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I. EL6ZMSNYEK

1. Megrendel6, mint ajdnlatkdr6 a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVIII. tiirvdny
(tovribbiakban: Kbt.) alapjdn ,,Vdllalkazasi szerzddis alapjdn a szotnbathelyi Agord
Milvel6ddsi ds Sporthdz te ileti multifunkcioruilis kbzbssigi kdzm{vel1dlsi k)zponttui tbrftnd
fejlesztdse, dtalabitctsa" tdxgyban
"Kdzbeszerz6si Eljf ris").

inditott kijzbeszerzdsi eljrir6st

(tov6bbiakban:

2. V611alkoz6, mint ajAnlattev6 a Ktjzbeszerzdsi Ettu6son rdszt vett, ds figyelemmel ana,
hogy Megrendel6 Vrillalkoz6 ajdnlat6t fogadta el nyertes aj6nlatkdnt, a Felek a jelen
kozbeszerzdsi szerz6ddst k6tik egymlissal.

,l

3. Jelen szez6d6s
szombathelyi Agora Mlfuel1ddsi 6s Spotthdz ter leti multifunkcionlilis
kizdssdgi kdzmfrveladdsi kazponttd ft)rtdhd fejlesztise, dtalak[tdsa" cimii, T]Op 1.2.1./Al2/l-2T3-a0A5 azonosit6 sz6mf plojekt teljesit6sehez kapcsol6dik. Megrendel6, a Ptk.
6:142. $-ra is figyelemmel nyomatdkosan felhivja V611a1koz6 figyelm61, hogy a Szez6dds
teUesitdsdhez - kiildndsen a projektfinansziroz{sra 4s az ebb61 ered6 esetleges visszafizetdsi
kiitelezettsdgre tekinlettel - kiemelt drdeke fiiz6dik.

II. A SZERZoDEST ALKOTo DOKUMENTIJMOK
1. Arumk okrin,

hogyjelen szerz6ddst a Felek a Krizbeszerzdsi Eljrir6s alapjdn kiitdtt6k meg, a
Felek kijelentik, hogy teljes meg6llapod6sukat nem kiz6r6lag jelen szerz6dds tdrzsszdvege
taftalme,zza. A Kiizbeszez6si Elj6rds sordn keletkezett iratokat rigy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6dds elv6laszthatatlan rdszeit kdpezik, azzal erylttt olvasand6k 6s
dfielrnezend6k, kiiliiniJs tekintettel az a16bbi dokumentumoha:
- Felhivas, Dolcrmentici6, kregeszil1 ld,jekozj:atdsra adott ajrinlatkdrdi v6laszok (amennyiben
erre sor kedilt);

- V6llalkoz6

nyefies ajAdatlinak teljes tartalma a Kbt. 80. g (1) bekezddsdben foglaltaka

figyelemmel.

2. A fenti

dokumenhmok kdzijtti, ugyanazon kdrddsre vonatkoz6 bifumely

e1t&6s,

ellentmondAs, 6rtelmez6si nehdzs6g eset6n a dokumentumok hierarchirija (emlitdsi sonendben

a legmagasabb rend{lvel kezdve) a kdvetkez6: kiegdszit6 t6j6koztat6sra adott ajfulatkdr6i
vrilaszok (amennyiben elre sor keflI1), a Felhiv6s, DokumentSci6, Vrlllalkoz6, mint
Aj6nlattev6 aj6r ata a Kbt. 80. $-dnak (1) bekezddsdben foglaltakra figyelemmel. A jelen
alpontban emlitett dokumentumok egyiittesen:,,Szerzdrl6ses okrn6nyolC,.
3.

A szerz6d6s Kbt. dltal meshatdrozott tartelma:

A Kbt,

124, $ (2) bekezddsdnek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy a Szerzdd€ses
Oka6nyok rdszdt kdpezi Vrillalkoz6 Aj6nla14 igy a nyertes ajtulat drtdkeldsre keriil6 tartalmi

3,1.

elemei a szerz<jdds rdszdl. Vellalkozo kdrelezehsdger kdpezik.

3.2. A Kbt. 125. $ (4) bekezalds e) pontjrinak eleget tdve Felek megrillapodnak, hogy
V6llalkoz6 a szez6d6s teljesitese sordn nem fizelhet ki, illetve sz6molhat el a szerz6dds
teljesit6s6vel tjsszefliggdsben olyan kiiltsdgeket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezdds k) pontja
szednli feltdteleknek nem megfelel6 tfusas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a
V6llalkoz6 ad6kiiteles jovedelmenek csdkkentdsdre alkalmasak,

3.3, A Kbt, 125. $ (4) bek€zd6s b) pontj6nak eleget tdve Felek megrillapodnak, hogy
Vrillalkoz6 kdleles a jelen szerzddds teljesitds€nek teljes idiitartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a Megrendel6 sz6mAra megismerhet6vd tenni. V6llalkoz6 a megismerhet6vd
tdtelre vonatkoz6 ktitelezettsdge mellett - a jelen szerz6dds id6tafiama alatt irdsban kiiteles
t6jekoztatni Me$endel6t minden, a tulajdonosi szerkezetdben bekdvetftezett v6ltozitst6l, a
megvahozott 6s az fj adatok, valamint a v6ltozds hal6lydnak megie16l6sdvel. Vdllalkoz6 a
jelen szerz6d6s teljesitds€nek teljes id6tartama alatt haladdktalanul irAsban kdteles
Megrendeltit 6rtesiteni a KbL 125. $ (5) bekezddsdben megjeldlt iigyletehiil.
3.4. A Kbt 125. $ (O bekezd6s6nek eleget tdve Felek riigzitik, hogy Megrendel6 jogosull ds
egyben kdteles a szerzld1st felmondani - ha sziiksdges olyan hatdrid6vel, amely lehet6vd
teszi, hogy a szerzdddssel

6 ntetf feladata

el1et6stu6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Vdllalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni dszeseddst
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes sze ezet, amely
tekintetdben fenn611 a Kbt. 56. S (1) bekezdds ,t) pontj.iban meghat6rozott valamely felldtel.

b) a Y illalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniit 25%-ot meghalad6 hrlajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem€1yes joga szeriflt jogkdpes szervezetben, amely
tekintetdben fem611 a Kbt. 56. $ (1) bekezdes [) pontjriban meghallrozott valamely feltetel
bekezd6s6nek eleget teve Felek rijgzftil! hogy a Kbt 125 S (5)
bekezdds szerinti felmondds esetdn a Vdllalkoz6 a szetzbdes megsz($rese el6tt mAr teles{1ett
szolgdltates szerz6ddsszerti pdnzbeli ellen6rt6kdre jogosult.

3,5.

A Kbt. 125. $ (6)

A Kbt

125. $ (7) bekezddsdnek eleget tdve Felek megdllapodnak, hogy kiilfdldi
ad6illet6sdgti Vrillalkoz6 kijteles a szeu6deshez ana vonatkoz6 meghatalmazest csatolni,
hogy az illet6sdge szednti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kiizvetleniil beszerezhet a
Vdllalkoz6ra vonatko 26 adalokat az o$z'gok kdzijtti j ogseg6ly igdnybev6tele n61kti1.

3.6.

3.7. Megrendei6 ryilatkozza, hogy a Kbt. 125.

$ (8)

bekezd6s6t figyelembe vette

k<izbeszerzdsi eljdras eldkdszildse sordr

3.8. A szerz6dds teljesit6se sor6n a Kbt, 128. $-161 a
drtelemszeriien irf nyad6k.

Kbt, 131.

S-ig te{ed6 rendelkez€sek

3.9. A szerz6d6s m6dosllrisa kapcs6n a Kbt, 132. $ iranyad6.
Felek rdgzitik, hogy a szelzdd€s megkdt6se, 6s telj€sitese sor6n a kdzbeszerz6seke vonatkoz6
szabdlyozAs cdljeval itsszhangban, a kiizbeszerz6si alapelveinek tiszteletben tartAsaval Kbt. 2.
$l kell elj6mi.

[.

A szERzdDfS TARGYA fS A SZERZ6DfS TARCYAT fRSTT6
KIJELENTfSEK

1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig elvrlllalja a Kiizbeszerzesi Elj6r6s sordn,
kiiliiniisen a Dolqrmentdci6 Miiszaki Leirds6ban (tov6bbiakban: ,,Miiszaki Lefrds")
meghatArozott 6pftdsi-szereldsi munkdk leljes kijrii kivitelez6s6t (a tov6bbiakban a ,,Munka")
ajelen szerz6ddsben meghatfuozott dijdrt.

a Mwkri}:troz
kapcsol6d6 lerveket egy tapasztalt kivitelez6t6l elvdrhat6 gondoss6ggal ellen6dzte 6s azt a
Munkik megval6sll6s6ra alkalmasnak talflta a Kdzbeszgtz6si Eljrir6s sorfu megallapitott
V6llalkoz6i Dij ellen6ben.

2. Yiilalkoz6 kijelenti, hogy a KdzbeszeEdsi EljArAs sorrin rdsz6re

61adott,

fl

3, A

szerz6dds teljesitese sor6n haszn6ft anyagokkal, miniisegbiztosilissal kapcsolatos
el6lrdsokat, tov6bb6 a kivitelez6si tev6kenysdgre vonatkoz6 kdvetelmdnyeket (mennyisdgi 6s
min6s6gi mutat6kal) a szerz6d6ses okmiinyok tartE,lmBzz'k,

4. Vdllalkoz6 a szerz6d6s teljesitds€t Megrendel6 riltal rendelkezdsre bocs6lott miiszaki
teryek, V6llalkoz6 nyertes aj6nlata 6s Megrendel6 utasitasai sze nt a hatdlyos
jogszab6lyoknak, hat6s6gi e16ir6soknak, 6s szaknai szokisoknak, valamint a
szerz6ddsktjtdskor 6tadott, hatdlyos Tdmogatdsi Szerz6desdben foglaltaknak megfelel6en
kdteles v6gezni. Vrillalkoz6 a szerz6ddsben v6llalt valamennyi szolg6lta16st I. oszt6lyir
min6sdgben kdteles teljesiteni. Mcgrendel6, mint 6pittet6 hozzhjintl dv6llalkoz6
ig6nybev6tel6hez,

IV. A TELJESiTfSI HATARIDO. I]TEImZES, A TELJESiT6S M6DJA

I. Et6zet6 beielentds. valamint

a

muntateriilet tl&dfua

65 a

teliesltcr k€zd6 id6Dontia:

Vdllalkoz6 v6llalja, hogy legk6s6bb a szerz6d6skdt6st kdvettj munkanapon a Megrendel6
kdpviseleteben eljAxva megteszi a 19U2009 (IX.15,) Korm. rend 29. $-a szednti el6zetes
bej elentdst.

Megrendel6 az 6plt6si muntatediletet Vdllalkoz6 ftszere a. szqrzi5des teljesit6s€hez alkalmas
dllapotban kiiteles Atadni, melynek megtdrtdnldt Felek az 6tad6ssal egyidejiileg megnyitott
6pit6si napl6ban (az 6pit6ipari kivilelezdsi tevdkenys6$61 sz6l6 19112009. QX. 25.)
Komanlrendelet szerinti e-dpitdsi nap16, a lov6bbiakbar: 6plt6si napl6) kdtelesek rdgziteni.
Megrendel6 kdteles a munkaterlllet 6lad6saval egyidejiileg ismertetl:ri a V6llalkoz6val a
muntahely munkavddelmi, trinenddszeti 6s vagyonvddelmi saj6toss6gait.

A munkatertilet 6tadasdnak id6pontja: jelen Szez6des megkiitdsdt6l szimitott
2. TelieBit6si

8 napon

belul.

hat6rid6k:

A Vrlllalkoz6 kdteles a szerz6ddskiit6st kdvet6 8 naoon belill Meerendel6 r6szdre az al6bbi
dokumentumokat Atadni

:

- a kivitelezds dszletes i.itemezdsdt

tart"almaz6, heti bontdsf vonalas 4fuZaki
atadott hatilyos T6mogatasi SzeE6d65
szerz6d6sk6tdskor
mely
igazodik
a
litemteruet.
melldkletdt kdpez6 litemlervhez. Az iitemleN megval6suldsAt a Felek a heti
gyakoris6gri mukadrtekezleteken megvizsgilj6k, 6s az lltemteNet sziiksdg szerint
aktualizaljrik. Az iitemterv aktualiz6l6.sa nem m6doslthatja a szerz6d6sbe[ rtjgzitett
telj esitdsi hal6ridiiket.
-

a

dszletes pdnziisvi iitemtervet,

-

a rdszletes organiz6ci6s tervet, megaAva az igdnybevett t6rousi helyeket 6s a
kivitelez6s ideje alatti kijzleked6si ftvonalakat. (A kialaLult kdzleked6si rend
m6dositAsa eseten forgalomtechnikai terv engeddlyeztetdsdre is sztiksdg van.)

6ltal leigazolt, t6telesen reszletezetl el6rehalad6si jelentdst
kdteles a Megrendel6 rdszdre 6tadni a jelen szerzld1shez kapcsol6d6 elszdmoldsi
id6portokban, tovAbb6 a teljesllds min. 30%-os,60 yo-os kesziiltsdge meliett. A szAmlakhoz
csatoland6 ir6sos el6rehaladdsi jelentds t6tglesen tartalmazza a helyszirue tdrten6
szdllitasokat, az epitest - szercl'st (az egydsszegii 6r tdteleinek rdszletes felbonl6s6ban az
V611alkoz6

a miiszaki

e11en6r

el6rehalad6s sz6zaldk6ban.)

R6szhatdrid6k:
- a szez6d6skdtdst6l szturftott 25. napol38 000 000 Ft dsszegii teljesitds a timogatotr
munkardszek tekintet6ben a milszaki ellen6r 6ltal leigazoltan, az el6rchaladdsi ielentdsnek
megfelel6en.
- k6saejelentdsi hattuid6: 2015. m6jus 20, napja.
- Az Aj6nlattev6 kiiteies a miiszaki 6tadas-Atv€teli eljfu6s megkezd6sekor 3 p6ldAnyban 6tadni
az Aj6nlatk6r6nek az 6tad6si dokumentAci6t (min6s6gi bizonylatok, szriltit6levelek, j6trill6si
jegyek, haszn6lati utasitiisok,), tov6bb6 a ldtesitmdny megfelel6sdget tanfsit6 nyilatkozatokat,
vizsgiilati eredmdnyeket, kimutat6sokat, igazolisokat, kitzmiiszolgAltat6i, szakhat6sdgi
nyilatkozatokat 6s hozzrijdrulasokat, valamint a haszndlatba vdteli engeddly irr4nli k6relem
ben$jt6sAr61 sz6l6 bizonylatot, 6s a 31212072. ( XI.8.) Korm. rendelet 39. g (9) bek a)
pontjAra tekintettel
haszr6latbav6teli engeddlyhez sztiksdges el6zetes szakhat6s6gi
6lhsfoglalAsokat. A megval6sulisi tervek ftadAsa 3 paplralapf pdldiinyon 6s 5 db CD alapf
pdldAnyon sziiksdges!

a

- A m{lszaki 6tadds leztuasanak, a joger6s hasznAlatbaveteli enged6ly beszerzesdnek ds a
j6t6lldsi biztositdk rendelkezdsre bocsitasrinak, tovdbb6 a .v'gszinnla: (mennfs6gi ds
min6sdgi hi6nyok p6tl6sa ut6n ) benyrijtdsdaak hattuideje 20l5.junius 25. napja.
3. A telieslt{s helye. az 6pit6si

nunkatedilet:

A teljesitds helye, az dpitdsi munkatedilet:
Az Agora Miiveliid6si 6s Sporthdz epiilete, az irrodaszlrrryi ftsz kiv6tel6vel, a helyszinrajzon
l6that6 tedileti nagys6gban.
Cim: 9700 Szombathely, M6rcius 15. tdr 5. sz.
Helyrajzi szr{m: Szombathely beltedilet 271011 hsz.
4, Mesrendeld kdsedelne:

Megrendel6 b6rmely kitzbens6 int6zked6si, nyilatkozattdteli kdtelezetts6g6vel kapcsolalos
kdsedelmdnek jogkiivetkezmdnyekdnt Felek a V6llalkoz6 r6sz6re nyitva ril16 eljesitdsi
hat6rid6 automatikus meghosszabbit6sat kdtik ki. A teljesitdsi hattuid6 ilyen esetben
f6szabrilykdnt a Megrendel6i kdsedelem id6tartam6val egyezik meg. Megrendel6 kdsedelem
esetdn V611alkoz6 ktjteles Megrendel6vel egyeztetdst kezdemdnyezni 6s 6ll6spontj6t kdzijlni
Megrendel6vel. Felek az egyedetesek tenyet 6s ercdmdnydt az dpitdsi napl6ban rdgzitik.
5. X'elel6s misz&ki vezet6:

A Vrillalkoz6 k6teles biztositani, hogy a felel6s milszaki vezetb
jogszab6lyokkal dsszhangban teljesitse.

a

kdtelezettsdEeit a vonatkoz6

A Munka folyamatfua volatkoz6

minden j6v6hagy6st, megtagaddst, utasitrist, drtesitdst a
V6llalkoz6 rdszdre kdzbesitettnek kell tekinteni aktor is, amikor azokat a felel6s m{iszaki
vezet6 6tvette a Megrendel6t6l.

A

felel6s miiszaki vezet6, valamint

a

Szerz6ddsben meghatirozott szakigi vezetdk

szemelydnek megvriltoztat{sa esetdn aff6l halad6ktalanul drtesiteni kell a Mesrendel6t.

A V6llalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je:
Locsmiindi Ldszlo MV-dp/A-MEK-08-00207

Fefiddi Epltd ds Szolgdltat6 Zd.

Tel:

+361991 511-869

Fax:

+361 99l 511-863

E-mail: locsmandi.l@fesz,hu
A Vdllalkoz6 szak6gi vezet6i:
Bdrczesi

Tibor

MV-M 2050411

ZISY bpitlipati Zrt.
Tel: +36192/504-180
Far.l +36/

921 504-173

E-mail: berczesi.tibor@zaev.hu
Edri Zsolt

MV-6p/Ec

Fert6di Eptt6 ds Szolgdltat6

os-s178

zfi.

Tel: +36/ 99l 511-860
Fax: +36/ 99/ 511-863
E-rnail: eod.zs@fesz.hu
Gombds zolr^n MV-Eq lbV -20-50697
ZAEV Epitbipan Zrt.

Tel

+36/ 921 504-180

Fax: +36/ 92/ 504-l'13
E-mail: sombas.zoltan@zaglhu

A

Megrendel6 rdszet6l a V6llalkoz6 rdsz&e utasitrsokat ad,6 es az dpit6si napl6ba
bejegyzdsehe jogosult szemdlyek a Megrendel6 rdsz6r6l a ktjvetkez6k:
Lak6zi G6bor , SZMJV Polg. Hiv. V6xosiiz emeltetdsi Oszt6ly vezet6je
T

elefori

+3 6 / 9 4 / 520 -1 9'1

Fax: +36/94/520-264

E-mail: eabor.lakezi@szombalhely.hu

T6th Istv6n , SZMJV Polg. Hiv. Benrhdzrisi Irodavezetd
T elefon:, +3 6/ 94 I 520-19 0

Fax:. +36/94/520-264

E-mail: toth.istvan@szombathely.hu
Szabond Manon Erzsebet. SZMJV Polg. Hiv. Beruh6z6si lroda

TeIefo\i +36/ 30- 465-95'19

Fax +36/94/520-264

2

E-mail: szabone.erzsebet@szombathelv.hu

A Megrendelci dpltdsi mriszaki ellen6re:
Benk6

J6nos

dpitdsz szakdgi miiszaki

ellen6r ME-EI

-

18 - 0208

Savaria Vdrosfej leszt6si Nonprofit KA.

Telefon: +36/ 20- 246- 8868
E-mail: oreeon.ianos@yahoo.com
Horv6th Glula Vladimir villamos miiszaki ellen6r ME-SME-WI
Savaria V6xosfej lesztdsi Nonprofit

-MMk

1

8 - 0076

Kft

Telefon: +361 30- 327- 4326
E-mail: vladoka@t-online.hu
Kaposi

Zsolt

g6pdsz miiszaki

ellen6r

Savaria Vdxosfejlesztdsi Nonprofit

Ec- I-

18- 0544

Kft.

Telefon: +36/ 70- 330- 60'12
E-mail: kaposi@renoterv.t-online.hu

6, Amennyiben Felek dltal nem rdgzitett min6sdgi, illetve m{iszaki tafialmat 6dnt6 k6rd6s
meriil fel, rigy VAllalkozd kdteles Megrendel6t ds a miiszaki ellen6rt haladdktalarul inisban
t6jdkoztahi, majd a kapott utasitdsnak megfelel6en kdteles elj6mi. Felek tudomiisul veszik,
hogy a miiszaki tartalomloz kdpest a Munlnil eltdr6en vdgezni csak a vonatkoz6 jogszab6lyi
rendelkezdseknek megfelel6en lehe1.

7. A muntavdgzdshez csetlegesen szriksdges kiils6 vagy bels6 ideiglenes tfuol6tediletek,
f'elvonulasi l6tesitndnyek elhelyezdsdhez szi:ksdges engeddlyek beszerz6se, azok meg6pit6se
ds kaxbantart6sa a VAllalkoz6 feladat6t ds k61ts6g6t kdpezi.

8. A Felek rdgzitik, hogy az 6pitdsi napl6 vezetdsdnek szab6lyoz6s6t a Felek a vonatkoz6
jogszab6lyokkal egyezi|en szabtlyozzdk, bvabba a projellben el6lrtak figyelembe v6tel6ve1
szabalyozz6k

Mf szaki 6tad{s-itvetel:
9,1. Jelen szez6dds keretdben megval6sul6 dpit€si beruh{zis dpittiipari kivitelez6si
tevdkenys6gdnek befejezdsdt kdvet6en miiszaki 6tad6s-6tvdteli elj6r6st kell lefoll,tatni. A
miiszaki atadris-atvdteli eljAriis c6lja annak meg6l1aptt6s4 hogy Felek kitzdtt ldtrejijtt
9.

szerz6dds tdrgya szerinti kivitelez6si tevdkenysdg a szerz6ddsben €s jogszab6lyban el6irtak

alapjfu a kivitelezdsi dokwlen16ci6ban meghat6rozottak szednt maraddktalanul megval6sult,
ds a teljesitds megfelel az el6irt miiszaki 6s a szerz6d6sben vdllalt egy6b ktivetelmenyeknek,
j ellenoz6knek.

9.2, V6llalkoz6 kdteles Megrendel6vel az e-6pitdsi napl6ba t6rtdn6 bejegyzdssel kdzitlni a
szez6d6s teljesitdsdt ('kdszre jelentds'). Az at2Ldls-6&etell' elj6flist a kdsae jelentds
keaez\,6blet kiivet6 8 napon beliil kell megkezdeni. Az 6tadi,s-At\,6teli, eljtudsra annak
megkezd6s6t6l szrimifva legkds6bb 2015. jfnius 25-ig tarr6 id6szak 6ll rendelkez6sre.

,fr

9.3. Felek a miiszaki Atadds-6tv6te1i elj6rAs lefolytatasa, a teljesit6sigazolds ki6lftasa, a
birtokbaad6s, a szAn a benyfjtdsa 6s kifizet6se sor.in az 6pit6ipari kivilelez6si tev6kenys6gr6l
sz6l6 191/2009. (IX. 25.) Kormdnyrendelet rendelkezeseinek betadAs6val kijtelesek elj6mi.

9.4. Szerz6d6sszerii teljesites esetdn a miiszaki ellen6r szignalAsat
Vdrosilzemeltetesi Oszt6ly vezet6j e 6l1itj a ki a teljesitdsigazolast.

kiivet6en

a

a munkAk atvdteldt mindaddig megtagadhalja, amig bdmely, a
rcndeltetdsszedi hasznaialot befolyrisol6 hiba" vagy hi6ny 6.ll fenn. Nem tekinthetd
rcndeltetdsszerii haszniilata alkalmasnak a teljesit6s, ha tdbb kisebb jelent6sdgii hiba javitrisa
a szerz6des t6rgy6nak zayat'l|alaJLhaszn'latAt akad|lyozza, vagy a hibdk megsziintetdse sodn
9.5. Megrendel6

a szerz6des targy6nak haszndlata balesetvesz€llyel j6r'na.

V. ToBBLETMUNKA

fs

P6TMTINKA

1. Szerz6d6 Felek egyez6en rtjgzitik, hogy tiibblet- 6s p6trnunka vdgz6s6re kjzit6lag a
kdzbeszez6si eljdr6s keretdben kdtijtt szerz6d6sre vonatkoz6 el6irdsok megtartAsa mellett
kertlhet sor. Felek az egydrtelmiisdg okan rijgzitik, hogy p6tmunka elrendeldse az 6pit6si
napl6ban nem lehetseges drdnyesen. Az dpit6si napl6ban elrendelt p6tmunta v6gz6sdt
Vdllalkoz6 megtagadhatja. Amenalben a nem szab6lyszeriien elrcndelt p6tmurk6t
V6llalkoz6 mdgis e1v6gzi, rigy e kdrben Vdllalkoz6 sajit fe1e16ss6g6re jr{r el. Felek jelen
szerz6d6s aliir6s6val megillapodnak abban, hogy Vdllalkoz6 csak a jogalap ndlkiili
gazdagodds szabrilya szedd tafihat igdnyl az igy elvdgzett munk6ja elsz6mol6srlra.
2. A Felek megailapodnak abban, hogy V6llalkoz6 a felmeriil6 tdbbletmunt6l az 6talanyriras
vallalkoz6i dij terh6re v6gzi el.

VI. MEGRENDELo JOGAI fS K6TELEZETTSfGEI
1,

A Mesrendeld iososult

-

V6llalkoz6 kiilts6gdre, V6llalkoz6 garancidlis felel6ss6gv611al6s6nak megtar.tdsdval, mas
vrillalkoz6val elvdgeztetni a kifog6solt vagy hi6nyolt munk6kat, ha Vallalkoz6 a Megrendel6
iiltal kifogasoft, vagy hianyolt munkikat a XI.3. pontban meghatdxozott hatarid6n beliil nem
javitja ki, illetve nem p6tolja,

- VAllalkoz6nak a jelen szerz6ddsben v.illalt feladatai e11616sdval kapcsolatos tevdkeDysdg6t
dn6ll6an vagy megbiz6lev€11e1 ellAtott k6pviseliije rdv6n ellen6rizni olyan m6don, hogy
V6llalkoz6 teljesitdset Megrendel6 ezirrinyri tevdkenysdge ne akad6lyozza.
- b6rmely p6hnunkdt m6s vdllalkoz6val elvdgeztetni, figyeleDmel a Kbt. rendelkezdseire.

2. Mesrendel6 kbteles

- V6llalkoz6 rdszere a kivitelez6shez

sziiksdges munkalefliletet rendeikez6sre bocs6tani a
szerz6d6skdtdst6l szAmitott 8 napon belill.

-

Vdllalkoz6 ftszerc

nesfizetni.

a

szetzldes szelinti dijat a jelen szerz6d6sben foglaltak szeriDt

- az e- dpitdsi napl6 adatai alapjAn sajAt maga vagy nev6ben elj6r6 szem6ly (szervezet) rdvdtr
e11en6rizni, hogy a szez6dds teljeslt€se sor6n a V6llalkoz6 teljesit6sdben kizfu61ag a Kb1.
128. $ (2)-(3) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6 alvdllalkoz6 vesz csak 16szt.
3. Megrenalelo

utasitisi jog6nak svakorlisa

V6llalkoz6 kijteles Megendel6 6ltal adott valanennyi utasitdst teljesiteni, eltekiltve att61, ha
ez jogszab6ly, hal6s6gi rendelkez6s megs6rtdsdre, avagy a vagyonbiztons6g (ideefve az
adatvagyonl is) vesz6lyeztel6s6re vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien megtagadhalja a
Vdltalkoz6 az utasitds teljesitds6t. Megrendel6 vagy brirmely nevdben elj6r6 szem6ly
cdlszeditlen 6s/vagy szakszeriitlen utasit6sfua V6llalkoz6 kdteles Megrendel6 jelen
szerz6ddsben megnevezett kapcsolattart6jrinak a figyelmdt haladdktalanul ir6sbar felhiwi.
Amennyiben felhivds ellendre is fennlartja Megrendel6 az utasitiist, fgy kdteles azt
v6grehajtani, kivdve, ha az utasilas telj esit6s6t j ogszeriien megtagadhatj a V6Llalkoz6,

Megendel6 utasit6sai a teljesit6st nem tehetik lerhesebbd V6llalkoz6 sz6mr.ra. Felek rdgzftik,
hogy V6llalkoz6 teljesitdsenek terhesebbe tdteldt kiildndsen nem jelenti az a kdriilmdny, ha
olyan utasitdst ad Megrendel6, mely azt a c61t szolg6lja, hogy a szez6dds teljesitdse alatt is a
1ehet6 legteljesebb m6rt6kben miikddjenek a meg16v6 rendszerek

\'[.
1.

VALLALKOZo JOGAI fS KdTELEZETTSfGEI

Vdllalkoz6 akadilvkiizldsi kiitel€zettsdqe

az ok feltilntet6sevel, 6s a varhat6 kdsedelem megjeldlds6vel
minden olyan l(6rii1m6nr6l haladdktalanul atesiteni, amely a vrillalkozrls eredmdnyessdgdt,
vagy kell6 id6re va16 elvdgz6sdt \eszelye^eti. (a tov6bbiakban: ,,akaddlykiizl6 lev6l"). Az

Valhkoz6 ktiteles Me$endel6t

akad6lykdzl6 lev6l a szerziidds szerinti teljesitdsi hatariddt nem m6dosltja, a Megrendel6
kdsedelmes teljesitdsbiil ered6 tdrvdnyes 6s szerz6desen a1apu16 jogait nem ddnti. A
haladdktalan drtesltds elmulaszt6s6b6l ered6 klrdrt V6llalkoz6 felel6s, ut6lagosan nem
hivatkozhat ebb6li t6jekoztatisi kdtelezetts6ge megsdrt6sdre el6nyiik szerzese c61jAb6l,
kdtelezettsdge, felel6ssdge kimentdse drdekdben.
2. El6teli erit6s

Felek rdgzitik, hogy Vrillalkoz6 a szerz6ddsben rdgzitett teljesitds rdsz- ds v6ghat6rid6khdz
kepest el6teljesitdsre Megrendel6 el6zetes ir.isbeli hozz6jrirulisa mellett jogosult.
3.

Vtllalkoz6 alvfllalkoz6kkrl kiitiitt rz@!fuldlsibeLLlku'@tlUlAtqllit€BqBi

Felek ritgzitik, hogy a 306/201.1. (X1I.23.) Kormdnl, endelet 1 1. $-a alapjin Y6llalkoz6 az
alv6llalkoz6val kdt6tt szerz6d6sben az alvillalkoz6 teljesltds6nek elmarad6s6val vagy hib6s
teljesitds6vel kapcsolalos ig6nyeinek biztositdkak6nt legfeljebb az alv6llalkoz6i szerz6dds
szerinli, 6hal6nos forgalmi ad6 (a tov6bbiakban: 6fa) nekiil szdmitolt ellenszolgi,ltat{s tiz-tiz
sz'zalekiLt eleft biztositdkot kd&et ki.

VM. AViLLALKOZ6I DiJ
1. Vrlllalkoz6 tudomrisul veszi, hogy a szerz6ddses 5r, a szetzbd5s minden v6llalkoz6i
felteteldnek leljesit6se mellett a Megrendel6 tltal |tadott dokumentumokban megjelenitett
miiszaki tafialom ds miiszaki szfnvonal teljes kdrii megval6sit6sfua vonatkozik, ffiggetleniil a
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terv, vagy a kiiltsdgvetds, vagy a felsorolt kiegdszlt6 dokumentumok esetleges hibdit6l,
hi6nyait6l.
2. Vdllalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel6 riltal rendelkezdsdre bocs6lott informdci6k alapjrin
a v6llalkoz6i dij kialakitdsdhoz sziiksdges lenyeges informdci6k rendelkezds6re alltak a
kdzbeszeE6si eljArds sordn.

3, A Mud<a hi6nltalan 6s hibritlan elvdgzesd6rt megdllapitott ydllalkoz6i dij dsszege
678,898.048,- Ft + ATA egydsszegii al;alarrydij (inalinyat). A kifizet6s utin a hatdlyos
jogszabrilyok szerinti d1ta16ros forgalmi ad6 fizetend6.
A T6mogatAs terh&e megval6sul6 miiszaki tartalomrajut6 ellendrtdk: 461.140.564 Ft + liFA
(bmtt6 585.648.51 6,- F1),
A saj6t fondsb6l megval6sul6 miiszaki tartalomra jutd ellenAftk: 217.751.484 Ft + AFA
(brutt6 276.552.005,- Ft)

4. A v6llalkoz6i dij, mint 6tal6nydij mag6ban foglalja mindazon ktjltsdget 6s dfjat, ami a
szerz6dds szerinti Munka hibamentes, hiAnfalan, szab6lyos, miikiid6sre k6sz 6s szakszerii
kivitelezdsehez 6s beiizemeldsdhez szilks6ges, valamint a szez6d6s sze nt megszezett
szerzdi jogok 6ddk6t, ez6fi Vrillalkoz6 Megrendel6vel szemben tov6bbi kdltsdgig6nnyel nem

dlhet, kivdve a Felek 6ltal a Kbt. rendelkezdseinek megfelel6en megendelt, elv6gzett
p61munk6k ellendrt6k6t. A Vdllalkoz6 kijelenti, hogy az etahnydijat a Munla 6s a helyszln
ismeretdben, tov6bb6 az tuazatlan kijltsdgvetdsi kiirds alapjrin adta meg.
5, Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6ddsben meghalfuozott Munka ellenatdkenek pdnziigl
fedezet6vel rendelkezik.

DI I'IZETESI FILTETELEK
1.

Szdllit6i el6les:

1.1 A 4/2011 (L 28.) Korm. rendelet 57lA. $ (1) bekezdds el6ir6s6ra tekintettel nyertes
ajdnlattev6 a k6zbeszen'si elj6t6s eredmdnyekdnt kdtijlt szerzodds elszamolhat6 dsszege 30
%-6nak megfelel6 itsszeg sz611it6i el6legkdnt tijftdn6 kifizet6sdt k6rheti. A kifizetds sor6n
ir6nyad6ak a 4D011.(1.28.) Korm. rendelet 6s az 547/2013. (XIL 30.) Korm. rendelet
el6irAsai.
Sz611lt6i finanszirozrisratekintettel az iri4nyad6 szab6lyok:

Megrendel6 biztositja a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57lA. $ (1) bekezdese szednli sz611it6
e161eg igdnylesdnek lehet6sdget, Amennyiben V6llalkoz6 6lnlkiv{ni' a 412011. (L 28.) Korm.
rendelet 57lA. $ (1) bekezdese szerinli el6leg (tovdbbiakban: el6leg vagy szdllft6i e16leg)
kifizet6sdnek lehetdsdgdvel, Llgy a Kiiaemiikitdti Szewezet teszerc Megrendel6 egyidejii
lajekozlatAsa mellett e161egbek6r6 dokumentwrot kdteles kiildeni. Az e161eg mdrt6ke nem
haladhatja meg a szerz6d€s elszdmolhat6 iisszeg6nek 30%-6t.

Megendel6 az &tesitdst6l szAmibtt 5 napon beliil jelezheti a szrillit6i el6leggel kapcsolatos,
indokol6ssal alatdmasztott lemtaft6sAt. Ennek hiriny6ban a szrillitoi el6leg-igdnyldst
Megrendel6 r6sz6r61 elfogadottnak kell tekinteni.
Megrendel6 kdteles V6lla1koz6 6ltal megkiild6tt, el6z6ekben rdgzitettek szerinti el6legre
vonatkoz6 szamliit annak bedrkezds6t kiivet6 5 napon beliil zdraddkolni 6s a Kijzremiikdd6
SzeNezet r6sz6re megkilldeni.

A

szrillit6i el6leggel titrt6n6 elszimolds rdszietszab6lyait a kdzponti koordinicios szew

hatatozza mep.
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1.2. Vdllalkoz6t eldleg igdnyldse esetdn az el6legre vonalkoz6ar a 4/2011, G,28.) Korm.
rendelet 57lA. g (3) bekezddse alapjrin a kdzbeszerz6si eljdrris eredmdnyekdnt kdtdtt
szerz6dds elsz6molhat6 tjsszeg6nek l\Vr-a, es az igdnyelt sz6llft6i el6leg ktildnbitzetfue jut6
t6mogalAs dsszeg6nek megfelelit m6rtdkii, a Kormdny eur6pai uni6s for6sok felhaszniildsdval
kapcsolatos tuinyit6 hat6s6gi feladatok el1616srira kijeldlt lagla javrira sz6l6, a Kbt. 126. g (6)
bekezddse szerinti biztositdk-n''fj6si kiitelezetts6g terheli.

A biztositdk nytjthat6:

o

az el6itt pdnzaisszegnek az ajdnlatkdr6k6nt szerz6d6 fdl fizetdsi sziml6i6ra tijrtdn6
befizet6ssel vagy

o
o
o
o
o

bankgarancia vagy banl<i k6szfizet6 kezess6g biztositiisaval, vagy

biztositasi szerz6d6s alapj6n kiallitott
kdlelezvdnnyel vagy

-

k6szfizet6 kezess6gv6llal6st tartalmaz6 -

a gazdas6gi taNasdg vagy nonprofit szervezet sz6lli16 c6gjegyz6$e jogosult vezetd
tisztsdgvisel6jdnek vagy legal6bb 50%-os kdzvetien tulajdonrdsszel rendeikez6
tulajdonosAnak, vagy egyiittesen legal6bb 50%-os kdzvetlen nrlajdorudsszel
rendelkez6 temdszetes szem6ly tulajdonosainak kezessdgvri.llalds6val, vagy
garanciaszervezet 61tal v611alt kezessdggel, valamint

az Aht, 92. g (1) bekezd6se szednti rillami kezessdggel.

1.3. Ig6nybe vett eldleg elszdmot6sa:

A felek megrillapodnak abban, hogy az el6legk6nt kifizetett tisszeg

a vdgszdmliban keriil

beszAmitfsla.

2. R6sszfmldzdsilltemek:
A V6llalkoz6 h6rom darab r6szsziirnla

-

Az

6s egy darab v6gszrimla benyrijtdsrira j ogosult.

l.

r6szszimla: Vrillalkoz6 a tdnogatott munkrnemek kiir6b6l, a mtiszaki ellen6r
6ltal leigazolt tdtelesen rdszletezett el6rehaladdsi jelentdsnek megfelel6en nett6
38 000 000,- Ft iisszegii teljesitesr6l nrujthal be ftszsziLriar, legk6s6bb a szez6d6skdtdst
kdvet6 25 napon belUl. (A sztunkzas 4/20't1. (1.28.) Korm. rendeletben foglaltakmk
megfe1e16en, a tAmogatisi itsszeg 10%-6nak a szerz6ddskdtdst kdvet6 12 h6napon beliil
ttjrldn6 lefu vdsa erdekdben rdrrdnik.)
A 2. r6sarz{mla: Vdllalkoz6 a teljesitds min, 40 %o-os k6sziiltsdge mellett, a
benyrijtott - miiszaki e11en6r 6ltal leigazolt - tdteleser rdszletezett el(irehaladrisi ielentdsnek
megfelel6en a szerz6ddse! dsszeg 30 9/o-rdl nwjthat be rdszszAmht.
A 3. r6szszfmla: Vrillalkoz6 a teljesilds min. 70 yo-os k6szllltsdge mellett, a
benyijtott - miiszaki ellen6r 6ltal leigazolt - t6telesen rdszletezett el6rehalad6ii jelentdsnek
megfelel6en oly mdrtdl(ti sz{m16t n)tjthat be, mely a 306/2011. Kormany rendeleil3.
S-: (5)_
6nak eleget tesz. (Az e161eg 6s a rdszsz|mllk alapj.in t6rt6n6 kifizetdsek tjsszdrtdke ilem
lehet kevesebb a szerz6dds 6fa ndlkiil szinitott 6fi6k6nek 70 sz6za16kdn6l.)
A v6gszrinla: V6llalkoz6 a mernyisdgi ds mindsdgi hirinyok p6tlasa, a miiszaki
6,1^d,6s lez{r6sa, a joger6s haszn6latbav6teli engeddly beszerzdse 6s a j6ti{ll6si biztosit6k
rendelkez6sre bocsatfsa ut6n jogosult a vegszrimldt benFrjtani. A vdgszdmla dsszege a
szerzdd6ses atsszeg 6s a r6szszdml6k iisszegeinek kiildnbsdge. Az el6legszrimia a
vdgsz6mlAban kedil elsziimol6sra.

-

-

-

,

-

Felek rdgzitik, hogy a tartal6kkeret jelen elj6r6s kapcsdn nem keriilt alkalmazdsra,
tartalekkeretre utal6s lgy kiz6x6lag a Kbt. 13 1. g-ra utaus miatt keriilt feltiinteldsre.

a
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3. A Felek riigzitik, hogy a r6szszrimlak 6s a v€gszimla benlujtris6nak feltdtele a miiszaki
ellen6r (Savaria Vdrosfejlesztdsi Nonprofit Kft.) teljesitdsi igazolAsa ds javaslata alapjdn a
Megrendel6 (elj6r: Lakdzi G6bor V6rosiizemehetdsi Oszt6ly vezet6je) dltal kiadott
telj esitdsigazolds.

A

szdmliikat a Megrendel6 nevdre kell ki611i1ani, 6s 4 p6ldrinyban a Megrendel6hdz kell
benylijtani. E161eg ig6nyl6se eset6n a V6llalkoz6 el6legsz6ml6t 6llit ki, melyn€l a telesltds
napja azonos az e161eg v6llalkoz6i sz6mldxa tdrtdn6 be6rkezds6nek napj6val. A Megrendel6 a
szamlat tov6bbitja a TIOP t6nogatds kitaemiikdd6 szeNezete fel6, aki ad szlllftoi kifrzetes
keretdben egyenllti ki. A kifizet6sek a ZAfV Epft6ipari Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.-n61
vezetett 10910003-000000003-40320000 szamf, 6s a Fefi6di Epit6 6s Szolg6ltal Zrt. CIB
Banl Zrt.-nel vezetett 10700426-26362801-51 1000005 sz.imf szdml6i6xa tdrtdn6 6tutal6ssa1
t6rtdnnek.

Megbizott a benytjtr{$a keriil6 r6sz- ds vdgsz6ml6n kdteles feltiintetni az al6bbiakat:
- Fojekt azonoslt6szamdl
- projekt pontos nev6t
- a tev6kenysdg pontos meghal6roz6s6t ds annak TEAOR sziim6t
- banlja nevdt, banksz{mlasz6r.rLAt, ad6szi'iiL6t
- vSllalkoz6i szetzbd,es szdmAxa tii1tdn6 hivalkozast
- vdllalkoz6i szerz6dds tArgydra tiirt6n6 hivatkozAst
- fel kell tiintetni a ,,reszszrimla'' vagy ,,vdgsz6m1a" megnevezdst
- teljesitett elszfunolni kivdnt t6teleket meg kell bontani t6mogatrisb6l finanszirozott 6s
saj6t er6b61 finanszirozott kateg6ririkra,
4.

Sziml6k kiegyenlit6se:

A

szdmla ellendrtdket Megrendel6 a Polgdri Ttirvdnyki;n1vr6l s2616 2013. 6vi V. tijrveny
6:130. $-a szerint €s az ad6zis rendj€r61 sz6l6 2003. dvi XC[. tdrvdny 361.{. g-a szednt
dtutaldssal egyenliti ki.

A

sz6mla fizet6si halrirideje

30 nap, amennyiben a

rendelkez6seib6l mds nem kdvetkezik.

30612011.

[XII. 23.) Korm.

r.

Az ellenszolgaltatds rdszben eur6pai uni6s trimogat6sb6l kertil finansz{tozl"sra, a.tinr]rcgat{lsb6l
sziArmaz6 dsszeg kifizetdse a 4/2011. $. 28.) Korm. rendelet szerint kiizvetlen szalit6i
finanszirozdssal tdftdnik. Az dpit6si beruhdzds timogalott rdsz6nek tamogaldsi intenzitasa 100
%.

Az dpit6si beruhdzds nem tr{mogalott rdszet Ajdnlatk6r6 saj6t fon6sb6l biztositja
Tekintettel arr4 hogy jelen kdzbeszerzdsi eljdxas targya dpitdsi beruh6z6s, a fizetdsi felt6telek
rdszdt kdpezik a Kbt. 131. $ (3) bekezddse, valamint a 306/2011. 6II. 23.) Korm. r.
rendelkezesei.

5. Vri11a1koz6 a rdszszirnTlt, vagy vdgsz6mht, a ki6llitott teljesit6sigazolds alapjdn, magyar
forintban (IIUF) 611itja ki.

6. A Megrendeki az 6ltal6nos forgalmi ad6r61 sznl6 200'1. 6vi C)O(VI. tdrvdny (a
tovdbbiakban Afaw.) 142. $ (1) bek. b) ponlj6ban el6irtak szerint nyilatkozik an6l, hogy a
Lirgl munka dpftdsi hal6srigi enged6lykd1e1es, toy|bb' az Afa tv. 142. g (3) bekezd6s6nek
megfelel6en nyilatkozik ar6l, hogy a Megrendel6 megfelel az Afa tv. l+2. E 1:;
bekezd€sdben foglalt feltdteleknek. A Megrendel6 t4jdkoztalja a Vr4llalkoz6, hogy a szerz6dds

ds annak teljesitese esetdn a
$ hat6lya alA esik.

7.

kifizet6s az ad6z6s rendj6t6l sz6l6 2003. dvi XCII. t6ry6ny 36l,4,

M€qrendeldi fizet68i kdsedotne:

Fizet6si kdsedelem esetdn Megrendel6 a ptk, 6:155.
$-riban foglaltak szerinti kdsedelmi kamat
megfizetdsdrc k6teles. Vrillalkoz6 szriml6j6n szerepl6 mndin ezzel ellentdt€s rendetkezds
esetdn is a fenti szabiily drvdnyesiil a Felek viszonylataban.

x. KOIBfREK

fs szERzoDfsEs BTzTosiTfKoK

szerz6ddsszedi teljesit6se esetdn kdsederrni, hib6s reljesitesi ds meghirisul6si
kdtbdr fi zetds6re ktiteles.

f6l1{k926 lem

1 Kaledelmi kdtb6r:
Vdllalkoz6 kdsedelmes teljesitese esetdn a k6sedelmi kdtb6r drv6nyesit6s6t elfogadja.
A.kdsedelrni kdtbdr mdrtdke: l%o/nap, de legGljebb 30 napi t6tel. A kdsedelmi kiitbdr
alapja: a
Kesedelemrnel erintett teljesltdsre vonatkoz6 telje$ nett6 ellen6rt6k. A kdsedeLni
kOtbgr
maximumdnak el6rdse esetdn Megrendel6 szankci6s felmondAsi joga megnllik.

Eib{s teli€sitdri kiitbdrr
V6llalkoz6 hibris teljesitdsi
2.

kdtb&

fizetdsdre kdteles,

szez6ddsszeriien teljesit.

A hibds teljesitdsi kdtb& m&t6ke:

ha neki

fek6hat6an nem

1 % hib6s teljesltdsenk6nt.

A. hibds- teljesitdsi kiitb6r alapja: a hib6s teljesitdssel drintett teljes nett6 v6llalkoz6i
dij. A
hibds teljesildssel erintett nett6 v6llalkoz6i dij meg6llapitdsa soflin a K6zbeszerz6si Eljrirds
sorrin V6llalkoz6, mint aj6nlattev6 6ltal benyijtott 6razott kiilts6gvetdsben szerepl6,
a hibds
teueslt6sre vonalkoz6 munkadij 6s aryagkdltsdg eg],ilttes dsszege alkalmazand6.
Jelen szerz6dds kapcsrin nem alkalmazand6 a ptk. 6:1g7. g (2) bekezddse.
3.

Meshifsuldsi kiitb6r:

Jelen szerz6dds V6llalkoz6nak felr6hat6 okb61 bekdvetkez6 meghifsuldsa (teljesitds jogos
ok

n6lkiili_ megtagadasa, Megrendel6 szanftci6s elillisa vagy tetmonaasa V6llalkoz6
szerz6ddsszeg6se okdn) esetdr a meghitisul6si ktjtbdr mdrtdke 25 %. A meghifsul6si kdtbdr
alapja: a teljes nett6 e11en6rt6k.
4.

Kdtbdrekkel kapcsolatos ew6b rendelkezdsek:

11 _ :{Teilr),iben V6llalkoz6

haladdktalanul, f rdsban megteruri.

Megrendel6 kdtbd g6ny6t kifogrlsolj4 kijteles ezt

4.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esed6kess6 v6lt, elismert
kdlb&t a mdg ki nem egyenlitett ellendrtdkb6l levoruri, vagy 6rtesit6 levdl ritjdn Avdnyesiteni;
valamint amemyiben Megrendel6nek a kdtb6r m6rtdk6i meghalad6 klr; keletk;zik, azt
jogosult v6llalkoz6 feld tovdbbh6ritad. Vrillalkoz6 kdteles megtdriteni az .i,ltara

szerz6ddsszeg6ssel vagy szerz6desen kivill okozott ds Megrendelci pannerei ds iigfelei 6ltal
jogosultan Megendel6re h6xitott kfuteritest. A kdsedel;i kftbd; fizetdse
nem mentestti
V6llalkoz6t a teljesitds a161.

4.3. A kdtberigdny nem drvdnyesit6se, vagy nem hat6rid6ben tdf6n6 drvdryesit6se nem jelent
joglemonddst Megendel6 r6szer6l.

5, A szeE6d6{ hibds

teljeslt6rGyel kapcsolatos

i6t{ll{si 6s szavators6qi is6nyek

biztositdkal

V6llalkoz6 a szerz6d6s hibds teljesitdsdvel kapcsolalos j6t6116si ds szavatossdgi ig6nyekre
biztosit6kot nyrjt. A biztositdk mdft6ke a teljes nett6 vrillalkozdi dij 5%-5nak megfelel6
dsszeg. Vrillalkoz6 a biztosit6kot a teljesites id6pontjdban (miiszaki 6tadds-dfvdtel
lez6r6sakor) nlujtja aj6t6ll6si lejtutat kttvet6 45. napig terjed6 iddtartamra (tutamidi!).
A biztosit6kot V6llalko26 vAlasz]Ldsa szerjr]l]- az alabbi biztositdknyljtdsi fomdban nyrijlja:
(i) a pdnztjsszegnek az Aj6nlatkdr6 Unicredit Bank Zd. -n6l vezelett 10918001 -0000000325300036 szit]]'|[ fizet6si sz6n 6j6ra tditdn6 befizetdssel, vagy
(ii) bankgarancia bixosilris6val, vagy
(iii) bar <i k6szfizet6 kezessdg biztoslt6saval, vagy
(iv) biztosftdsi szerz6d6s alapjrin kidilitott k6szfizet6 kezessdgvdllal
kdtelezv6nnyel.

-

*

tartaknaz'

-

A

bankgaraacia nyilatkozatnak feltdtlen 6s visszavonhatatlan fizetd$e vonalkoz6
kdtelezettsegvallaldst kell taltalmaznia az alapjogviszony vizsgdlata n6lkiili fizetdsi
kotelezettsd$e, az alabbi minimdlis tartalommal:
- ponlos hivatkozAs ajelen szerz6ddsre,
- a^,hogy abidositek a VA[akoz6 teljesitesi ktitelezettsdgei biztoslt€k6ul szolgril,
- a Megendel6, mint Kedvezm6nyezett/Jogosult megjeliildset,
- a vdllalt fizeGsi osszegdt,
- az drv6nyessdgi idejdt,
- nyilatkozatot, hogy felt6tel ndlktili 6s visszavonlatatlan,
- nyilatkozatot, mely szednt a Kedvezndnyezett e1s6 ig6nybejelenldsdre kifog6s €s vi'ta n61kii1
a vlllalt fizet6si dsszeghattuaig bArmilyen ijsszeget, vagy iJsszegeket az ig6nybejelentdst6l
sz6mitott 5 banki munkanapon beliil lcihzetnek a Kedvean6nyezettnek anekiil, hogy a

kovetelds alapjdt vagy indok6t bizonltania kelljen.

A

-

-

biztosil6si szerz6dds alaplSn kiAllitott
kdszfizet6 kezess6gv{llal^t lartalmaz6
kdlelezv6nynek a biztosit6k jellegdb6l ad6d6 lehet6s€g szerint ugyarcsak tartahnazrna
kell a fenti ada1okal.
Megrendel6 a fel nem haszndlt biztositdkot a futamid6t kiivet6 5 napon beliil kdteles
visszaadni.

-

6. A szeEdd6s teueslt6s6nek

-

eln&raalfsfval k&pcsolatos igdnyek biztosltdka:

V6llalkoz6 a szerz6dds teljesitdsdnek eknaradasaval kapcsolatos igdnyekrc biztositekot nlujt.
A biztosltdk m6rteke a teljes nett6 v6llalkoz6i dij 5%-6nak megfelel6 dsszeg. Vrillalkoz6 a
biztositdkot szerz6d6s hatrilyba ldp6sekor nytjtja a szetziSdes teljeskitdi teljesitdsdig teded6
id6tartamra. (fu tamid6).
A biztositdkol V6llalkoz6 v6lasztdsa szerint az al6bbi biztosit6kn)'ujt6si fom6ban nyijtja:
(i) a pdnzdsszegnek az Ajdnlalkdrd UniCreditBankzrt.lftl vezetett 10918001-00000003 25300036 sz6mir fizetdsi sziml6jdra ldrtdn6 beflzetdssel, vagy
(ii) bankgarancia biztositdsaval, vagy
(iii) banki kdszfizet6 kezesseg biztositdsaval, vagy
(iv) biztositasi szerz6d6s alapjrin ki6llitott - kdszfizet6 kezessdgvtlllal6st tartalmaz6 kiitelezvdnnyel.

A

barkgarancia nyilad(ozatnak felt6tlen es visszavonhatatlan fizet6sre vonatkoz6
kiitelezettsdgv6llal6st kell tartalmaznia az alapjogmszoty vizsgdlata n€lklili fizet6si
kiitelezettsdgre, az alAbbi minim,ilis tartalommal:
- pontos hivatkozds ajelen szerz6d6sre,
-

azt, hogy a biztositdk a Vrillalkoz6 teljesitdsi kiitelezettsdgei biztositdk6ul szolgril,

Megendel6, mint Kedvezmdnyezett/Jogosult megjeldldsdt,
fizet6si dsszegdt,
az drvdnyess6gi idejdt,
- nyilatkozatot, hogy felt6tel ndlkiili 6s visszavonlatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmdnyezett els6 igdnybejelent6s6re kifog6s 6s vita ndlkiil
a vallalt fizet6si iisszeghalaraig b6rmilyen dsszeget, vagy dsszegeket az igdnybejelentdst6l
szimitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezmdnyezettnek an€lkiil, hogy a
kdvetel6s alapjet vagy indok6t bizonyltania kelJjen.
a

a vAilalt

A

biztosit6si szerzddes alapjdn kidllltott kdszfizet6 kezess6gvrillalast tartalmaz6 ktjtelezvdnynek a biztositek jelleg6b6l ad6d6 lehet6sdg szerint - ugyancsak tartalmaznia
kell

a

fenli adatokat.

Megrendel6 a

fel nem

haszndlt biztositekot

a futamid6t kdvet6 5 napon beliil

kdteles

visszaadni.

xr. szAvATossAc, JdTtrLLAS fs rELf,LOssEcBrzTosiTAs
1. J6tillis:
V6llalkoz6 garant6lj a:

-

jelen

Szerz6ddsben 6s annak alapj6t kdpez6 szez6ddses okmdnyban
meghatiirozott paxam6ter ds miiszaki adat el&6set,

valamennyi,

- hogy az 61ta1a l€hehozott Munka eredmdnyekdnt ldftejiitt rendszer min6sdge mind a
felhaszn6lt anyagok, mind a Munka ercdm6ryekent ldtrejdtt rcndszer szerkezete 6s kvitele
szempontj6bdl az dru6nyes magyar szabviinyoknak 6s el6lr6soknak megfelel 6s a szerz6d€ses
c6l el6rdsdt maxaddktalanul biztositja,
- az 6plt6szeti munkrik szakszerii 6s hibdtlan elvdgz6sdt, a vonatkoz6 szabvrinyok ds el6irdsok
betaxtds6l.

Vdllalkoz6nak fent rdszletezett egysdges j6t6116si kdtelezettsege a Szez6d6s teljasit€sdt6l
szAmitott 60 h6mFa terjed ki. Ez al61 kiv6teltkepez az,ha aiogszabAly enn6l hosszabb id6t
vagy kittelez6 alkalrnass6gi id6t allapll meg, amely esetben ez a hosszabb hat6dd6 a j6t6116s
id6taxtama. Ezen feliil V6llalkoz6 biztositja a berendezdsek, szakipari szerkezetek miiszaki
el6irdsokban, valamint a hatrilyos jogszabdlyban el6i1t kdtelezti alkalmass6gi (szavatoss6gi)
idejdt.

Vdllalkoz6 j6t6116si kiitelezettsdge nem terjed ki azokra a libtkta, amelyekr6l a Y
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesitds utrh keletkezett, vagy a nem a Vallalkoz6nak
'llalkoz.o
felr6hat6 szerz6ddsellenesen vdgehajtott m6dositds, rendeltet6sellenes haszn6latdra vezethetd
vissza,

2. Szavatossfg:

V6llalkoz6t kelldkszavatoss6gi kdtelezettsdg terheli, melynek szabAlyait a Ptk, laftalmazza,
Amennyiben a bedpitett anyagok gydrt6ja 6ltal vdllalt idtitaltam enn6l hosszabb, akkor ez az

15

I

id6tartam irdnyad6. V6llalkoz6 szavatolja, hogy a miiszakilag ds min6sdgileg kifog6solatlan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar 6s EU el6irrisokban ds szabvrinyokban meghatArozott (I.
oszt6lyi) min6s€gben leljeslt. A nem L osztdlyi teljesitdst Megrendel6 jogosult Vrillalkoz6
kiiltsdg6re ds vesz6lytue visszabontatd 6s rijradpfttetni, melyel V611a1koz6 kdteles
haladdktalanul elvdgezni fgy, hogy hatdrid6 m6dosul6s ne liirtdnjen.
3. Kiiztis rendelkez6sek:
J6ti116s ds szavatossAg kdr6ben a hib6s eszkttzt, alkobreszt V6llalkoz6nak

8 munkanapon

beltll ki kell avitania, vagy ki kell cserdlnie.
j

4,

Feleldsseebiztorltis:

V6llalkoz6 koteles legkds6bb a szeE6ddskdtds id6pontjrira a Szerz6d6s lrirgya szerinti
tevdkenysdgre vonatkoz6 felel6ssdgbiztositdsi szerz6ddst kijtni vagy megl6v6
felel6ss6gbiztoslt6s6t kiterjeszteni Megrendel6 6ltal a Kozbeszenesi Eljaras sorAn el6irt
mdndkii ds terjedelmLl felelossegbiztositasra.

A

Kiizbeszerzesi Elj6rds sor6n el6{rt feleldss6gbiztositds m6fi6ke, terjedelme: legaldbb
20 000 000,- Fr&6r ds legal6bb 500 000 000 Ft/6v mdrtdKi, dpitdsi-szercldsi munktua,
valamint valamemyi ldtesflrndnyre kiterjedd teljes kddi - szemdlyi s&iildses kdxoka valamint
dologi k6roka is vonatkoz6 - felel6ssdgbiztositris.

A

felel6ssdgbiztosit6si szerz6ddsnek a szerz6dds szerinti Munka id6tadam6ra kell
vonatkoznia. V6llalkoz6 kdtelezettsdge, hogy a szerz6d6s teljes iddtartama alatt rendelkezzen
a feleldssegbiztosltdssal.

Vdllalkoz6 haladdktalanul, de legkds6bb a szes6ddskdtest6l sz{mitolt 2 munkanapon beliil
kiiteles Megrendel6 rdszdre bemutatni felel6ss6gbiztosit6si szerzfidds eredeli peIdAary{t, egy
m6solati pdldriny6t pedig kdteles Atadni Megrendel6 r6sz6re. Ennek elmaraddsa esetdn
Megrendel6 Vdllalkoz6t p6thatlridtivel felhlvja a szerz6d6sszeg6s megsziintetds6re 6s
Megrendeld megtagadhatja a munlaleriilet Villalkoz6 rdszere tdrtdn6 Atad6s6t. A p6thattuid6
eredmen]'telen elteltdt ktjvet6en Megendel6 jogosult a szerz6ddst6l el6llni.

)flI. A SZERZ6DfS M6DOSITASA. }MGSZ(INTEfl4SE
1.

M6dositisl

A szerz6d6s n6dosit{sa kdrdben az elfbbi &lakirigok drvdnyeslllnek Jelen szeE6desbcn
szab6lyozottakat csak ir6sban (papir alapf dokumentum), a Felek cdgszerii alAir6sAval lehet
m6dositani. Sz6ban, r6utal6 magatart6ssal vagy tu6sban, de a szerz6d6st alair6 kdpvisel6
szem6lyeld6l eltdr6 beoszt6ssal rendelkez6 szemdiyek 6ltal tett jog$latl@zat a szerz6d6s
m6dositris6ra nem alkalmas.

A

szerzdd6s mddosltdsa k0r6ben az alibbi tartalmi megkdt6sek 6rv6nyeriilnelc Jelen
szelzddest a Kb1. el6ir6sainak megfelel6en, a kdzbeszerzesi eljtuds alapjan megkijtdtt
szez6ddsek m6dositasdra vonalkoz6 szab6lyok betart6s6val lehet m6dositani.

2,

Alta|fros messzlintetes:

teljesitdsig jogosult a szez6d€st61 azonnali hat6llyal vagy az iiltala
meghat6rczott haLirid6vel, indokol6s ndlklil elAlhi, vagy azt felmondani a Vdllalkoz6hoz
int6zett irdsbeli nyilalkozat6val, de kdteles V61lalkoz6 kfu6t megtdriteni. V6llalkoz6t azonban
fokozott kdrenyhit6si ktitelezetts6g lerheli.

Megrendel6

a

"fl

3,

Rendkiyiili (szankci6s) messziintetes:

a

VAllalkoz6 sulyos szerz6d6sszegdse esetdn - irdsbeli
nyilatkozataval azonnali hatrlllyal vagy az 6!lt^la meghatfuozott hal6rid6vel - a szerz6d6st

3.1. Me$endelii jogosult

felmondani vagy atl6l e1611ni. V6llalkoz6 szempontj6b6l eIIe szolg6l6 oknak min6siil, ha
-

Va[akoz6nak felr6hat6 kesedelem el6ri a 30 napot;

- V6llalkoz6 hibdsan teljesit 6s a hib6t 15 nap alatt nem javitja ki teljes kiidien;
- V6llalkoz6 a teljesitds jogos ok ndlkiil megtagadja;
szerz6d6sen alapul6 kdtelezettsdgeit olyan jelent6s mdrtdkben megszegte,
hogy ennek kdvetkezt6ben Megrendel6nek a tov6bbi teljesitds nem dll 6rdekdben;

- Vdllalkoz6 jelen

- Vallalkoz6 felftiggeszti a kifizetdseit, ellene jogertiser

felsz6mol6si elj6r6st rendelnek el,
V6llalkoz6 legf6bb szerve a tarsasag vdgelszilmol6s6nak, megkezdds6r6l, felszrimoltu6nak
kezdem6nyez6s6r6l
-j

hatitoz;

ogszabrilyon alapul6 felmondrisi vagy

e16116si

okok fenn6lhak;

- Vrillalkoz6 brirmilyen m6don megeveszti az Megrendel6t, vagy val6tlan adalot szolg6ltat ds
ez kdzvetlen vagy kijzvglett m6don sulyosan k6xos hat6ssal lehet a ldnyeges szerz6d6ses
kotelezetf s6gek teljesit6s6f e.
4.

A szeu6d6s felmond6sa, vagy att6l val6 el6lldsijog gyakorl6sa csak ftesban 6Ndnyes.

Ehz{mol6!: Amenayiben a szerz6dds annak teljes kdrii teljesit6se n6lki.il sziinik meg, fgy
Felek ktjtelesek az elsziimol6s drdekdben egymrissal szembeni ig6nyeiket haladdktalanul
felm6mi 6s egyeztet6st kezdemenyezni. Felek megrillapodnak, hogy az egyeztetdsek soran
ffiggetlen szakdt6t vomak be, amennyiben az elszdmoldsi dsszeget nem tudjdk kdlcsdndsen
elfogadni. V6llalkoz6 kijelenli, hogy a ffiggetlen szak&6 szio:'6ta iizleli l(dn)'veibe,
szerz6ddseibe betekinldst enged a jelen szerz6ddssel iisszefligg€sben.
Ameruryiben a szerz6dds megszlintet6s&e V6llalkoz6nak felr6hat6 sitlyos szorz6ddsszeg€s
miatt keriil sor, irgy ilyer esetben Vdllalkoz6nak csak a mtu elvdgzett muilk6k elsz6mol6sfua
Iehet igenye.

)

II. A FELEK EG}'iJTTMtrKdDfSE

1. Felek kotelezettsdget vdllalnak arra, hogy jelen szerz6d6s hati.lya alatl folyamatosan

egyiittmilkddaek. Ennek keretdben ke116 id6ben t6j€koztatjrik egym6st a jelen szez6ddsben
foglaltak teljesit6se mellett minden olyan kdrddsr6l, amely a jelen szerz6dds teljesit6s&e
kihatAssal lehet.
2. Felek

kiiziitti kapcsolattart6l!

Megendel<i rdszdr6l:
nev:
ertesitdsi cim

6s

el&het6sdgeik:

telefon / fa.\
e-mail

T6th IstvAn. Beruhtu6si lrodavezet6
Szombathely Megyei Jogf V6ros PolgArmesteri
Hivatala, Szombathely, Kossuth u. 1 -3 .
+36/ 94/ 520-190
toth.istvan@szombathely.hu

nev:
6rtesit6si clm

Szab6nd lManon ErzsebeL, bemh26si iigyinL6zrl
Szombalhely Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri

Hivatala, Szombalhely, Kossuth u. l-3.

"9

lelefon / fax
e-mail

+36/ 94/ 520-348.301 465- 9579
szab ore.etzseb et@.szombathelv.hu

V6llalkoz6 r6szdr6l;
nevl
drtesitdsi cim
telefon / fax
e-mail

Dorm6n J6zsef. v6llalkoz{si isazsat6
8900 Zalaeeerszee. Millennium kiiz 1,
92/ 504-155
92/ 504 - 195
dormal.i ozsef@zaev,hu

nev:
6rtes{tdsi cim
telefon / fax
e-mail

Iste[es Istv6n, termeldsi igazgat6
8900 Zalaeeerczee. Millennium kiiz 1,
92/ 504-175
921 504 - 173
istenes.istvan@zaev.hu

/

/

A fert megnevezett kdpvisel6 szem6ly6nek v6ltoz6sAr6l a F6l kdteles a mdsik Felet haladdk
n6lkitl, 6m legk6s6bb iit (5) muntanapon beliil dfiesiteni.
3.

4. A kdpviseleli jogosults6g nem terjed
Atadds-6tvdte16re,
eredm6[yezn6.

ki a szerz6d6s m6dositiisiira, illetve olyan utasitis
amely ktizvetlentit vagy kijzvetve a jelen szerztid6s m6dositis6t

)
1.

V. VEGYES RENDELKEZESEK

Ininyad6 ioe:

-

Szerz6d6 Felek kifejezetten meg6llapodnak, hogy jelen megrillapod{s egdszdre igy
ki.iltindsen a szerzddds mcgkiJt6s6rc, anyagi 6s alaki drvdnyessegdre, kiitelmi hatAsaira, a
szerz6d6st biztosit6 melldkkdlelezettsdgehe,
szerz6ddssel kapcsolatos kiiveieldsek
besz6mlthat6sSg6ra, engedmdnyezds itjdn tdrtdn6 6tnrh2hat6s6gfua ds dtv6llalisdra
a
magyar jog rendelkezdseit kell alkalmazni, ide nem 6rtve a magyar kollizi6s magdnjogi
szab6lyokat (nemzetkiizi mag6njogr6l s2616 1979. 6yi 13. tvt.).

a

-

Bir6siqi kikiit6r:
Felek jelen szerz6ddsb6l ered6 esetleges jogvitAikat els6sorban t6rgyal6sos ftoD kdtelesek
rendezni. Felek a polgdri perendtartAsr6l s2616 1952. 6vi IIL tv. 41. g-a alapjAn
megalhpodnak abban, hogy a szerz6ddsb6l ered6 vagyonjogi jogvitak elbir6l6sa kapcsan
al6vetik magukat aj6rdsbtu6s6g hat6skijdbe taltoz6 iigyekben a Szombathelyi Jdrisbir6sig
2.

avagy a Szombathelyi T0rvduysz6kkiztu6lagos illetdkess€gdnek.

A Felek megdllapodnak, hogy a jelen szerz6ddsb6l ered6 bdrmely jogvit6juk miatti bfr6s6gi
vagy hat6s6gi eljtuasnak nincs halasd6 hatalya Vrillalkoz6 szerz6d€s szerinti teljesitdsi
3.

kdtelezettsdgdre.
4. Roszleser

6r6nrtelensds:

Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dds bdrmelyik rendelkezdse ut6bb
6rr'dn).telemek min6siil, a szerz6d6s tdbbi rdszdt 6wdnyesnek tekintil! kivdve, ha Felek a
szefl6d,4* az eNenylelen r6sz ndlktil nem kdttittdk volna meg.
5.

Joqrdl Yal6 lemondis hi6nya:

Jelen szerz6ddsben foglalt bdnnely jog k6sedelmes 6N6nyesit6se, illetve 6rvdnyesitdsdrek
elmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rvdnyesltds6r6l val6 lemond6s1, illetve valamely jog
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r6szleges vagy kizrirdlagos 6rvenyesitdse nem z6rja
drvenyesitds6l.
6. Szerzdd6s

ki a tdbbi, illetve a fenmarad6 jog

bizalnas kezel6re:

Vdllalkoz6 kijelenti, hogy az ajiniati$ur elkiildnitett mddon elhelyezett, ijzleti titkot
tartalmaz6 iratok nyilv6noss6gra hozatalat megtiltja, Felek rdgzltik, hogy az iizleti titkot
tafialmaz6 imtok nem lartalmazztld aKbt.80.$ (2)-(3) bekezddse szerirti elemeket.
7. Titolidsrtis: Jelen szerzddds al6ir6s6val Vallalkoz6 ktitelezi mag6t eul3, hoy a, szeflldes
teuesitdse soran tudomes6ra jutott adatokat, infom6ci6kat, iizemi 6s iizletpolitikai

esemdnyeket 6s/vagy szemdlyekre vonalkoz6 vddett adatokat / a tov6bbiakban egyiittesen:
adat(ok)/ iizleti titokk€nt kezeli. V6llalkoz6 szerz6dds teljesltdse soiin tudomiisdxa jutott
adatokat harmadik felnek nem adhatja ki, Mokat csak a jelen szerz6dds teljesitdsdhez
sziiksdges m&tdkben haszruilja. V6llalkoz6 ennek megtaltrs6r6l a feladatok el16t6s6ban
kdzremiikiid6 munkatfusai, alv'llalkoz6i, teljes{tdsi segddei tekintetdben
kdteles
gondoskodni. Az hform6ci6k 6s adatok iizleti tilokk6nt titrtdnii kezel6s6re vonalkoz6
kdtelezettsdg a V6llalkoz6t jelen szes6dds lej rirat6t kdvet6en is korl6t1an ideig terheli.

is

8,

Hatirid6k szfmitdsar

A jognyilatkozat

megt6teldre vagy egy6b magatartds tanfsltdsdxa napokban megrillapitott
hat6rid6be a kezd6napot nem kell belesz6mitani,

A

hetekben, h6napokban vagy dvekben megallapitott hatarid6 azon a napon jdr le, amely
elnevezdsdndl vagy sz[m6n61 fogva megfelel a kezd6 napnak. Ha ilyen nap az utols6
h6napban nincs, a hat6rid6 a h6nap utolsd napjda j rlr le.
Ha a hat6ridii utols6 napja munkaszilneti nap, a halirid6 a kOvetkez6 muntanaponj6r le,

A hatfuozott naphoz kdtdtt j ogszez6s

a nap kezdet6n

kijvetkezik be.

A jelen szerz6d6s alkalmazasa sor6n munkanap az a naptari nap, amely nem

-

szombat, kivdve a munka tdrvdnykdn).vdt6l s2616 20t2.'viI. t6rv6ny 102. g (5)
bekezd6s felhatalmazdsa alapj6n kiadott NGM rendelet O,IGM. r.) munkanapot,

vas6map,
munkaszdneti nap,
az NGM r, szednti pihen6nap.

9. Vrlllalkoz6 kijelenti, hogy nincs olyan fugg6ben 1ev6 kdtelezettsdge vagy 6rdekki;r6ben
ldv6 mris kdrtilmdny, amely kedvezddeni.il hathat a jelen szerzdddsben foglaltak
drvdnyessdgdre, tetesitdsdre vagy saj6t teljesitdsi k6szs6gdre, illetve k6pessdg6re.

10. Vfllalkoz6 eziton is meger6siti minden kijzbeszerz6si eljfuds soldr tett nfilatkozatat,
tov6bb6 felel6ssdge tudateban kijelenti, hogy azok tarta.lma ds jelen szerz6dds kiizdtt
ellentrnondds nem

dl

ferm.

11. V6llalkoz6 kdtelezettsdget vA al, hogy t6rgy szerinti munl6val kapcsolatos tevdkenys6ge
sor6n a Megendel6 drdekeit messzemen6en szem el6tt tadja 6s Me$endelii drdekeit s6rt6
el6nyaiket, jogokat nem szerez.

t2.'ninlakozo kdpvisel6je kijelenti, hogy Vrillalkoz6 k6pviseletere 6s a jelen szerz6d6s
al4ir6s6ra megfelel6 jogosults6ggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel tisszeffiggdsben
felrnedilii kirokfut

a

polgriri jog szabrilyai szerint felel6ssdggel tarlozik Megrendel6 fe16.

-4

Jelen szez6dest a Felek elolvastAh azt kdzdsen drtelmeztdk, 6s sajAt ehatarozdsukb6l,
minden befolyrist6l mentesen, minl iigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a kdpviselet
szabalyainak megtart6s6val saj6t keziileg aliirt6k annak els6 oldaldl.
Kelr S,,omba lhely. 20 14. oktober h6 20. napjan
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