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(egyiittes emlit6stik eset6n: ,,Szerz6d6 Felek , vagy ,,Felek,')

I. ELOZMENYEK

l.

Megrendel6, mint ajrinlatk6r6 a kdzbeszerzdsek6l sz6l6 2011. dvi CVIII. tdrv6ny (tovribbiakban:
alapj6n a,,szombathely,
D6zsa
Kitvdriia, Karttendi u. ciom6pontjdban
kbrforgalnil csom6pont 4pftdsdhez kapcsol1d1an az Evan$Llikus templom etdtti
iaiaasictkas"
dtdpitdse tirkd burkolattal II. " t6rgyban inditott k0zbeszerz6si Jlj6r6st (tov6bbiakban:
"K'tizbeszerz6si

Kbt)

operint

-

Elj{ris".,r.

2.

Y 6llalkoz6, mint ajSnlattev6 a K<jzbeszerzdsi EJjarrisban r6szt vett, 6s figyelemmel arra, hogy
Megrendel6 V6llalkoz6 ajSnlatat fogadta el nyeftes ajrinlatk6nt, a Felek i- jelen kozbeszerz6si
szerzoddst kilt ik egym6ssal.

3-

Jelen szerz6d6s a ,,Kdrmendi rlt - 6perint utcai jzocidlis c6lf rehabilitSci6,, cimri,
NYDOP 3.1.1/82-13-k2-2013-0003 azonosit6 sz6mri projekt te{iesit6s6hez kapcsol6dik. Megrendelo,
a Ptk. 6:142. g-ra is figyelemmel nyomat6kosan felhivja v6lfalko z6 trgyelmit, hogy a S"zerz6d6s
teljesftds6hez - kiildndsen a projektfinansziroz6sra 6s a, .iUb61 ered6 esetlegeJ- visszafizet6si
kotelezetts6gre tekintettel - kiemelt 6rdeke frizcidik.

rr. A

szlRzdDrsr .ll'xoro IoKUMENTUMoK

l.Annakok6n,hogyjelenszerz6d6staFelekaKcizbeszerz6siElj6r5salapj6nkdtiitt6krneg,aFe|ek
jelen szerz6d6s tdrzsszijvege tartalmazza' A
kiielentik, hogy teljes megil lapod6sukat nem kizir6lag
a jelen.szerz6d6s
fi,rU"rr*re.?'Sij-a, ,o#n rctett ez"tt iratokat rigy keil tekinteni, mi't amelyek
tekintettel az
kiil6nds
6s 6rtelmezend6k,
elv6laszthatatlan r6szeit k6pezik, izzal egyutt olv-asand6k
al6bbi dokumentumokra:
-Felhiv6s,Dokument6ci6,kieg6szit6tl,j koztatlsraadottaj6nlatk6r6ivSlaszok(arnennyibenerresor
keri.ilt)l
foglaltakra figyelemmel'
v6llalkoz6 nyertes aj6nlat6nak teljes tartalma a Kbt. 80. $ (1) bekezd6s6ben
elt6r6s' ellentmond6s'
2. A fenti dokumentumok kdzcitti, ugyanazon k6rd6sre vonatkoz6 b6rmely
(emlit6si sorrendben a legmagasabb
6rtelmez6si neh6zs6g eseten a iot il"nt r.ot hierarchi6ja
aj6nlatkdr6i v6laszok (amenrryiben ene
;;;;il"l kezdve) a klvetkez6: kieg6szir6 t6j6koztat6sra adott
aj1nlata a Kbt 80 $-6nak (1)
Aj6nlattev6
sor keriilt), a Felhivfs, uotum"nli"iO, V6lialkoz6, mint
egyiittesen:
L"t"raeriU"n foglaltaka figyelemmel. A jelen alpontban emlitett dokumentumok
-

..Szerz6d6ses okminYok".
3. A szerz6d6s

Kbt. iltal meehatirozott tartalma:

3.1'AKbt.r24.$(2)bekezd6s6nekelegett6veFelekrdgzitik,hogyaSzerz6ddsesokm6nyokr6sz6t
r6sz6t,
ilp"ri va1"rt"ro njanuta, igy a nliertes aj6nlat 6rt6kel6sre keriil6 tartalmi elemei a szerz6d6s
VAllalkoz6 kijtelezetts6g6t k6pezik.

hogy Vfllalkoz6 a
bekeztl6s al) pontj6nak eleget t6ve Felek meg6llapodnak'
3.2. A Kbt. 125. S (4)'ro.an
*.*:r,r"ttet ki, ilerve sz6molhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel
;;r;6i;; teljesitise
k) pontja szerinti. felt6teleknek
orrr"nigggtU"t olyan kolts6gekel, ttt"ty"t a Kbt 5!' $ (1) bekezd6s
ad6kdteles jtivedelm6nek
n"," n,'&"t"f"fO t6rsashg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6
cs<ikkent6s6re alkalmasak.

3.3.AKbt.125.$(4)bekezt|6sb)pontj6nakelegett6veFelekmeg6llapodnak,hogy-V6llalkoz6
tulajdonosi szerkezet6t a Megrendelo
kdteles a jelen szerz6d6s teljesitJs6nek teljes id6tJama alatt
t6telre vonatkoz6 kdtelezettsdge
szSm6ra megismerhet6ve tenni. V6llalkozo - a megismerhetrjv6
Megrendel6t minden, a
mellett - alele' szerz6d6s id6tartama alatt ir6sba' ktiteles t6j6koztatni
6s az irj adatok, valamint a
i,riu.;aonori s."zerkezet6ben bekdvetkezett vriltoz6sr6l, a megv6ltozott
.,oat-t'Js nataryanak megjeldl6sJvel. V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt
125' $ (5) bekezd6s6ben megieldlt
haiad6ktalanui ir6sban lcjteles Megrendel6t 6rtesiteni a Kbt
iigyletekrol.

jogosult 6s egyben

Kbt. 125. S (5) bekezd6s6nbk eleget teve Felek riigzitik, hogy Megrendel6
lehet6v6 teszi, hogy
kdteles a szerz6d-6st felmondani - ha.ii.ikrdg"r olyan hat6rid6vel, amely
3.4. A

a

szerz6d6ssel 6rintett feladata el16t635r6l gondoskodni tudjon ha

szerez

rdszesed€st
a/ a v6llalkoz6ban kdzvetetten riagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
joga
szerint jogk6pes
szem6lyes
.,ulamely olyan jogi szem6ly vag!'jogi szem€lyis6ggel vagy
valamely
lefintet6ben r"',ni'il u r1t. so' $ it) bekezdos k) ponti1ban meghatSrozott
"r.*"t"t,amely
le ltete l.

tulajdoni r6szesed6st szefez valamely
b) a V'llalkoz6 k6zvetetten vagy kozvetleniil 25%.-ot m€ghalad6
amely tekintet6ben fenn6ll
olyanjogi szemelyben vagy ,#ln6.1y"r.1ogu szerintjogk6pes szervezetben,
u i<Ut. s6. $ (1) bekezd6s k) pontj66an meghat6rozott felt6tel'
a Kbt 125 $ (5) bekezdds
3.5. A Kbt. 125. $ (6) bekezd6sbnek eleget tdve Felek rijgzitik' hogy
mrir teljesitett szolgaltat6s
szerinti felmond's eset6n a Villhlkoz6 i szerz6d6s megsziin6se el6tt
szerz6d6sszerii p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult'
hogy kiilftldi ad6illet6s6gii
3.6. A Kbt. 125. $ (7) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek megSllapodnak,
hogy az illet6s6ge szerinti
csatolni,
meghatalmazSst
V6llalkoz6 koteles a szerzodeshez arra voiatkoz6
a V6llalkoz6ra vo'atkoz6 adalokat az
adJhat6sngt6l a magyar ad6hat6sbg kijzvetle'iil beszerezhet
orszigok ktizdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil'
2

3.7. Megrendel6 nyrlatkozza, hogy a Kbt, 125. $ (8) bekezd6s6t figyelembe vette kdzbeszerzdsi
elj6ri,6s el6k6szitdse sor6n.

3.8,

A

szerz6d6s teljesit6se sor6n

6rtef emszeriien ir6nyad6k.

a Kbt. 128, S-t6l a {bt. 131. $-ig

terjed6 rendelkez6sek

3.9. A szerz6d6s m6dositisa kapcs6n a Kbt. 132. g ir6nyad6.

3.10. Felek rdgzitik, hogy a szerzodls megkdt6se, 6s teljesit6sb sor6n a kijzbeszerz6sekre vonatkoz6
szab,|lyoz{s c6lj5val dsszhangban, a kdzbeszerz6si alapelveinelt tiszteletben tart6sival
[Kbt. 2. $] kell
elj 61ni,

3.11. Felek rogzitik, hogy a Vrillalkozo teljesit6sdnek elm,arad6srival vagy hib6s teljesit6s6vel
dsszgfiigg6sben a Megrendel6t 6rt krir megtdritdsdd a Ptk. 6:419. $-riban foglaltak szerinikezesk6nt
felelnek az al6bbi szem6lyek/szelezetek az al bbi felt6teleii szerint, figyelemmel arra, hogy a
kcizbeszerz6si elj6r6s sorin VSllalkoz6 a kezesk6nt felel6 szem6ly/s zewezetkapacits6ra t6maszkodva
felelt nreg az eloin alkalmassdgi kriver elmenyeknek:
A kezess6get megalapoz6 jogszabdtyi Kbt. 55. $ ( 5) bekezd6s c) pont

rendelkez6s:

A kqzess6g terjedelme:

A

a Vdllalkoz6 teljesit6s6nek elmarad6s6val vagy
hib6s teljesiit6s6vel risszefiigg6sben Megrendel6t
6rt k6r

kezes neve:

$-kei4gq ql6khelye (lak6helve) :
A kezes telefonszima:

A kezes faxsz{ma:
A kdzes e-mail cfme:

A

kezess6get megalapoz6 jogszabflyi

306/2011.

XII. 23.) Korm. rendelet 10. $ (2)

rendelkez6s:

bekezd6s

A kezess6g terjedelme:

a VSllalkoz6 teljesit6se azon rdszdnek
elmaradils6*al vagy hib6s teljesitds6vel
a Megrendelot 611 kdr
amelyre vonalkozoan a
elj6risban a V6llalkoz6
a kor6bbi teljesit6sek bemutatisa
teljesit6s6nek e96sze

A
A
A
A
A

kezes neve:
kezes sz6khelye (lakrihelve):

kezes telefonszdma:
kezes faxszima:
kezes e-mail cime:

III. A SZERZ6DES TARGYA

ES A SZERZ6DES

TAncivAT nnncTo K[ELENTfstrK

I'

Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig elvAllalja a K<jzdeszerz6si Elj6ris sor6n, kiildndsen a
Dokumentdci6 Miiszaki Leir6sdban (tovribbiakban: ,,Miiszaki Ldir6s"l meghat6rozott 6pit6si-szerel6si
munk6k teljes k6rii kivitelez6s6t (a tov6bbiakban a ,,Munka") a jelen szerz6cl6sben meghatirozon
d iien,
2. Y 6llalkoz6 kijelenti, hogy a K<izbeszerz6si Elj6rSs sor6n r6szbre 6tadoht, a Munkfkhoz kapcsol6d6

terveket egy tapasrtalt kivitelez6t6l elvr{rhat6 gondoss6gplal ellen6rizte 6s ah a Munk6k
megval6sitiis6ra alkalmasnak tal|lta a Kdzbeszerz6si Elj6rris soran meg6llapitott v6llalkoz6i dij
elleneben.

3. A szerz6d6s teljesit6se sor6n hadznilt anyagokkal, rnin6s6gbiztosit6ssal kapcsolatos el6ir6sokat,
tovibb6 a kivitelez6si tev6kenys6gre vonatkoz6 kdvetelm6nyeket (mennyis6gi 6s min6sdgi mutat6kat)
a Szerz6d6ses okminyok tartalmazz6k.

4. V6llalkoz6 a

szerz6d6s teljesit6bdt Megrendel6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott miiszaki t$rvek,
nyertes
ajfnlata 6s Megrendeto utasit6sai szerint a hat6lyos jogszab6lyoknak, hat6sigi
V6llalkoz6
el6ir6soknak, 6s szakmai szok6sokhak, valamint az NYDoP.3.1.1lB2-I3-k2-2013-0003 projektre
vonatkoz6 szab6lyoz6snak megfelel6ln kOteles v6gezni. V6llalkoz6 a szerz6ddsben v6llalt valamennyi

szolgiltat6st I. osztflyri. min6s6gbpn kdteles teljesiteni. Megrendel6, mint 6pittet6 hozzif|rti
alv illalkoz6 i g6nybev6tel 6hez.

IV. A TELJESiTTST TT;ITANTN6, UTTN,INZfS,.q. TELJESiTfS M6DJA
1. El6zetes bgielent6s.

valamint a riunkateriilet itadisa

6s a teliesit6s kezd6

id6Dontia:

6pitesi munkateriiietet V6llalkoz6 r1sz5re a szerz6d6s teljesit6s6hez alkplmas
Sllapotban kdteles 6tadni, melynek megttirt6nt6t Felek az i.luad ssal egyidejiileg megnyitott Epit6si
napl6ban kdtelesek r<igziteni. A m{nkateriiletre vonatkoz6 egy6b rendelkez6seket a miiszaki lefr6s

Megrendel6

az

tartalrnazzn.

A Vrillalkoz6 koteless6ge az 6pit6si tprt.ilet 6rz6se, a baleset -, vagyon -

6s

tiizv6delem biztosit6sal

A munkaterulet 6tad6s6nak id6pontjd: jelen Szerz6d6s megk<it6s6t6l sz6mitott 5 napon beliil.
2- Tel iesil6si

hatdridiik:

dokumentumokat 6tadni:

- a kivitelez6s r6szletes iitenlez6s6t tartalmaz6, heti bontSsri vonalas miiszaki iitemtervetl mely
igazodik a szerz.od6skdt6skor itadott, a t6mogatott projekt r6sz6t k6pez6 iitemteruhe.z. Az
iitemterv megval6sulis6t a Fblek a heti gyakoris6gri munka6rtekezleteken megvizsgrllj6k; 6s az
iitemtervet sziiks6g szerint aktualiz6lj6k. Az iitemterv aktualiz6l6sa nem m6dosithatja a
szerz6d6sben rdgzitett teljesit6si hat6rid6ket.
- a r6szletes Bl4ziigyi jilglqLclyet,
-

MMT-t

6s Technol6giai utasitSst,

- a r6szletes slC4lrzattaqlglvet. megadva az ig6nybevett td'rol6si helyeket 6s a kivitelezes
ideje alatti ktjz:leked6si rifvonalakat. (A kialakult k6zleked6si rend m6dositisa bset6n
forgalomtechnikai ter.r enged6lyeztet6s6re is sz0ks6g van.)
2.2 Teljesit6si hatSrid6: a szerz6d6sli<it6st6l szSmitoft

1

.

h6nap.

etades-etv6teli eljdrris rnegkezd6sekor 3 p6ld6nyban itadni a
Megrendel6nek az atad si dokumgntSci6t (min6s6gi bizonylatok, szlllit6levelek, j6t5.ll6si jegyek,
haszn6lati utasit6sok), tov6bbri a l6tesitm6ny megfelel6s6g6t tanrisit6 nyilatkozatokat, vizpg6lati
eredm6nyeket, kimutatisokat, igazol6sokat. A megval6sul6si tervek 6tad6sa 3 papiralapri p6ldSnyon 6s
4 db CD alapri p6ld6nyon sziiks6ges!

- A Villalkoz6 kdteles a miiszaki

miiszaki ltadds lezhrhsinak 6s a j6till6si biztosit6k rendelkez6sre bocsit6s6nak, tovribbA a
v6gszhmla (mennyis6gi 6s min6sdgi hifnyok p6ttrisa, utan) benyirjtris6nak hatrirideje a miiszaki
6tad6si-6tv6teli elj6r6s lez6r[s6t6l szfmitott 5 . nap .

-A

3. A teliesit6s helye. az 6nit6si murikateriilet:

A teljesit6s helye, az 6pit6si munkaleriilet a Szombathely, Operint
teri.ilet (5695, 5398 hrsz).

-

D6zsa

-

Krilvr{ria

-

Kdrm6ndi u.

4. Meglendel6 k6sedelme:

Megrendelo birmely kcizberrso int6zkeddsi, nyilatkozatt6teli kcttelezetts6g6vel kapcsolatos
kdsedelm6nek j ogkovetkezmdnyek6nt Felek a V6llalkoz6 r6sz6re nyitva 6116 teljesitdsi hat6rid6
automatikus meghosszabbit6siit k6tik ki. A teljesit6si hat6rid6 ilyen esetben fciszab6lyk6nt a
Megrendel6i kdsedelem id6tartamival egyezik meg. Megrendel6 k6sedelem eset6n V6llalkoz6 koteles
Megrendel6vel egyeztet6st kezdemdnyezni 6s 6ll6spontjrit kozolni llegrendelovel. Felek az
egyeztet6sek t6nydt 6s eredmdny6t az 6pit6si napl6ban riigzitik.
5. Felel6s miiszaki vezet6:

5.1 A V6llalkoz6 kdteles biztositani, hogy a felel6s miiszaki vezetl a kdtelezettsdgeit a vouatkoz6
hat6lyos jogszabrilyokkal dsszhangban teljesitse.

5.2 A Felek meg6llapodnak abban, hogy a Munka folyamat6ra vonatkoz6 minden j6v6hagyrist,
megtagadast, utasit6st, 6fiesft6st a V6llalkoz6val kozriltnek kell tekinteni, amennviben azr a
Megrendelo a V6llalkoz6 felelos miiszaki vezet<5jdve1 kciz<jlte.
5 3 A felel6s miiszaki vezeto szem6ly6nek megviltoztatdsa eset6n arr6l haladdktalanul drtesiteni kell a
Megrendelot.

A VAIlalkoz6 felelcis rnriszaki vezetriie:
N6v: Seb6k S6ndor
Cim: 2080 Pilisjdszfalu, Bdcsi irt 17.
T'elefon: +3 6-20-941-3 6-03

Fax:

+3 6- 1-555- 14-27

E-mail : seb_o!.$44r!aq@b9E!4te4p.hu

5.4 A Megrendel6 r6sz6r6l a Vallalkoz6 r6sz6re utasit5sokat ad6 6s az 6pit6si napl6ba bejegyzdsekre
jogosult szem6lyek a Megrendelo r6sz6r6l a kcivetkez6k:
Ndv: Bokornd Horviith Anita, Pusztai IstvSn

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3
T'elefon: 05-94-520-1 95
F ax:

06-94-520-264

E-mail : bha@szombathely.hu,
.A Megrendel6

puvta@zqlbalhely.hu

ipit6si mtiszaki ellentire:

N6v: Bclrzsei Csaba
Clim: 9700 Szombathely, J6kely Z. u. 15.
T'elefon: 30/95 5-5329

Fax:96/332-163
E-mail: borzsei@westber.hu
6. Amennyiben Felek iltal nem rcigzitett min6sdgi, illetve mriszaki tafialmat 6rint6 k6rd6s mertil fel,
rigy V5llalkoz6 koteles Megrendel6t 6s a mriszaki ellenoft haladdktalanul ir6sban t6j6koztatni, majd a
kapott utasftAsnak megfelel6en kOteles eljrirni. Felek tudorn6sul veszik, hogy a mriszaki taftalomhoz
kdpest a Munk6t elt6r6en v6gezni csak a vonatkoz6 hat6lyos jogszabSlyi rendelkez6seknek
megfelel<ien lehet.

7' A munkav6gzdshez esetlegesen sziiksdges ktils6 vagy bels6 ideiglenes tSrol6tertiletek, felvonul6si
ldtesitm6nyek ellielyezds6hez sziiks6ges enged6lyek beszerz6se, azok megdpit6se 6s karbantaft6sa a

V6llalkoz6 feladat6t 6s k0ltsdgit kdpezi.

8. A Felek rdgzitik, hogy
jogszab6lyokkal egyez6en
szab|lyozzik.
9.

Miiszaki 6tadis-itv6tel:

9.1. Jelen szerzod6s keret6ben megvil6sul6 6pit6si beruhdz6s 6pit6ipari kivitelezdsi tev6kenys
befejez6s6t k<ivetrien miiszaki itades+6tv6teli elj6r6st kell lefolltahi. A miiszaki 6tad6s-6W6te1i
cdlja annak meg6llapitdsa, hogy Felek kdzdtt l6trejdtt szerz6d6s t6rgya szerinti kivi
tev6kenys6g a szerz6d6sben 6s jdgszab6lyban el6irtak alapj6n a kivitelez6si
meghat6rozottak szerint marad6ktalanul megval6sult-e, 6s a teljesit6s megfelel-e az el6irt

,ban

6sa

szerz6d6sben v6llalt egy6b kdvetelmdnyeknek, jellemz6knek'

9.2. Y 6llaIkoz6 kdteles Megrendel6yel az 6pit6si napl6ba tdrt6n6 bejegyz6ssel kiizdlni a si
teljesit6s6t ('k6szre jelent6s'). Az flladiLs-fiveteli elj6rSst a k6szre jelent6s kdzhezv6tel6t k
napon beliil kell megkezdeni. Az 6tid6s-etv6teli elj6r6sra annak megkezd€s't1l sz'mitva 25

L6s

8

6tI

rendelkez6sre.
9.3. Felek a miiszaki 6tad6s-6tv6teli dljarts lefolytat6sq a teljesit6sigazoles kiillit6sa, a birtokbaa!6s, a
sz6mla benyrijt6sa 6s kifizet6se sordn az lpttiSipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 191i2009. (IX.
25.) Korm6nyendelet rendelkez6seiriek betafiiseval kOtelesek eljarni.

Szerz6dlsszeri.i teljesitds eset6n a miiszaki ellen6r szign6Lis6t ktivet6en, a Megr$nde16
teljesit6sigazol6st illit ki. Megrendbl6 r6sz6r61 a szakmai teljesit6s igazol6s6ra jogosult szem6ly:
Lakdzi Glbor, a V6rosi.izemeltet6si Qsnily vezetdje.

9.4,

9.5. Megrendel6 a munkdk 6tv6telpt mindaddig megtagadhatja, amig b6rmely, a rendeltet6{szerii
haszn6latot befoly6sol6 hiba, vagyj hi6ny 5ll fenn. Nem tekinthet6 rendeltet6sszerii haszrlflatra
alka.lmasnak a teljesit6s, ha tdbb kibebb jelent6s6gri hiba javit6sa a szerz6d6s tSrgy6nak za\4rtalar7
hasznSlatil akadSlyozza, vagy a hibrlk megsziintet6se sor6n a szerz6d6s t6rgyinak haszp|lala
balesetvesz6llyel
balesetveszel lyel j6ma.

V. TOBBLETMUNKA fS P6TMUNKA

1. Szerz6d6 Felek egyez6en rdgzitik, hogy p6tmunka v6gz6s6re kiz6r6lag a kiizbeszerz6si gljrlris
keret6ben k<itdtt szerz6d6sre vonitkoz6 el6ir6sok megtalt6sa mellett keriilhet sor. Felpk az
egy6rtelmris6g okin rdgzitik, hog! p6tmunka elrendel6se az 6pit6si napl6ban nem lehels6ges
ervenyesen.

2. A Felek megillapodnak abbanl hogr V6llalkoz6 a felmeriil6 tdbbletmunk6t az

6tal61'ry ras

v6llalkoz6i dij terh6re v6gzi el.

\T. MEGRENDEL6 JOGAI ES KoTELEZETTSEGEI
1.

-

A Mesrendeld iososu!!

V6llalkoz6 kciltseg6re. Vdllal[oz6 garanci6lis

fele lossegvd

I

laldsinak megan6siival.

mds

villalkoz6val elv6geztetni a kifogi$olt vagy hi6nyolt munk6kat, ha V6llalkoz6 a Megrendel6, 6ltal
kifogrisolt, vagy hiinyolt munkrikatl a XI.3. pontban meghat6rozott hataridtjn beliil nem javifja ki,
illetve nem p6tolja,
- V6llalkoz6nak a jelen szerz6d6sbeln vrillalt feladatai ell6t6sival kapcsolatos tevdkenys6gdt <jn6ll6an
vagy megbiz6lev6llel ell6tott k6pvisil6je r6v6n ellen6rizni olyan m6don, hogy V6llalkoz6 teljebit6s6t
Megrendelo ezirdnyir tev6kenysdge ne akaddlyozza.
- b6rmely p6tmunkrit m6s villalkoz6yal elv6geztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkez6seire.

6

2. Megrendel6 kiiteles

-

V6llalkoz6 r€sz1re

a

kivitelez6shez

sziiks6ges munkaterijletet rendelkez6sre bocsdtani a

szerj.6d6skijt6st61 sz6mitott 5 napon beltil.

r9sztre a szerz6d,6s szeri ti dijat ajelen szerz6d6sbgn foglaltak szerint megfizetni.
rit6si napl6 adatai alapjan sajft maga vagy nev6ben eljar6 szemdly (szervezet) r6v6n ellen6rizni,

a

szerzrjd6s teljesit6se sor6n a Villalkoz6 teljesit6s6Uen kizhr6lag
foglaltaknak megfelel6 alv6llalkoz6 vesz csak r6szt.

a Kbt. 128. $

(2)-(3)

kciteles Megrendel6 6ltal adott valameruryi ut4sit6st teljesiteni, kiv6ve, ha annak
jogszab6ly, ha16s6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, avagy a vagyonbiaons6g (ide6rwe az
. is) vesz6lyeztetdsdre
vesz6lyeztetds6re vezetne
vezetne vagy veszdlyeztatn6 1n6sok szem6ly6t, mivel ilyen esetben
megtagadhatja a V6llalkoz6 az utasitiis teljesit6s6tj. Megrendel6 vagy b6rmely nev6ben
eljAfp szem6ly c6lszeriitlen 6s/vagy szakszeriitlen utasit6s6ra Villalkoz6 k<iteles Megrendel6 jelen
szer'26d6sben megnevezett kapcsolattart6j6nak a figyelmdt halad6ktalanul ir6sban felh(vni.
Amqnnyiben a Megrendel6 a felhiv6s ellen6re is fenntartja az utasit6st, akkor a V6llalkoz6 a
szerz6d6st6l el6llhat, vagy a feladatot a Megrendel6 utasit6sai szerint a Megrendel6 kockazat6ra
ell6tfatja.

M:q*i9"]9 yl::itSsai

nem terjedhet

ki a tev6kenys6g megszervez6se

6s a teljesit6st nem tehetik

terh0sebb6 V6llalkoz6 szhmjira.

VII. VALLALKOZ6 JOGAI Es K6TELEZETTS]IGEI
1.

V5llalkoz6 akaddlvktizl6si kiitelezetts6ee

V6llhlkoz6 kdteles Megrendel6t az ok feltiintet6s6vel, 6s a v6rhbt6 k6sedelem megjel<il6s6vel minden
olyap kdriilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a v6llalkol6s eredm6nyess6g6t, vagy kell6 id6re
val6 elv6gz6s6t veszllyeneti. (a tovibbiakban: ,,akadftykiizl6 lev6l"). Az akad6lykcizl6 lev6l a
szer26d6s szerinti teljesit6si hat6rid6t nem m6dositja, a Megrgndel6 k6sedelmes teljesit6sb6l eredri
tdrv6nyes 6s szerz6d6sen alapul6 jogait nem 6rinti. A halad6ktalan 6fies(t6s ehnulaszt6s6val okozorr
k6r6rt V6llalkoz6 a szerz6d6sszeg6s6rt val6 felel6ss6g szab6lyai szerint felel6s.
2. El6teliesit6s

rdgzitik, hogy V5llalkoz6

a

szerz6d6sben

rdgzitett teljesit6s v6ghat6rid6h6z

k6pest

;itdsre Megrendelci ekizetes ir6sbeli hozzfjrirul6sa mellettjogosult.

rdgzitik, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm6nyrendolet 11. g-a alapj6n y iLllalkoz6 az
z6val kdtdtt szerz<id6sben az alvitllalkoz6 teljesit6s6nek elmarad6s6val vagy hib6s
vel kapcsolatos ig6nyeinek biztosit6kak6nt legfeljeb$ az alv llalkoz6i szerz6d6s szerinti,
forgalmi ad6 (a tov6bbiakban: 6fa) n6lkiil szSmitott ellenszolg5ltat6s tiz-tiz szhzal6kit el6ro
k6thet ki.

4. Tbkintettel a szerzrjd6s thrgyift k6pez6 Muhk6kat szablIyoL6 jogszabalyi rendelkez6sekre Felek
rttgzitik, hogy V6llalkoz6nak a szerz6dds teljesit6se sorSn rendelkeznie kell az alibbi szakemberrel:
legaf6bb 1 f<j, a felel6s miiszaki vezet6i n6vjegyz6kben 126612013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1.
T:lti!1"l IV. r6szl szerepl6 MV-KE-R kateg6riris vagy a 2444006. (XII. 5.) Korrn. rendelet szerinti
MV-F.EIB kateg6riris felel6s miiszaki vezet6.

VIII. AVALLALKOZ6ID(J

r. vairalKozo ludomasut veszr. hogy a szerz6d6ses 6r, a szerl6d6s minden vdllalkoz6i felt6tel6nek
leljesitdse mellett a Megrendelci 6ltal itadott dokumentumokb4n megjelenitett miiszaki tafialom 6s

miiszaki szinvonal teljes kijrr.i megval6sit6s6ra vonatkozik, fiiggetleniil a terv, vagy a kd
vagy a felsorolt kiegdszit6 dokumentrhmok esetleges hib6it61, hianyait6l.

2.

Y 6llalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel6 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott informAci6k
vSllalkoz6i dij kialakit6s6hoz sziiksdges l6nyeges inform6ci6k rendelkez6s6re 5lltak a
eljSr6s sor6n.

3. A Munka hi6nytalan 6s hib6tlan elv6gz6s66rt megAllapitott v5llalkoz6i dij <isszege 4.488.189
AFA egyosszegii 6tal6nyd[i (6tal6nyitr). A kifizetds ut6n a hat6lyos jogszab6lyok szerinti

forgalmi ad6 fizetend6.

A TSmogat6s terh6re megval6sul6 miiszaki tartalomra jut6 ellen6fi6k: 4.488.189,-Ft + AFA
4. A v6llalkoz6i dij, mint italinydij mag6ban foglalja mindazon kdlts6get 6s dijat, ami a
szerinti Munka hibamentes, hidnfafan, szabilyos, miikdd6sre k6sz 6s szakszerii kivi
jogok 6rt6k6t,
beiizemel6s6hez sziiks6ges,
sziiks6ges, valamint
in! a szerz6d6s szerint megszerzett szerz6i
szerz6i jogok
Vdllalkoz6 Megrendel6vel szemben tovribbi k6lts6gig6nnyel nem 6lhet, kiv6ve a Felek 6ltal
rendelkez6seinek megfelel6en megrdndelt, elv6gzelt p6tmunk5k ellen6rt6k6t. A V6llalkoz6 ki.
hogy az Stalinydijat a Munka 6s a helyszin ismeret6ben, tov|bbh az |razatlan kdlts6gvet6si

;z 6s
ezefi.

Kbt.
lenti,

alapj6n adta meg.

5,

Megrendel6 kijelenti, hogy

a

szerz6d6sben meghat6rozott Munka ellen6rt6k6nek p6nhiigyi

fedezet6vel rendelkezik.

rx.

rrznrf

sr rELTf TELEK

1. El6lee:

Szillit6i el6leg:
A 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57lA. $ (1)
1.1.

bekezd6s el6ir6s6ra tekintettel nyertes ajiinlattpvo a
kdzbeszerzdsi elj6riis eredm6nyek6nl kdtdtt szerz6d,6s elsz6molhat6 dsszege 30 %-6nak megfelel6
iisszeg sz6llit6i el6legk6nt tort6nri kifizet6s6t k6rheti. A kifizet6s soriin ir6nyad6ak a 412011.(1.28.)

Korm. rendelet 6s az 54112013. (XII. 80.) Korm. rendelet el6ir6sai.

Szillit6i finansziroziisra tekintettel

azl ir6nyad6 szab6lvok:

Megrendel6 biztositja a 4/2011.(I. 28.) Korm. rendelet 57lA. $ 1l) bekezd6se szerinti szellit6 eloleg
ig6nyl6s6nek lehet6s6g6t. Amennyibdn V6llalkoz6 6lnikiv|n a 412011. (1. 28.) Korm. rendelet 5llA. g
(1) bekezd6se szerinti el6leg (tov6bbiakban: el6leg vagy sz6llit6i ek5leg) kifizet6s6nek lehet6s6g6vel,
figy a Kdzremiik<id6 Szervezet r6sz6re Megrendel6 egyidejii fhjlkoztatlsa mellett el6legb{:k6r6
dokumentumot kriteles kti ldeni.
Az el6leg m6rt6ke nem haladhatja mQg a szerz6d6s elszrimolhat6 6sszegdnek 3\Yo-Lt.

Megrendelo az 6rtesit6st6l szfmitott 5 napon beltil jelezheti a sz6llit6i el6leggel k apcso[atos,
indokolAssal alatd;lrrlszlott fenntart6i6t. Ennek hi6nyfban a sz6llit6i el6leg-ig6nyl6st Megreirdel6
r6sz6r6l elfogadottnak kell tekinteni.
Megrendel6 kdteles V6llalkoz6 6ltal megktild<itt, el6z6ekben rdgzitettek szerinti el6legre vonatkoz6
sz6ml6t annak bedrkez6s6t kdvet6 5 napon beliil z6rad6kolni 6s a Kdzremiikcjd6 Szervezet rlszete
megkiildeni.

A szallit6i

el<5leggel tort6n6

elszimolis r6szletszabilyait

a

kijzponti koordin6ci6s szerv hathrozza meg.

Y 6llalkoz6t el6leg ig6nyl6se eset6n a! el6legre vonatkoz 6an a412011. (I. 28..y Korm. rendelet 57/A. g
(3) bekezd6se alapj6n a kdzbeszerz6si elj6r6s eredm6nyekdnt kotott szerz6d6s elszim<jlhat6
dsszeg6nek 10Yo-a 6s az iglnyelt szdllit6i el6leg ktil<inbdzet6re jut6 t6mogatds risszegdnek megfelel6
m6rt6kri, a Korm6ny eur6pai uni6s fgn6sok felhaszniil6s6val kapcsolatos ir6nyit6 hat6s6gi feladatok
ell6t6sira kijeldlt tagia .javhra sz6l6, a Kbt. 126. $ (6) bekezd6se szerinti biztosit6k-nyijtisi
kdtelezetts69 terheli.

a biztosit6kot v|lasztlsa szerint 6vaddkk6nt az el6irt penzosszesnek az ai6nlatk6r6k6nt
f6l fizet6si sz|ml|jdra tcirt6n6 befizet6s6vel (6tutal6sdrval), bank vagy biztosit6 altal v6llalt
vagy banki k6szfizet6 kezessdg biztositlsil al, vagy biztosit6si szerz6d6s alapj6n ki6llitott ,
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4

kezess6gvrillal6st tartalmaz6

-

kdtelezvdny form6j6ban nyirjthatja.

11. (L 28.) Korm. rendelet alapjfn a gazdasigi tarsas6g vagy nonprofit szervezet sr-hllit6
jogosult vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy legal6bb 50o%-os kdzvetlen tulajdonr6sszel
tulajdonos6nak, vagy egyiittesen legal6bb 50%-os kdzvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6
sTm6ly tulajdonosainak kezess6gv6llal6sa, vagy gdranciaszervezet 6t:Ial v|llalt kezess6g,
az Aht. 92. g (1) bekezd6se szeiinti 6llami kizeip6g is elfogadhat6 a sz6llit6i el6leg
vett el6les elszdmol{sa:

1,2,

ek megillapodnak abban, hogy az

A

-

J

az el6Iegszdmlitn tul

-

el6legk6nt kifizetett Osszeg

a

vdgszimliban keriil

egy darab v6gsz6m1a benjrujt6sfrajogosult.

A v6gszfmla: A V6llalkoz6 a mennyis6gi 6s rnin6s6gi hi6nyok p6t16sa, a miiszaki 6tad6s
lezir6sa 6s a j6tfll6si biztosit6k rendelkez6sre boos6tdsa ut6n jogosult a v6gszdml6t
benyijtani. A v6gsz6mla dsszege a szerzod6ses <isszeg 1000/o-a. El6leg ig6nybe v6tele esetAl
v6gsz6rnla dsszege a kifizetett el61eg risszeg6vel csiikkeqt.

Felei rdgzitik, hogy a tafial6kkeret jelen eljar6s kapcs6n nem kertilt alkalmaz6sra, a tartal6kkeretre
utal{s igy kiz6r6lag a Kbt. 13 1. g-ra utal6s mian keriilt feltiintetgsre.
3. A Felek rdgzitik, hogy a v6gszSmla benyrijtSs6nak felt6tele a mriszaki ellencir (elj6r: B<jrzsei Csaba

miis2aki ellen6r) teljesit6si igazol sa 6s javaslata alapjin

a

Megrendel6 (Lak6zi G6bor, a

VSrcisiizemeltet6si Oszt6ly vezet6je) 6ltal kiadott teljesit6sigazolhs.

A

sddml6kat a Megrendel6 nev6re kell ki6llitani, 6s 2 p6ld6nypan a Megrendel6hciz kell benyirjtani.
El6l9g ig6nyl6se eset6n a V6llalkozS elolegsz ml|t 6llit ki, melyp6l a teljesit6s napja azonos az eloleg
vtlldlkoz6i szhmlira ttjrt6n6 be6rkez6s6nek napj6vat. A Megrendel6 u
tovmuitlu a NyDop
"ritmlet
tSmci,gat6s kiizremiikdd6 szeryezete fel6, aki azt szillit6i kifizetd,s keret6ben
egyenliti ki. A kifizet6sek
a vrilllalkoz6 11717009-2020073 8-00000000 szhn.6 szlml6j6ra tbrt6n6 6tutal6ssal tdrt6nnek.
Villilkoz6 a benyirjirisra keriil6 v6gsz6ml6n kdteles felttintetni a! al6bbiakat:
- projekl azonositosz6mdr,
- projeld pontos nev6t,
. a tev6kenys6g pontos meghatArozAs6t 6s annak TEAOR sz6mi|
- bankja nev6t, banksz6mlasziimdt, ad6sz1mirt,
- Megrendelo adosziimilt
- v6llalkoz6i szerzcid6s sz6m6ra trirt6n6 hivatkozist"
- vAllalkoz6i szerz6d1s
ra tcirt6n6 liivatkoz6st,
- fel kell ttintetni a ,,r6szszimla" vagy ,,v6gsz6mla" megr{evez6sg

tirg

4. SZdmLik kiesvenlit6se:
-A s/dmla

szerilt

e

enert6k6t Megrendel6 a Polg6ri rdrv6nyk<in1vr61 \z,616 2013. 6vi v. t6rv6ny 6: 130. g-a
2003.6vi XCII. t6rv6ny 36/4,. $-a szerint Stutal6ssal egyenliti ki.

es az adoz6s rendj6rol sz6l6

.4 szhmla fizetdsi hatarideje 30 nap, amennyiben a30612011. (XiL 23.) Konn. r. rendelkez6seibcjl m6s
nem kdvetkezik.
.Az ellenszolg6ltat6s er6pai uni6s t6mogat6sb6l keriil finansziro26sra, a t6mogat6sb6l sz6nnaz6 <isszeg

kifizptdse a 4l20l\.

(.

28.) Korn. rendelet szerint kdzvetlen bz5llit6i finansziroz6ssal tod6nik. Az
zit sa l})ioto.

6pitdsi beruh6z6s t6mogatott r6sz6nek t6mogatesi inten

Tekintettel ana, hogy jelen kOzbeszdrz6si elj|rhs t|rgya 6pit6si beruh6z6s, a frzet6si felt6telek i6sz6t

5. Villalkoz6 a v6gszhmlirt, a kiSllitott teljesit6sigazol6s alapj6n, magyar forintban (HUF) 6llitja kr.
6.

A Megrendel6 titjlkortatja

a

ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003.6vi

Yiilalkoz6, hogy a szerz6d6s 6s annak teljesit6se eset6n a kifizef{s az

XC{. tdr.r6ny 3614.. $ hat6lya

al6 esik.

7. Mesrendel6i fizet6si k6sedelme:

Fizet6si k6sedelem esetdn Megrendel<i a Ptk. 6:155. $-5ban foglaltak szerinti k6sedelmi $amat
megfizet6s6re kdteles. V6llalkoz6 sz{ml|jhn szerepk5 minden ezzel ellent6tes rendelkez6s eset6f ls a
fenti szab6ly 6rv6nyesiil a. Felek viszonylat6ban. A felek r<igzitik a 412011 (I.28.) Korm. rendelet 60. $
(1) bekezd6se alapj6n, hogy a k6sedelmi kamat megfizet6s6re a kozremiikiidri szewezet kdfeles,
amennyiben a k6sedelembe es6s a k<i?remiikdd6 szervezet felr6hat6 magatartisSra vezelhet6.

x. A szERZ6DrS mncnnosirf,sn
V6llalkoz6 nem szerz6d6sszerii teljepit6se eset6n k6sedelmi, hib6s teljesit6si 6s meghirisul6si k6tb6r
fizet6s6re kciteles.
1. K6sedelmi

kiitb6r:

V6llalkoz6 kdsedelmes teljesit6se eset6n a kdsedelmi kdtb6r 6rv6nyesit6sdt elfogadja.

A k6sedelmi kdtbdr m6rt6ke:

lo/olnap, de legfeljebb 30 napi t6tel.

A kdsedelmi kdtbdr alapja: a lteljes

nett6 ellen6rf6k. Nem kdvetelhet<j kdtb6t, ha a Villalkoz6 nem neki felr6hat6 okb6l esik kdsedelembe.
A k6sedelmi kdtb6r a v6gsz6ml6b6l kertil levon6sra a Kbt. 130. $ (6) bekezd6s6ben fogfaltak
fisvelembe v6tel6vel.
2. Hib:is tel iesit6si

kiitb6g

V6llalkoz6 hibis teljesit6si kiitb6r fizet6s6re k<jteles, ha neki felr6hat6an nem szerz6d6sszpriien
teljesit.

A hib6s teljesit6si kdtb6r m6rt6ke: naponta 2 Yo, alapla:

teljes nett6 ellen6rtek. Legnagyobb drt6ke 30
napi t6telnek megfelelci tlsszeg. Megtendelo a hibris teljesites miatti k0tb6r mellett nem 6rv6nyelithet
szavatoss6gi ig6n1't (Ptk. 6:187. $ (2) bek.)

3.

a

Meehifsulisi kiitb6r:

Jelen szerzridds V6llalkozonak lelr6hat6 okb6l bekdvelkezo meghirisuLlsa (teljesitds jogos ok nflkilli
megtagadisa, Megrendel6 szankci6d el6ll6sa vagy felmond6sa Villalkoz6 szerz6d6sszeg6se bk6n)
eset6n a meghirisulisi kdtb6r m6r't6ke 25 Yo. A meghilfsul6si k0tb6r alapja: a teljes nett6 ellen6d6lt
4. Kiirb6rekkel ka pcsolatos esv6b rendelkez6sek:

4.1. Amennyiben VSllalkoz6 Megriendelo kdtbdrig6nydt kifog6solja, kdteles ezt halad6ktafanul,
ir6sban megtenni.

4.2. Felek megdllapodnak abban. hogy Vegrendel6 jogosull az eseddkessri vdlt. elismerr kiitbdrt a m6g
ki nem egyenl(tett ellen6rt6kb6l levonni, vagy 6rteslt6 lev6l ritj6n 6rv6nyesiteni; valamint amennJ,iben
Megrendel6nek a kotb6r m6rt6kdt meghalad6 kfra keletkezik, azt jogosult Villalkoz6 fel6
tov6bbh6ritani. V6llalkoz6 kdteles megt6riteni az 4ltala szerz6d6sszeg6ssel vagy szerzod6sen kiviil
okozott 6s Megrendel6 partnerei 6i iigyfelei riltal jogosultan Megrendel6re haritott k6ft6dt6bt. A
k6sedelmi kdtb6r fizet6se nem mentesiti VSllalkoz6t a teljesit6s al6l.

4.3. A kdtb6rigdny nem 6rv6nyesit6se. vagy nem hatiiridoben tdrt6n6 6l6nyesit6se nem jelent
joglemondist Megrendel6 r6sz6r6l.
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5. 1

bi

).L

6llalkoz6 a szerz6d6s hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos j6t6ll6si ig6nyekre biztosit6kot nyrijt. A
m6fli6ke a teljes nett6 v6llalkoz6i dij (tartal6kkeret n6lkiil) 5%-6nak megfelel6 risszeg.
026 a biztositdkot a mriszaki 6tad5s-6tv6tel lezSrSsakor nyfjtja a j6trill6si lej'rtrit kovet6 45.
terj ed6 id6tadamra (futamid6).

A

villalkoz6 a biztosit6kot v|laszl'hsa szerint

6vaddkkd

nt az el6irt p6nzosszegnek

az

aJt atk6r6k6nt szerz6do f6l fizet6si sz ml|jira tdfi6n6 befizet6s6vel (atutal6s6val), bank vagy
6ltal v6llalt garancia vagy banki k6szfizet6 kezess6g biztosit6s6val, vagy biztositisi szerz6d6s

- a vbllalt fizet6si dsszeg6t,
- az prv6nyess6gi idej6t,
- nyilatkozatot, hogy felt6tel nelkiili 6s visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezm6nyezett els6 ig6nybejelpnt6s6re kifog6s 6s vita n6lkiil a v6llalt
fizetpsi dsszeghat6r5ig b6rmilyen dsszeget, vagy dsszegeket az ig6nybejelent6st6l sz6mitott 5 banki
munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezm6nyezettnek an6lkiil, hogy a krivetel6s alapj6t vagy indok6t
bizohy itan ia kelljen.

A biltositSsi szerztjd6s alapjin kidllitott

-

kdszfizettj kezess6gvhllalSst tartalmaz6

a biz,tosit6kjelleg6b6l ad6d6 lehet6s6g szerint

-

-

kdtelezv6nynek

ugyancsak tartalm azniakell a fenti adatokat.

-

Megfendel6 a fel nem haszn6lt biztosit6kot a futamidcjt kdvetci 5rnapon beliit kriteles visszaadni.

A szerz6d6s teljesit6s6nek elmaraddsival kapcsolatos i96nyek biztosit6ka:
ffllalkoz6 a szerz6d6s teljesit6sdnek elmarad6s6val kapcsolatos ig6nyekre biaositdkot nyrijt. A
biztgsit6k m6rt6ke a teljes nefl6 v6llalkoz6i dij (tartal6kkeret n6lkiil) 5%-6nak megfelel6 cisszeg.
V6llalkoz6 a bizosit6kot szerz6d6s hat5lyba l6p6sekor nytijtja; a szerz6d6s teljeskdrii teljesitds6nek
-hat6iidej6t kdvet6 45. napig terjed6 idcitartamra ifutamid6).
6'2 A V6llalkoz6 a biztositdkot v6laszt6sa szerint 6vad6kl<6 nt az ellirt p6nz<isszegnek az
aj6nfatkdr6k6nt szerzbdb f6l fizet6si szhml|j ra tdrt6n6 befizet6s6vel (5tutal6s6val), bank vagy
bia{sit6 6ltal v6llalt garancia vagy banki k6szfizet<i kezess6g biztositAsival, vagy biztosit6si szerz6d6s
alapj6n kirillitott - k1szfizet6 kezess6gv6llaliist tartalmaz6 kdtelezv6ny fonn6j6ban nyrijthatja.
A bdnk vagy biztosit6 6ltal vfllalt nyilatkozatnak feltdtlen 6s Visszavonhatatlan fizet6sre vonatkoz6
kell tafialmaznia az alapjogviszony vizsg5[ata ndlkiili fizet6si kcttelezett s6gre, az
6.

6.1

j elen szer zi5d6sre,
hogy a biztosit6k a Vfllalkoz6 teljesit6si kdtelezettsdgei biztosit6k6ul
egrendel6, mint Kedvezm6nyezett/Jogosult megj el d16s6t,

hivatkoz6s

a

- a vdllalt fizetdsi dsszeget,

szolgil,

munkanapon beliil kifizetnek a Ked*ezm6nyezettnek an6lkiil, hogy a k0vetel6s alapjAt vagy inilok6t
bizonyitania kelljen.

A biztosit6si
a

szeru6d€s alapjSn ki6llitott - k6szfizet6 kezess6gv6llal6st tartalmaz6 - kdtelezv6nyfek
biztosit6kjelleg6b6l ad6d6 lehet<is6! szerint ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

-

Megrendel6 a fel nem hasznSlt biztosit6kot a futamid6t kdvet6 5 napon beliil koteles visszaadni.

xr. szAVArossAC. .r6rAr.r.As f,s FELEL6ssf
1.

cnrzrosirAs

J6trlll6s:

V6llalkoz6 garant6lj a:

-

valamennyi, jelen Szerz6d6sben ds annak alapj6t kdpez6 szerz6d6ses okm6nyban meghat6riozott
param6ter 6s miiszaki adat el6r6s6t,

- hogy az 6ltala

l6tlehozott Munka eredmdnyek6nt l6trejdtt rendszer min6s6ge mind a felha$zn6lt
anyagok, mind a Munka eredm6nyqk6nt l6trejdtt rendszer szerkezete 6s kivitele szempontj6b6l az
6rv6nyes magyar szabv6nyoknak ds el6ir6soknak megfelel 6s
szerz6d6ses c6l el6r6s6t
marad6ktalanul biztositja,

a

-

az lpit{szeti munk6k szakszerii 6s hib6tlan elv6gz6s6t, a vonatkoz6 szabvSnyok 6s

el6irAsok

betartas6t.

V6llalkoz6nak fent r6szlelezett egys6ges j6t6ll6si kdtelezetts6ge a Szerztid6s teljesit6s6t6l szitmitptt 24
h6napra terjed ki. Ez al6l kiv6telt k6pez az, ha a jogszab6ly enn6l hosszabb idrit vagy kdtelez6
alkalmassigi id6t illapit meg, amely esetben ez a hosszabb hatrlrid6 aj6t6llSs id6tafiama. Ezen feliil
V6llalkoz6 biztosftja a belendezdsek, szakipari szerkezetek miiszaki el6ir6sokban, valamint a ha!6lyos
jogszab6lyban ekiirt k0telez6 alkalm4ss6gi (szavatoss6gi) idej6t.

V6llalkoz6 j6till6si kiitelezetts6ge nem terjed ki azolrla a hib6ka, amelyek6l a V5llafkoz6
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesit6s utfn keletkezett, vagy a nem a Villalkoz6nak felrghat6
szerz6d6sellenesen v6grehajtott m6dosit6s, rendeltet6sellenes haszn6lat6ra vezethettj

vissza.

i

2. Szavatoss6g:

2.1 V6llalkoz6t kell6kszavatossSgi kotelezetts6g terheli, melyrek szabrilyait a Ptk.
Amennyiben a be6pitett anyagok gy6rt6ja 6ltal v6llalt id<itartam enn6l hosszabb, al(<or ez az t

ir6nyad6. Villalkoz6 szavatolja, hci,gy a miiszakilag 6s min6s6gileg kifogrisolatlan kivil
vonatkoz6 magyar 6s EU el6irisokpan 6s szabvinyokban meghat6rozott (L oszt6lyf) mir
teljesit. A nem I. oszt6lyi teljesitbst Megrendel6 jogosult V6llalkoz6 kdlts6g6re 6s v
visszabontatni 6s rijra6piftetni, melyet VSllalkoz6 kdteles halad6ktalanul elv6gezni rigy, hogy
m6dosulSs ne tdrt6njen.

A Felek megrlllapodnak abbafr, hogy az egyes 6piiletszerkezetek 6s azok
felhaszn6l6sra keriil6 term6kek kdtelgz6 alkalmass;igi idej6r6l sz6l6 l111985 (VI.22) EVMMEM-BkM rendelet, valamint az egyes nyomvonal jellegii dpitmdnyszerkezetek
alkalmassigi idej6r6l sz6l6 12,,958 lxil.ti ) lW-fpU-fl4-Uf M-KVM r"ud"t"t hatrilya al6
6piiletszerkezetek, illetve 6pitm6nysZerkezetek esel6ben a rendeletben meghatArozott
az h|nyad6.

2.2

KMezo

id6

3, Kiiziis rendelkez6sek:
Jor6ll6s es szavatoss6g kdr6ben

a

javitania, vagy ki kell cser6lnie.
4, Felel6ss6ebiztositts

:

V6llalkoz6 kdteles legk6srSbb a szerl<jd6skcit6s idripontj6ra a Szerzrid6s t6rgya szerinti
vonatkoz6 felel6ss6gbiztosit6si szerzrjd6st kdtni vagy megl6v6 felel6ss6gbiztosit6s6t
Megrendel6 Lkal aKdzbeszerzdsi Eljhrris sorrln eloirt mdrteki.i 6s terjedelmii felelciss6gbiz

t2

Elj6r6s sor6n elSirt felel6ssdgbiztositis
milli6 Ft/6v.

6s legal6bb 3,5

lel6ss6gbiztosit6si szerz6d6snek

kotelezetts6ge,

a

hogy a

szerz6d6s szerinti Munka id6tartam6ra

szerz6d6s

kell

vonatkoznia.

teljes id6tartama alatt rendelkezzen a

i

halad6ktalanul, de legk6s6bb a szerz6d6skdt6stcil szAtritott 2 munkanapon beli.il kdteles
16 r6sz6re bemutatni felel6ss6gbiztosit6si szerzddps eredeti p6ld6ny6t, egy m6solati
pedig k<iteles 6tadni Megrendekj r6sz6re. Ennek elmarad6sa eset6n Megrendel6 V6llalkoz6t
idc5vel felhivja a szerz6d6sszeg6s megsziintet6s6re 6s Megrendel6 megtagadhatja a
V6llalkoz6 r6sz6re ttirt6no 6tad6s6t. A p6that6iid6 eredm6ny'telen eltelt6t kdvet6en
jogosult
ri
a szerzodestol ekillni.

XII. A SZERZODf

S

MODOSITIISA. MNCSZ{iI'ITETT,SE

1.

Ll

szerz6d6s m6dosftrisa kiir6ben az aldbbi alakis6gok 6ru6nyesiilnek: Jelen szerz6d6sben

csak ir6sban (papir alapri dokumentum), a Felek c6gszenj al6ir6s6val lehet
tani. Sz6ban, rautal6 magatartSssal vagy ir6sban, de a szgrzrid6st al6ir6 k6pvisel6 szem6lyekt6l
beoszt6ssal rendelkez6 szemdlyek 6ltal tett jognyilatkozat a szerz6d6s m6dosit6s6ra nem
szerz6d6s m6dositdsa kiir6ben az aldbbi tartalmi megkiit6sek 6rv6nyesiilnek: Jelen
a Kbt. el6ir6sainak rnegfelekien, a kdzbeszerz6si glj6r5s alapj6n megkdtdtt szerz6d6sek
vonatkoz6 szabSlyok betartasfval lehet m6dositani.
2.

Altalfnos megsziintet6s:
a teljesit6sig jogosult a szerz6d6st6l azonnali hat|llyal vagy az 6ltala meghat6rozott
indokolfs n6lkiil el6llni, vagy ail felmondani a Vdllalkoz6hoz int6zett ir6sbeli
de kdteles V6llalkoz6 k6r6t megt6riteni. V6llalkoz6t azonban fokozott k6renyhit6si
ezettsdg terheli.

- Veilalkoz6 a teljesit6sjogos ok n6lkiil megtagadja;

- v6llalkoz6 jelen

szerzSd6sen alapul6 kdtelezetts6geit olyan jelent6s mdfi6kben megszegte, hogy
a tov6bbi teljesit6s nem rill drdekdben;

enne! kdvetkezt6ben Megrendel6nek

- VaftatkozO felfiiggeszti a kifizet6seit, ellene jogerosen felszrimol6si eljrir6st rendelnek el, V6llalkoz6
legf(bb szerve a t6rsas6g v6gelszimolSs6nak, megkezd6s6r6l, felsz6mollLsrinak kezdem{nyez6sdrol

hatlloz:

-jogj;zab6lyon alapul6 felmond6si vagy el6ll6si okok fenn6llnak

-

Vdllalkoz6 barmilyen modon megtdveszti az Megrendelot. vagy val6tlan adalor szolgdltar ds cz
k<izvgtlen vagy k0zvetett m6don stlyosan k6ros hat6ssal lehet a ldnyeges szerzcjd6ses k6telezetts6gek
teljesitesdre
4. A szerzriclis felmonddsa, vagy aflol val6 ekilldsijog gyakorldsa csak irdsban 6n dnyes.

5. Elszdmolis: Amennyiben a szerz6d6s annak teljes kilrii tetjpsit6se n6lkiil sziinik meg, rlgy Felek
kiltefesek az elsz6mol6s 6rdek6ben egym6ssal szembeni igtinyeiket halad6ktalanul femerni es

egyeztet6st kezdemdnyezni. Felek megrillapodnak, hogy az egyeztetdsek sor6n fiiggetlen szak6rtot
vonnak be, amennyiben az elsz6mol6si osszeget nem tudjiik kdlcsdndsen ellogadni. V6llalkoz6
kijelenti, hogy a fiiggetlen szakdfto sz6mdra iizleti kcinyveibe, szerz6ddseibe betekintdst errged a jelen
szerzod6ssel osszefi ggdsben.

Amennyiben a szerzod6s rnegsziintet6s6re V6llalkoz6nak felr6hat6 sflyos szerz6ddsszegis miatt kcriil
sor, fgy ilyen esetben V6llalkoz6nak csak a mir elvdgzett munkdk elsz6mol6s6ra lehet ig6nye.

XIII. A FEI,IK fGYIITTMUKODESE

l. Felek kotelezetts6g€,t v6llalnak arra, hogy jelen szerz6dds halhlya alatt folyamatosan
egyiittmlikcidnek. Ennek ]keretiben kel16 idoben tijdkoztatj6k egyrnfst a jelen szerzod6sben foglaltak
teljesitdse mellett minden olyan k6rddsrol, arnely a jelen szerzod6s teljesit6s6re kihat6ssal Iehet.
2, Felek kijzcitti kapcsolattart6k, 6s eldrhetiis6geik:
Megrendel6 r6sz6r<il:
nev:
6ftesit6si cirn

telefon / fax
e-mail
V6llalkozS rdszdr6l:
nev:
6rtesit6si cim
tekfon / fax

e-mail

Miiszaki ellen6r r6sz6r<il:
nev:
ertcsitdsi cirn
telefon / fax
e-mail

Bokorni Horvdth,4ttitn, P u.tztui lsrvdn
9-00 .\zonbarhaly, Ko,t.turh L. u. I-3.
94/5

2 0- 1 9 5,

94/5 20-261

bLs@;zpalslL9h,ha

ir:u sztai@szomb a t he'lv hu

Cselovszki Tibor
I l7l Budapest, Kdhtir u. 17.
30/642-32-05
mctil@,bentateam.hu
Btirzsei Csaba
q700 Szombathcly, JdkLly 7-.
30/9 5 5- 5 329 / 96/3 3 2- I 6 3

u.

15.

borzsei@westber.hu

A fent megnevezett k6pviselo szemdlydnek v6ltozrisrir6l a F6l kijteles a m6sik Felet lialaddk n6lkijl,
6m legkdsobb dt (5) munkanapon bel0l 6rtesiteni.
3.

4. A kdpviseleti jogosults6g nem terjed ki a szerz6dds m6dositdsira, illetve olyan utar;itds 6tad6s6tv6teldre, an.rely kdzvetleniil vagy kdzvetve ajelen szerzodds m6dosit5sdt eredrn6nyezn(:.

XIV, VECYES RIN DELKEZf SEK
1.

Iriiqyad6 ios:

Szerzod6 Felek kifejezellen rnegillapodnak, hogy jelen megrillapodds egdsz6re - igy kiikindsen a
szerzodds megkot6sdre, anyagi 6s alaki 6rv6nyess6g6re, kijtelmi hatisaira, a szerzodds meger6sit6s6re,
a szerzrjddssel kapcsolatos koveteldsek beszrimithat6sig6ra, engedmdnyez6s iLtjrin toftdn6
6truh6zhat6s6gSra 6s 6tvallal6s6ra - a magyar jog rendelkez6seit kell alkalmazni, ide nem 6rtve a
magyar kollizi6s mag6njogi szabilyokat (nemzetk<izi magiinjogr6l s2616 1979. 6vi i3. tvr'.).

2.

Dir0siigi.liitii!{qi

Felek jelen szerz6ddsb6l ered6 esetleges .jogvitdikat elstjsorban t6rgyal6sos irton kdtelesek lendezni.
Felek a polgiri penendtaft6sr6l sz6l6 1952. dvi tll tv. 41. $-a alapj6n meg6llapodnak abban, hogy a

szer;zod6sbol eredo vagyonjogi jogvit6k elbir6l6sa kapcsfn al6vetik magukat a j6r6sbir6sfg
hatriskdr6be tarloz6 iigyekben a Szombathelyi Jrir6sbir6sSg avagy a Szombathelyi 'li6ru6nysz6k
kizdr6lagos illetdkessdg6rrek.
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Felek megrillapodnak, hogy a jelen szerz6d6sb6l ered6 barmely jogvit6juk miatti bir6s6gi vagy

hatgsrigi eljrir6snak nincs halaszt6

h

atllyaY6llalkoz6

szerz6d,6s

szerintiteljesii6si kcttelezetts6gEre.

5.

szerz6d6sben foglalt brirmely jog k6sedelmes 6rd6nyesit6se, illetve 6rv6nyesft6s6nek
tszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesit6s6rril val6 lemond4st, illetve valamely jog r6sileges vagy
lagos 6wdnyesit6se nem z6rja ki a tribbi, illetve a fennmarad6 j og 6rv6ny".it.."t.

Jel

kijelenti, hogy az rj|nlatitban elkiildnitett m6don elhelyezett, tizleti titkot tartalmaz6 iratok
a hozatal t megtiltja. Felek rdgzitik, hogy az iizleti titkot tartalmaz6 iratok nem
a Kbt. 80.9 (2)-(3) bekezd6se szerinti elemeket.

Jelefl szerz6d6s allirhsdval V6llalkoz6 kotelezi mag6t ama, hogy a szerz6d6s teljes(t6se sor6n
jutott adatokat, inform6ci6kat, ilzemi 6s iizletpolitikai esem6nyeket 6s/vagy szem6lyekre
von:iLtkoz6 v6dett adatokat / a tov6bbiakban egyiittesen: adat(ok)/ iizleti tirokk6nt ke;li. V6llaikoz6
szer2cid6s teljesit6se sor6n tudom6s6ra jutott adatokat harmadik felnek nem adhatja ki, azokat csak
a
ielerl szerz6d6s teljesit6s6hez szi.iks6ges m6rt6kben haszn6lja. Vdllalkoz6 ennek megtart6sar6l a
ell6tis6ban kdzremrikddS munkatSrsai, alv6ltalkoz6i, teljesit6si seg6dei tekintet6ben is
gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok iizleti titcikk6nt t<irt6nri kezel6s6re vonatkoz6
a Vfllalkoz6t jelen szerz6d6s lejaratdt kdvet<ien is korl6tlan ideie terheli.
iozat megt6tel6re vagy egy6b magatart6s tanr.isit6s6rh napokban meg6llapitott hatririd6be a
nem kell belesz6mitani.

jir

h6napokban vagy 6vekben meg6llapitott hat6rid6 azon a napon
le, amely
vagy szimhn|l fogva megfelel a kezdrS napnak. Ha ilyen nap az utols6 h6napban nincs,
a h6nap utols6 napjin jir le.
FIa athatfrid6 utols6 napja munkaszilneti nap, a hatririd6 a kdvetftez6 munkanapon
irlr le.

A.ie[en szerz6d6s alkalmazSsa sor6n munkanap az a napt6ri nap, amely nem

-i

szombat, kiveve a munka t<irvdnyk<inyv6r6l sz6l6 201J.6vi I. trir"v6ny 102. (5) bekezd6s
$
felhatalmaz6sa alapj6n kiadoft NGM rendelet (NGM. r.) rnunkanapot,
r asdrnap,

mun kaszlineti nap.
az

NGM r. szerinti pihen6nap

9. Vfllalkozo kijelenti. hogy nincs olyan fiiggoben levo kotelezensdge vagy erdekJ<cirdben ldvci mas
kdrittmeny, a.mely kedvezotleniil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re
vagy sajAt teliesit6si kdszs6g6re, illetve k6pess6g6re.

10..{rillalkoz6 ezfiton is megercisiti minden kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n tett nyilatkozat6t, tovibbe
lelelossege tudatdban kijelenti. hogy azok tartalma 6s jelen szerz<id6s kdzdtt ellentmond's nern 6ll
Ienn.

11. V6llalkoz6 kdtelezetts6get v6llal, hogy t6rgy szerinti Munk6yal kapcsolatos tevdkenvsese soriin a
Megiendel6 drdekeit messzementien szem el6tt tartja 6s Megrendelo 6rdekeit sdfto etonyoti,
nem szefez.

logokat
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12. V6llalkoz6 k6pvisel6je kijelenti, hogy V6llalkoz6 k6pviseletere 6s a jelen szerlo{dg alail6s6ra
felmeriil6 k6rok6rt a pplgari
megfelel6 jogosulti6ggal iendelkezlk azzal,hogy az ezzel
'sszefiggdsben
fel6.
Megrendelo
jog szab6lyai szerint feleliiss6ggel tartozik
Jelen szerz6d6st a Felek elolvastak, azt kozdsen 6rtelmezt6k,6s saj6t elhat6roz6sukb6l, nr]inden
befoly6st6l mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a k6pviselet szab6lainak
megtart6sfval saj6t keztileg al6irt6k annak els6 oldal6n
13.V6llalkoz6 k6pviseltije kijelenti, hogy V6llalkoz6 k6pviseletdre ds a jelen !?9t'odd: al6ifasdra
megfelel6 jogosulis6ggai rendelkezik azzal,hogy az ezzel dsszefiigg6sben felmeriil6 kSrok6rt a pplgAri
jog szab6lyai szerint felel6ss6ggel tartozik Megrendel6 fel6
\1 ..,i.r.
I
Kelt Szombathely. 201 5l$fff#ho ..A napjdn

