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(a tov6bbiakban, mint Vdllaltroz6)

liozott az alulirott helyen 6s napon a lccjvetkezo feltdtelekkel:

l.

A szerziidds tfrgya

I'1. A Felek rcigzitik; hogy a Mergrendelo, mint aj6nlatkdro ,A TOP-6.7.1-15-StVl-2016-00001
(tzotlosft6szdmu,,SzoCldlis vrirosrehabilitdci6 II. iitem" cimii pdlvdzat keretdbe,n megttqlfsylj
l1tesitntdnyek dpitdsi m,unkai Il" tdrgybaLr a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXLIIL tdrv6ny (a
tovdbrbiakban Kbt.) 1 15. $ (l ) bekezddse alapj6n lefol'ytatott kdzbesz,erzesi elj6r6sban hozott cliint6s6nek
n-regfeleloen a V6llalkok6val kcjt szerzoddst.
A Mergrendelo a TOP-6i7. 1- 1 :t-SH I -20 I 6-00001 azonosit6szdmrl projekt keret6ben t6mogat6st nyeft el.
A .jelen szerzodds els26rnolhat6 ellendrt6kdt Megrerrrdelo a projekt keretdben elnyert t6mogat6sbi:l
ftnanszit"ozza.
|

"2.

A Vdllalkoz6 az igdnyelt

feiadatok ell6t6s6t

-

rL

Megrendelo igdnyeit figyelemb,e vdve, a jelen

szerzodesben rog:zitett fplt6telekkel - v6llalja.
1.3.

A

ly szerzod6s t6rgyal

Szombathell,, Szabadsdglt;arcos u,4., Operiut u. 15., Operint u. 17,, Kcjrmencli u.5. sz6m alatti
ingatllanokon l6v6 szQci6lis bdrlakfsok felfij it6sa, kornfortosit6sa, energiahatdkop.ysfg javit6ssal
egybr:kotve, ds N6rai u" L sz6m alatti ingatlan fblfjitdLsa

A beruh6z6s rdszletes fqltdtek:it ttszerzctdes rnelldkietdt kepezo mtiszaki leirtslartalmaz.za.
1 .4. Arz 1 .3. pont szerinti feladatok rdszletes miiszaki lefr6s6t a kdzbeszerzdsi
elj6r6s sor6rn rendelkezdsre
bocsd.tott kozbes:zerzdsi dokurnentumok tartalmazz:,frk, arnelyek jelen szerzod6s elLv6laszlhatatlan
rnelldkletei
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1.5. A teljesit6s he,lye:
Magyarorsz6g
9700 Szornbathely, Szabads6gharcos u. 4. szdm alatli, S'745 hrs;z-u ingatlan,
9700 SzornbathLely, Operint u. 15. sz6m alatti, 5705 hrsz-ir ingal.lan,
9700 SzombathLe[1,, Operint u. 17. sz6m alarti, 57A6 hrsz-ii ingatlan,
9700 Szombathrel5r, Ktirmendi u. 5, sz6m alatti,5'-l14 hrsz-fi ingatlan,
9700 Szombathely, N6rai u. 1 . szdrn alatti, 5l l9ll hrsz-it ingatlan

A szerz6d6s iddtartama:
A teljesit6s vd:g;hatt6rideje:
A szerzoddskotdstol sz6mitott 7 h6nap.
2.

3. Vdillalkozisii
3.1

.

,A,

dij, lizet6si felt6telek

Felek meg6llapodnak abba.n, lrogy a Villalkoir6t az

cisszesen 153,304.756,-

1

.3 "

pontban megjef olt feladatok ell6tAse6fi

Ft + 27% afa, azaz sz5;zotverilttrrommilli6-hLromszlLzndgyezeb

hltszhzottvenhat forint t'270/o 6fa rndrtekti v6llalk.oz6si dij illeti rneg.
Az egyes rdszfeladatokra vonatkoz6 v6llalk.oz6si dij a csatolt rdszCetes kdlts6gvettls szerint.

A

v6lla.llcoz6si

dij

tartalnraz:za a felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban meghathrozott valarnennyi

feladat elle,l6rt6kdt. A vdllalkoz6si dij emellett tariahnazza a szerdoddsszerfr teljesit6shez
sziiksdge,s, a feladatleir6sban rneghatdrozott rnennyisdgi 6s minoidgi elv6r6sok sz;erinti
valameninyi kolts6get. A sz6rnla kifizetdsdrrek felt6tele a Mergrernclelo 6ltal allift, a szerz6d6sszerit
teljesitdsre,yonatkoz6 teljesit6sigazol6s. A rteljesitdsigazol6st 2 (kett6) pdl{6nyban kell elk6szriteni.
A sz6mlit egy eredeti6s k6t m6solati p6ldzinybaLrr kell benyfrjtani.
I-It6lagcls sz,6rnszaki-, mennyis6gi-, 6s m[is:zaki d:szrevetelekre val6 hivatl{ozSssal a vdllalkoz:.oi
ds a hat.6rido nern m6dosfthat6.

di-1

fedezetet nyirjt rnindazon rnunkdl<. elvdgz6s6re 6s fehnertilo koltsdgel<re, amelyek
sz[iks6gesel< az 1. pontban meghathrozr>tt munkdk szerzdd6sszeru, szaks:zerii 6s kornplett
megval6sitris6hoz. A V6llalkoz6 a szerzodtises 6ron feltil sr:mrnilyen cinl,en tobbletkoltsdget nem
6rv6nyesithet.

Az ifialilnyitr

A|ban az esetben, amennyiben

a

V6llalkoz6

a

v6llalkoz6i d(jat ah.rlprogndsztiz6lta, az ebtr6l eredo

pluszkoltsdgeket, kiadAsokat stb. nem h6rithatja 5t a Megrerrdel6re tis ez netn mentesiti a teljesit6si
kotelezetts(lg al6l. A nett6 v6llalkoz6si dijon feltil a Megrendelovel szdrnben csak az Sltal6nos
fbrgahni arC6 (6fa) 6rvdnyesfthet6. A sz6nil|:zhshra ds a pdnztigyi teljesft6sre egyebekben a
teljesitis idopond6ban hat6lyos 6l'a szabilyok 6s 6fa Yo alapi'6n keriilliet $or.

'.:\.2 A Megrendel6 a jelen szerzodds

elsz6nrolhato ellendrt6l<6t a TOP-6.tr.1-15-SHl-2016-00001
azonosfrt6s;z6mrh ,,Szoci6lis v6rosrehabilit6ciir lll. titem" projek.t keret6ben elnyert tSrnogat6sb6l
f,inansziroz:,2a.

A

szerzi5dd:s ut6fi nanszirozilsir.

VAtta.lkoz6 h6rom rdszszriml6t ds egy v6gszdml6t jogosr-rlt. benryirjtarli a ktivetkezo iitemez6s
szerint:
- L r6:;zs,z6m la: a kivitelezes 25 o/o-os kd:szi-hlts6gi szint el6rese eset6n { netti, v6llalkoz6i dij 25
%-a mdrt6kben.
- II. rdszsz6mla: a kivitelez6s 50 %-os kesziiltsdgi szint eldrdse esetdn a nett6 v6llalkoz6i dij 25
%-a mdrt6kben.
- [II, rrdszszhmla: a kivitelezds 7So/o-os lk6sziiltsdgi szinl. el6rd:se eset{n a nettS vdllalkoz6i dii

A

25o/o-tr
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oA-a m6rt6kben.

100 %-os kdsziilt:;6gi szint eldrdse esetdn a nett6 v6llalkoz<ii

dij

!15

A szhnl|zhsra

p leigazolt teljesitdst kovet6en van lehetosdg. A teljesitdst igazol6 okirat aszilmla
melldkletdt kel f , hogy k:"epezz:.e.

V6gsz6rnla befryrijt6sa: a fblrijit6s rn[iszaki 6tad6s-6tv6teli elj6r6s6nak lezdr6sa ut6n van
lelrertosdg. A v{gsz6ml6t az elolegszdml|val csokkentelt mdrtdkben kell ki6llitani.
Arnennyiben a (r6sz)sz,dmla taftalmaz a projekt keretdben elsz6molhat6 6s nem elsz6molhai.6
kolts6gek.et is, akkor ezeket a kriltsdgeket sz6ml6n beliil kijkin t6telkdrLt mesbontva kerll

-

szerepeltetni.

Minden reszszQmlffi" illetve avegszitmlilt 6pftdsi helyszinenkdnti bontrisban s:ri.iksdges ki6llitani"

A sz6ml6n fel ltell tiintetni

az:.

alilbbiakat:

- ezen v6llalko46si szerz6dds szfindt;
- a projekt azorlosit6 szhrndt(TOP-6.7. I -1 5-SFI l -201 6-0000 I ):
- a v6llalkoz6 banl<ja nevdt, banlcsz6mlaszhmitt, ad6szdrn6t, TEAOR szftm6t:
- a rnegrendelo nev6t, cimdt, adoszitmitti
- a,"r 6szsz6rnl af ' vagy,,vd gsz6rn I a" me gneve:rdst.

A kifizetdsek 6i az elsz6mollLs pdnzneme a magyar forint (l{UF).

3.3.

A fizetdsi fblt6telek:
EI6leg fizet6se

A Megrendelo a l,(bt.

1 3 5. $ (8) bekezddsdnek rregl'eleloen a szerzodes
- tartaldkkeret ds 6ltal6nos
forgalmi ad6 ndlfttil sziitnitott * elsz6molhat6 risszege legfeljebb l0 Yo-6nak rnegf'elelo mdrt6kr'r
el6leg 1+Afal ig6nybev6teldnek a lehetor;dg6t - biztositja e16leg-visszaf izet6si bizbsft6k

ellen6ben,

Megrendel6 ezriton nyilatkozik, hogy Megrendel6 riltal megrendelt tev6kenys6g az dltalfnc,s
forgalmi ad6r6l sz6l6 2007" 6vi CXXVII. tdrv6ny (a tovdbbiaktran: Ata w.) 142. g (1)
bekezdds b) pontia all<alrnaz:isfban nern 6pit6si hat6s6gi enged6ly-kiiteles, 6pit6si hat6s6gi
tudomrisul'v6teli eljdr:lshoz vtrgy egyszerii be.ielent6shez k6tiitt, ezlrt az egyenes adlzhs alir
esik" Az 6pit6si munlta ellen6rt6k6r6l sz6l6 sz6ml6kat Megrendeld r6sz6re Atr'A-val kell
ki6llitani"
Az elclleeqel a vd gsz6rrr 16b6l kell elsz6moln i.

Az dpitdsi berulihz6solc, valamint az lpitesi beruh6zdsokhoz kapcsolodo tervezoi ds m6rloki
szolgdltat6sok kdfibeszerzdsdnek rdszletes szabftlyairol sz6l6 32212015. (X. 30.) K.orrn. rendelert
(a tov6bbiakban:32212015. Konn. rendelet) 30. $-6nak (l) bekezd6se alapj6n a Megrendelo a
Kbt. 135. $ (7) bel<e:udds6berr foglalt el6leget a V6ltalkoz6 kdr6sdre legkdsobb az epitesi
munkateriilet 6ta46s6t k.oveto l5 napon beliit koteles kifizetni.

A Megrerrdelo ad lpitdsi beruh6zSsok, valarnint az epitesi beruhdz6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi
ds rndrnoki szolg6ltat6sok ko:rbeszerzdsdnek rdszletes szab6lyair6l szol6 3i21201S. (X. 30.)
Korm' rendelet 32lA.6s 3218. $-dnak megfelekren a kovetkezok szerint fizeti ki a szerzoddsben
foglalt ellendrtdkdt:
,,(1) Az aj6nlatk6l6kdnt szerzisclo fdl, valamint - eur6pai uni6s t6mogat6s eset6n szitllitoikifizetds
sor6n - a kifizet6sre koteles s:zervezet, l'ra az aj6niattevokdnr szerzodo f6l a teljesitdshez
alv6llalkoz6t ves* ig6n;1be, a Ptl<. 6:130. g (l)-(2) bekezcldsdtol elt6r6en a kcjvetkezd szablLlvok
szerint koteles az ellenszolg6ltatdst

teliesiteni:

o,da,3t,Z

r/
l0
'

Ll.
l

/.

a) az alfinlattevok6nt szerzo<lo felek legk6s6bb a teljesitds elismer6s6nek idoporrtjSig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajitnlatkeronek, hogy koziiliik melyik mekkor{ osszegre jogosLrlt az
lenszo196ltat6sb6 l;
b) az dsszes aj6nlattevok6nt szerzodo f6l legkds6bb a teljesitds elismer6s{nek idopontj6ig ktiteles
el

nyilatkozatottenni, hogy az6ltala ateljesitisbe bevont alv6llalkoz6k egyepk6nt mekkora oss;zegre
jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidej[ileg felhivja az alvl.llalkoz6kdt, hogy 6llits6k ki ezen
szSrnl6ikat;

c) az ajfin\attevokdnt szerzitdo felek mirrdegyike a teljesit6s elismerds6t ktjvetoen 6llitja
szhnil|j|t,

a. szhmlilban rdszletezve

ki

az alvAJlalkoz6i teljesit6s, va.lamint dz ajdriattev6i teljesftds

mdrt6kdt;
d) a c) pont szerint aszdnlilban feltlintetett alv6llalkoz6i teljesitds ellen6rft6k6t azajinlatkdrijkdnt
szerzodb fiil - eur6pai uni6s t6mogat6s esetdn sz6llit6i kifizetds sor{n a kifizetdsre kirteles
szervezet - tizenot napon beltil Atutalj a az a-iAnlaltev6knelt;
e) az ajhnlattevokdnt szerzo<lo fdl lialaddl<talattul kiegyenliti az alv6llall{oz6k szAml6it, vagy azalv6llalkoz(ival kotott szerzoddsben foglaltak szerint az alv6llalkoz6i dij pgy rdszdt visszatartja;
f azajhnlattev6k6nt szerzoda felek 6tadjAk az e) pont szerinti 61.utal6sok igazol6sainak m6solatait;

g) azajhnlattevok6nt szerzodo felek 6ltal benyijtott szimlilban rnegjelolt;fov6llalko:z6iteljr:sft6s
ellendrt6k6t az ajhnlatker6kdnt szerzodo fd:l - eur6pai urri6s t6rnogat6s gsetdn sz;61lit6i kifizetds
sor6n a kifizet6sre koteles szervezet - tizendt napon beltil Stutalja az ajhnlatlevokd:nt szeruodo
feleknek:
h)ht az aj6nlattevokenl szerzodo felek valrmelyike az e) vagy a:z f) pon! szerirrti k6telezetts6get
nem teljesiti, az ellenszolg6ltat6s fennrnarad6 rdszdt az a.j6nlatk-6ro (vagy a ltifizel6sre l<titeles
szervezet) tirzi, 6s az akkor illeti rneg az ajhnlattevot,ha az ajirnlatkdro rilsz6re igaz<>lja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti lcotelezettsdgdt teljesitefie, vag'y hitelt drdern16 irattal igaz<>lja,hogy azalv6nlalkoz6 vagy szakember nem jogosr"rlt az ajinlattevo 6h.al a b) pont szerint bejelentell
osszegre vagy annak egy r6szdre;
i) rdszben vagy eg6szben eur6pai uni6s tSrrrogat6sb6l megval6sitott kozbdszerzds esetdn a d) pont
szerinti hatririd6 harminc nap"
(2) A felek kizhrolag az (1) bekezdds g) pontia szerinti ellensz:olg6ltatSs halasztoll teljesitds6ben
6llapodhatnakmegaPtk.6:130,$(3)bekezddr6nskme,gl'elel6en. A34lB, $(2)bekezd6:;6taz
aj6nlatl.ev6lc6nt szerzldo fdllel szemben csak az (1) belrezdds g) pontj{ szerinti osszegre lehet
a.lkalmazni.
(3) IIa az elllenszol g5'ltathst tobb r6szletben teljesiti az ajhnlatkerok6nt szerzoddst koto fdl vagy a

kifizetdrsre kdteles szervezet, minden rdszlettel kapcsolatban alkalma'zni kell az

(1) 6s (2)

bekezddst.

(4) Ha a licizbeszerzesi szenodds teljesltdse drdek6ben a nyeftes ajfrnlattevo (ajdnlattev6k)
projektt6rsas6got hoztak l6tre, e $ alkahnaLz6s6ban a nyertes ajdnlattev6k6nt szerzodo fdl alatt
projektt6rsasSgot kel I 6rten i

a

32l8. $ (l) A32lA. $ (1) bekezd6s rendelkezdseinek allr,almazisa sor6rr a havonta nett6 rrr6dorr
sz6mitott 200 000 forintot meghalad6 kifizet6sn6l aj6nla.ttevo azr igdnybp vett alv6llalkoz6nak a
teljesitdsdrt - visszatart6si kotelezettsdg ndlkiil - abban az: esetben fizethet, ha
a) azalvilllalkozo az ai6nlattevo rendelkezdsdre bocs6t a tdnyleges kifizetps id6pontj6t6l sz6rlitotl
30 napn6l nem rdgebbi nemleges ad6igazol6st,

b) az alv6llalkoz6 a kifizettis idopontj6baLn szerepel al.,6;ztarto:zhsrnentps ad6zoi adatb6zisban,
vagy

ajdnlattevo rendelkez6s6re bocsdtja az adoigazgat6si eljAr6s rpszletsza.bSlyair6l szolir
kornr6nyrendelet szerintikoztaftozhsmerrtes adozoi minosdgr6l szii16 ig4zol6st"
(2) Az aj6nlattevo az Sltal|nos ad6igazol6s rendelkezdsre trocsiit6sa Vt6n az abban szereplo
kc:ztartozds erej6ig visszatartja a kifizet6s1.. Ha az 6ltal6nori acl6igazol6shan szereplo koztartozfs
ellen6re az ajhnlattev6 elmulasztja a visszatartAst, a kifiz:et6s erej6ig $gyetemlegesen felel az

c) az

alv|llalkoz'ct a kifizetds idiipontj6ban terhelo koztartoz6:;6,r1.
6ltal6nos fcrrgalmi ad6ra nem terjed

ki."

Olclal4

I

12

A vissz{tart6si

kotelezettsdg az

Az idezett.jogszqb6lyi rendelkezds sor6n a Megrendelo ,,aj6nlatkdrokdnt szer;z6do fel"-nek, m[g
a V6l lal koz6,,aj {n lattevirkdnt szerzodo fd l"-neh m i n 6sti L

Nllegrerrdelo a Kbt, 135. $ (6) beke:rddsdnek megfeleloen a szerrz6cl6sen alapulir
ellenszolg6ltat6sp6l eredb tart<>zilsiival szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemri es tb;ar-t

A,

kdvete lds6t sz6mithati a be.

A Kbt' 135. $-6n[k (1) bekezddse alapj6n a Mergrende16 aszerzlddE teljesitdsr5nek elismerdsdr,Sl
(teljesit6sigazol6i) vagy a'z elir;merds rnegtagad6s6r6l legk6s6bb a V6llalkoz6 teljesit6s6t6l vag;y
az errol sz6l6 irbsbeli drtesitds kezhezveteletol szhnitott tizendt napon beli.il frAsban kcjteles
nyilatko:ln i.

A Kbt. 135. $-6nfk (2)betkezd<ise alapjdn, tra a V6llalkoz6 ir6sbelidrtesitdsdre (k6szrejelent6s) a
Megrendel6 a sferz6d6sben az i*adds-ittvdteli elj6r6s megkezd€sfre meghat6r"rott hut,irid,5t
koveto tizencjt nairon beliil nem kezdi rneg az lttrdis-iltvdteli eljAr6st, vagy rneglkezdi, de 15 napc,n
beltil nem fejezi pe, a v6llalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazolilstkdtelds kiadni.

lr6nyad6 j ogszabIlyok:
a) az filtalinos fofgalmi ad6r6l szol6 2007. dvi

CXXVIL tcirvdny;
b) az adoigazgati\si elj6r6s reszletszabSlyair6l s:z,olo 46512017. (XIL28.) Korm. reldelet;
c) az AJlatnhhztaft|srol sz6lo 2011. dvi CXCV. torv6ny;
d) az hllanllhztarl,lsrol sz616 torv6ny vdgrehajtirs6r6l sz616 36812011 " (XIl. 3 I .) Korm, rendelet.
e) a 2014-2020, progreLmozdsi idoszakban a'z egyes eLrr6pai uni6s alapokb6l szdrtnaz6
tdmogat6sok felhhszn6l6srinak rendj6rol sz6l6 21212014. (XI" 5.) Korm. rendelet;
f) az dpit.dsi berfh6z6sok, valarnint az dpitdsi berul.r6z6sokhoz kapcsol6d6 teruezoi ds mdrncjki
szolgdLltat6sok ko[beszerzdsdnek rdszletes szab6lyair6l szolo 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet"

3"4.

V6llalkoz6 nem

[zethet, illetrze sz6rnolliat el a szerzodds teljesitds6vel osszeftigg6sben olyan
koltsdgeket, amel[,ek a Kbt. 62. S ( 1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek. nern
rnegfelelo tdrsas6lg tekintet6ben meriilnek fel, 6s arrielyek a V6llalkoz6 ad6krjteles
ioveclelm6nek

csdkkentdsd,re alkal masak.

3.5.

V6llalkoz6 a szer26d6s teljesitds6nek teljes id6tartarna alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megreldelo
szfttnAra rnegismgrhetovd teszi ds a 9.5. pontban meghatilrozcrtt (a Kbt. 143. (3) b&elrd6se
$
szerinti) Ligvletekfol a Megrenclelot haladdktalanul drtesfti,

3.6. A

Megrendelo

a Kbt. 135. $ (6)

bekezddsdnek megfeleloen a szerz6ddsen alapul6
a jogosult 6ttal elismert, egynemri es tijart

ellens;zolg6ltat6sb6l eredo tartozds|val szerrben csak
l<ovete ldsdt

4.

sz6rrithada

be.

A Megrendel6 jog4i 6s kdtelezetts6gei

t|'1. A Megrendel6
minden olyan

kdtelezettsdge a jelen szerz6dds alilirfsift kdveto 3 (h6rom) munkanapon beltil
adat, inforrn6ci6 6s dokumentum 6tad6sa, amely a Yitllalkoz6 felaclatainak

szerz6ddsszerir eflSt6s6hoz sziiksdges, olyan m6don, amely azolosithat6vA teszi az 1tadotr
dokumentutnokat{ illetoleg elle:n6rizhetoen igazolia a V6lialkoz6 feld tortdnt adat- ds
infornr6ci6szolg|ltatfn lartalrn6t. A Megrendelo koteles a"jelen szerzod6s tetjesitdse szempontb6l
fontos rnLrnkako;-t betolto nrunl<atii:rsait kijelolni 6s a V6llalkoz6val val6 folvamatos
kozrerniikoddstikrlol sondoskodn i.
"
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Megrendelti kotelezetts6get v6llal arra, hogy a Pro.jekt sikeres rnegval6$it6s6t cdlzo v511all<oz6i
munkavdgz6shez kdsedelern n6lkiil meghozza a sziikseges dcint6seftet, egyet6ft6se esetdrr
j6v6hagyja azeleterjesztett dokurlentumo{< tartalnr6t, illetve ellenvetds e$et6n kifogdsait frdsban,
indokol6ssa.l ellStva krizli V6llalkoz6val. A tov6bbftand6 dokr-rrnentumdkat * azok tartalni6val
val6 egyet(ltt6se eset6n - l'axon, illetve post6n megkiildi az 6rintettelk rdszdre, azokban az
esetekben, amikor arra V6llalkoz6 felkdri.

Aa
+,),

A V6llalkoz6 koteles a Megrendel6 figyelmdt ir6sban ferlhivni az es{tleg

c6lszerritlen, vagy
szakszertitlen utasit6sra. Ha a Megrendel6 az utasit6shoz az irhsban fogzitett figyehne:ltet6s
ellen6re is ragaszkodik, (rgy az utasit6sb6l eredo k6rok Megrerrdelot terhrblik.

5.

A Vfllalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A

VSltalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodds szerinti rnr"rrrk6kat rnegfele16 mdrtdkben
megismerte ds felmdrte, a sztiks6ges kiegdszito thjekoztat"ilsokat megkapXa, igy a beadott ajhnlata
teljes korii, 6s tudom6sul veszi, hogy kizri.r6lag a fer,tiektren rdszletezettek szerint tarthat csalr
igdnyt a virllalkoz6i dij6nalc megernel6s(:re. A nem megfelelo felm6rf6sbol, vagy egy6b, pl.
szimit6si tLib6b6l ad6d6 tobblet munkatdtelek miatt mergtdritdsi igddnyel a Megrenderlovel
szemben nem jogosult felldpni.

5.2, A V6llalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a sz:erz6d6s megl<otdsdt l<ovetoer'1 a koteles viseli annal<
jogkdvetke:zmdnydt, amely a kiviteli tervclokumentAci6 ol'yan hi6nyossdLg6b6l ad6dik, melyet a
t6tre elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett dszlelnie kellett volna, de a szerpod6skot6st megel6z6en
a kozbeszerzdsi eljSr6s sor6n kieg6szito tt6jdkoztaths keret6ben nem jQlzett. A v6llalkoz,5i dij
meghathroz,ilshn|l figyelernbe nem vett azon munk6k is, arnely ndlkiil a mti (6pitm6ny)
rendeltet6ssizerihasznillatra alkah,ras meg'val6sit6sa nem tort6nhet meg (pobbletmunka) szint6n a
V6llalkoz6t terhelik.

s.3

.

A VSllalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munl<61<

rrem megfelelo irirreret6{e visszavezetheto okol<
nriatt semmilyen egy6b tobblet-kovetel6ssel sern l6phet fel, kdsedehnet pzzel nem irrdokothatja.
A kivitele:zdsi munk6k alapjirt kepezo rniiszaki dokr-rmentdci6nak megfelelo kivitelezes
pontoss6g6r5rt, teljess6g66r1, alkalmass6g6dlrt 6s szab6[yoss6g56rt a V6llhlkoz6 felel. A miiszaki

dokumentS,ri6 azon hib6j6drt, mely kelkr gondos 6ttekintds esetdn y' szerzildes rnegkdt6s6t
megelozoen meg6llapithat6 letl volna, szint6n a V6llall<oz6 felel,
5.4.

AV6llalko:z6i dijtartalmazza-azepitoipari kivitelez6sitev6lcenys6gr6l sz6l6 19112009 (1.K.15)
Konn. rendelet 3.$ (5) bekezddsdben iftal,:on feltil - minden olyan mirszpkilag sziiksdges fr:ladat
elvegzeset, esetlegesen sziiksdges engeddl,y beszerzds6t, felt6tel teljesftdsdt 6s az:ok kolts6g6t is,
amely a kiadott dokument6ci6k b6nnely reszdbol, rendellrezr6s6bol rneg6lf apfthatoan, vagy a jelen
szerzodds teljesitdsdhez, a miszaki 6tades-6tv6telhez, ilzernbe helyezdshgz, vdgleges hasznhlatba
vdte[6hez s;ziiks6ges, fiiggetlentil att6l, hogy azadott felada.t, feltdtel, illepve munkanem a kiadott
ktlltsdgvetdsben, vagy egydh kiadott dokumentumban tdtelesen szerepgl-e, vagy sem, 6s/vagy
anrelynek, term6szete folyt6n, mtiszaki nagys6grendje pontosan el6re nejn volt meghathrozhato.

5.5.

A V6llalko:26 a szerzodds tdrgydt kdpezo munkdkat jelen vhllalkozirsi szQrzodes f'eltd:telei alapjint
vegzi el- a magyar 6s eur6pai uni6s szabv6nyok eloirhs;Li szerint - elso pszt6lyir minosdgberr.

5;.6.

A v6gzett munka vit6ja

!;.7.

eset6n, ha a vizsgSlat eredm6nyer a Vrillalkozf sz6m6ra elmarasztal6.
amak kdlts6gdt V6llalkoz6 kdteles viselni.

A V6llalkoz6 feladata a kivitelez6si munk6khoz sz[iksdges valarn(:nnyi segddszerke,zetek
telepitdse, helyszinen l:arthsa, mozgat6sa 6s a kivitelezds befejez6sekbr a rnunkateriiletr6l, a
v6llalkoz6s rnunkav6gzdsi teri.ilet6rol tortdno eltdvolft6ssal. A V6llalkozp kotele:zettsdge, hogy a
teriilet orzdsdrol sajdt l<oltsdgdre gondoskodjdk a rnunkakezdpstol a
visszabocsirtdsfig (a mirszaki 6tad6s-6tvdtel drv6nyes lezhriisdt kcjveto idppontig).
Oldal6
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V6lla.lkoz6 ldciteles
me96llapitott hjb6kat

5.8

a
ef;

szabv6rryok 6ltal eioirt elleri6rzdseket folyarnat,csan elvdgezni, a
hi6nyoss6gokat haladdktalanul megs2iintetni, az intdzkeddseket

dokurnentdhii.

5"9'

Amennyiben a klivitelezds sor6n, illetve a j6t6ll6si idoszal<ban olydn hi6nyoss6gok dertrlnek lli,
amelyek sz:akszeNtrtlen munkarrdgzdsre vagy csokkent 6rtdl(ii anyagokra vezethet6k vissza, akkrrr
ezeket V6llalko*6 felszr5lft6sra, azonnal tdril;dsmertesen 6s egdsz6ben kciteles megs:riintetni,

illetveahib6sterin6ketkdteleskicserdlni.AmennyibenV6llalkoi6 l5naponberliilnemieszeleget
felszolit|snak] Megrendelonek joga van a munk6t V6llalkoz6 koltr6g6r" elvdgeztetni,
kijavittatni"

a

5.10' A V6llalkoz6 kd{eles munk6j6t olyan gondosan megszervezni, hogy rninden el6rel6that6 akaddly
idoben megsziintetheto legyen ds ennerk 6rdekdlben Mqgrendelo figyelm6t ezen
al<adillyoztatasol<ra id6berr fe lhiv.j a.
5. I

1

'

A V6llalkoz6 tef6kenysdge alatt folyamatosan kciteles teljes konien ds sajdt felelor; hatdskordbr:n
az 6rv6n,yes rnurfkavddelmi 6s trizvddehni el6ir6sokat betartani 6s
$etartatni, dolgoz6i r6szdre a
rnunkavd:dehni {loir6sok szerinti eg6szs6gi"igyi vizsg6latokat elr.ldgeztetni, a munkav6delnni
oktat6sokat rneglartani, a szi.il<s6ges v6delmi 6s biztosft6 eszkozdfet rendelkezdsre bocsStarLi,
all<al rnazn i 6s hatzn6latu kat fo lyamatosan e I lenorizn i,

5.12. A v6llalkoz6 rn{nkav6g;zdi;kon olyari gdpeket koteles lizemeltetni, amelyek

a:z iizembetart6shoz

sztiks6ges 6rvdn!'es engeddlyekkel rendelkeznek, keze16ik a sziiks6ges kdpesitdst megszereztdlk,
6s amelyek a rendeletekben eloirl zajkibocs6t6si hat6rdrtdket nem haladj6k meg.
5'I

3.

5'14.

A V6llalkoz6n al< az anyagok ds eszkozok mozgat5s6t 6s t6rol6s6t rigy kell v6grehaj tania,ltogy az
igdnybe vett l<oz{eri.iletek ds azok rnirt6rgyai kdrosod6st ds sdriildst ne szenvedjenek. Az igdtbe
vefi kozteriiletek helyre6,llit6sdval l<apcsolatos rninclen tev6kenysdg a V6llalko:i6 felaclata 6s azc,k
Itoltsdgei is ot terJhelik,

A

Vlillalkoz6 sEjdt koltsdgdrr tartozik biztor;itani a munkateriilet esztdtikailag elfogadhat6
elf enorz6sdt, rnegtenni az osszes dsszerfi l6pdst a kcirnyerzet vddelmdre a
kivitelezdssel kqpcsolatos tevdkenysdgek vonatkoz6sdban, valamint elkerlilni a szemelyek,
kozvagyon vagy mdsok k6rrlt ds s6riildsdf, amelyet a ldgszennyezes, zaj vagy egydb k6ros
kolrryezeti lrat6S oko;r. A V6llalkozo a munkatertileten elhelyezett aiyagok, siersz6mok
lehat6rol6s6t,

6rzdsdrol, azok biztonsdgos elhelyezeserol fokozottan kciteles gondoskodni, ezinvagyonv6rleigri
koltsdgek a kivitdlezot terhelik"
5. I

5. A lakr5funkci6t

e{osito te'vdkenysdgek dpft6si tertilet6n a munkav6gzds 6- l8 6ra k6z6ft trjrtdnhet,

a hdtvdgi rnunkalr6gzds alkalrndval zajos tevdkenys{g 1em vdgezhet6.

5.16. Az Operint

Lr. i7; 6s a l(cirniendi u. 5" sz. alatti felirjitdsok a lak6k kikctltcjzds6vel tortdnnek, itt a
munkateriJlet legplobb 20 1 8. jan. 1-el biztositol.t. Az Operint u. 15. sz6m alatti fehijit6s a bdrl6k

fital lakottan

tdrtdnhet.

Itt

a

mrrnkateriilet lehat6rolhsa sziiksdges, azonban

a

lakdsok

megkbzelitdsit biztositani kell. A Szabads6gharcos u. 4. sz. alatti felfjit6s eset6n a munkateriilet
2018. m6rcius i-tol biztositr:tt. A N6rai u. l. sz, alattifelfrjitdshozamunkateriilet20lS.
ianudr lt6l biztositolt.
s.17

.

Amenrryiberi a Megrendelo cdlszeriitlen vagy szakszertrtlen utasft5st ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolg6ltptott), a V6llalkoz6 kcjteles ot erre ir6sban figyelrleztetni" Amennyiben a
.
Megrendelo az tltasitdsi* a. figyelmezletds ellendre fenntartja, tgy a V6llalkoz6 a munk6t a
Megrerrdelo utasif6sa s;rerirtt, a Megrerrdelo ko<:kdzathravegzi el, vagy villaszthsaszerint e|illhat
a szerzoddst6l. A' figYelrneztetds elmulasztilli;ttbol eredo k6rdrt a V6llalkoz6
Y6llalko.4o a felelos. A

/./
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V6llalkoz6 koteles megtagadni az utasit6s teliesitdset, ha annak v6grellajt6sa.jogszab6ly vagy
hat6s6gi hathrozat megsdrtdsdliezvezetne, riagy vesz6lyeztetnd m6sok szern6lydt vagy vagyonAt.

518, A bontSsb6l 6s dpitdsbol s:zirmaz6

tcirmel6l<et, hullad6kot az epitkefes teriiletdrol hatr5sdgi
engeddllyel rendelkezo, rendezett lerak6ba kell elsz6llitani, 6s be kell tart[ni azepitesi 6s bonthsi
hulladdk kezeldsdnek rdszletes szab6lvair6l szol6 4512A04. NIL26) BM-KvVM rendelet
el6ir6sait.

5,19. A felvonul6Ls jellegii szolg6ltat6sok ds ldtesitrn6nyek megval6sit.6sa - alnennyiben sziiks6ges a
tel-jesitds6hez--aY61lalkoz6 feladatfttkepe:zi. A berLrh6z6s befejez6se utaln a felvonul6si teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes mell6kldtesitm6nyeket el kell bontani, ds az eredeti 6llapotol
helyre kell rillitani.

5.20.,A, nrunkavi:gzdsekhez sziiks6ges ideiglenes viz, csatorua 6s elektromps csatlakoz6si pontol<
kialakitSsa a V6llalkoz6 feladata, 6s kdlts6ge. A felhaszrr6lt energia, tiz, stb. mennyis6get a
VSllalkoz6 szhmla ellendben koteles megt6riteni, amennyiben sziiks6ges, az ahn6rok felszerel6se
is a V6llalkoz6 kolts6ge.

5.23. Alv6llalkoz6k, teljesit6si segddek, egydb kdzremiikodok

(a

tov6bbiakban: alv6llalhoz6)

igdnybev6terle:

5"23.I. Az alv6llalkoz6i teljesitds osszesitelL ardnya nern I'raladhatja me$ a szerz:6dis 6116ll6nel<
65ot'o-trt. Az alv|llalkoz6knak a :;zerzodds teljesftdsdben val6 r6szr,6tele arinyi$ az
hatirozza meg, hogy milyen ardnyban r6szesiilnel< a szerzodds 6ltal6nc,s fbrgahni ad6
n6lhiil sz6mitott ellen6rtdkdbol.
V6llalkozb a sz,erzod6s megkotdsdnek idopontj6ban, majd - a kds6bb br:vont
alv:illalkoz6k tekintetdb en - a szerz,od6s teljesitds6nek idotartarnd alatt koteles el6zetesen
a }4egrendelonek valamennyi olyari alv6ilalkoz6t bejelenteni, amely rdszt vesz a
szerrzod6s teljesitdsdben, 6s - lrra a rnegeloz6 kozbeszerzd$i eljArdsban az adoIl
alvrillalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelentdssiel eglliitt nyifatkozni vagy az 6rintetl
alvrillalkoz6 nyilatkozat6t benyrljtani arr6l is, l"togy az eltala] igdnybe venni k.iv6nt
alv:lllalkoz6 nem 6ll a rnegel6zo ktizbeszerzesi eljdrdsban el6frt kiz6r6 okok hat6lya alatt.

5,23,2.

A

5.23.3"

A teljesit6sben r6szt vev6 alv6llallcoz6 nem vehet igdnybe
6rtdik6nek

6

So/o-ftt me sha I ad6 mdrtdkberr tov6bb

az alv6l lalkoz6i szer;zodds

i kozrern ii kodot.

6. Szerzfid6st biztosit6 m ell6kkiitelezetts6gek
6.1

.

Kdsedelmi lcritb6r:

V6llalkoz6 a Ftk. 6:186. $-6nak megfeleloen kdsedelem eset6re minden k6sedelmes; napt6ri nap
ut6n, a k6sedelernbe esds idopontj6t6l a tdrryleges teljesit6s napj6i$ a s:zerz6rl6s szerinti,
tartal6kkeret 6s 6ltal6nos forgahni ad6 n6lkiil sz6mitott ellenszolg6lt[tds I o/o-alnapt6ri nap
mdrtdkii kdr;edelmi kotbdr fizetdsit v6llalja. Megrendel6 a kdsedelmi kotb6r osszegdt maximnrr
30 nap kdsedelernig drvdnyesiti. A 30 napot rneghalad6 kdsr:delern eset6n - a kdsedelemb6l eredo
6s a kdsedellemmel okozott k6rok rnegt6ritesdre vonatkoz6 Megrendel6i ig6nyeket nem drintve Megrendel(i fenntartja a szerzodes rendki,viili f'ehnond6s6nak, vagy az attol val6 el6ll6s .jog6t,
mivel a 30 napot meghalad6 kdsedehnet a I'elek sirlyos szerz6ddsszegdsnpk tekintil<"

6,.2, Meghiirsul6si kotb6r:
A sz,erzodds a Vdllalkoz6nak felr6hat6 okb6l tcjrtdno meghiirsulSsa esQtdn a V6llalkozo a Ptk.
6:t86. $-6nak megfeleloen a szerzodes szerinti, tartaldl<keret ds 6ltal6.dos forgalnii ad6 nelhiil
szimitott ellenszols6ltat6s 30 Yo-6nak meel'elelo rndrtdkben meshifrsLrlAsi kotb6r fizetds6t v6l I alj a
A szerz6d6r; akkor tekinthet6 rrregliifrsultnak, ha
- V6llalkozri a teljesitEst jogos/rndlt6nyolhat6 ok n6lkiii rnegtagadja
Olclal 8 i 12

- a teljesitds kizb46lag a V6llalkoz6 drdekkordben felmeriilt okb6l lehetetlenll el
- 30 napot rnegl'falad6 k6sedelen.r esetdn Megrendelo dl a rendkiviili felmond6s, vagy el6l|ls
Jogavat.
6.3.

A kdtbdr drvdnyesitdsdnek rn6dja:
A Megrendel6 kgtb6rigdny drv6nyesit6sre vonatkoz6 egyoldahi ir6sbelijognS,ilallooz,at6nak - az,
ok_megierfoldsdn tfil - r6s;zletesen tartalmaznia llr-ell a kotb6r 6rv6nyepites6t megalapoz6 t6nyeket,
valamint a kotbdiezdssel drintett tev6kenysdgek meglelol6sdt. A Megrendel6-az"ervdnyeslthertd,
kotb6ft jogosult d fizetend6 ellendrt6kbolvisszrfiartani,vagy az adoft megrenclel6s teljesit6s6nerk:
i

6.4

6.5.

gazolilsht a kotb

{r

rne gfi

:ze1.d s 6 i

g

rrre

gtagadn i.

El5 leg-vissz afizelesi biztr:sitdk:
A Vrif lallroz6 eloleg igdn'yli:se esetdn azigenyelt e16legnek a Kbt. 135. $ (7) bekezd6s6hen eloirt
Soh-on feltili r6szf nek rnegfi;lelo m6rtdkir, a Megrende16 javhra sz6ld, a Kbt. 134. g (6) bekezddr;e
szerinti biztositdliot bocsht a Megrendel6 rendelkezdsdre. Megrendeio a Kbt. 134. g (ti) bekezdds
a) pontja szerirtti fiorrn6k melleft a Kbt. l3a. $ (r5) bekezdds b) pontj{nak rnegfelel6en elfogadja a
V6llalkoir6 cegJe'gyzesle jogosult vezeto tisztsdgviselojdnek vagy legalilbb S0X-os kiizvetlern
tLrlajdonrdsszel 4endelkezo tulajdonos6nak, vagy egyiittesen lEgal6bb 50%-os kdzvetlern
tulajdonrdsr;zel rdndelkeza ternl,szetes szemdly tulajdonosainak kezess6gv6llal6s6t is.
Te lj esitdsr

i

biztosfftdl<:

A.V6llalko;26 a t$ljesitds bi;ztositdkak6nt a szer:zodds szerinti, tartaleikkeret 6s 6ltal6nos fbrgalmi
ad6 ndlklil sz6mi{ott ellensz:olg6ltatfs 2oh-dnak megfelelo rnert6kfi teljesitdsi biztosit6kot bocsiit
rendelkez:dsre. A teljesit6si biztosft6k - a V6llalkoz6 v|"lasztfsa pzerint
- a Kbt. 134. $ ((t)
bekezddsdnek a) pontja szerinti form6ban biztosfthat6, amelyet legkdsobb a szerz$d$skottis
idgpo]t,l49qn (a pzerz(5dds hat6lybal6pdsdig) kell rendelkezdsre bocs6tani, illetve igazolni. A
teljesftds.i biztositpk rendelkezdsre bocs6t6sa as',zerzodds hat6lybaldp6s6nek fell6tele, A teljesitdsi
biztositdknak a t{ljesitdsi hatSrid6 utols6 napjAt koveto 30. napig 6rv6nyesnek 6s lehivhat6nak
kell lennie, illetollg rendelkez6sre kell 6llnia.
6.6

J6t6l16 s:

A V6llalkozo az {tadott munhar6szel<re 40 h6nap.idt6ll6st v6llal, j6t6ll6sijegy kibocs 6t6s6val. A
V6llalkoz,o v6llalia" hogy a sza'vatoss6gi ds j6t6.ll6si id6szakon beliil b6rmely-a Megrenrlel6 6ltal
felismefi hiba orvlsl6s6t -] munkanapon beltil nreskezdi.
6.7.

J6t6ll6si biztositdk:

A VAllalkoz6 a jQt6ll6si igdnyek biztositdkak6nt a

szerzadds szerinti, tartaldkkeret 6s 6ltal6nos
forgalrni ad6 ndlkliil sz6mitott ellenszolgSltatis2Yo-6rrak rnegl'elelo mdrt6kri j6t6ll6si biztosit6kot
bocs6t a Megrendelo rertclelkezdsdre. A j6tdll6si biztositdk a V6llalkoz6 ifilasztilsa szerint a
Kbt. li4
pelcezddsdnek a) pontja szerirrti form6ban biztosithat6, amelyet legk6s6bb a
(6)
!

teljesitds id6pontl6ban, aza,z a szerzoddsben rogzitett teljesitdsi hat6ridoig kell rendelkez6sre
bocs6tani, illetve
A. j6t6ll6si biztositdk rendelkezdsre bocsdt6sa a te,ljesit6s igazol6s6nak
i8azolni,
j6t6lldsi biztosit6knak a.i6trill6si idrj utols6 napj6t kover6 15. naplg drvEnyesnek 6s
FJ,."t"l..A
lehivhat6nak kell lenriie, illetoleg rendelkezdsre kelI rilInia.
6.8

Anrennyiben a V{llalkctz<5 a 6.6. pont szerinti j6t6llSsijegyet a miiszaki ftades-1tveteli elj6r6s

lez|rhsiig nem adja 6t a Megrendelonek, a teljesit6sig azolils nem aclliat6
a 6.1 . pont szerint kdsedelmi kotbdfi drvdnyesit.
6.9.

ki, illetcSleg

a

Megreidel6

Amennyiben a Vdlllalko'.26 asz,avalossdgi ds j6t6ll6si id6szakon beliil b6rmely a Megre'de16 6ltal
felisnrert hiba orv$sl6sht a5.t5. pont szerinti beli.il nem kezdi meg, a Megrendelo.jogoJult aj6t6li6si
biztositdkot drvdnyesiteni, ds; a hib6l a V6llalkoz6 kciltsdgdn rn6ssal kijlvittahri. -
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6.

1

0. E6rnrely nem szerz6dlsszerfi teljesitds j ogfenntart6s n6lktili r;lfogad6sa a Megrenclel6 r6s;z6rol
nem 6rtelmrzheto j oglemond6sk6nt azon igdnyekr6l, amelt ek a iVlegrendeli3t a szerzoddsszeg6s
kovetkezmd,nyek6nt me gi I letik

7.

"

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

n1

A V6llalko;26 elfogadja az Allami Sz6mve.voszdk, a Korm6ny,zati Ellendrz6si IJivatal, tov6bb6 a
t6mogalSs felhaszn6lSs6nak ellen6rz6sdre feljogositott s:zer\/e21etek ellen6rzdsi jogosults6g6t,
illetve - a kozpdnzek felhaszn6l6s6nal< nyilv6noss6g6r6l sztil6 rendelftez6sek 6rtehneben - a
megkdtendr5 szerz6dds l6nyeges tartalnira vonatkoz6an a t6j6klztat6st iizleti titokra
hivatkcrz6ssal nem tagadja meg 6s e kcjvettelmdnyeket a s:zerirod6s teljegit6s6be bevonni l:iv6nt
valarnennyi alv iilalkozav al szemben i s 6nz6n ye s it i.

7.2.

A Felet<tuclom5sulveszik, hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezd6sd:nel< cl) pontja alapjhnjelen szer:z6des
nyilv6nos, annak tartahn6val 6s teljesitdsdvel kapcsolatos t6idl<oztaths .jzleti titok cim6n nern
tagadhat6 meg.

-ta

Ajelen szerz6d6s teljesitdse sor6n a Megreridelo rdsz6rril a V6lIalkoz6 ut4sit6s6ra, megrendeldsre,
ds a teljesit,6s igazol6s6ra jogosult szem6ly:
Lak6zi Gi b o r vdros iize m eiltet6s i o szt{ily v ezet6
Lev6lcim: Iizombathely Megyei Jogri V6ros FolgSnnesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
Tel.: 06-94/524-192
Itax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely. hu

A jelen szerz6d6s teljesitdse sorSn a Villalkoz6 r6sz6r6l a szerzod6s kEpcs6n nyi lalkozatt6tel re
6s kapcsola.ttart6sra j ogosult szem6ly:
Kocsis GStror tigyvezeto
I-ev6lcirn: t)028 Gyor, Konini

Lr.

+36-70 -425 -41 1 1
e-mail: infcr@vulcanoenergia.h

i9.

T'ef . :

1.4

8.

u

V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dds mell6kletdt kepezo, az iilamhdzlart6sr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. torv6ny 41.$ (6) bel<ezd6sdben 6s 50,$ (l) bekezdds r:) pontj6b{n foglaltakra tekintettel
tett nyilatkr:zataalapjiln anemzeti vagyonr6l s2616 2011. 6vi CXCVI. tprv6ny 3.$ (1) bekezdds
| . pcrntja szerinti 6tl6that6 szervezetnek rnin6stil.

A szerz6d6s m6dositdsa

ti.l. A Felek csak a Kbt. 141. $-6ban meghat6rozott esetekben

6s felt6t(lekkel rn6dosfthalj6k

a

szerz6ddsn,ek a felhiv6s, a kozbeszerzdsi dokumentumok feltdtelei, ille{6leg az ajdnlat tarlalma

alapj6n mr:ghat6rozott rdszdt.

A

m6dosrit6s

n),il atkozat, mel l6k- v agy hhtter -m e 96

II

ap o d

csak ir6sban 6rv6nyesf

a

sz6beli m6dosit6s,

6s 6rv6nyte I en.

[i.2. A Feiek ragzitik,

hogy nem rninosiil a szerzod6s m6dosft6snak a7.3. pontban rneghat6rozott
kapcsolattart6 szerndlyben, illetoleg az el6rhet6sdgben bel<ovetl<ezett b5{mely'v|ltozds.

!). .logviszony

megsziin6se

9.1. A szerz6dds

a teljesitdssel, it szerzodds id6tartam6nak lej6rati'rval, b6rmplyik fdl jo6prt6d n6lki.ili
megszfrndsdvel, a teljesftds lelietetlennd vd.l6s6val, illetoleg azonnali hatr{lyir felnrond6ssal szirnil<
meg,
Olclal l0
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9.2'

B6rmelyik f6l jggosult a jelen szerzod6st a:z:onnali hatlillyal felmondani a. m6sik f6l srilyos
szerzodd:sszegdsg esetdn. A sirlyos szerzoddsszeg6s esel.eit a 9,3. ds a 9"4. pont hatfnozz,ameg.

9.3.

A V6llalkc,z6 r6{zdrol a:;zerzodds sfilyos megsdrtdsdt.jelenti, ha
a) vdllalkoz6 a feljesitdsr jogos/mdlr6nyolhatdr ok n6lki.il rnegtagadja
b) a teljesitds kii6r6lag a V6llalkoz6 drdeklcordben felmerijlt okb6l lehetetlen.Lil el

c) 30 napot

9.4.

rne$halad6 kdsedelern esetdn.

A Megrendelo r(szdrot aszerzodds srilyos megs6rt6s6t jelenti
a) az eg,ytlttmti(od6si szab6lyoknak a V6llalkoz6 szerzoddsszerti teljesitdsdt lehetertlennd terr6
megsdrt6se,

b) ha.

a

Megreldelo ar V6llalkoz6 fizetdsii felsz6lit6sa ellendre eseddkessd v6lt fizeti,si
az esed6l<essdgi idopontot kovet6 60 napot

kotelezetts6ggnek ne:ki felr6hat6 m6don
rneghalad6an sem tesz eleget.

9.5.

jog{sult 6s egyben hoteles a szerzijddst felmonclani - ha sziiksdges olyan hatiirirJovgl,
amely lehetov6 tbszi, hogy a sirerzoddssel drintett feladata ell6t6s6rdl gondJsk,tdni tudjon -, ha
a) a 'l6llalkoz6Qan kozvetetten vagy kozvetlenul 25o/o-ot rneghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerei.
Megrenclelo

jogi szerndly vagy szern6lyes joga szerint jogk6pes szerveze1, amely
teltir.rtet6ben f,enn6ll a Kbt. 62, {i ( l) bekezdds k) ponr kb) alpontj6ban meghatfirozottfelteteli
a V6llalkoz6 kcizvetetten vagy kcjzvetleniil 2|o/o-ot rnegl-ralad6 tulajdoni rdszeseddst szeroz\
valamely olyfn jogi s;zem6lyben vagy szernilyes joga szerint jogkdpes sz,ervezetben, amely
tel<inl.etdben
I'"bt. 62. $ (l) bekezdtis k) pont kb) alpontj6ban meghatilrozottfeltdtel,
valamely olyan

b)

{enn6lla

9.6. AKbt. 143.$(1f

bekezd6sdnekmegfeleloenaMegrendeloaszerzbd6stfelmonclnratja,vagy-a

Ptk.-ban foglaltaft szerinl. - a szterzodlstol el6llhat, lia:
a) feltdtlerriil szllks6ges a szerzodds olyan l6rryeges m6dositdsa, amely esetdrben a Kbt" 141.

alapjdn

[j

$

ko{beszerzesi eljhrfsr kell lefolytatni;
b) a V6llalkoz6 nem blztosftja a Kbt. 138. g-6ban floglaltak betarrds6t, vagy a V6llalkoz:;6
szemdlydben prvdnyessn olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a l(bt. 139.

$-

6ban foglalta(nak.

9.1

.

9.8.

I0.

MegrendelS koteles a szerz6ddst felmondani, viagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, tra
a szerzocl6s meg$ot6sdt kcivetoen j ut tudom6s6ra, hogy a V6llalkoz6 tekintetdben a k<jzbeszerz6si
elj6r6s sor6.n kizrir6 ok 6llt fenn, ds ezdrt.ki kelliett volna z6rni a kozbeszerzdsi elj6r6sb6l.

Ha a Megrendelq a v6llalkozdsi szerzoddst a flentiek atap.j6n felmondja, rigy a V6llalkoz6 6s a
Megrerrdelo kozQtt elsidrnol6.si.iogviszony keletkezik. A MegrendelO ielmgii ayilllalkoza 6ltal
a felrrond6sig szqkszeriren 6s rnegfelelo min6sdgben elv6gzett feladatokat 6tveszi 6s eltendrt6kdt
a V6llalkoz6nak rreg.6riti. A Megrerrdelo az el6zo m6clszerrel 6tvett 6s fehndrt rnunk6k
ellenertdk6bol leVonja azt a kdrdt, amely a hibrjLs vagy szakszeriitlen munkar6szek kiiavitds6b6l.
illetve rn6s v6llalkoz6 rnunk6ba" tortd'o bevo'd.s6b6l erednek.

2,616 rendelkez6sek

10.1.

A

Felek meg6llppodnak abban, liogy a kcj:zrotti"ik fehnertil6 esetleges jogvit6t
- fokozofi
egytittmiikod6si kdtelezettsdg rnelletl - tdrgSyal6sos fton pr(rb6lj6k meg rendezni, ennek
eredm6nytelensd$e. eset6re a jogvita elclontdsd:re hat6skcirtol fliggoin kik6tik a Szombathelyi
J6r6sb iros6g, i I ler]6 eg a S zom bathe ly i rorvdnyszdk i r retdkessdg6t.
I

10.2. A jelen szerzoddi elvdlas;z:thatatlan melldklet6t kdpezi az ajhnlatteteli felhiv6s, a kozbeszerz6s,;i
dokurnentumok (pnnek rdszekdnt a rdszletes fbladatlefrds), az eljhrfs sor6n fbltett k6rd6sek ds
azokra adott v6laqzok, a pdnziigyi-miiszaki iitenrezds, valamint a V6llalkoz6 aiilnluta.
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10.3. Jelen szerz6d6s maryar nyelven k6sziilt. A szerz6dds bSrmilyen 6rtelniez6se esetdn a magyar
nyelv szab6lyai 6rv6nyesek.
10.4. A jelen szerz6d6sben nem szabllyozott kdrcl6sekben a kozbeszerz6sekr6l 'p26162015. 6vi CXLIII.
torvdny (Kbt.), a Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. dvi V. torvdny. (Ptk.), valamint a3.2.
ponthan felsorolt jogszab6lyok rendelkez6sei az irdnyad6k.
10.5. Szombathely Megyei Jogfi VAros Onkormdnyzata kotelezettsdgil,6llal6si, ellenjegyz6si
utalvhnyozdrsi 6s 6rvdnyesitdsi elj6r6s6r6l szolo 412014. (XL17.) szhmtl polgirmesteri r,rtasit5s
alapj6n jelen szerz6d6s alilirhsfua Illds K6roly alpolgdrmester jogosult.
11. Hatflybal6p6s

A Felek ajelen szerz6d6st, mint akaratukkal rnindenben rnegegyezotcdgszerii alflir6sul<kal hagyj6k j6v6.
Jelen szerz6d6s 4 (ndgy) eredeti p6ld6nyban kdsz;tilt, amelybol 1 (egy) eredeti $6ld6ny a V6llalkoz6t, 3
(h6rom) p6ld6ny trredig a Megrendel6t illeti rneg.
Szornbathely, 2018, 6pri1is,,.....9....

K6pviselo

leve:

Kocsis Gfbor

A kotelezettsdsv6lla
20r8. dv .4w:r.do
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