

rlrris

me

eli drtesitds6re (hdsz,re j e lent6s)
gkezd6sdre me,ghat 6r ozott iatfu id,ot

ir.6sb

itad.6s-6tvdteli elj6r6st, vagy rnegkezdi, de 15
a telj es ftds ig itzoldst krjteles kiadni.
l6en az ellenszolgdltatds kifi:ze,t6sdre csak az
ga:zo l6s ki 5l I it6s6t kovetoen kerii lhet
sor.

Kbt. l3s"
(6) bek
l96ltat6sb6,{ eredd tar1'ozdsdval szembe
kdvete l,5sdt :;z6mith atj a b e.
el lenszo

sz6rtmaz6

$

nek megfeleloen a
<a

szerz6d6sern alapul6

jogosult 6ltal elismerrt, e,gy,nemri *s tliart

4.. A lVlegr,endel6 jogai 6s ktitelezetts6gei

4.1.

4.2.

kotelezelts6gg a jien szerzodel |irdsfi kov,eto
3 (h6rom) munkanapon beli.il
1,Y:gr"",Oet(i
rninden olyarr adat, inform6r;i6 6s dokulnent
ffiadhsa, aLmely a yitl)Ialkoz(i feladatainak
szerz6d6,ssze,rLi elld.tdsrihoz sziiksdges,
olyan
amely azonositliat(>vh tel;zi az iltadott
dokumentumokat, illetoleg ellenirlznetOen
:olja a Ylillalkozo fel6 tdrtdnt a<Jat_ ds
inforrn6ci6sz:olg6ltat6s taftalmf$. A Me
6 kcjteles a jelen s;zerzcld,fs teliesitdse
szempontb6l fontos munkakc,rt betolt6 rnu
rsait kijeldlni ds a Vdllalkoz6val val6
fo lyamatos kozremtikodds i.ikrc,

I gondoskodn i.
Megren<ielo kr:telezettsdget vrillil arra, hogy
a
n-rurrkav69z6sl-lez k,5sedelern n6lkril
megh,ozz
j6vfthagyja az eld terjesztett ,JokumentJmok

ekt s ikeres megval 6sit6 :;fi cllito vdl lalkoz6i
l sztiksdges dcintdseket, egyetdrtd:se eset6n
rtalm6:t, illetve ellenvet6s esetdn kifbedsait
j

irdsban, indokol6ssill ell6tva kcizli Vdllalkozr
l. A tov6bbitand6 dokunnentumokat _-azok
tafialm6val val6 egyetdftdse eset6n _ faxon,
I rtve post6rr megkiildi az:, lrir:/retlek
rdsz6re,
azakban az ese,tekben, amikor arra Vdllalk
oz6'fel )n.
Oldal 5

/

4.3.

A V6llallkoz6 koteles a Megrendel6 fi
szakszertttlen utasitSsra. Ha a Megrend
ellendre is ragaszkodik, frgy az utasitSsb6

5.

A Vfllalkozti jogai 6s kiitelezertts6gei
5.1. A V6llalkoz:6 kijelenti, hogy a jelen
megismerte 6s felm6rte, a sziiks6ges
ajinlata teljes koni, 6s tud,cm6sul
tarthat csak igd:nyt a vSllalkaz6i dfj6na
egydb, pl. szlimit6r;i hib6b6l ad6d6
Megrendelovel szemben nem jogosult fel

szerzodds szerinti rnunk6kat megl,elelir m6rt6kben
ipg6szit6 {6j6kozrtalSsokat n-regkaptrl igy a treadoll
r, ^
szeriut
rdszletezellek czarirrf
--. 1.:Jt-ll^^,.
fentiekben *i.-1a+aryal+aV
ki{6rolag a ir^,^+:^1.L^.^
hogj
inegemelds6re. A. nem megfelelo f'elm6r6sb6l, vagy
rnege
bblet munkat6telek miatt megtriritdsi ig6nnyel a

5.2. A V6llalkoz6

rz6d6s rliegkotdrs6t kovetoen a koteles viseli annak
rnelyet da
ad6rlik, rrrerJ!r
lltattyussaBauul duuLrrN,
olyan hi6nyoss6g6b(!l
l<urdent6ici6 olyarl
lc)l(ulnellTaolo

tudoruL6sul veszi, hogy

a

jogkovetkezm6nydt, amely a kiviteli
tcile elv,6rhat6 szak.mai gondoss6g

,^.

:

lett dszlelnie kellett volua, de a
n kiEgds4ito thj'=,1o71v15t keret6b'en

szr:'rz6d6skotds1

nem jel:zett' A

a kozbeszerz6s;i eljdr6s so
o rrii
-,^++ azlon
-r-.^r -L^-mt'r
^-,^.6 munkSk
^,,^1.Af i.is, zLmely
',-"o1., ndlkiil
rfern vett
'.6llriil a
vAllalkoir6i dij meglhat6roz|shniil fi
meg
tort6nhel.
nern
alkalni,as rnegval6sit6sa
(6pitrndny) rendeltetdsszerft haszn6
(tdbbletrnunka) szinl;6n a V6lla1koz6t
megeloz,cen

5.3.

A Vfllaltkoz6 l<ijelenti azt is, hogy a rn nk6k hem megfelel6 ismeret6re viss;zavezethet6 ol<ok
indokolhatja.
nern rndoKolhatJa.
k6sedeht6t ezzel nem
n l6phet fel, k6sedeltst1t
I senr
miatt semmilyen egy6b tobblet-kovete
kivitelez6s
rnegfelelo
pzakl dokument6cionak
miiszak
A kivitelezdsi murnk6k alaPiin
rnirszaki
A
felel.
ft6s szab6lyossfg66rt a V6llalko:z(i
pontossAg66rl, telj essdgddrt, alkalmass6
dokumentSci6 azon hib6j6rirt, rnely ke lo gopdos 6ttekinl6s esetdn a szerz6d6s megkot6set
megel6z,6en megAllapithat6 lett volna,

s

nt6n a V6llalkoz6 f'elel.

<A

(IX.1 5)
A V6llatkoz:6i dij tartalmaztLa - az |pitoi ri kiVitelezdsi tev6kenys6grol sz616 19112009
.l
feladat
sziil<sdges
Korm. r,endelet 3. $ (5) bekezd6s6ben irt on fdliil minden olyan mitszakilap;
lv bedzeri6sdt, feltdtel teljesitdsdt r5s azok kolts6gdt is,
e:lv egzet;et, esertlegesen sziiks6ges en
megSllzrpithat6an, vagy a
amelly a" kiadott dokumentilci6k b6rme ' rdszbboll rendelkez6sdb6l
,.
1
| r , f-t-^^-^^
v6gleges
helyezdshez, -.!-1
iizernbe
6tAd6s+6tvdtelhez,
jelen szerz6dds teljesit6s6hez, a miis ki
tlerriii attpl, ltog;y az adott felarltrt, feltdtel, illetve
haszn6lirtba v6tel6trez sziiks6ges,
td,telesen szerepel-e,
(iaaott dokumentumban te,tetesen
z egj6b
egjdb liiadott
1'y
munkanem a kiadott koltsdgvet6sben.
folyfin, lnirszak.i nagys6grendje prlntosiatt el6re nem
vagy sem, 6s/vagy amelYn,ok,
vo lt me shal :.6r <>zhat6.

5.5.

A

V6llalkc,z6 a szerz6dds thrgy|t
alapjfn vegzi el - a mag'/ar 6s eur6

n\unllal<at ielen v6llalkoz6si szerz6d6s f'elt6telei
uni6s szabv6nyok el6ir6sai szenint - elso oszt6lyir

minos613b,en.

5.6.

eset6n, ha. a v
annak k.6lts6gdt V6lllalkoz6 koteles vi

A vdgzett munka vit6ja

eredm6nve a V6llalkozo szdmata elmarasztal6,

V6lLallkozb felardata a kivitelez6si munkhkhdz sziillsdges valamenn'yi seg6dszerkezetek
telepit6se, helyszinen tart6sa, mozga 1 6s a kiyitelezds befejez6sekor a munkateriiletr6l, a
no elt6vdlit6ssat, A V6llalkozo kdtelezetts6ge, hogy a
v6llalkoz6s munkavdgz6si teriilet6rol t

5.7. A

kolts6g6re gondoskodj6karnunkakezddst(!l amunkateriilet
visszabocs6tisdig (a mriszaki 6tad6.s-6tv itel drvdnyps lezfu 6sdt kovet6 idopc,nti g).
I e16irt elleniirzdseket folyamatosan elvdgezrti, a
A V6ltatkozdi koteles aa szabv6nyok
halacllktalanul megsztintetni. az int6zked6seket
megSllapitott hibS.kat ES

teri.ilet 6rz6ri6rol sajSt
5.8.

dokumentS.lni.
5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetv

amelvek szal<szertitlen munkav6gzes

p j6talt6si id6szakban olyan hi6nyoss6gok dellilnek ki,
V2OV csdkkent dftdkli anyagokra vezethetok vissza,

12.

akkor

Y|Ilallcoz,t felsz6lft6sna.

ezel<et

a

megsztintetni, illetve a hib6s terrndket
k6te
belijl nem tr:sz eleget a felsz6lit6snak,
Vegre
e lvdgeztetni, kij avittatni.
L

A

5,10.

Virllalkoz6 koteles munk6i6t oilyan gor
akacl|ly irl(lben megsztintetheto lgsvep 6s

akadiiy ozl"ut6sokra i doben

fe lh f v i a.

mal

t6ritdsmentesen ds eg(lszdben koteles
kjcserdlni. Arnennyiben V6lialkoz6 l5 napon
lonek joga van a munk61:V6llalkoz6 k6lts6gdre

n megsz€,rvezni, hogy rninclen el6rel6that6
nnek drdekdben Megrendel6 figyelmdt ezen
)san kdteles teljes kcjriierr 6s sai6t felel6s
t[izv6delmi rlloir6sokat betaltarri 6s betarlatni,
r inti egdszsdrg ti gy i vi zs
96l atok.at l:. elv 6 geztetni, a
zi.iksdges v6delmi 6s bi;ztosit6 eszkozoket
ukat folyarnLatosan ellen6rizni.

teles tizemeltetni, amelyerk az iizemb etaftilshoz
kezel6ik a sziiks6ges k6pesftdst megszereztdk,
hat6rdrtdket nern haladjdk meg.

a bolcs6cldk mfrkdddse idej6n kell vdgezni,
zavar|sa ndlkiil kell megc,ldani, ktikinc;s

tekintettel az alvini idokre.

5.14. A V6llalkozrinak a munkatertilet lehatdrqlisrit

kell megoldania, hogy triztositani lehessen
biztons6gosan a gyermekek szabad levegQn
val, tart6zkod6siit is.

5.15. A Vrillalko:zci tuclom6sul veszi" ho
orhig tart az'zal a kit6tellel, hogy
tev6lcenysdget a kivitelezo neui
id6inter.val lumban

,gzds idopontja reggel 6.00 6nit6l este
19.00

ddlut6ni

agyis

).

5.16. A Vd.llalko;ztr tudorn6sul vesz;i, hogy

a

szombaton ds vas6map is biztositott.

5.11,

A.
k

i

V6llalkoz6 tudorn6sul veszi, hogy a bdlcsod
v itel i m unkilk e vd gzdsdre csak
s-zakaszonk 6n
I

5.i8. A V6llalkoz6nak az anyagok ds eszkozcjk
az igenybe v,ttt kdztertiletek ds azok mir
igdnybe vett kcizterijletek helyre6llit6s6val
fe,ladata 6s azok kolts6gei is 6t tlrhelik.

5.19.

5.20.

A

V6llrlkoz:6 saj6t kciltsdgen taftozik bizros
leliat6rolrisrit, ellenorzl,sdt, megtenni az
6ss
kivitele;rdssel kapcsolatos tevekenys6gek
von
kozvagyon va.gy m6sok k6r6t 6s sdrtil6s6t,
a
kornyezeti hat6s okoz.

A V6llalkoz6nak a az i:ntezmeny
m

5.21

.

A

a

rniikcjddsd

unkatenilet I ehat6rol6s 6n6l a biitons6gi t6ny
nrunkavdgzesekhez sziiksdges icleiglenes
vi
a \/61ail<ozo feladita, es [otts6ge.

5fl*it6rl
V6llalkoz6

rsz:6mla ellen6ben koteles
felszerel6se is rl Kivitelez6 l<ciltsdse,
Oldal7 I

al1;at6si
12..00

idejdben hangos, zajjal

6r6t6l 14.30 6rriig

lehefrrsdge

jiro

rerjedo

a hdt mind et napjdn,

azaz

rn a felrijitds alatt iizemelt a:2 int6zrn6ny, igy
a
an lehetosde.

isat ds t6rol6sdt figv kell vdgrehajtania, hogy
k6rr:sod6st 6s s6riil6st

,," ,r"r,u..lienek. Az
latos minden tevdkenyi;dg a Valla.tkoz6

i a munkaieri.ilet esztdtikailag elfogadhat6
dsszeni liipdst a kdrnLyezet vdclelirdre a

rczasftban, valamint elkeriilni a szemdlyek,
fyet a ldgsz,ennyezes, zuj vagy egy6b kiros
igazodva

kell a munkavrigzdr;t folytatnia. A

:et fokozottarn figyelembe

kell vernni.

csatorna 6s elektromos csatlak.ozdsi pontok
felhasznSlt energia, viz, stb. mennyis6get

a

eni, amennyiben sziiksdges, az' alierok

5.22.

hal6sAgi
A bont6sb6l 6s 6pit6sb6l sz:6rmaz6 tiir it6k"t, huJlad6kot az lpitkezes terrliletdrolvouatltozo
a
taftani
kell
be
6s
sz6llitani,
k"lt
i
enged6llyel rendelkez6, rendezett lera.k6
4512004. (VII.2rS)

BM KVvM "az 6pit6si

I

;

bontfsi"thuliad6k kezekis6nek r6szletes szab6lyair6l"

sz6l6 egyiilles r,endeletet.

5.23.

felvonulAs jetrlegri szolgdltatAsok 6s
teliesitdsdhez:- a Kivitelezo I'eladat6t k
rendbe k,ell tenni, az ideigle'nes me116kl
helyre kell6llitani.

A

5.24. Alv6llalkoz6k, teljersit6si

segddek,

-

amennyiben sztikseges a
yelq megval6sit6sp
berufr6z6s befejezdbe ut6n a felvorrul6si teriiletet

A
tn,6nyelet el lcell bohtani, 6s az eredeti

tb

kozrefir(rkodirk

61lapoto1

(a tov6bbiakban: alv6llalkozo)

igdnybev6tele:

a szerzod6s 6r1dk6neK
5.24.1. l\z: alvhllalkoz6i teljesit6s osszes .ett arhnya nern halaclha$a meg
arfnyat az
C;5%-6t. Az alviilallkoz6knak a szerzodds teliesit6sdberi val6 rdszv6tele
forgalmi ado
hatilrozza meg, hogl1 milYen ard vban r6szbsiilnek a szerlz6d6s 6ltal6rios
n6lkiil szSmitofi ellendrt6k6b6l'

)./+./.

A

V6llalkoz6

a

teljesitdshez

a

l<ozbeszerz6si elj6f6sban

az

alkahnass6gAnak

a Kbt. 65. $ (7) bekezddse szerint az elj6r6sban
isazol5.s6ban rdszr'vett szerv
megfeleloen, valamint a Kbt.65. $ (9)
iak ,-.--"L...
bemutatott kotelezetts6gvAllal6 .'-'venni, valamint kciteles a
bekezd6s6be,n foglalt esetel<ben ls moclon Koteles rgenlbe
iBdzol6s6hoz bemutatott szakembereket. E
teljesitdsbe bevonnri az alkal
maradilat el, vagy helyettiik' aklcor
a* akkor tnaradilat
szerve:zetek vagY szakemberek bevondsa
,

akul6s, egyestil6s, szew6l6s irtjSn torl6nt jogut6dl6s
'ezetvagy szakember n{tt<tit vagy a helyette bevont irj
megfelel - amennyiben a kdzbeszenzdsi elj6risbatt az
szerve;zettel vagY sz:akemberrel
adatok alap-16n a Megrendelo,
aclortt alkalmass6gi kdvetelm6ny tekintet6bon bemutatott
szereplok szirnht, az
p6szt
gazdas6gi
vevo
mint ai6nlartk6ro sz:rikitetle az liSr6sban
- azol<nal< az
rnegl'elel
:emberrel egyen6rtdku modon
elecletiL szervezeteklkel vagY
eljAr6sban
a
kdzbeszerzdsi
arnelyeknek a V6llalkoz6
alkalnrLass6gi kovetrllm6

'vcrnlhat6 be m6s (icleeftve az 6l
,3seteit is), ha a V6llalkoz6 e sze

air, adolt szervezettel vagY

5.24.3.

berrel egViilt f'elelt meg.

gkbtds6ne![ idoponrj6bap, majd - a k6siibb bevont
V6llalkoz6 a szerzodls
, szerz6dds teliesites6rlek idotartarna alatt koteles
aiv6llalkoz6k tekintet6ben
en6:zetesen a Megrendelonek v
vesz a szerzod6s teljesit6sdbe es-haa
a7'.6rirtett
alvfllalkoz6t m6g nem nevezte eg - a bejelent6ssel egyiJrtt nyilatkozni vagy
kiv6nt
venni.
ig6nybe
illtala
ai
is,
hogy
arrdl
ijtani
alvdllalkoz<i nyilatkozat6t
l.rat6lya
okol<
ktzir6
el6irt
elj6r6sdan
alv6llalkozri nem lill a megelo 6 korb"t/"tz6si

A

alan.

5.24.4.

szerz6dds
rteljesitdsben r6szt vev6 alv6 lalkoz6 ndm vehet ig6nybe az alvSlllalkoz6i
bqn tolv6bbi kozremtikod6t.
6rt6kd:nek 6 5%-6t rnreghalado

A

6, Szerzldlst triztosit6 mell6kkiitelezetl;s69
6.1. K6sedelmi kotber:
L
kdsedelrres napt6ri nap
V6llalko:r6 a lPtk. 6:186. $-6nak megfel loen Keseoeleln eserere minden
a t6nyliges teljesitds napjiig a szer;z6c[6s szerinti,
utin, a kdserlelembe esdsi id6pontjd
oft"alnapthri nap
n6lkiil s26mitott elleriszolg6ltat6s 1
tartal6kkeret 6s 6lfal6nos forgalmi
mdrtdkri kdserielmi kotb6r fizetds6t
30 nap k6sedelemig 6rv6nrresiti. A
ered6 (ls a kdsedelemmel okozott k6
6rintve -'lrlegrendelo fenrrtartja a sze
meshalad6 k(isedehnet a ferlek s0lyos

ldal 8 I 12

6.2.

MegliiLisul6si kotb6r:

A

szerrz6dds a

y

illlalLloz6nal<

6:186. g-6nak rnegfelpl6en u
sz6rnitott ellenszols6

felr6{at6 okb6l

meghirisul6sin esetdn a \rfllalkoz6 a ptk.
tartal6kkeret ds 6ltal6nos forp;almi ad6 ndlktil
elo mdrtdkben meghiirr;uhisi kotbdr fizet6sdt

,rrrid". ,r.ri

tnak, Iia
16

eseitdn
Id
o..).

ndlkiil megl.agadja
felmeriilt okb6l lehetetleniil el
lo dl a rendkiviili tfelmondds j <tg6val.

drdekkci

Me

A kotbdr drvdnyesit6s{nek tr6dia:
A Megrendelo kotbdri[dny 6rv6nyetft6rr. uo,, tkoz6
egyoldLahi fr6sbeli jognyil:rtk ozathnak _
az
ok nregjelcildsdn tril f6szletesen iarxalmaznial ell a kotbdr drrvdnyesitdsdt mE;a.tapoz6 tdnyeket,
valamint a kotberezes$el erintett tevEketrys6ge
nLe gj elcil6sdit, A Megre ndel6 az
drv6nvesjtheto
kotbdrt jogosult a fizetbnclo ellen6rl"kbol
uirsr, rtani, vagy az adott megrendelds teliesitdsdnek

i

gazol 6sdt ;r kcjtb6r me$fi zetdsdi g
m eptagadn i.

El5 leg-vissz afrzetesi biztositdk:

A \lAlN^11-^-t
' r,t1
Vdllalkoz6 el6leg
A
igfnyl6se eset6n azigenye elolegnek

a. Kbt, 135. g (7) bekr:zdds6ben
el6irr
Megrendelo javira sz6l6, a K.bt. 134. g (6)
bekezcl6se szerinti biztositdkot bocsdt
a Megre Jel6 rendelkezdsdre. Megrendeld a Kbt.
fi+. g
(6) bekezdJs b) porrtj
lja a V6llall<oz6 c6gjegyzlsre.jogosult vezeto
tl e n tu laj don 16 s sze I rendelkezij :iulaj
donos6nak,
lajdonrdsszel rendelkezo termdszeies szemdly
tulajdonosainak

rtdkri,

a

kezess$gv6llal6s6t is.

szerinti, tarlaldkkeret 6s 6ltaldnos forealmi
e lo m6rt6kti te lj es ittis i b iztos
it6kot b-ocs 6t
lkoz6 v6laszthsa szerint a (lbt. 134" (6)
$
sithat6, amelyet legk6stibb a szerz6d6si6t6s
I rendelkezdisre bocs6tani, illetve igazolni,
a szerzbdds; hat6lybaldp6s6nel< f'eltetele. A
A
napjet kcjvet6 30. napig d,rv6nyesnek ds
!96
Cds
e

gfe

I

-

llSllnia.

6.5.

J6tdll6s:

A V6llalkozo az ifiadott munlcardszel<re 3g h6r
szavafosstigi ds j6t6lldsi idoszakon belijl
b6rme

munkanaporr beli_iI rneeliezdi"
o. t.

jot6ll6st vdlllal. A Vr{llalkoz6 viillalja,
hogy a
iltal felismert hitra oivosldjt 3

a Megrendelo

Jirtirl liLsi biztosit6k:

A Yiillalkoz5 a j6t6ll6si igdnyel< biztosftdkak6r
forgalmi ad6 n6lkiil sz6r]riiott ellenszolsdltat6s
bocs6t a Megren clel6 rer.ldelkezds gre.
A" i 6trit lAs
Kl?t
g (6) bekezd{sdnek a) pontja szerir
]34.
teljesit6r; id6pontj6ban,
lrru, a szerz6d"6sben r,
bocsdtani, illetve igazolni. A j6t6ll6si biztositdk
feltdrele" A j,5r6ll6si biztfsitiknal< a
i6t6llisi id(
lehivhat6nak kell lennie, iiletoleg reidelkezdsre
.

a :;zerzodds szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos
- 6nak me gf I e I 6 rndrtdkii j
6rt6l ldLsi biztos it6kot
izl.ositdk - a VSllalkoz6 villasrttlsa szerint _
a
fonn6ban hiztosithat6, amelyet legkds6bb
a
ftett teljesft6si hat6rid6ig keil renJelkezdsre
d e lkezds re bocs 6t6s a a te lj
es itds igazolfushnak
napjat kciveto 15, napig 6n.vJrryesnek ds
f9l9O
ll6llnia.
'er

'o

ndlkiili elfogad6sa a ldegrendelo resz6r6l
l, amelyek a Megrendel6t a sz<,trzod6sszesds

rs
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7.

Egy6b
*A szeriz6ddses feltEtelek
Vallulk.o:26 elfogadja az Allami Sz6mv
t6mogat6r; felhaszn6l6s6nak ellen6rz6sd

7.1.

, a Korm6nyzati Ellenorzdsi Hlivatal, tovdbbd

a

-

a

ogosiiott szervezetek ellenorzd'si j ogosults6g6t,

a kozp6nzelk felhaszn6l6s6nak
megki5terrd6 s;zerzo<16s l6nyeges tart
hivatkozS,ssatr nem tagadia rnLeg ds e kd
valamenrLyi alvAllalkoz6val szemben is

ailvdnoss6gdr6l s2616 rendelkez6sek 6rterlm6ben

A Felek ludomlLsul veszik, hogy a Kbt' 4
nyilv6no:;, annak tartalm6val 6s teljesit6

jelen szerz6d6s
$ (1) bekezd6s6rrek d) pontja alapj6n
vel kapcdolatos t6jdkoztat6s iizleti titok citnr5n nem

illetve

7.2.

felj

-

a

li6koztat6st iz.lel:.t'titokra
tt\e
6ra vonStkozi
0tkoz6an
lrn6nyekbt a szerz6dds teljesit6s6be bevonni kivfnt

tagadhatd meg.

Megrenf.lel6 r6sz616l
lt szQm6ly:

A jelen

szerzod6s teljesitdse sor6n
megrendrrldsre, 6s a teljesit6s igazolilsilta
Laklzi G6b,or virosiizemeltet6si oszt6
Lev6lcim: Szonnbathely Megyei Jogri Vl
9700 Szombathely, Kossuth I-' u. 1-3'
Ttel; 06-941520t-192

7.3.

a

V6llall<oz6 utasit6sAra,

!

Polg6rnlesteri I{ivatala

Fax: 06r)41520-264
epmail : g abor.lakezi(@szombathely.tru

koz6 r6s26r6l a szerzodds kapcs6n nyilatkoza.tt6telre

li.Seten szer:z6cl6s teljesit6se sor6n a V
6s kapcsolattart6sra jogosult szem6ly:

Takf,cs Ferenc iigyvezet6
Ifev6lcinn: 9799 Szentp6terfa, Kossuth tt.

telefon: + 36-301927 5-979
fi'ax: +36-941321-436

l'hu
(-mail: takep2000ktt@)t-emil
takep2000kft@t-emai I'htl
'7

l6kletdt 1(6pezo, az |lkimhdztartSsr6l s2616 2011' 6vi
50.$ (1) bekezcltis c) pontjiban foglaltakra tekintetlel
(ivi CXCVI' tdrv6n'y 3.S (1) bekezd6s
lett nyitatlkozar.a alapi|n a ncnrzeti vagl nr6l s2616 2011.
I . pontja szerinti 6tl,6that6 s:zervezetnek

V6llalko;26 kijelenti, hogy e szerzod6s
fXCV. tc,rv6ny 41.0 (6) bekezd6s6ben

"4

8"

al
o.a.

A *zerz6d6s m6dositiisa
A Feleli csak a Kbt. 141' $-6ban nt
$zerzod,5snek a felhiv6s, a lkozbe

athrozotl esetekten 6s feltdtelekke'l modosithatjdk a
dokumentumok tleltdtelei, tlletoleg az aj6nlat tatlalma

f lap.i 6n meghat6rozott r6szdr1.,

8.2.

9.

rogzitik, hogy nern min6siil szerzod6s rn6dos;j.t6sriak a 7 .3. pontban meghat6t'ozott
b6rme ly v6ltoz6s.
ftapcsolattart6 szem6lyben, illetoleg az drhetosd gQen bek,Svetkezett

A

p'elel,r

Jdgviszony megsziin6se
ateliesit6ssel, a szerz6dds clotartam6rlak

9.1. A szerzod6s

lregsziin6srJvel,

a teljesit6s

lehetetlen

azonnalLi hat6lyir fellmondSs;sal sziinik

9"2. Bfrmelyik f6[ jogosult
szerz6cll6ss:zep;6se eset6n.

9.3.

A V6llalkoz6 rdszdrol

a .jelen sze

i

5

rat6val, b6rmelyik

f6 I j r:gut6d ndl kti

I

i

v6l6s6va]1, a Felek kozos megeg)zez6sdvef illet6leg

r0

aronnili hatd.llyal felmondani a m6sik f6l

sirlyos

s eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont halilrozza meg.

A sirlyos

a szer:zodds sirly

lej

megsdrt6pdt j ele,nti, ha

lhat6 ok p6lki.il niegtagadja
a) V6llalkoz(i a teli esitdst jiogos/m6lt6n
kkor6beri fehnerii lt o ktf 6l lehetetleLrti I e I
b) a te)[j esit6s kizfu 6lag a \/61 lalkoz6
c) .30 napot meghalad6 kdr;edelem eset n

ldal 10 /
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9.4.

A MegrenLdelo resz6r6| a sze.rz6dds prilyos
m
a1
) az:, egyitrmiikoddsi szab|lyoknak a V6llal

jelenti
szerzldesszerii telj

megsdrldse,

b) ha.

a

Megrendelo

kotelez;etts6gdnek

a ytillalkoio

neki

fizet6si felsz6lit6sa ellen6re eseddkess6
v6lt fizet6si
az eseddkessdgi id6pontot k0vet6 60 napot

.fel16hat6 m6don

meghallad6an sem tesz eleget.

9.5.

esftdr;61. I ehetetlennd tevd

\4egrendeto jogosult ds egyben koteles
a
iiszi, hg8y a sze

fblmondani - ha sziiksdges olyan
I 6rintett felaclata ell6t6srtr6l gondoskodni

hat6rid6vel, amely lehetovd
tudjon -, h;a

a) a V6llalkoz6ban kcjzveteften vagy kdzve
s7Ffe7 rzclamol.,
nl',^,. jogi
l^^,: ^-^ -- t't'
szf:rez'valamely
olyarr
szemely vagy

iI

25o/o-<tt meghalad6 tulajcloni r6szesed6st
ygga szerint jogkdpes szervezet, amely
16lVes
tekintetdben fenn6ll a Kbt" 62. (1j
; k) pont kb) alpontjliban rneghat ilrozottietteteti
$
h\ a V6llalkoz6 kcizvetetten
vagy kbzvetleniil 25o/o-ot meghal ad6 tu laj doni
rdr;zeseddst szerez
valanrely olyan jogi szerrrrjly-ben vaev
Lyes j oga- szerint j ogkdpes szenrezetben,
amely
tekinretdben lenrr6il a Kbr. Oi"
k) po nt kb) alpontj dLban nnegh at fu ozottfieltdtet.
S tf l6L

A
Kbt" 143.
NDr"
r+,r. g
bekezdeseneft megfeleloen
$ (t) bekezddsdneft
m
l1
a
16 a szerz6d6st lelrnondhatja,vagy _
a
r LN.-udrr ruBralraK
Ptk.-ban
foglaltak szennt
szerint _- a
a,r,"r.z6i&srol
szerzodfistol eldllt
el6llh
a) feltdtleniil_sziiks6ges a szerzodds olyan ldn
m6dosftdsa, amely esetdben a Kbt. 14l. S
alapj6n frj kozbeszerzdsi eli6r6st kplilef
b) a V6llalkoz6 nern biztositja u (Ut. i:ri, -6ban
foglaltak betart6s6t, vagy a yilllalkozo
szemdlydben 6rvdnyesen olyan joput6dl6s
vetkezett be, amely nem felel nr"g u Kbt. 139.
g-6ban fbglaltaknak

9.6,

9.1.

lv4egrendel6 kcjteles

ha a

a

szerzoddst felryondani,

szerz:6d6s megkcjtds6t kdvet(en

k;"ozbeszerzdsi elj6r6s soriltt kizilro
6rdsb6l.

jut

t

oI| Att fen

eIi

Ha a Megrendel6 a v6llalkozdsi szerz6ddst
a
I\4egrendelo kozott elsz6mol6si jogviszony
kel
-megfeielo

a.. felrrrond6sig szakszeriien ds

eliendrl.dkdt

a y|IIalkoz6nak megrd.itl"

aI

munk6l<. ellen6rtdkdbol ievonja izt
a k6r6t,
k ij avit6s6b6 l, il letve m6s vril lalkoz6
rnunk6ba

L0.
10.1

Zir6

.

A

rtiek alapj6n felmondja, frgy a \/6llalkoz6
6s a
iezik. A Me5;rendel6 felmdri ayilllalkozo iital
in(isdgben <>lvegzett feladatokat htveszi
6s
endefo az elozo m6dszerrell irtrrett ds felmdrt
elt, o StOUr vagy szakszeriitlen munkar6szek
:dno bevon6s6b6l erednek.

rendelkez6sek

Jelen sz.erzodls kizlrolaga fele,k ftltal
alilirt rn
ny iI atl<: zat, rl e I I dk_ v agy h ftter -rn
e
I I apo d 6s
96

10.2.

gy -. Ptk.-ban foglaltak szerint _ att6l el6llni,
?
om5s6ra, hogy a 'V6llalkozd tekintetdben
a
es ezert ki l,lellett volna:z6rni aL kdzbeszerzdsi

Felek meg6llapodnak abbeLn, hogy

egytittrnhkciddsi kotelezetts6g mellett

eredmdnytelensdge esetdre a jogvita
el
J6rAsbir6s6g, illetoleg a Szornbathelyi
Tdrvdnys

10.3. A jelen szerzodds elv6laszthatatlan
mell6kletdt
dokumentuntok (ennel< r6szekdnt a rdszletes

fe
azokra adott v6laszok, a pdnziigyi-miiszaki
iitem

10.4. Jelen szerzodds magyar nyelven
nyelv szab6lyai drvdnyesek.

A

sze

Oldal i I /

lapodds ritj 1n m6dos ithat6.
dnytelen.

Sizr5be

li

m6dos ft6s,

ttik Felmertilo esetleges jogvit,6t __ fokozon
Iiisos
.irton pr6b6l-l6k mrlg rendezni, ennek
hat6skortol fiigg6en kikftik a Szomlathelyi
.
k illet6kessdrrdt,
zi az ajhnlattdteli felhi,y6s, a kdzbeszerz6si
Ieir6s), az eljilris sor6n feltett ktirddsek
ds
valamint a Vrillalkoz6 ai6nlata"
b6nnil),en 6rtelmezdrse esetdn

a

magyar

t0.5.

k6rd6sektien a triozbeszerz6sekrol sz6l6 2015, 6vi
ielen szerz6d6sben nem szab6
CXLil. tdrvdny (Kbt.), a Polg6riTorv6n lonvvrol sz6l6 2Ct13.6vi V. torv6ny. (Ptk.), vaiamint

A

a 3,2. ponLtban felsorolt jogszabAlyok ren

10.6. Szombathely Megyei Jogri V6ros
utalv 6ny ctzftsi ds 6rv6nyesit6si elj 6r6s6r6
alapjdn jelen szen6dds al|irlsira Ill6s I(6
11"

Hatilybal6P6s

Jelen szerz6d6s mindk6t f6l 6ltali al5ir6s6nak n

l6p ha16lyba.

indenben megeg;rez6t c6gszerri alAir6sukkal hagy.i 6k
szerzod6st, mint akaratukkal
1 (egy) eredeti p6lcl6ny a
i6v6. Jelen szer:zodds 4 (n6gy) eredeti p6ld6 ban k6s*tilt, arnelyb6l

A Felek a jelen

V6llalkoz6t, 3 (h6rom) p6lct6ny peclig a M
Szombathely,20lE.

mircius 'dO -

K6pviselo neve:

K6pvisel6 neve:

Ill6s K6roly

TakScs Ferenc

iigYvezeto

V6llalkoz6 k6Pviseletdben

TAKfiP-IOSO KFT.

qJ

€"p.H.

A kotelezeusdgvdllal6st p6nzi'igyitreg ellenj
2018.6v
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