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Villalkoz{si

szerz6d6s

amely l6trejott egYr6szrol a
Neve: Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorminyzata
Cime: 9700 Srzombathely, Kossuth L. u' 1-3'
K6pviseloje: Dr. Pusk5s Tivadar polg6rmester
Tel.: +36-941:;20-100
Telefax : +3 6-9 4 I 520 -264
Banksz6ml a szirrra 1 09 1 800 1 -00000003 -25 3 0003 6
Allan hintartlisi e gyedi azono sit6 (AHTI) : 7 4323 I
Ad6sz6ma : 1 li7 33 658'2- 18

misreszrol

az.

Alpok Terra Kft.

Sz6khely: 9700 Szombathely, Pet6fi S. u' 32'
C6gj e gyz6k sztttnr; l 8 -09- I 0 8974
Ad6sz6m: 1485467 5 -2-18
Banksz6ml aszitm'. 1091 8001 -0000008 1 -74880002
Telefon: +3 6 -9 4 I 9 5 I -286
Far: +36-941951-286
E-mail : alpolfterra@alpokterra.hu
K6pviseli: Kcroknai R6bert tigyvezet6
(a tov6bbiakban, mint Villalkoz6)

kozdtt az alulirott helyen 6s napon a kdvetkez6 feltdtelekkel:

1.

Aszerzfid6s trlrrya

sz6m mogtrtt rij
1.1. A Felek: rdgzitik, hogy a Megrendel6, mint aj6nlatk6r5 ,,Bem J. u. 6-8.
(a
parkol6 6pit6s" tar{,aAan i kOrb""rerz6sekr6l sz5l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny
eljtirSsban hozott
tov6bbiakban Kbt.) r iS. S (l) bekezd6s alapjan lefolytatott kozbeszerz6si
dcint6s6nek megfelel6en a v6llalkoz6val kot szerz6d6st.
k<izbesz erz1sieljarris soriin alkalmazott 6rtdkel6si szempontokra tekintettel

A
aj

V6llalkoz6

anlat6nak 6rt6kel6sre keriil6 elemei az alilbbiak:

_

R6szsze_!qp9!f-

]{affA oiAr'1^ti 4r ltII IF)
Jot6tl6si irl6 m6rt6ke (L
B *tott anyaso k iri rahasznos itasri44\ rnt4!5"k9-(@

MesaiSnl6s
68.065.276,- Ft
36 honap

l.Z. AV6llalkoz6 az igenyelt feladatok ellilthsit - a Megrendel6 ig6nyeit

t0%
figyelembe v6ve, a

jelen szerz6d6sben rdgzitett felt6telekkel - v6llalja.

A

szerzildds tirgYa:
Bem J. u. 6-8. sz6m mtigott rij parkol6 6pit6s
1

.3.

tattalmazza.
Abervh6z{*; r6szletes felt6teleit aszerzoddsmell6klet6t k6pezo mriszaki leir6s
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1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok rdszletes mriszaki leir6s6t a kdzbeszerzesi.lj1rits
sor6n
rendelkez6sre bocs6tol.t kozbeszerz6si dokumentumok tartalmazzitk, amelyek jelen szerz6d6s
elv6laszthatatlan melldkletei.
1.5.

A teljesit6s helye:

9700 Szombathely, 27 59 I 54 hrsz.

2. Aszerz6d6s id6tarl;ama: szerz6d6s megkcit6s6tdl sz6mitott g h6nap.
3. Vrlllalkozdsi dij, fiz;et6si felt6telek

3.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t az L 3. pontban megjelSlt feladatok
ellftdsdert dsszesien 68.065.276,- Ft + 27Yo 6fa, azaz hatiarnyolcmilli-hatvan<itezerkettoszizhetvenhat forint + 27Yo 5fa m6rt6kri v6llalkoz6si dij illeti meg.

Az egyes r6szfe.[adatokra vonatkozo virllalkoz6si dij a csatolt r6szletes krilts6gvet6s
szerint.

A v6llalkozilsi clij tartalmazza a felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban meghat6rozott
valamennyi feladat ellen6rt6k6t. A vtlllalkozasi dij emellett tartalmazza a sze>rzod1sszer1
teljesit6shez szti.ksdges, a feladatlefr6sban meghatfuozott mennyis6gi d:s min6s6gi
elvrir6sok szerinti valamennyi k<ilts6get. A szdmla kifizet6s6nek feltetele a Megrendeld
illtal aleifi, aszetzoddsszeni teljesft6sre vonatkoz6 teljesitesigazolils. A teljes:itdsftazokist
2 (kett6) p6ldrinyban kell elk6szfteni. A szimlilt egy eredeti 6s k6t mrisoiati p6lJrinyban
kell benyrijtani.
Ut6lagos szitmszaki-, mennyis6gi-, 6s mriszaki 6szrev6telekre val6 hivartkoz6ssal
vdllalkoz6i dij 6s a hatrlrid6 nem m6dosithat6.

a

Az i;/talinyitt fedr>zetet nyrijt mindazon munkiik elv6gz6s6re 6s felmeriil6 .k6lts6gekre,
amelyek sztiks6gesek az l. pontban meghatirozott munkrik szerziiddsszerti, sizakszi.,i e,
komplett megval<isitisdhoz. A V6llalkoz6 a szerz6d6ses 6ron feltil semmiilyen cfmen

tribbletkdltsdget nem 6rv6nyesithet.

Abban az esetben., amennyiben a Vrillalkoz6 a villalkoz6i dijat alulprogno sztizilta, az
ebb<il ered6 pluszl<dlts6geket, kiad6sokat stb. nem hirithatja6t a MegrindetOre 6s
ez nem
mentesiti a teljesil.dsi k<itelezetts6g al6l. A nett6 v6llalkoz6si dijon fetUt a Megrendel6vel
szemben csak az 6ltal6nos forgalmi ad6 (tifa) 6rv6nyesith.iO. a sz1mliuzis1ra 6s a
p6nztigyi teljesit6r;re egyebekben a teljesft6s id6pontj 6banhat1lyos tifa szablilyok 6s
6fa
% alapjan kertilhet sor.

3.2 A Vrillalkoz6 hfuom rdszszdmlit 6s egy vegszfumlifi
titemez6s szerint:

jogosult benyrijtania krjvetkez6

I. tdszszitmla: a kivitelezes 25 %-os k6sziiltsdgi szind6nek el6r6se eset6n a nett6
vrillalkoz6i dij 25 Yo-a mertekben.
II. rdszszitmla: a kivitelez6s 50 %o-os kdszrilts6gi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6
vrillalkoz6i dij 25 %-a m6rt6kben.
III. r6szsziimla: a kivitelezes 75 oZ-os k6sztilts6gi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6
v6llalkoz6i dij |25 %-a m6rt6kben.
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V6gs:26:mla:

a kivitelezes 100 %-os k6sztilts6gi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6

v6llalkoz6i dii 25 %-a m6rt6kben'
A teljesit6st igazol6 okirat a
sz1ml1zitsra aleigazolt teljesit6st kdvetoen van lehetos6g.
szitmla rnell6klet6t kell, ho gy kdpezze'

A

ut6n van
V6gsz6rnla benyirjt6s6ra a fehijit6s mtiszaki ifiadds-i$veteli elj6r6s6naklezirfusa
igazol'
teljesit6st
A
sor.
lehetosd,g. t rri^t*asra a leigazolt teljesit6st kovet6en keriilhet
okirat tt szitmla mell6klet6t kell, hogy kepezze. A v6gsz6ml6t az el6legsz6ml6val
cs<ikkerrtett m6rt6kben kell ki6llitani'

igazol6 okirat a
szimlin1sra aleigazolt teljesit6st kovetoen van lehetds6g. A teljesit6st
szitmla mell6klet6t kell, hogy k6pezze'

A

A sz6mlan fel kell tiintetni azalitbbiakat:
' a jel:n v5llalkoz6si szetzodes szhmit;

.
I
.

a v6l.lalkoz6 bankja nev6t, banksz6miaszitmifi,

ad6szitmifi,TEAoR szfimilt;

cim6t, adoszitmit;
zitmld' megnevez6st'
vagy,,v6gs
zamla"
a,,r(iszs

a me)grendel6 nev6t,

A

kifizet6sek 6s az elszitmoLis p6nzneme a magyar forint (HUF)'

A

finansziroz6s

m6dj a: ut6fi nanszi t ozits.

3.3.

A fizet6si felt6telek:
a szerzSd6s El6leg fizet6se: A Megrendel6 a Kbt. 135. $ (8) bekezd6s6nek megfelelSen
20 Yo-iflak
dltal6nos forgalmi ad6 n6lkiil sziimitott - elsz6molhat6 dsszege legfeljebb
megfelelb m6rt6kri el6leg ig6nybev6tel6nek a lehet6s6g6t biztositja el5leg-visszafrzetlsi
biztosit6k ellen6ben.

az illtalinos
la2. $ (l)

Megre:nde16 eztiton nyilatkozik, hogy az illtala megrendelt tev6kenYs6g
Afa tv.)
forg-alnni ad6r6l szbl6 2007. 6vi CXiVII. torv6ny (a tov6bbiakban:

teh6t a forditott
bekezd6s b) pontja alkalmaz6s6ban 6pit6si hatos6gi enged6ly-koteles,
sz6l6 szimlikat az
ad6zirs szab1lyaii kell alkalmazni (az 6pit6si munka e11en6rt6k6r6l

Ajrlnlatk6ro reszere AFA n6lktil kell ki6llitani)'
Az

e16

legg el a v 6gszitml6b6l

kell elsztimolni'

epitesi beruhaziisokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s
(X' 30')
mernbn szolg5ltatasok krtzbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 31212015'
(1)
bekezd6se
Korm. rendeiet (a tov6bbiakbarr:32212015. Korm. rendelet) 30. $-5nak
V6llalkoz6
a
el6leget
foglalt
g
alapj6:n a Megrendel6 a Kbt. 135. (7) bekezdds6ben
beltil ktiteles
tegtEsOUU az 6pit6si munkateriilet 6tad6s6t kdveto 15 napon

Az 6pit6si beruhaz6sok, valamint az

teiesere
kifizelni.

A Megrendelo az6pit6si beruhazrisok, valamint az epitesi beruhriz6sokhoz kapcsol6d6
s2616
tervez,6i 6s m6rntiti szolgilltatirsok kozbe szerzlsdnek r6szletes szabiilyair6l
fizeti ki a
32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 321A. 6s 3218. $-6nak megfelel6en
szerz6d6sben foglalt ellen6rtdket.
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A

hivatkozott jogszab6lyi rendelkezds sor6n a Megrendelo ,,ajinlatkdrokdnt szerzodo
f6l"-nek, mig a v6llalkoz6 ,,aj6nlattevok6nt szerz6d6 f6l"-nek minostil.

A

Megrendel6 a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek megfelel6en a szerzod6sen alapul6
ellenszolgiiltatrisb6l ered6 tartozistlal szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemti
6s lej6rt kdvetel6s6t szrimithatja be.

A Kbt. 135. $-6nak (1) bekezd6se alapjrin a Megrendelo a szerzodl,s terljesitdsdnek
elismer6s6rol (teljesit6sigazol6s) yagy az elismer6s megtagad6sar6l tegkesobb a
V6llalkoz6 teljesit6s6tol vagy az errol sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6s kdzhezveteldt6l sz6mitott
tizencit napon beliil fr6sban kdteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-6nak (2)bekezddse alapjrin,ha a Vrlllalkoz6 ir6sbeli 6rtesit6rs6re (k6szre
jelent6s) a Megrendel6 a szerzoddsben az 6tad6s-6tvdteli eljarris mr:gkezd6s6re
meghatitrozott hatrlridot k<ivet6 tizenot napon beltil nem kezdi meg az 6taLdiis-6tv6teli
eljar6st, vagy megkezdi, de 15 napon beltil nem fejezi be, a V6llalkoz6 k6r6s6re a
telj esit6sig azolist kriteles kiadni.

432212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfelel6en az ellenszolg6ltat6s kifizet6sdre csak
az adott munkiira, munkar6szre vonatkoz6 teljesit6si gazolis ki6llftrls6t k<ivetiien kertilhet
sor.

Megrendel6 tartal6kkeretet nem hataro z meg.
Irrinyad6 jogszab6lyok:
a) az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi c)o(vll. t6rv6ny;
b) az adoigazgatdsi eljrirrls r6szletszabSlyair6l sz6l6 46512017. (XI1.28.) Korrn. rendelet;
c) az illlamhi.ztartdsr 6l sz6l6 20 I 1 . 6vi CXCV. t6rv6ny ;
d) az illamhdztartisrol sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6sirol sz6l6 36812011. (xII. 31.) Korm.
rendelet.
e) az fpitdsi beruhazdsok, valamint az 6pit6si beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervezdi 6s
m6rn<iki szolgiitatisok k<izbeszerzdsenekr6szletes szabiiyairbl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet.

3.4. V6llalkoz6

nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzod6s teljesit6s6vel cisszefiigg6sben
olyan krilts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontjaEerinti
felt6teleknek nem megfeleki tiirsasrig tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s amelyek ayiilalkoz6
ad6kciteles jdvedelm6nek csrikkent6s6re alkalmasak.

3.5. Vrillalkoz6 a szerzodds

teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a
Megrendel6 szirmdramegismerhetriv6 teszi 6s a9.5. pontban meghatdrozott (a Kbt. 143.
$ (3) bekezd6se szerinti) tigyletekr6l a Megrendekit haladdktalanul 6rtesiti.

4.

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4-1. A Megrendel6 kcitelezetts6ge a jelen szerzodds alirirdsifikrjvet6 3 (h6rom) munkanapon
beltil minden olyan adat, inform6ci6 6s dokumentum 6tad6sa, amely a yiilalkoz6
feladatainak szerzoddsszeni ell6t6sahoz sztiks6ges, olyan m6don, amely azorrosithat6vd
teszi az 6tadott dokumentumokat, illet6leg ellen6rizhetoen igazolja a V6llalkoz6 fel6
t<irt6nt adat- 6s informSci6szolgdltatits tartalmiit. A Megrendel6 kdteles a jelen szerz6d6s
4. oldal I

12

13241-3012018

teljesiter;e szempontb6l fontos munkakort betolto munkatdrsait kijelolni
villalkc,z6val vaio folyamatos kcizremrikod6siikrol gondoskodni.

4.2.

6s

a

megval6sitistfi celzo
Megrenr1el6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a Projekt sikeres
v6llalkozoi munkav6gzeinez k6sedelem netm meghozza a sziiks6ges dtint6seket,
tartalm6t, illetve
egyet6rtese eset6n jivdhagyja az el6 terjesztett dokumentumok

A
ellenvet6s esetdn kifog6saii- ir6sban, indokolSssal elldtva kdzli VSllalkoz6val.
eset6n - faxon, illetve
tov6bbi1.and6 dokumentumokat - azoklrrrtalmftval val6 egyet6rt6se
V6llalkoz6
post6n :megkiildi az erintettek rdsz6re, azokban az esetekben amikor arra
felk6ri.

5.

A Vfllatkoz| iogai

6s

kiitelezetts6gei

hogy a jelen szerzod6s szerinti munk6kat megfelelo m6rt6kben
igy a beadott
megisnLerte 6s felm6rt., u oiikr6ges kieg6szito tijdkoztat5sokat megkapta,
szerint
ajailata,teljes k<ini, 6s tudom6sul veszi, iogykizir6lagafentiekben resz)elezettek
tarthat ,csak ig6nyt a vhllalkozoi dij6nak megemel6s6re. A nem megfelelo felm6r6sbol,
ig6nnyel
vagy e6y6b ,{1. szamitrisi hibrib6l uiOaO t<ibblet munkat6telek miatt megt6rit6si
a Megr,endel5vel szemben nem jogosult felldpni'

5.1. A V6llalkozo kijelenti,

tudom6sul veszi, hogy a szeruodls megkot6s6t kdvetoen kdteles viselni
annak jogkovetke zm6ny6t, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hianyoss6g6b6l
kellett volna, de a
ad6dik., melyet a tdle elvdrhat6 siakmai gondoss6g mellett 6szlelnie
tttjlkoztatbs
szerzdcl6skrit6st meg elozlen a kozbeszerzesi elj6rris sor6'n kieg6szitS
vett azon
nem
keret6t,en nem jelzett. A v6llalkoz6i dij meghatirozlsinill figyelembe
munk5k is, arnely n6lki.il a mri (6pitm6ny) rendeltet6sszerii haszn{latra alkalmas
megval[6sit6sa nem t<irt6nhet meg (tr]bbletmunka) szint6n a V6llalkoz6t terhelik.

5.2. A V6llalkoz6

5.3. A V6llatkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelo ismeret6re visszavezethet6

ezzel nem
okok miatt ,"-irily", egy6b tObbtet-toveteldssel sem l6phet fel, k6sedelm6t
megfelel6
indokolhatja. A kivitel"rZri -,rrtikalapjbtkdpezomtiszaki dokument6ci6nak
V6llalkoz6
kivitel;z6spontoss6g66rt, teljess6g66rt, ilkalmassSg66rt 6s szab6lyoss6gri6rt a
a
felel. ;\ mriszaki d&ument6ci6 azonhibiljfuert, mely kell6 gondos 5ttekint6s eset6n
felel.
a Vtlllalkoz6
szerzrld6s megkrit6s6t megel6z6en meg6llapithat6 lett volna, szint6n

kivitelez6si tevdkenys6grSl sz6l6 19112009
(X.15) Korm. rendelet 3. $ (5) bekezdds6ben irtakon feliil - minden olyan mtiszakilag
felt6tel
sztiksdges feladat elvdgzdset, esetlegesen sziiks6ges enged6ly beszerzlslt,
rdszdbol,
teljesit6s6t 6s azok kOfiseget is, amely a kiadott dokument6ci6k b6rmely
mriszaki
a
yagy
jelen
teljesit6s6hez,
szerz6d6s
a
rendelkez6s6b6l meg6llapithat6an,
sztiks6ges,
6tad6s-iiv6telhez, tiiemb" helyez6shez, v6gleges haszn6latba v6tel6hez
a kiadott
munkanem
illetve
felt6tel,
fiiggetlentl att6l, hogy az adott feladat,
sem,
vagy
krils6gvetdsben, vagy egy6b kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e,
el6re nem volt
6s/vag;y amelynek, iir i"r"t" folyt6n, mtiszaki nagys6grendje pontosan
meghatarozhat6.

5.4. A V6l1alko z6i dij tartalmazza - az lpitoipari

5.5. A V6ltalko z6 a szerzod6s targy6t kepezo munkakat jelen v6llalkozisi
alapj6n v6gzi el
min6s6gben.

-

szetz6d6s felt6telei

amagyar 6s europai uni6s szabv6nyok e16ir6sai szerint

-

els6 oszt6lyri
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5.6.

5.7

.

A

vegzett munka r,'it6ja esetdn, ha a vizsgiilat eredmdnye
elmarasztal6, annak kolts6g6t V6llalkoz6 kdteles viselni.

a V6llalkoz6

sz1mira

A Kivitelez6 saj5t k61ts6gdn tartozik biztositani a munkateriilet eszt6tikailag elfogadhat6
lehat6rol6sirt, ellenorz6s6t, megtenri az cisszes 6sszeni l6p6st a k<imyezet 'rzddelm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tev6kenys6gek vonatkoz6s6ban, valamint ,elkeriilni a
szem6lyek, kozvagyon vagy m6sok k6r6t 6s s6rtil6s6t, amelyet a l6gszenny ez:es, zaj vagy
egy6b k6ros kcirnyezeti hat6s okoz. Kivitelez6 a munkatenileten elhelyezett uryugok,
szersz6mok lrzeserol, azokbiztonsiigos elhelyez6s6r6l fokozottan koteles gondoskodni,
ezen vagyonv6delmi kiilts6gek a kivitelezot terhelik. A lak6dpiiletek kdzek;6ge miatt a
munkav6gz6s 06-18 6ra kcizdtt t<irt6nhet, a h6tvdgi munkav6gz6s alkalrn6val zajos
tev6kenys6g nem v egezheto.

5.8.

A V6llalkoz6 kdteles a szabvtnyok 6ltal eloirt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gezni,

a

meg6llapitott hib6kat 6s hi6nyossiigokat halad6ktalanul megsztintetni, az intezked6seket
dokument5lni.

5.9. Amennyiben a kivitelez6s sordn, illetve a j6t6llisi id6szakban olyan hi6nyossrlgok
deriilnek ki, amelyek szakszenitlen munkavdgzdsre vagy cscikkent 6rtdkijL ,.ryugokru
vezethet6k vissza, akkor ezeket V6llalkoz6 felsz6lit6sra, azowral t6rit6sr:nentesen 6s
eg6sz6ben kdteles megsztintetni, illetve a hib6s term6ket kriteles kicser6lni. Amennyiben
V6llalkoz6 15 napon beltil nem tesz eleget afelszolitilsnak, Megrendel6nek joga van a
munk6t V6llalkozr5 kcilts6g6re elv6geztetni, kij avittatni.
5.10. A Vrillalkoz6 k<iteles munkrijrlt olyan gondosan megszervezni,hogy minden el6relithat6
akadrily idSben megsztintethet<l legyen 6s ennek 6rdek6ben Megrendel6 fig;gelm6t ezen
akadily ortatdsokra idSben felhf vj a.

A V6llalkoz6 tevdkenys6ge alatt folyamatosan

5.11.

kriteles teljes konien ds saj6t felel6s
hat6sk<ir6benazdrv€nyes munkav6delmi 6s ttizv6delmi el6ir6sokat betartani ds betartatni,
dolgoz6i r6,szere a munkav6delmi elofr6sok szerinti eg6szs6gtigyi vrizsgillatokat
elv6geztetni, a munkav6delmi oktat6sokat megtartani, a sziiksdges v6delmi 6s biaosft6
eszk<izt ket rendelkez6sre bocs6tani, alkalmazni 6s haszn6latukat folyamatosan
ellen<irizni.

5.12.

A

Vrillalkoz6 munkav6gz6skor olyan g6peket kdteles iizemeltetni, amelyek

az

tizembetartilshoz sziiks6ges 6rv6nyes enged6lyekkel rendelkeznek,kezeldik a sztiksdges
k6pesit6st megszerezt6k, 6s amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocs6trisi lhat6r6rt6[et
nem haladj:ik meg,

5.13. A V6llalkoz6nakaz anyagok 6s eszk<izrik mozgatiisdt estfurolirsdt irgy kell v6lgrehajtania,
hogy az ig6nybe vett kdztertiletek ds azok mtitargyai k6rosod6st 6s s6rtil6st ne
szenvedjenek. Az ig6nybe vett krjzteriiletek helyre6llit6s6val kapcsolatos minden
tev6kenys6g a vrillalkozo feladata 6s azok k6lts6gei is 6t terhelik.
5.14. Amennyiben a Megrendel6 cdlszenitlen vagy szakszenitlen utasitiist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolg6ltatott), a V6llalkoz6 kdteles 6t erre irilsban figyelmeztetni. AnLennyiben a
Megrendelo az:utasititsrlt a figyelmeztet6s ellendre fenntartja, rigy a V6llalkoz;6 a munkilt
a Megrendelo utasit6sa szerint, a Megrendel6 kockrizatdra vegzi el, vagy viiaszt1sa
szerint el6llhat a szerz6d6st6l. A figyelmeztet6s elmulaszt6srib6l ered6 kir1rt a
6. oldal I
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ha annak
v6llalkozo a felelos. A v6llalkoz6 kdteles megtagadni az fiasitbs teljesit6s6t,
megs6rt6sehez vezetne' vagy
v6grehajtSs a jogszabiiy vagy hatos6gi hattrozat
v eizely e,ztetn6 m5sok szem6ly6t vagy vagyon5t'

t<irmel6ket, hullad6kot az 6pitkez6s teriilet6r6l
6s be kell tartani az
hat6s6gi enged6llyel rendelkez o, rendezett lerakoba kelt elsz6llitani,
4512004. (vII'26)
sz6l6
6pit6siris bont6si hulladdk kezel6s6nek r6szletes szabiiya*ol
BM-KVvM egyiittes rendelet el6ir6sait'

5.15.

A bontzisbol 6s 6pit6sb6l sz[rmazo

5.16.

A

5.17.

felv6nulds jellegri szolgiitatilsok 6s l6tesitm6nyek megval6sit6sa - amennyiben
befejezdse ut6n a
szi.iks6ges a teljesitd's6hez - aV6ltalkoz6 feladat6t k6pezi. Aberuhdzits
el kell
felvonul6si tertiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes mell6kl6tesitm6nyeket
bontani., 6s az eredeti 6llapotot helyre kell 6llitani'
csatlakoz6si
munkav6gz6sekhez sztiks6ges ideiglenes viz, csatorna 6s elektromos
stb'
pontok kialakitasa a kivitelezo feladata, 6s kolts6ge. A felhaszn6lt energia, viz,
sztiks6ges,
mennyis6get a Kivitel ezo szfrmla ellen6ben kdteles megtdriteni, amennyiben
az almdr6k felszerel6se is a Kivitelez6 k6lts6ge'

A

6s az
5.18. Alv5llalkoz6k, teljesit6si seg6dek, az alkalmass6g igazoliniiltoz-bemutatott,
6rt6keklsi reszszempontra megaj6nlott szakemberek, egy6b k6zremtikod5k
ig6nybev6tele:

a szetzldes
5.1g.1. Az, alviilalkoz6i teljesit6s osszesitett arinya nem haladhatja meg
val6
r6szv6tele
6rt6k6nek 65%-at. Az alvillalkoz6knak a szerzodds teljesitds6ben
6ltal6nos
arimyii- azhatdrozza meg, hogy milyen ar6nyban r6szesolnek a szerzldds
forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitott e11en6rt6k6b6l'
5.1g.2.

kdzbeszerzdsi eljar6sban az alkalmass6ganak
az eljar6sban
igzzol6s6ban r6szt vett szewezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezddse szerint
(9)
bemutatott kotelezetts6gv6llal6snak megfelel6en, valamint a Kbt. 65. $
a
koteles
6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint
bekezd6s6ben foglalt
"rJt"kb"r
E
teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g igazolilsithoz bemutatott szakembereket'
akkor
helyettiik
sz,ervezetekvagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy
jogut6dl6s
vo,nhat6 Ue masiiae 6rtve az6talakul6s, egyestil6s, sz6tv6l6s ftjan tort6nt
ahelyette bevont
eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember ndlkiil vagy
fj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerzdsi
.-t'.1**U* az adottalkalmass6gi k<ivetelm6ny tekintet6ben bemutatott adatok alapjan
a Megrendel6, mint ajanlatker6 szrikitette az eljirfusban rdszt vev6 gazdas5gi
,r"..p1bk sz6mdt, az erldeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyendrt6kti m6don
megfilel - azoknak az alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek, amelyeknek a VSllalkoz6 a
felelt meg'
ki\zbeszerzesi eljar6sb an az adottszervezettel vagy szakemberrel egytitt

A

V6llalkoz6

a teljesit6shez a

bevont
5.1g.3.A V6llalkoz6 a szerz6dds megkot6s6nek id6pontjSban, majd - a k6s6bb
koteles
alatt
idotartama
alv6llalkoz6k tekintetdben - i szerzod6s teljesit6s6nek
amely r6szt
el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alviilalkoz6t bejelenteni,

az adott
vesz a szerz6d6s-teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 k<izbeszetzlsi eljar6sban
az
alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egy0tt nyilatkozni vagy
venni
6rintett alv611a1koz6 nyilatkozat6t benyrijtani an6l is, hogy az iltala igdnybe
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kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll a megelozo kozbeszerzesi elj6r6sban eloirtkiz6r6 okok
hat6lya alatt.
5.1 8.4.

5.19.

A teljesit6sben r6szt vev6 alv6ll alkozo nem vehet ig6nybe az alviilalkoz6i szerzi5des
6rt6k6nek 65yo-il meghalad6 m6rt6kben tov6bbi kozremrik<idot.

A Yiilalkozo viilalia,
rij rahaszno sitj a a j

5.20.

e

hogy a kivitelez6s sor6n bontott anyagokat lO 'yo ar6nyban

len beruhiiz6son beli.il.

A

Szetz6do Felek meg6llapodnak abban, hogy az 5.19. pontban meghat6rozott v6llal6s
az 6pitdsi napl6ban dokument6lj6k. A v6llal6s nem teljeriit6se hib6s
telj esit6snek min6stil.

teljesit6s6t

6. SzerzSd6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6-1. K6sedelmi k<jtb6r: V6llalkoz6 a Ptk.6:186. $-rrnak megfeleloen k6sedelem eset6re
minden k6sedelmes naptiri nap utiin, a k6sedelembe es6s idopontj6t6l a t6nyleges
teljesit6s napjrlig 50.000,- Ft/naptriri nap, de legfeljebb a neti6 izerzodes szerinti
ellenszolgrlltatas20%o-6nak megfelel6 m6rt6kti k6sedelmi k<itb6r ftzetesetv6ltlalja.

6.2. Hibris teljesit6si krltb6r: Vrlltalkoz6 a Ptk.6:186. $-6nak megfelel6en hib6s teljesit6s
eset6re minden hib6s teljesit6ssel 6rintett naptiri nap ut6n, a hiba be;ielentis6nek

id6pontj6t6l a hibamentes teljesit6s napjriig a szerzldds szerinti, 6ltal6nos iorgalmi ad6
n6lktl sz6mitott ellenszolgriltat6s 0,66 %o-alnaptirtnap, de legfeljebb a hibris tJljesit6ssel

6rintett munkar6szre es6 nett6 szerz6d6s szerinti ellenszolg6ltat6s 20 %-anakmegfelelti
m6rt6kri hibds teljesit6si k6tb6r fizet6s6t v6llalja.

6.3. Meghirisulisi kdtb6r: A

szerzodls a V6llalkozonakfelr6hat6 okb6l t<irt6n6 m,eghirisuliisa
esetdn aY6'llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-6nak megfelel6enaszerz6d6s szerinti, tartal6kkeret 6s

iiltaliinos forgalmi ad6 n6lkiil sz6mitou ellenszolgiiltatis20o/o-inakmegfelel6 m6rt6kben
meghirisul6si ktjtb6r fizetdsdt v6llalja. A szerzodes akkor tekinthet6 meghirisultnak, ha
- v6llalkoz6 a teljesit6st jogos/mdltrinyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesit6skizir6lag aYiilalkoz6 6rdekkdr6ben felmenilt okb6l lehetetlentil el
- amennyiben a k6sedelmi k<jtb6r m6rt6ke el6ri a nett6 viillalkoz6i dij 20 o/o-itt, ateljesit6s
meghirisultnak tekintend6
- amennyiben a hib6s teljesit6si kritb6r m6rt6ke el6ri a hibris teljesitdsisel drintett
munkar6szre es6 nett6 v6llalkoz6i dij 20%-ilt a teljesit6s meghirisultnak tekintendri.

6.4. A ktitb6r 6rv6nyesit6s6nek m6dja: A Megrendel6 kdtbdrig6ny

6rv6nyesit6sre vonatkoz6
egyoldahi friisbeli jognyilatkozatinak - az ok megieldl6s6n tril - r6szletesen tartalmaznia
kell a ktitb6r 6rv6nyesit6sdt megalapoz6 t6nyeket, valamint a kcitb6rez6sisel 6rintett
tev6kenys6gek megielcil6s6t. A Megrendel6 az6rv6nyesithet6 k6tb6rt jogosult afizetendo
ellen6rt6kbol visszatartani, vagy az adott megrendel6s teljesit6s6nek igazol6;rit a kdtb6r
megfizet6s6ig megtagadni.

6.5. El<ileg-visszafizetlsi biztosit6k: A V6llalkoz6 eloleg ig6nyl6se eset6n u igenyelt
el6legnek a Kbt. 135. $ (7)bekezdds6ben eloirt Soh-on feltli r6sz6nek megfeleld
-Z.tJni,
a Megrendelo javitra
sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se szerinti biztositdkot bocsilt a
Megrendel6 rendelkezdsdre. Megrendel6 a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s a) porrtja szerinti
form6k mellett a Kbt. 134. $ (6) bekezdds b) pontjrlnak megfelel6en elfogadja a
8. oldal
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50%-os
Vallalkozo c6giegyzesre jogosult vezeto tiszts6gviseloj6nek vagy legal6bb

legal6bb 5O%-os
kozvetlen t"f4ftiresszel ieridelkezo tulajdonos6nak, vagy eg1{ittesen
tulajdonosainak
szem6ly
tulajdonr6sszel rendelkez6 term6szetes

kozvetlen

kezess6plv6llal6s6t is.

a teljesitds biztosit6kakdnt a szerzodes szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nos
teljesit6si
forgalmii ad6 n6lktil sz6mitott ellenszolg6ltatiLs 20 -tlnak megfelelo m6rt6kti
szerint
biztositd:kot bocs6t rendelkez6sre. A teljeiit6si biztosit6k - a v6llalkoz6viiaszt6sa
amelyet
- a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s6nek a) pontja szerinti form6ban biztosithat6,

6.6. A Vdllatkozo

izirzodeskot6s idopontj6ban (a szerzod6s hat6lybal6p6sdig) kell
bocs6t6sa
rendelkr:zesre bocs6,tani, illetve igazolni. A teljesit6si biztosit6k rendelkez6sre
a szerz(tdes hat6lybal6p6s6nek felltdtele. A teljesit6si biztosit6knak a teljesit6si hat6rid6
utols6 rnapj6t k<rvetd 30. napig 6rv6nyesnek 6s lehivhat6nak kell lennie, illetoleg
legk6s6bb

a

rendelkez6sre kell 6llnia.

6.7.
6.g.

j6t6lltlst villlal, j6t6lltisi jegy
J6t6ll6s: A V6llalko z6 az 6tadott munkar6szekre 36 h6nap
kibocs6t6stlval.
A V6llalko z6 a j6tallitsi ig6nyek biztosit6kakdnt a szerzSd6s szerinti,
m6rt6kri
6ltal6no,s forgalmi ad6 n6lkiil szdmitott ellenszolg6ltatis 2o/o-inak megfelel6
j6t6l16si
bizosit6k
- a
j6t6ll6sii bia6sit6kot bocs6t a Megrendelo rendelkezdsdre. A
v6llalkoz6 viiasztfusaszerint - a Kbt. 134. $ (6) bekezd6sdnek a) pontja szerinti form6ban
rdgzitett
biztosithat6, amelyet legk6s6bb a teljesit6s id6pontj6bal, azaz a szerzodesben
j6t51l6si
biztosit6k
teljesit(:si hataridoig kel'i rendelkez6sre bocs6tani, illetve igazolni. A
a
j6t6ll6si
biztosit6knak
A
rendelkez6sre bocsrit6sa a teljesit6s igazolisanak felt6tele.
lennie,
j6t6ll6si id6 utols6 napjfit k<ivet6 15. napig 6rv6nyesnek 6s lehivhat6nak kell
illet6leg rendelkez6sre kell 61lnia.
J6t6l16si biztositdk:

a v6llalkozo a 6.7. pont szerinti j6talt6si jegyet a mriszaki 6tad6s-6tv6teli
ki,
eljar6s lezix1sttig nem adja 6t a Megrendel6nek, a teljesit6sigazol6s nem adhat6
iliet6leg a Megrendel6 a 6.1. pont szerint k6sedelmi k6tb6rt 6rv6nyesit.

6.9. Amennyiben

a Megrendel6
6.10. B6rmelLy nem szerz6d6sszeni teljesit6s jogfenntart6s n6lkiili elfogad6sa
a
Megrendelot
a
amelyek
r6sz6r6l nem 6rtelm ezhetojoglemonddsk6nt azon igdnyekr6l,
szerzSd6ss zeges kovetkezm6nyek6nt me gilletik'

7.

Ery6b szerz6d6ses felt6telek

A Vllllalko z6 elfogadja az Allanti Sziimvevoszek, a Korm6nyzati Ellen6rz6si Hivatal,
ellen6rz6s6re feljogositott szervezetek ellenlrz€si
tov6btr6 atitmogatitJfeitrasznflrisanak
-illetve
a kozpenzek felhaszn6l6s6nak nyilv6nossitgfu6l sz6l6
jogosuLlts6giit,
vonatkoz6an a
rendelkez6sek 6rtelm6ben - u -egk6t"t do szeruod6s ldnyeges tartalmira
a
kdvetelm6nyeket
e
6s
meg
ti$eko',ztatitst i.izleti titokra hivatkoz6ssal nem tagadia
is
szerz6d6s teljesit6s6be bevonni kivant valamennyi alv5llalkoz6val szemben

7.1.

6rv6nyesiti.

1.2.

jelen
A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezd6s6nek d) pontja alapjan
iizleti
szerz(d1s nyilv6nos, annak taiilmeval6s teljesit6s6vel kapcsolatos tfujdkoztatis
titok cim6n nem tagadhat6 meg.
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7.3.

A jelen szerzodes teljesit6se sor6n a Megrendelo reszerol
megrendel6sre, 6s a telj esitds igazolilsfu aj ogosult szem6ly:

a Vrillalkozct utasititsira-

Lak0zi G r{b o r vd ros iize m eltet6s i o sztillyv ezet6
Lev6lcfm: Szombathely Megyei Jogri v6ros polgiirmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 06-941520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

A jelen szerz6dds teljesit6se sor6n a Vfllalkoz6 r1sz6r6l a
nyilatkozatt6telre 6s kapcsolattartrisra j ogosult szem6ly:

szerzocl1s kapcsiin

Koroknai R6bert iig5rvezet6
Lev6lcim: 9700 Szombathely, petdfi S. u. 32.
Tel.: +36-301582-6501
Fax: +36-941951-286
e-mail : alpokterra@alpokterra.hu
7

.4. A V6llalkoz6 kijelenti,

hogy e szerzodds mell6klet6t k6pezo, az alla11thdztart6sr6l sz6l6

20ll- 6vi CXCV. tcirvdny 41. $ (6) bekezd6s6ben 6s 50. g (1) bekezd6s c) pontjdban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjitn a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCVI. tdrv6ny 3. $ (l) bekezd6s l. pontja szerinti itl6that6 siewezetnek min6stil.

8. A szerz6d6s

m6dositisa

8.1. A Felek

csak a Kbt. 141. $-riban meghatirozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatjrlk
a szerziid9,snek a felhiv6s, a kozbeszerz6si dokumentumok felt6telei, illetrileg az ajinlat

tartalma

al apj

rln me ghatfur o zott

16

sz6t.

8.2. A Felek togzitik, hogy nem minrisiil a szerzldds m6dositrisnak a 7,3. pontban
meghatdrozott kapcsolattart6 szem6lyben, illet6leg az elerhetos6gben bektivitkezett
b6rmely viitozis.

9.

Jogviszony megsziin6se

9.I. A szerzodls a teljesitdssel,

a szerzldds id6tartamdnak lejdrat6val, b6rmelyik f6l jogut6d

n6lkiili megsztin6s6vel, a teljesit6s lehetetlenne vitlfusdval, illet6leg azbn.ali fratafyt
felmondiissal sziinik meg.

9.2.

Brlrmelyik fel jogosult

a

jelen szerzlddst azowralihatdllyal felmondani a m6sik fel srilyos
A srilyos szerz6d6sszegds eseteit a 9.3. 6s a9.4. pofihatiroizza

szerz6d6sszegdse eset6n.
meg.

9.3. A v6llalkoz6

reszerbl a szerz6dds srilyos megs6rt6s6t jelenti, ha
a) vrillalko z6 a teljesit6st j ogos/m6ltdnyolhat6 ok n6lkiil megtagadj a
b) a teljesitds kizir6lag a V6llalkoz6 6rdekkrir6ben felmeriilt otbOit.t
el
c) amennyiben a k6sedelmi kotb6r m6rt6ke el6ri a nett6 v6llalkoz6i dij "t.tlentil
20 %-6t,
d) amennyiben a hib6s teljesit6si k<itb6r m6rt6ke el6ri a hib6s teljesit6ssel 6rintett
munkar6szre es<i nett6 viilalkoz6i dij 20%-6t.
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srilyos megs6rt6set jelenti
a) az eg,yittmrikoddsi szab6lyoknak a V6llalkozo szerz6d6sszeni teljesit6s6t lehetetlenn6
tev6 megs6rt6se,
b) ha a Megrendelo a VSllalkoz6 fizet6si felszolitdsa ellen6re esed6kess6 v6lt fizet6si
kotelezetts6g6nek neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi idopontot kcivet6 60 napot

9.4. A Megrendelo reszerol a szerzod6s

meghalad6an sem tesz eleget.
Megrendel6 jogosult 6s egyben kriteles

9.5.

a szerzodest felmondani - ha sztks6ges olyan

hataridt;vel, ariely lehetove teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6t6s6r6l
gondosl<odni tudjon -, ha
tulajdoni
i) u V'61lalkoz6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 jogk6pes
r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
szer/ezet,amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban
meglhat6rozott felt6tel

;

U; a Vz[tatkoz6 kcizvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
jogk6pes
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint
szeryezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb)
alpo ntj 6ban me ghatir ozou fe lt6te1.

A Kbt. 143. $ (1) bekezd{s6nek megfelel6en a MegrendelS a szerzoddst felmondhatja,
vagy - ir Ptk.-ban foglaltak szerint - aszerzod6st6l eltillhat,ha
a Kbt.
ay Teltetlentil sztiks6ges a szerzodls olyan ldnyeges m6dosit6sa, amely eset6ben

9.6.

141. $ alapjan itjkozbeszetzdsi eljar6st kell lefolytatni;
b) a VlillalkoiO nem biztositja a Kbt. 138. $-5ban foglaltak betart6s6t, Yagy a V6llalkoz6
szern6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-6ban foglaltaknak.
9.7

Megrerrdel6 kciteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
el6llni, ha a szerz6d6s megkdt6s6t kdvetSen jut tudomdsitta, hogy a V6llalkoz6
tekintet6benakozbeszerzesi.t3ara. sor6n kizin6 ok 6llt fenn 6s ezertkikellett volnazirni
a kdzb,sszerz6si eljrlr6sb6l.

.

Ha a lvlegrendel6 a v5llalkozisi szerzod6st a fentiek alapjan felmondja, rigy a V6llalkoz6
6s a N{egrendelo k<izdtt elsz6mol6si jogviszony keletkezik. A MegrendelS felm6ri a
V6llatlroz6 iital a felmondrisig szakszerfien 6s megfelel6 min6s6gben elvegzett
feladato[rpt.6tveszi 6s ellenertqk6t a V6llalkoz6nak megt6riti. A Megrendelo az elozo
m6dszefrel 6tvett 6s felmdrt munk6k ellen6rt6k6b6l levonja ail. a k6rii. amely a hib6s
vagy szakszertitlen munkardszek kijavit6s6b6l, illetve mrls v6llalkoz6 munk6ba tdrt6n6

9.8.

bevoniis6b6l erednek.
10.

Zhr6 rendelkez6sek

10.1

. A Felek megrillapodnak abban, hogy a kdzdttiik felmertil6 esetleges jogvit6t - fokozott
egyiittmrikriJOsi iOtetezetts6g mellett - thrgyalfusos titon pr6b6ljak meg rendezni, ennek
eset6re a jogvita eldcint6sdre hat6skortSl ftigg6en kik<itik a
"i.d*eryt.lens6ge
Szombathelyi Jar6sbir6s6g, illet6leg a Szombathelyi Torv6nysz6k illet6kess6g6t.
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10.2.

A jelen

szerzodes elviiaszthatatlan mell6klet6t kepezi az alfunlatteteli felhfv6s, a
kdzbeszerzdsi dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleir6s), az eljirits sordn
feltett k6rd6sek 6s azokra adott v6laszok, valamint a V6llalkoz6 ajinlata.

10.3. Jelen szerzbdes magyar nyelven k6sziilt.
magyar nyelv szabhly ai 6rv6nyesek.

A

szerzodes b6rmilyen drtelmeztise eset6n a

10.4. A jelen szerz6d6sben nem szabfiyozott k6rd6sekben a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi
CXLU. tcirv6ny (Kbt.), a Polg6ri Trirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6nr6ny. (Ptk.),
valamint a 3.3. pontban felsorolt jogszabiiyok rendelkez6sei azirinyadok.

10.5 Szombathely Megyei Jogri Vdros Onkorm6nyzata kcitelezetts6gv6llal6si, ellenjegyz6si
utalv{nyoziisi 6s 6rv6nyesit6si elj6r6s6r6l sz6l6 4/20L4. (XI.l7.) szitmu polg6rmesteri
utasftiis alapjrin jelen szerzodds alilirdstralll6s Kriroly alpolg6rmester jogosult.
11. Hatflybal6p6s
Jelen szerz6d6s

mindklt f6l iltali alilirisinak napjdn l6p hat6lyba.

A

Felek a jelen szerzoddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot c6gszeni al6ir6sukkal
hagyjrlk j6v6. Jelen szerzodds 4 (n6gy) eredeti p6ldanyban k6sziilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti
p6ldany a v6llalkoz6t, 3 (harom) p6ldrlny pedig a Megrendel6t illeti meg.
Szombathely, 2018. december

2o,

Szombathely Nulegyei Iogri V6rc
Onk{rmanyz rta

Kdpviselo neve:

A kotelezetts6gvftllal6st
2018. e" ../.?.,...h6

ellenjegyezte:

k

St6g
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