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V6llalkozrisi szerz6des

arneiy ldtre.jott egyrdszr]ol a
Neve: Szornbathely Megyei .nogri V:iros Onkorr4fnyzata
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Tel.: +36-94/520-100
Telefax: +3 6-941 520-264
Banksz6mla szaftia: 10? 1 8001-00000003- 25300359
Allamhhztart6si egyecl i azon o:; it6 1 n Uf't ; 1 4321
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K6pviseli: I{ornIok Zsolt ArLdr"As vezerigazgato
(a tov6bbiakban, mint V6llalhoz6)
tov6bbd
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Szdkhely: 9700 Szombpthely, Bdl<e tdr 1.
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Telefon: 06-70-3 3 863
Fax: +36 94-314-893
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Kdpviseli: Izer G|bor
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(a tov6bbiakba.n, mint $6llaitkoz6)
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A szerz6dr6s tf rgya

I.l. A

Felek rogzitik, hogy a Megrerrdelo, rnint aj6nlatk6r6 ,A TOP-6.3.2-I5^.SHl-2016-0000t
azono;i[tdszdmu,'lSzombathelyi Sportliget fejlesztdse" clmii projekt keretdben a 9700
szambathety, sporiltiget, .37s8/2 hr,yz. ataii if
rafiilri",,rZ:,"Vii, kererdben,,
tiirgyban a kdzbefzerz6sel<16l szolo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a rov6bbiakban Kbt.) alapj1n
lerolytatott netnzefi n1,ilt l<ozbeszerzdsi elj6r6sban hozott dontdsdnek megfeleloel az l. r6sz
(melynek tdrgya: Sporl.liget, 375812 hrsz. alafti ingatlan fejlesztdse) vorratkoz6.s6ban a
V6llalkoz6val kcit $zerz:odest
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kozbeszerz6si elj6r6s sordn alkalmazott drtel<el6si szeurpontokra tekintettel V6llalkoz6

ai6nlat6nal< ert6keldsre keri.il6 elemei az alAbbial<:

R6szszempont
1. Osszesitett nett6 aiilnlati 5r

(HUF

7'77 45',\ -

2. J&A[6n m6rt6l<e a 18112003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. ds 4,
rnelldkletdben nem meghatdrozott 6pi.iletszerkezQtel<re 6s az
itmdnyekre (h6nap): (min. 36 h6nap, max. 60 h6nap)
Az elvegzendoo dpitdsi
epitdsi tevdkenvsde rnin6sd
min6sdse:
a) azajhnlattevo v6llalja, hogy kizdrolag I. oszt6lyii minosdgii
3.

6pit6anyagot 6pit be (igen/nem);

(Az Ajdnlatktlr6 ,,I. osztAlyir rninosdgii dpit6dnyag" alatl
b6rmely olyan dpit6anyagot ert, amelyet nefft az 6pitdsi terrndk
6pitmdnybe tcirt6no betervezdsdnek 6s be6pitdsbnek, errnek
sor6n a teljesitmdny igazolinhnak 16szletes szab6lyairol szolo
27512013. (VIl. 16.) I(orm. rendelet 3. S (2) bel<ezdds b) pontja
szerinti bontoftkdnt 6rt6kesitenek, es amely reridelkezil< az
6pitdsi termd:k 6pitmdnybe tort6no betervezdsdnel< es
be6pitds6nek, ennek sor6n a teljesitm6ny igazol6s6pal< rdszletes
szabhlyairol szolo 27512013. (VII. 16.) Korrn. ren{elet 3 $ (2)
bekezdds a) pontj a szerinti gy 6rtoi te lj es itrndnynyi atlcozattal. )
b) az aj6nlattev6 v|llalja, hogy a kivitelezps sordn a
I

kornyezetvddelmi, fenntarthat6s6gi

figyelernbev6teldvel

a

l<o[etelmdnyel<

keletkez6 hLrllad6k

rnennyis6get

minimaliz:6lja (igen/nem) (Az Ajhnlatkdro a keletkbzo hLrlladek
menhyis6g6t minirnaliz6l6sa alatt azt erti, llogy az a.jdnlattevo
vf,llalja, hogy az dpitds sor6n keletkez6 hLrllad6l< rnennyis6ge
nem 6ri el az tipitdsi 6s bont6si hulladdk l<ezeldsenek rdszletes

szabllyair6l szol6 4512004. (VIL 26.) BM-KvIM egyiittes
rendelet 1" r;zAmf melldklet szerinti thbl|zatban kozolt
mennyis69i ki.iszob6rrdket)

c) az aiSnlattev6 v|llalja, hogy a kivitelezEs sor6n a
kornyezetvdde lmi,
fenntarthat6s6gi kovete lmenyek
figyelembev6tel6vel legal6bb EURO 3-as szabv6nynal<
megfelel6 motorral szerelt j6rrnirveket, murrkag6peket haszn6l

d) az ajdnlattevo v|llalja, hogy a kivitelezds sorhrr a teriileti
adotts6gok maximSlis figyelembev6tel6vel a sportliget
mtikocldsdnek, 6s a kozirti, valamint a gyalogog kozlekedds
zavaftalarrsdedt
larrsdgdt biztositia (i(igerr/nem)
serr/nem)
1,2,

A V6llalkoz6 az igenyelt feladatok

ell6t6s6t

- a Megrerrdelo

igen'yeit fi$yelembe v6ve, a jelen

szerz6ddsbe n rc gzitett fe lt6telekke I - v6 I I alj a.

L3. A szer:zddds t6rgya:

A TOP-6.3,2-15-SH1-2016^00001 azonos[tdszdmu ]Szombathelyi Sportr'iget ftb!lesztdse " cimdi projelct
keretdben a 9700 Szombathely, Sportliget, 3758/2 hrsz. alatti ingtttlan fejlesztdse vdllalkozdsi
szerzddds k:eretdben

A beruhdzds rdszletes feltdteleit aszerzodes mell6l<letet l<epezo

2.

miisz-al<i leirdstbrtalmazza.
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Az .3. pont szgrinti

1
leladatok r6szletes miiszaki leirhstt a kozbeszerzdsi eljd r6s sor6n
rendellcez6sre bocs6tc,tt ktiztteszerz|si dokume4turnok tartalnazzhk, arnelyek jelen szerTodls

1.4.

elv5laszthatatlan mel ldlkletei.

A teljesit6s helye:
Magyarorszhg, 9700 S!ombarlhely, Sportliget, 3TBBl4, 375811, 315812, 375813, 315Bl(i, 375\ll,
1.5.

31 5818, 4\1 57 I t hrsz-ri

2.

A

2.1.

ingatlanok

szerz6d6s id6tartafna:

A teljesit6si v6gh4t6rid6: szerzodlshatillybal(pds6tol sz6mitott 250. nap
R6szhatSrid6k:

I.

r6szhathrid6:

A

25 %los k6sziiltsdgi szint el6r6se

a

szerzodlskot6stol

br;ruh6z5s sor6n 50 o%,os k6sztilts6gi szint el6r6se

a

szerzoddskot6stol

75 7d-os kdsziilts6gi szint el6r6se a

szerzod6,skot6st6l

be,ruhSz6s sor6n

szSmftott 75 napo4 beliil.

II.

re:;zhatSrid6:

szhmiLott.

IlL

1

A

50 napon

rdiszhat6rido:

A

bdiil.
b'eruh6z6s sorSn

sziamitotl" 200 napdn beltil.
V6ghatarid6: A b{ruhdzdLs sor6n 100 %-os k6sztilts6gi szint eldr6se, amely mdr magSlLa

a mriszaki Stad|s irfv5tetli elj6rds megindit6ls6t 6s az izemeltet6shez haszn6lathoz
valamennyi engedplye:z6r;i

firglalja

sziiks6ges

elj 5r6s megindit5s6t.

2.2. A munkatertilet 5lad6:;6r'a a szerzodds il5;iritsilt kovet6en legkdsobb 10 munkanapon beliil sor
kertl, amikor tt V6lllalkoz6 a munkateriiletet koteles 6tvenni, 6s az epit6si munk5ka1.
megkezdeni.
3. Vdllalkorufsi

dij, fizef6si l'elt6telek

A

Felek meg6lltalpodnalc abban, hogy a Y6llalkoz6t az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ell6ths;66n ossir{sen 730.773.453,- Ft + 27% 6fa, azaz Hdtszhzhannincmilli6hdtszfzhetvenh6rQmezer-negyszindtvenh6rom forint * 27o/o ifa m6rt6kri v6llalkozSsri dij illeti
meg.
Az: egyesi rdszfela{atol:ra vonatkoz6 v6llalko26si dij a csatolt rdszletes kolts6gvetds sze,rint.

A

vSllall<oz6si rlij tarlaltnazza a felhiv6sban 6s a dokumentS"ci6ban meghatdrt>zL:tt valamennyi
feladat r:llendrtdk6t. r\ vdllalkozbsi dij er4ellett tartalmazza a szerz6d6ssz:erfi teljesit6shez:
sziikstiges, a ft:lpdatleir6t;ban meghat6roztlrtt mennyis6gi 6s min6s6gi eLv6rSsoh szerinti
valameruryi kolt$6get. A szhmla kifizetds6nek feltdtele a Megrendelo liltal al6irt, a.
szerzdrd6sszerii tpljesltdsre vonatkoz6 te[esit6sigazolSs. A teljesit6sigazoliist :2 (kettr5)
p6ld6nyban kell ell6szfte,ni. A szhn:iirt egy erpdeti 6s k6t m6solati pdlddnyban kell benlrujtani.

Ut6la1;os szfimsz,ali-, mennyis6gi-, 6s miiszdki dszrev6telekre val6 hivatkoziissal a v|lla.lkcszoi

dij 6s a hattrido n$m m5<losithat6.

Az

nyfjt mindazon munlt6k elv6gz6s6re 6s felmeriil6 kolts6gekre,, annelyek
pontban meglhatfirozott munkSk szeruoddsszerii, szakszerii 6s komplefl.
mergval6sft5silho:2. A \'Sllalkoz6 a :szerzodlsos 6ron feliil semmilyen cimen tobbletkoltsdget nem
Stalfinyhr fedepetet

sztiksdgesek

az

I.

6n,6n)resithet.

Abban az esetbenl, arnerrnyiben aY6llalkoz6 a vSllalkoz6i dijat alulprognositti:z6lta., az ebbol
ered6 pluszkolts6$eket, l,iadSsokat stb. nem lilrithatja 6t a Megrendel6re 6s ez, nem nnenl.esiti a.
teliesft6si kotelezltts66; al6l. A nett6 v6llalkoz6si dijon feliil zL Megrendel6vel szembe,n csak azi
rlltal6rros forgalnfi ad6 (6fa) 6r'v6nyesithe[o. A szftmllzhshra es a p6nz;iigyi leljesitdsre
egyebektren a teljdsit6s ic[6pontj6ban hatSlyos Lfa szabSlyok 6s 5fa o/o alapjhn keriilhet sor.
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a jelerr szerzodds ellendrlEkdt a TOP-6.3.2-15-SH1i2016-00001 k6dsz6rni
Sportliget fejlesztdse" qfmri projekt kerert6ben elnyert trimogat5sb6l

A szerzSd6s ulofinanszirozasu.

A \/6llalkoz6 h6rom

r1szszLmlirt 6s egy ve$szftmlffi jogosult bernyirjtalia kove,tke:6 iitemezds

szer:1nt:

- I. r6szszhmla'. az I. reszhatitridore eloirt mtiszaki tarlalom teljesitds6J kovet6cn a kivitelez6si
dij :nett6 osszeg6nek 25 o/o-a 6rt6kben;
- IL reszszimla: a II. reszhathridore eloirt rmriszaki tartalom teljesitds6t kovetoen a kivitelez6si
dij .nett6 osszeg6nek 25 Yo-a 6rl6kben;
-

llf.

reszszhmla: a

IlL

reszhatftrid6re el6frt l,niiszaki tartalom teljesitds6t kovetSen a kivitelezdsi

dij nett6 osszeg6nek 25 Vo-a 6rt6kben;
- V6gszrimla: a teljesit6s 100 %-os k6sziilt$dgdndl a kivitelez6si dij

net16 ossz:eg6nek 25 %o-a

6rtd,kben.

A szilml|zfsra

a leigazolt teljesit6st kovetoQn keriilhet sor. A teljesit6st igazol6 okirat a szfimla
mell6klet6t kell, hogy k6pezze. A vlgszfi:rrlltt az elolegsz5ml6rzal csdkkentett m6r16kben kell
ki6llitani.

Amennyiben a szSmla tartalmaz a projekt keret6ben elsz5mc,lhat6 16s nem elsrdmolhat6
koltts6geket is, akkor ezeket a koltsdgeket $zbml6n beliil k6r1iil,r l,iilori t6telk6nt megbontva
szerrepeltetni.

Kivitelezo a szhmlin koteles felttintetni az allbbiakat:
o a kozbeszerzdsi szerzodes eredm64yek6nt kotott v6llalk.oz:5si lzerzi\de:; sziimlt
o projekt azonosit6 szima: TOP -6.3.2-L5-SH1 -20 1 5-0000 1
o bankja nev6t, banksz6mlaszfumot, Qd6szdmot, TEAOR :;zitmat
o Megrendelo nev6t, cim6t, ad6szhnht
Fel kell tiintetni a,,r6s:zszhmla" vagy ,,v6gszfimla" megnevezdst irs.
Minden rdszszfimlilt es avdgszhmlilt a
tdtelekre bontva sztiksdges ki6llitani.
kcjvet6en hat\rozza meg 6s adja 6t.

szerinti formSban

hat|lyba l6p6s6t

A

:;zerzod6s thrgya szerinti 6pit6si beruh626s az 6ltal6nos tlorgaLlmi a.d6r6l :;:z,o16 2007. evi
CXXVII. torvdny 142. S (1) bekezd6s b) pontja alkalmazilsihan 6pit6si hatr5sdgi enged6lykotr;les, ezdrt fordito.tt ad6zils a16 esik. Az 6pft6si munka ell,en6rt6kdrol szirl6 szlmlftkat a
Megrendel6 rlszdreApa nerctit kell kiSllitani.

A fizet6si felt6telek:
A lr4egrendel6 a Kbt. 135. $ (8) bekezdds6nqk megfeleloen a szerziid6s - SltalSn,os lbrgalmi ad6
n6llriil szitmitott - elsz6molhat6 osszege legfeljebb I0 Yo-6nak:, m$gfelel6 rn6rt6kii eloleg
ig6rrybev6teldnek a lehet6sdg6t biztositja el6[eg-visszafizet6si biztositdlq ellen6ben.

Az el6leggel avegszhrnlSb6l kell elszdmolnif

Az dpitdsi

beruhdz6sok, valamint az lpitesl beruhfz6sokhoz kaposol{d6 tervez6i 6s m6rnoki
szolg6ltatdsok kozbeszerzdsdnek r6szletes szabSlyair6l sz6l6 32212015. Q(. 30.) Korm. rendelet
(a tovSbbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-5nak (1) bekezddse alapjSn a M.egrendel6 a
Kbl.. 135. $ (8) bekezd6s6ben foglalt el<lleget a Y6llalkoz6 kdrds6le legkds6bb az lpitdsi
munkateriilet fitadisht kovet6 15 napon beliil koteles kifizetni,

f
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A Mr:grendel6 a! dpitdsi beruhdz6sok, valamint az epitlsi beruh6z6sokhoz kapcsolodo tervez|i
6s m6rrroki szolgSltat6sok kozbeszerzdsdndk r6szletes szabiiyairol szolo 3i212015. (X. 30.)
Kom. rendelet 321A.-3218. $-6nak megfeldloen a l<ovetkezok szerint fizeti hi a szerzod6sben
foglalt. ellen6rtdl<gt:
,,3211\. ll (1) Az a]i6nlatk6r6kent szerzodo fdlf valamint - eur6pai uni6s tdrnogat6s eset6n szdllitoi
kifizet6s sor6n - kifizetdsre kdteles szervelst,ha az ajbnlattevokdnt szerzldo fdl a teljesit6shez
I
alvSlllalkoz6t verst igdnybe, a Ptk. 6:130. $ (l)-(2) bekezd6s6tol eh,6roen a kovetkezo szab6lyok
szerint koteles eLz ellenszol gfitatdst teljesiteni:

a)

az ai6nlatte.v(k6n1 s;zerzddo felek legkdsSbb a teljesit6s elisrrerds6nek id6pontj5ig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajfnlatker6nek, hbgy koziiliik melyik nnekkora cisszegre jogosult az
ellenszolgSlt4tes b6l;

b) az tisszes aj{nlattev5kent
c)
d)
e)

szerzod6 fel legk6s6bb a teljesitd:s elismer6sdnek iddpontj6ig
koteles nyilafkozatc,t tenni, hogy az fl[ala a teljesit6sbe bevont alv6llalkoz6k egyenk6ni
mekkora tiEszegre jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejrileg felhivja az
alvlllalkoz(ikpt, hogy 6llits6k ki ezen szAmlilikat;
az ajhnlatte"rfkdnt :;zerz6do felek min{egyike a teljesft6s elismer6s6t kovetoen dllftja ki
szhmlLjtL at szhmlitban rlszletezve az alvilllalkoz6i teljesft6s, valamint az ajfunlattev6i
teljesitds m6(6kdt;
a c) pont szerint a szbmlitban felpiintetett alv6llalkoz6i teljesitds ellend:rt6k6t az
a-iirnlatkdroklfit szeruod6 f6l - eur6pai uni6s t6mogat6s esetdn sz6llit6i kifizetdis sor6n a
kifizet6sre kcjteles si:ewezet - tizenot naflon beliil Stutalj a az ajilnlattevoknek;
tz qhnlatte''rgk6nt szerzodo f6l halad6ktdlanul kiegyenliti az al'villlalkozol< szfumlilit, yagy az
a.lv|llalkoz(rvfl totott szerz6d6sben f6glaltak szerint az alvilllalkoz6i dij egy ieszet
vlssjzatartJa;

0
g)

a:2 ajhnlatterv$kdnt szerzodo
mhsolatait;

felek 6tadj6k az e) pont szerinti Stutal6sok

iga;zoli{sainak

a',2 aifinlattr:vpk6nt szerzodo felek 6ltal benyirjtott szdmlilban megjelolt, f6vdllalkoz6i
teljesitds ellepdrtdkrlt az ajfinlatkdrSkdrit szerzldo f6l - eur6pai uni6s rtrimogat6s eset6rr
szdlllit6i kifi2gt6s sorSn a kifizet6sre kbteles szewezet - tizenot napon beliil lrtutalja az
a_i 6n I attev6k e\tt szer izo d,6 fe I eknek;
h) ha az ajhrl{ttev,Skdnt szerzldo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettsdg{t nem teljesiti, az ellenszolgilltatils fennmarad6 rlszdt a.z ajinlatkero (.vagy zr
kilizetdsre ko[eles s:zervezet) orzi, 6s az akor illeti meg az ajfinlattev6t, ha az ajinllxidrti
r(lszr5re iga;:;o[ja, trctrry az e) vagy az f) pont szerinti kotelezetts6gdt teljesftette, vagy hitelt
6r:demlo irattll igaz<>lja, hogy az alvillalkoz6 vagy szakember nem jogosrult az ajhnlaltev(\
|lltal a b) pon! szerint bejelentett dsszegrq vagy annak eW reszere;
i) rdszlren vag,y egdsztren eur6pai uni6s t6inogat6sb6l rnegval6sftott kozbesz,erz|,s esetdn a dlt
prrnt szerinti liat6rid6 harminc nap.
(2) A l'elek kizix6lag az (l)bekezd6s g) ponlja szerinti ellenszolg6ltatSs heLlasz{.ott teljesftds6trerr
6llapodhatnak rneg a lltk. 6:130. $ (3) beke4d6s6nek megfelel6en. A 32lEl. g ('2) beiezd r5s6t az
aj:inlaLttevdkdnt :;lerz6dtr fdllel szermben csak az (1) bekezd6s g) pontja szerirrLti osszegre leher
alkalrnaini.
(3 ) Hrr a;z ellens;z:dlgfllatrist tobb r6szletben t{ljesiti az ajilnlatkdrokdnt szerz6d6st kdt6 f6l vagy a.
kifizet6sre koteles szervezet, minden r6szlpttel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) 6s (2)
bekezd6st.

(4.).H.a a kozbesferzllsi szerz6d6s teljesitdde 6rdek6ben a nyertes ajbnlattevo (aj6nlattevok)
pr,rjeliltdrsasrigot hoztak l6tre, e $ alkahnazfs6ban a nyertes aj6nlafiev6kent szer:zod| f6l alatl a
pr,:j etrilliirsas6got f ell tlrteni.
32/8. g (1) A 3:l/A. $ (1) bekezd6s rendelkeTdseinek alkalmazhsa sor6n a havonta ne1t6 m6don
sziimitrrff 2.00 000 forintot meghalad6 kifizetpsndl ajlnlattevo azigdnybe vett a.lv6llalkozanaka
teljesitdsdrt - visslatarthsi kotelezetts6g ndlkifl - abban az esetben fizethet, ha
a)
alv6llalk<>zp az: itjS.nlaIrev6 rendelkdz6s6re bocsat a t6nyleges kifizetd,s id6pontj6t6l
.az.
sziimitottt 30 napn1il nem r6gebbi nemleges aloigazolfust,

f,
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alvSllalkoz6 a kifizet6s id6pontj6ban lzerepel akoztarloz;isinenlesr adozoi adatb5zisban,

vagy
' 'oJ

c) az ajinlatlev6

rendelkez6s6re bocs6tja 'Vz adoigazgatilsi eljfrfts rpszletszatr6lyair6l s2616
korm6nyrendelet szerinttkoztanozhsmentes ldozoi min6sdgrol sz,olo igtzolSst.
(2) Az aj6nlattev6 az fitalttnos adoigazolil$ rerrdelkezdsre bocs6t6sa ltin az abban szerepl6
kortartozits erejdig visszatartja a kifizet6st. \a az 6ltal6nos ad6igazol|span szerepl6 korsatozits
ellen6re az ajhnlattevo elmulasztja a visszafaft6st, a kifizetds er:ejdig bgvetemlegesen felel az
alv6llalkoz6t a kifizet6s idopontj6ban terlidlo koztartozfsert. A vissz{tart6si koteleze>ttsfg az
6ltal6nos forgalmi ad6ra nem terjed ki."

Az idezett jogszab6lyi rendelkez6s sor5n a Nz[egrendelo ,,ajfinlatk'5rok6nf:;zerzodri f(!l"-nek, mig
aYillalkoz6,,ajf tnlattevoklntszerzoddf6l"-rrrekrnin6stil.
A Kbt. 135. $-6nak (1) bekezddse alapj6n

a \4egrendelo a szerzod6s teljesrit6sdnek e1ismer6sdr6l

(teljesit6sigazol6s) vagy az elismerds megtagad6s6r6l legk6s6bb a V6lla]lkoz6 teljesft6sdtol vagy
az errol s2616 ir5sbeli 6rtesit6s kezhezvetelltol szhmitott tizen6t napqn beliil ir5sban koteles

nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-6nak (2) bekezddse alapj6n, hp a V6llalkoz6 irSsbeli drtepi1.6s6re (k6s:zre jelent6s)
a Megrendel6 a szerzad6sben az fiadhs-iltvflteli eljSr6s megkezrJds6re nrLeghatSrozott hat6rid6t
kovet6 tizenot napon beltil nem kezdi meg az fttadSs-fitvdteli eljlLrSstJ vagy megk.ezdi, de 15
napon beltil nem fejezibe, aYSllalkozo kdr6$dre a teljesit6sigazo.lSst kofeles kiadni.
A:12212015. Korm. rendelet 31. $-6nak m$gfeleloen az ellensz:olgilltatirs kifizetds6re csak az
adc,tt munk6ra. munkar6szre vonatkoz6 telie$it6sisazolilskiilllithsht

kovdt(ten keriilhet sor.

Megrendelo tartal6kkeretet nem hathr oz megl,
Ir6nyad6 j ogszabSlyok:
a) az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6lo 2007 .6Vi CXXVI. t6rv6ny;
b) az 6llamh5rtafi6srol s2616 2011. 6vi CXC'[. torv6ny;

l. (XII. 31.) Konn. rendelet.
2014-2020 progt'amozilsi id6szakbap az eryes eur6pai uni{s alapokb6l szhrmaz6

c) az 6llamh6ztart6sr6l sz6l6 tdrv6ny vegrehajtilsSr6l sz6l6 368120l

d) a

t5rrrogat6sok felhaszndlSsSnak rendj6rol sz6l6 27212014. (XI. 5.) lKorm. [endelet;
e) az 6pit6si beruhSzSsok, valamint az 6pite\pi beruh6zSsokhoz, kapcsol6dl6 terve:zoi 6s m6rnoki
szolg|ltathsok kozbesz:erz6s6nek r6szletes szVbfilyairol sz6l6 32212A15. (X. 30.) K-onn. rendelet.

3.4"

V6lllalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat'gl a szerzod6s teljesritdsdv$l osszefligg6sben olyan
kolts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekeNd6s k) pont ka)-kb) alponpja szerinti f'eltdteleknek
nenn megfelel6 t6rsas6g tekintetdben merflnek fel, 6s amelyek a Y6llalkoz6 acl6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

3.5.

V6lllalkoz6

a

szerz6dds teljesit6s6nek tdljes idotartama alatt tulfidonosi szerkezetdt a
MegrendelS szilmhra megismerhetSvd teszi i6s a 9.5. pontban mr:glhat5fo:z:ott (a Kbtt. 143. $ (3)
bekezd6se szerinti) iigyletekr6l a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

3.6" A Kbt.

135. $-5nak (1) bekezddse alapjSn a ll4egrendel6 a szerzod6s tefesit6s6nek elismer6s6r6l
(teljesitdsigazol6s) vary az elismerds megtagad6sdr6l legk6sobb a VSlldlkoz6 teljesit6sdt6l vagy
az enol sz6l6 irSsbeli 6rtesit6s kdzhezv5te\etol szhmitott tizen<jt napqn beliil irdsrban koteles

nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-6nak (2)bekezdlse alapj6n, hp a V6llalkoz6 ir6sbeli ertepit6s6re (k6s:zre jelent6s)
a Megrendelo a szerzod6sben az fltadhs-fltvpteli elj6r6s megkezrl6sdre meghati{rozotthatiridot
kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az fiadhs-fitv6teli e,ljlLr6stj vagy megk.ezcli, de 15
napon beliil nem fejezibe, aY6llalkoz6 k6rrib6re a teljesit6siga'.zol6st kdfeles kiadni.
A -\2212015. Korm. rendelet 31. $-5nak mqgfelel6en az ellensz:olg5lt4tlLs kifizet6s;6re csak az
adc,tt munkSra, munkar6szre vonatkoz6 telje$it6sigazolfls ki6llit;5s6t kovotilen keriilhet sor.
6

73

-,11/t'tzorc

A

Megrendel6 a Kbt. 135. $ (6) be(ezdes6nek megfelel6en a szerzoddsen alapul6
eilenszolg6ltat6sbpl eredo tartozhsdval szem$en csak a jogosult 6ltal elisniert, egynemri 6s lej6rr

3.1.

kovete

4.

020

l

6s

6t :szhrnithal.i a b e.

A Megrendelii jogafl

6s kiitelezetts6gei

4.1. A }legrendr:16 k:Qtelezetts6ge a jelen szerzo$ds al5ir5s5t

koveto 3 (h6rom) munkanapon beliil
minden olyan zLdat, infbrm6ci6 6s dokumtintum 6tad6sa, amely a Y6"llalkoz6 feladatainak
szerzoddsszr:rri r:l]15t6s6hLoz sziiks6ges, olyah m6don, amely azonosithat6vb teszi irz 6tadott.
dokumenturnokat, illetoleg ellenorizhetoen igazolja a YSllalkoz6 fel6 trjrl6nt adat- 6s
infcrrmdci6szolg|llatils taftalmfit. A Megrendel6 koteles a jelen szerz5d6s teljesit6se
szempontb6l fontos munkakort betolt6 ryunkatSrsait kijelolni 6s a V6llalkoz6val val6
folyamatos kozrr:rprikodtisiikrol gondoskodnif

4.2.

5.

Melgrenclel6 kolr:lbzetts6get v6llal arra,ttogy a Projekt sikeres megval6sit6srt celzo v6lla.lkoz6i
munkav6gztlshez k6sedelem n6lkiil meghQzza a sziiks6ges dont6seket, egyetlrtese eset6n
.jovirhagyja az r>16 terjersztett dokumentumbk tartalm6t, illetve ellenvetds eset6n kifog6sail.
ir6sban, indlokol6bsal ellStva kozli V6llalkqz6val. A tovibbitand6 dokumentumokat -- azok:,
tartralm6val vald, egyet6rt6se eset6n - faxdn, illetve post6n megktildi az 5rintettek rdsz6re,
azokban az ,3setelk]ben amikor arra V6llalkozd felk6ri.

A Vrillalkozd jogai

6s ktitr:lezetts6gei

5.2. A V6lltalko:r6 tuLdomdsul veszi, hogy a

megkot6sdt kovet6en kdteles vise,lni annak:
kiviteli
amely
a
ter
mentSci6
olyan hiSnyoss6gSb6l ad6dik. melyet a
.jogkovelkez:m6nypt,
tole elv6rh,ato sNakmai gondoss6g melletl dszlelnie kellett volna, de a szerz6ddr;kotdst
mr:geltiz6en a kdzbes;ze'rzdsi eljirhs sor6n kieg6szito tLjekaztatds kerel.6ben nem .jelz:ett. A.
v6llalkoz6i dij rnlegtrart6roz|sfin|l figyelembe nem vett azon munk6k is, amel'y ndlkiil a mu

5.3. A V5llaltko::6 kijglenti a.rt is, hogy a mun
miatt semrn ilyenL eg'y6b tobblet-kri vetel6ssel
A kivitrslez:6si q\un-k6k. alapjilt kdpezl
pontossd.g6dfi, 1.e{essdgd'6rt, alkalnnassSg6

nem mesfelelo ismeret6re viss;iarlezethet6 okok:
ldphet fel, k6sedelm6t ezzel nLern indokolhatja,
dokumentSci6nak rnesfekdo kivitelez6s;
szabdlyoss6gillrl" a V6llalkoz6 felel.

6ttekint6s eset6n
a V6llalkoz6 felel.
<A

a szerzldds

A miiszakii
meskotdsdt

A V6llalkoz;6i cllij
ctlij tarta.lnt azza - az iprtoipari livitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 19112009 (IX. 1 5)
Korm. rendr:let 3. $6 (5) trekezd6s6ben irtakori feliil - minden olyan
olvan miiszakilag
miiszakilas r;ziiks6ges
r;ziiks6eres Feladat
feladat
elvdgzlsdt,,esetlefersen srziiks6ges engeddly \eszerzdsdt, feltdtel teljesitds6t 6s ilzok kiiltsdgdt is,
anrely a kiadott {okumr:nt6ci6k b5rmely rdszdbol, rendelkezds6b6l meg6llaprithat6an, \/aW a
jelen :;zerz6d6s;
:;zerziSd6s; teljes;itrlsdhez, a miiszaki
miiszaki '{tadfls-irwetelhez, izembe helye;z6rshez, v6gleges;
.jelen
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5.5.

A

5.6.

A vegzett munka vitSja eset6n, ha a vizsgA,lat

o2o

-(.lit rzott

Vrlllalkoz6 a szerzodes tfirgyfrt kepezo munkSkat jelen v6llalkolfni s:zerzodds felt6telei
alapiiln vegzi el - a magyar ds eur6pai uiii6s szabvSnyok el6ir6sai szerint - elso osztilyt

min6s6gben.

eredm6nye a V6[alkoz$ szhrnhra elnarasrtal6,

annak kolts6gdt VSllalkoz6 koteles viselni.
5.7

.

A V6llalkozo feladata a kivitelezdsi mu{k6khoz sziiks6ges valarnpnnyi seg6dszerkezetek
telepit6se, helyszinen tarthsa, mozgatasa 6$ a kivitelez6s befejezdse(or a munkateniiletr6l, a
vSllalkoz6s munkav6gz6si teriilet6r6l toftdnq elt6volitSssal. A V6llalkol6 kotelezettsdge, hogy a
teriilet 6rzeserSl saj6t koltsdg6re gon{oskodj6k a munkakezddstol a munkateriilet
visszabocs6thshig (a mriszaki frtadils-ftfietel {rvdrryes lezhrisifi koveto id6pontig).

5.8. A

VSllalkoz6 koteles a szabvfnyok 6ltal el6irt ellenorz6seket follamatosan elr,6gezni, a
meg6llapitott hibSkat ds hi6nyossSgokat halad6ktalanul megsiriintQtni, az int6zkeddseket
dokumentSlni.

Amennyiben a kivitelezds sor5n, illetve a j6[5ll6si id6szakban olyan hifinyoss6gok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkav6 gzdsre vagy csokkent drtdkii anyagpkra vezethetrik vissza,

akkor ezeket V5llalkoz6 felsz6litSsra. 'gzonnal t6rit6smentesen 6s es6sz6ben

koteles

megszilntetni, illetve a hib5s term6ket kotQles kicser6lni. Amennyi
Amennyibqn VSllalkoz6 15 napon
beliil nem tesz eleget a felsz6litSsnak, Megr{ndelonek jogavan a. munk[t V5llalkoz6 koltsdg6re
elvdgeztetni, kij avittatni.

5.10.

5.1

l.

A

V6llalkoz6 koteles munkSj6t olyan gofrdosan megszewezn| hogy minden elorelSthat6
akad6ly id6ben megsztintethet6 legyen 6i ennek 6rdek6ben Megiendel6 figyelm6t ezen
aka

dfiy oztatdsokra id6ben felhivj

A

V6llalkoz6 tev6kenys6ge alatt fo
az lwdnyes munkavddelmi

a.

hatdskordben

)san koteles teljes k$rtien 6s saj6t felel6s
trizvddelmi el6infsokat betartani ds betartatni.

dolsoz6i rdszdre a munkav6delmi el6ir5sok szerinti eg6szsdgiigy 1i v izsgd)atokat elv6geztetni, a
munkav6delmi oktat6sokat lnegtaftani,
sziiks6ges v6delmi 6d biZ.osit6 es:zkozoket
rendelkezdsre bocsStani. alkalmazni 6s
atukat folyamatosam elle46rizni.
5.12. A VSllalkoz6 munkavdgz6skor olyan
sztiksdges drv6nyes enged6lyekkel rend
6s amelyek a rendeletekben elSirt zajkibocsd

5.13,

koteles iizemeltetni, amefyek a:2 izembetartilshoz
, kezel6ik a sziiksdges kdpesitdst megs:zereztlk,
i hat6rdrtdket nem haladj[k meg.

A VSllalkoz6nak az anyagok 6s eszkozok
lsSt 6s tSrolSslit rigy [<ell vdgrehajtnnia, hogy
az iglnybe ve1l kozteri.iletek 6s azok m:Jrti
k6rosodrist 6s sdriil6st ne szenvedienek. Az
ig6nybe vett kozteri.iletek helyreSllit6sSva kapcsolatos mindr:n tevpkenys6g a Vrillalkoz6
feladata 6s azok kcilts6sei is 6t terhelik.

5.14. AzY6lIalkoz6 szhmhr a a munkateri.ilet
Lieet utca fel6l lehets6ges, a szomszddos in

zelitdse a Szombathely, Dolgo:z6k utca f'elol 6s
tlanokon az anyafiinol6s 4ern tort6nhet.

a

5.15. A szerz6d6skot6st6l sz6mitott 15 napon beltil a VSllalkoz6nak elozetef egyeztetds uL5n 6t kell
nyrljtani a Megrendelo rdszdre a kovetkez6 d[kumentumokat:
- or ganizbci6 s terv (neh6zj r{rmiivek kozl eke dp s e )
- kivitelezdsi folyamat iitemterve,
- forgalomkorl6toz6si terv, 6pit6si teriileten belill.

5.16.

A V6llalkoz6nak biztositani kel az eszkpzbesz|llit6k

r6sz6re

a

4\unkateriiletet, el6zetes
- r6sz:leges miiszaki

egyeztet6s szerint. Az eszkozok telepit6sdhez a munkateriiletel el6zefes
iltadhs-irtvdtel ut6n lehet 6tadni.

13

A 'y'6llalkozQnal: az anyagok ds eszkozok

V6llalkoz$ st$6t koltts6g6n taftozik bi

ellernorz6sdt, megteruri

az

-rlltitzots

kell vdgrehajtania, hogy
ai k6rosod6st 6s s6rtil6st ne szenvedienek. Az
kapcsolatos minden tev6kenysdg a \{6llalkoz6
utcai hid dpitdsi anyag mozgatis cdlj6ra nenr
6s !6rol6s6t rigy

i96nybe vett lcrjbtertiletek helyre6llitfsAva
feladata 6s azok ]
.A

A

o2o

osszes 6sszer

itani a munkateriilet elfogadhat6 lehat6rol6s6t,
l6p6st a kornyezet v6delmdre a kivitelez6ssel
valamint elkeriilni a szem6lyek, kozvagyorn vagy
zaj vagy egy6b kSros kornyezeti hat6s okoz.

5.19.

A

kivitelez6$i rriunk6kint, az 6pit6si

fokqzott elovigyinatoss6ggal, munka
mellett kell v6gezni.

t,

balesetv6delrlri irrLt6zkeddsek szigorri bet

5.20.

Az dpft6si teriileten munl<anapokon I B
munkav6gz6q allkalrnSval zajos tevdkeny

a ut6n a

6s

pihenonapokon 6s iinnepnapokon a
A munkatertilet lehatdrol6sa

nem v6gezhet6.

sz;iiksdses.

5.2t. Amennyiben a l\4egrendelo c6lszenitlen
szakszeriitlen utasitSst ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolg6ltdtott), a V6llalkoz6 kotel
6t erre frSsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelo az tltasitfs;itt a figyelmeztet6s
len6re fenntaftja, :6.gy a Vfllalkoz6 a muLnk6t a
Megrendelo utasrftdsa szerint, a Megre
6 kockhzathra v6gzi el, vagy vfiaszt|sa szerint
elS.tlhat a szerz6rJ]dst6n. A figyelmeztet6s el ulaszt6s5b6l eredo k5r6rt aY6llalkoz6 a felel6s. A
VSllalkoz6 kotelis rnegtagadni az utasit6s ljesit6s6t, ha annak v6grehajtasa jogszab|ly vagy
hat6s5gi hathiozal megsr5rt6sdh ezvezetne, v
veszllyertetnd mSsok szem6ly6t vagy vagyon5t.
5.22.

A

bontlfsb6l 6s ppit6sb ol szhrmazS tdwnr
enged6lllyel renrllblkez6,, rendezett lerak6

, hullad6kot az epitkez6s tertiletdr6l hat6sdgi
kell sz6llitani az epitlsi 6s bontSsi hullad6k
(vrr.26) tsM-KVvM egyiitfes rendeletnek

kezel6sdnek r6s:zletes s:zabSlvair6l sz6l6
megfeleloen.
5.23.

A felvonulSs jellggii szolgSltatSsok ds l6tes m6nyek megval6sit6sa -- amennyiben sz:tiks;6ges a
teljesit6s6hez:, - F. V6llalkoz6 feladaftrt
i. A beruhSzhs befejez6se ut6n a f'elvonul6si
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes
ll6kl6tesitm6nyekel. el kell bontanii, 6s az eredeti
6llapotot helyre kbll 6llitani.

5.24.

A

viz,

munlavdg;z6s,erkhez srztiks6ges ideigle

csatorna 6s elektromos csa.tl:rkozdLsi pontok

kialakitdsa a Vlillplkoz6 feladata, 6s kdlts6gr

5.25. Allv6llalkoz6l<, tr:ffesitdsi seg6dek, az alka
rdszszemponrtra nfegaj SrLlott szakemberek,

igazolilshhoz bemutatott, 6s az 6rt6kel6si
5b kozrerniikod6k (a tovSbbiaktran: alv Sllalkoz6

)

ig6nybev6teL::

5.25.1.

Az alvhllalkbz6i

teliesitds osszesitett
65o/o-itt. Az. alvlllilkoz6knak a sz,
hati\rozz.a nrfg, hogy milyerr ar6ny

nem haladhatja meg

a

szerz'6d6s 6rtdkdnek

teljesit6sdben va16 rdszvdterle arhn.yht az
r6szesiilnek a szerzod5,s iiltalSnos forgalrni ad6

n6ll<iil s:r6mitott ellen6rt6k6bol.

5.25.2.

A VSllalkoz:f a teljesit6shez a ko
r6s:rt vertt ::pervezetet a Kbt. 65.

$

(7)

eljSr6sban az alkalmassSg6nak igazol6sfban
bekezddse szerint az eljhriisban berniutatott

kotr:lezettsdlgjvfllalSsnak megfeleloen,
alamint a Kbt. 65. $ (9) beke,zd6s6ben foglalt
esetekben 6rl m6don koteles ig6nybe yenni, valamint koteles a teljesil.6sbe bevonni az
alkalrnassilg igazol5sfhoz bemutatott izakembereket. Il szervezetek va.gy szakernberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy hel tttik akkor vonhat6 be m6s (ide6rtve az ittalakuli.s.

-:>(r
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egyesiil6s, szetviiits ritjdn tort6nt jogutpdl6s eseteit is), ha ra V6.ll4lLkoz;6 e szerve:zet vagy
szatriember n6lkiil vagy a helyette bevopt itj sz:,ervezeltel vagy szaflremberrel is megfelel anrennyiben a kozbeszerzesi elj6r6sba\ az adott alkalmass6gi kQvetelmdny tekintet6ben
bemutatott adatok alaplSn a Megrendef6, rnint aj6nlatk6ro szriki!,::tte az eljfnfsban reszt
vev6 gazdas6gi szerepl6k szLmd| az eredeti szervezetekkel vagy sZa.kemberrel egyen6rtdkri
m6don megfelel - azoknak az alkalmasd6gi lcovetelm6nyelcn,lk, ambl)/ek.nek aYfilalkozo a
kozheszerzdsi elj6r6sban az adoLl szerveL.ettel vagy szakemberrel e$yiitt felelt meg.
5.2.5.3.

A

5.25.4.

A

Yilllalkozo a szerzodds megkot6$6nek id6pontj6ban. majd - a k6sobb bevont
alvdllalkoz6k tekintet6ben - a szerzod6s teljesit6s6nek id6tartama a].latt koteles el6z;etesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvfllalkr>z6t bejelenteni, amel1r r6s;zt vesz a szerzodls
teljesitds6ben, 6s - ha a megeloz6 kozbd,szerzesi ellftrfsban a.z adotf alvrillalk.oz6t m6g nem
nevezte meg - a bejelent6ssel egyi.itt nyilatkozni vagy az 6rintett all'vdllalkoz6 nyilatkozatifi
benyrijtani arr6l is, hogy az 6ltala igdnybe venrni kivSnt alv6llalkdz"6 nem hll a megelozo
ko zb e szer zds i e lj 615 sb an elo irt kizdr o o ld,o k h at6ly a alatt.
teljesitdsben r6szt vevo alvd.llalkozp nem vehet igdnybe

az

arlv|llalkc>z6i s;zerzodds

6ft6k6nek 65%-6t meghalad6 m6rtdkben tov6bbi kozremrikocl61..

5.26. .LY6llalkoz6 elv6gzend6 6pitdsi tevdkenysd$ min6srlgdvel kapcsolatos tpv6bbi v6llalSsai:
a) A V5llalkoz6 vdllalja, hogy KizhrSlag I. oszt6lyfi rninosdgii 6pit6anydgot dpit be;
A Sz.erzi5d6 Felek ,,I. osztiiyit min6s6$ri epitlanyag" alatl:. bhrrrlptry olyan lpitoanyagot
dfienek, amelyet nem az 6pitdsi term6k dfitmdnybe tort6n6 betervelri:s6nek 6si be6pft6sdnek,
ennek sor6n a teljesitm6ny igazolilshnak r6szletes szabllyakol szola 2'7512013. (VII. 16.)
KonrL. rendelet 3. $ (2) bekezdds b) ppntja sz:erinti bontoltk6nt *irt6kesitenek, 6s amely
rendelkezik az epitesi term6k 6pitm6nlie tortdnS betervez6sdnek (is be6pit6s6nek, ennek
sorSn a teliesitm6nv isazolilsinak r(
szabLlyair6l szolS 27511|1,013. (VII. 16.) Korm.
rendelet 3. $ (2) bekezdds a) pontja szerinfi gy6rt6i
teljesitm6nynyilat
esitm6nynvilatlk ozattzl.
/6rt6i teli
h) A Vfllalkoz6 v6llalja, hogy a kivitel+zds sorSn a kornyezetv6r:lelmi, fenntarlhat6s6gi
lcovetelm6nyek figyelembevdtel6vel a kelptkezo trullad6k menrryisdgdt minimalizSlja.
A Szerz6dS Felek a keletkez6 hulladdk nirennyisdg6t minimalizillilsd alatt azt 6rtik,hcsgy az
aj6nlzrttev6 vSllaTja,hogy az 6pit6s sorSn lieletkez6 hultad6k mennyiskige nem dri el az epitesi
6s bont6si hullad6k kezel6s6nek r6szletes szab|lyair6l szolo 4512004. ffII. 26.) BIvlt-KvVM
egytittes rendelet 7. szhmfi mell6klet s
t t|blitzatb an krj zo lt nnen4 yi s 6 gi kii szo b 6rtdket.
c) A V6llalkoz6 vSllalja, hogy a kiv
5s sor6n a kornyez:etv6r:lelmi, fenntarthat6s6gi
hovetelmdnyek figyelembevdtel6vel lega bb EIIRO 3-as szzLbv6nylrak megfelelo rnotorral
szere{t j 6rmiiveket, munkag6pek et hasznh
,J) A VSllalkoz6 v5'llalja, hogy a kivi lezds sor6n a tertile;ti adortts6gok rnaxim6lis
figyeilembevdtel6vel a sportliget m
ek. 6s a kozfti. valamint a gyalogos ko:zleked6s
i,,av ar talans 6gft birto sitj a.

5.27.

A

V6llalkoz6nak az 5.26. pont szer

[1al6sait

a kivitelez'5s sor{n a kovetkez6

m6don

dokumerrtSlnia kell:

a)

Az

jesitnrL6nynyllatkoz,at mils;oluffrt az epiloanyag
a Megrendel6 kdpvisel6j $nek.
ke,letkez6 hulladek mennyiseget az elsz|lliths elott rcjgziteni sziiksdges az epitdsi
d:pitoanyagra vonatkozo gySrt6i

Irelys:zinre szd,llithshtkovet6en 6t kell adn

b)

A

napl6ban.
c)

A

kivitelez6s sor6n az 6pit6si napli

tipus6t,

n

rogziteni sztiks6ges

a

hasznillt jSrmiivek,

gy,Srtmfnybt,
vbbbh dA,
s;zabv 6ny nak me gfelel6 motorral vannak
d) A kivitelezds sor6n az 6pitdsi napl6
be kerll
bevon6sSval kiilon jegyzokonyvezni kel minden olyan esem6n1,t, f.ev6lcenys;6get, amely a
V6llalkoz6 tev6kenys6g6nek eredm6
int a s;portliget miikodds$t, a kozirti, valamint a
gyalogos kozlekeddst a lehetos6gekhez
indokolatlan m6rtdltben zavaria. ,a zavarhs

rnunkag6peket

i3
idotartam

raf

meghatdrozirs|vaL

o2o

- ll.ltJ,

,ort

l{o8]iteni sziiks6ges
sziikseges tov6bb6
tov6bbS az e-vorntkoz6sban tett

pana
5.i)"8.

A

5.t!.9.

A

V6llall<
ra.l[
folyarratosau tizemelo
a.l[ a fblyamatosan
i"izs'nrelo Kalanclvilros
Kalaudvaros megkozelithetos6gdt
megkozelil
biztosftani kell,
ezzel osszefri grl:Sben a ltivitelez-es sor6n egj,eztetesel<et
esVeztetesel<et kell folytatni.
folvtatni

Spoftliget tr::ri.ilr:t6tt
tr::ri.ilr:t6rr .ielenleg l'enudllo
l'enrrdllo teniszs6tor 2018. 6prilis
6prili 7-en keri.il lebontAsra,
a'r pzerz-odcs c-nap clirtt al6fiasra
al6ffasra keri"il,
keri.il, a Vdllalkoz6nak
Vdllalkoz(
biztositani kell azon
id6pontig a iil(odest. A teniszpal),61<
ten i szpal),61( rnLrfkater"ijlete
rn Lrf kater"ijlete a Y
Yitllall<oz6
filalkozo r6sz6re 2018. aprilis 9-t6l
biztosithat6,
Amenn./ibeLr

5.3i0.

Az 6pftdsi t"[titpt kiils;6 hat6r6nal< lehatdrfol6s6n tfrlmen6en a focipitly6,l< teri.itetdt a ptiyilk
sz6l6tol sz6n-litc,it 5,0 rl-es sAvban lehatprolni sziil<sdges, a tavaszi es az oszi bajnoksdg
iebonycr'lithatQslL$Anal< et'dekeberr. A sportd16l< szantara sporlpdrlydk biztons6gos rnegkozelitdsi
lehetosd:gdt biztclsitani kell A lbcip6lydk t{ri"ilet6n a rnunkav6gzesre alkalmas id6 tekirrtetdben
egyeztet6selce[ kdll folytatni, A vArosi kispAlyds labdalirgo bajnoks6g lebonyolit6s6t valarnennyi
megl6v6 natVf l$dnybeveteievel biztositani

Iell.

5.31. A. rnunlratertiJet ftad6srira a szerzocles al6ii,asi*, kovet6en legkesobb 10 napon beliil sor keriil,
amikor a V6llpll<pzo a rnunl<aterliletet kotelgs 6tverrni, ds az dpitdsi mur-rk6kat megkezdeni.
6. lSzerz6d6st bizto{itd mel

6.1.

16

kkri telezetrs6gek

Kdsedelmi kor]bef:
A V6lla.lkozo a tftk. 6:186. g-tinak rnegf'eldloen hesedelem eset6re minden kdsedelrnes napl|ri
nap ut6u, a kbstllelerrbe eses idopontlatol a t6nyleges teljesitds napj6ig a szerzodds szerinl.i,
tartal6klleret ds r{ltal6nos folgalrli ado ndlfiil sz6mitott ellenszolg6ltatds 1 o/o-fnak rnegfeleli5
forintosszeglnp.pt:.pri nap nidrtdl<ii l<esedelml l<otber' fizetdsdt v6llalja. Megrendelo a kdsedelmi
ktitb6rosszegdtrnfaximumanett6v6llall<ozc]i di.i@szerzbd6sszerinti teljesellerrszolgd.ltat6s)30
oh-itnak megf{le:lo dssz;eg eldres6ig erv6n1/esiti. A nett6
v6llalkoz6i dil (a szerzoclds szerinti
teljes ellenszQlgrlltatSs) 30 o/o-itnztk rregf'elelo osszeget el6ro k6sedelrni kotbdr 6rvdlyesft6se
esetdn -- a k4sedelembol eredo ds a kes{delernrnel olcozott kdirok megt6rites6re vonatkoz6
Megrendel6i ie,dnyel.et nenr drintve - Megrendel6 fenntartja a szerzbdds rendkiviili
felmondas6na( 1pgat, mivel az ilyerr rlertfk[i kesedeluret a felel< sirlyos szerzod6sszegdsnek
LeKrnilK.

Hib6s teljesiteFi liotber:
A V6llalkozrl a ptl<. 6:t86. \-Anak rregfel
nett6 ajiiLnlati 6rrifak 30oA inal< rregfeIeIo
Szerzodri Felek r{z 5.26. pont szelinti vAll
tekintik. A szrQrztldo" f'eleh rogzitili, hogl'a
mratti kiitber rielfett sz-avarossagi igeny n

loen hib6s teljesites eseter"e az erintett munkardsz
6rtekLi hibds teliesftesi kotb6r flzet6sdt vrlllalia. ,A
isol< nenr megfelelo teljesiteset hitr6s terljesitesnek
k. 6: I 87. $ (2) bekezdese alapj6n a hiblis reljesites
ervenyesitheto.

M.eghiirsrul6si lgot[rir:

A

szerziidds 4 \16llall<ozo erdekkordben fi ru-rellilo olyan okb6l tort6uo meghiirsul6sa esetdn,
$-6nak nregfelel6en a szerzodes szerinti, 6ltal6nos
rs 30 o/o-fnal< niegfelelo mdrt6kben meghiirsul6si

amelydrl. 1ele,l6s, a V6llalkoz6 a Ptl<. 6:l86
forgalmi
forgalmi ad6 rldlhijl szlLnrirott
szlLnritott elle rrszol96lt
rrszol96lr
kcitbdr
kcitbdr fizet6s6it r,6llalia.
r,6llalja. A szerzodes ahl<or t
- V6llallroz6 a tellesitdst.jogos/melt6nyoIhat
- a teljesitds kiZhrBlag a V6llall<oz6 drdel<l<6
- az 6rv4'nyesi1ett l<6sedelmi, vagy hibds telj
szerzodt:s szerlntl lelj es el len s zolghltatls) 3
rendkivti 1i fel nfro rid6s j o g6val.

I<inthet6 rneghiirsultrrak, ha
ok nd lki.il rnegtagaclja
n felrneri.ilt ol<b6l lehetetlentil el
itesi kotbdr dsszege el6ri a nett6 vSllalkoz6i dij (a
0/o-6nak megfelelo osszeget,
6s a Megrendel6 dl a

-:>

o.+.

6.5.

$

(6)

6.6.

azepitmenyel<re az a.j6nlat6ban hega-jdnlott 60 h6nap mertekii.iotdllast v{ttal.

6.7.

biztositdl<:

:j6t6ll6si ig6nygk biztosit6kaf ent a szerzod6s szerinti, rirlt{l6nos forgalmi adr
ad6
ndlktil sz6mftott elienszolg6ltaths So/o-tnak riregf'ele16 mdrt6kLi jot6ll6si biztosit6kot bocsSt ia
Megrendel6 rendelkezdsdre. A j6t6l16si biztos(tdl< - a V6llalkoz.o v|lasztfit:ra $zerint
Kbt. 134,
$zerinrf - aaKbt.134
biztosftlrato, arnel'yet tegtesoUU
tegtesOUb a teljesit6r
teljesit6s
$ (6) bekezd6s6nek a) pontja szerinti forrn{ban biztosfthato,
id6pontj6ban) azaz a szerzocll,sben rogzitett tleljesftesi
hat[r'rdoig
hataridoig
kell
r{ndelkezd,sre
bocs6tani,
bocs6tani
!eljesftesi
J6t6lt6si

A V6llalkoz6

,

a

illetve igazolni, A j6t6ll6si biztositdl< rendell<{zesre bocsdtisa
bocsdtasa a teliesited ig!zoldsrinak
ig!zoldsfnak felt6tele
felt6tele.
nem okirati form6barr nyiriton
nyirjton j6tdll6si biztosfteltnal<
biztosftelcal< a .l6tdllasi id{, rftols6 napjf* kovet(
kovet6
munkanapig, az okirati formAban rryirjtott bizlositel<nak a.jotdlldsi
yotallasi
a
iclo ulot$6 napjdt
napj6t kciveto
kciveto 15
15.
napig drvenyesnek ds
es lehivhat6nal< kell lennie] illetoleg rendelkezesre
rendell<ezesre kell dllnia.

A

6.8. B6rnrely nem szerzoddsszeru

teljesitds jogfer]ntartds ndlktili
ndlki.ili elfog5aclhsa r,r lr4egrendel6 r6szdr6
r6szdr6l
nem 6rtelmezhet6 joglernond6sk6nt azon igdn['ekrol, amelyek a iVlegren$lel{t a szerzod6sszeg6r
szerz6d6sszeg6s
kr:vetkezm6nyek6nt megi I letik.

7.

llgy6b szerz6d6ses felt6telek

1J.

7

.2.

,A Vrillalkoz6 elfogadja az Allarni Sz6rnvev6spdk, a l(orm6nyzati lBIlenol;ire i Hivatal, tovdbbh a
tAmogat6s felhaszn6l6s6rrak ellerrorzesere feljogositott szervezetek ellf::n(
i .jogosults6g6t,
illetve - a kozpdnzek felhaszn6l6s6nak nyilrf6noss6g6rol szol6 rendelkb,zt sek dr:telm6ben - a
nreglcotendo szerzod6s ldnyeges tartalm|la vonatkoz6an a t6.jdkq;ztr
iizleti titokra
hival.koz6ssal nem tagadja meg 6s e l<ovetelrjr6nyeket a szerzod6s telieittd lbe bevonni kiv6nt
valamennyi alv6llalkoz6val szemben is erv6nf,esiti.
tudomd.sul veszil<, hogy a l(bt. 43 $ (l ) bel<e zddsinel< d) pontja alz ,j6n jelen szerz6d6s
nyilv6nos, annal< tartalmdval ds teljesites6vel kapcsolatos td.jeko;ztatiis iizl i titok cim6n nem

A Felek

tagadhat6 meg.
7

.3. d jelen szerzodds

teljesftdse sordn

.a \legrendel.o reszerol a

megrendel6sre, 6s a teljesftds igazol|shra jogof Lrlt szem6ly:

L,ak6zi Gf bor vdrosiizemeltetdsi oszt6lyvezf tti
Levdlcim: Szombathely Megyei Jogfr V6ros Pplgdrnesteri I-'livatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3

Tel.: 06-941520-192
Fax: 06-94152.0-'264
e-ma.il : gabor. lakezi@szornbathely.hLr

t2

J'61

alkozr5 utasitSs6ra,

t3

-'13i1
o2o -,13i1

,r.ott

''ott

A.jelen szerzbd6:;tel.jesil.6se sorSn a VftlalkJz6 r6sz6r6l a szerzodds kapcs6n nyilatkozatt6telre
ds kapcsolallart6sr

rfa

j ogosult szemdly:

HomlokTibor li5m6rniik
Levdlcim: 9561 .l'lagysimonyi, Arany J6nos u[ca 23.
Tel.: +36 30-241-p051
Fax: e-mail: hornlok.tilior@homlokzrt.hu

A V6llalkoz6 kil{lenti, hogy e szerz6dds -{,tUk,",U, kdpezo, az 6llamhSztarl6sr6l sz6lo 2011.
6vi CXCV. tdrvt:)ily 41. $ (6) bekezd6sdbe{r es SO. $ (1) bekezrl6s c) pontjSban foglaltakra
tekintettel_tett nyilatkozatalTfiananemzetiivagyonr6l s26162011. dvi CXCVL torv6ny 3.$ (l)
bekezdds 1. pontjrl szerinti StlfthatS szervezetnek min6siil.

8.
B.

Aszerz6dfis rn6d,oslt:isa

A Felek

i.

csak a Kbt. 141. $-6ban meg
szerzod6snek a fellhfv6s, a kozbeszerzdsi

esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatj5k a.
nrentumok felt6telei, illetoleg az ajilnlat tartalma

alapj 5n rneghat6rdzotJ r6sz6t.

8.2. A Felek rdgzitlk,

hogy nem minosi.il a

6s m6dosit6snak a 7.3. pontban meg.|rratfurozotl

kapcsolattart6 sz;em6lyben, illet6leg az

9.

os6gben bekovetkezett b6rmely v 6lt.ozhs.

Jogviszony megsziiir6se

9.1. A szerziid6:;

am6nak lejfir athv al, bSrmelyik f61 j ogut6d rrdlkiili
l5s6val, illet6leg azonnali hat5'lyt felrnonLdSssall

a tel.iesitdssel, a szerz6dds

i{

megsziin6sdvel,
sz{inik meg.

teljes;it6s lehetetlenn6

i hatSllyal felmondani a rnfsik f6l srilyos
eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont hatSrozztameg.

9.2.

Blrrmelyik fdl j,crgosult a jelen szerz6d6st
szerzoddsszeg6se eset6n. A sflyos szerzodd

9.3.

A V6llalkoz6 r6s;:z16r6l a szerz6dds sirlyos me irtds6tjelenti, ha
a) V6llalkoz6
Vdl Ia koz6 a. t(lj
tr{lj esitd:;t
esitdr;t j ogos/m6ltdnyo
ogos/m6lt6nyol
ok n6lki.il megtagadja
b) a teljesit6s kiz:r{r6lag a V6llalkoz6 6rdel
felmeriilt okb6l lehetetleni.il etr
c) az 5w5nyesiteft k6sedelmi, vagy hib6s
t6si kotb6r cisszese el6ri a nett6 v6lla.lkoz6i dii
(a sze>r z(t dd s :{erinti t e lj e s e l l en s zolg6ll
) 30 %-finak megfelel6 risszeget.
I

1

r;

9.4.

A Megrerndelo ftslzdrol a szerz6dds srilyos
a) az egfitlmrikrjddsi s;zab6lyoknak a V6l

gs6rtds6t jeltenti
zo szerzrsddsszerri telj esitdsdt llehetetlenn 6 tev6

megs6rt6se,

b) ha

a

Megre,rrldelo

a

VSllalkoz6 fi

kotellzetts6gd,:dek nerki felr6hat6
meghalad6an fem tesz eleget.

9.5.

i

felsz6lit6sa ellen6re esed6kessd v6llt fizet6si
eseddkess6gi id6pontot kovet6 60 napoti

az

Megrenclel6 jog,cfsult 6s egyben koteles
szerzoddst felmondani - ha szriiks6ges olyan
hat6rid6,"el, ameljr lehet,Svd teszi, hogy a
6rintett fela.data ell5t6srir6l sondoskodnri
tudjon -, ha
a) a V6llalkoz6lrpn koirvetetten vagy koz flennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszerseddsl:
szete:z valamely olyan jogi szem6ly
szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely
tekinLet6ben f+[rn61l a Kbt. 62. $ (1) beke
k) pont kb) alpontjSban meghathrozoll felt6tel;
b) a VSlllalkozd l{ozvete,tten vagy kozve
| 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valaniely olyau(r jogi r;zem6lyben vagy
6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fi:frn6ll a Kbt. 62. $ (1)
k) pont kb) alpontjSban meghat6rozott felt6tel.

,{^
=ot-*,gg*

73 020 -..,13/,1tzote

9.6. Al(bt.

143. $ (1)bekezd6s6nekrnegfeleloeriaMegrendeloasze:rzodri$l fehnonclhatja,vagy -a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a sierzodestol el6lllhat, ha:
a) felt6tleniil sziiks6ges a szerzSd,6s olyan lpnyeges m6dosit6sa, amelj eset6ben a Kbt. 141. 5
alapjhn fj kozbeszerzesi eljdr|st kell lefolfiatni;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a Kbt. 13p. $-6ban foglaltak betart{:;ffi, vagy a Yftllalkoz6
szemdly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6! kovetkezettbe, anaely nehr felel meg a Kbt. 139.
$-6ban foglaltakriak,

c) az EUMSZ 258" cikke alaplfin

a

kozbeszerzes szab6lyainlaLlk megszegdse miatt

kdtelezettsdgszeg6si elj6r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sdg{ az EUMSZ 258. cikke

logy az Eur6pai Uni6 jqgfb6l ered6

alapifin inditott elj6r6sban kimondta,

kdtelezettsdg tekintet6ben kdtelezettsdgszeg6s tdrtdnt, ds
.iogs4rt6s miatt a szerzodes nem semmis.

valarnely

a bir'(s;6g 6ltal megirllapitott

vagy - a Ptk.-ban foglaltfrk szerinl. - att6l elSllni,
jut tudom6s6ra, hogy a V6fllalkoz6 tekintet6ben a
elj6r6s sorln kizhr6 ok 6llt fi , 6s ez6rt ki kellertt voliie, z6rni a kozbeszerzdsi

MeerendelS koteles a szerzodlst felmonda

9.7.

ha

a

szerzod6s rnegkot6sdt kovet6en

koz,beszerzdsi
eljd.r6sb6l.

Ha a Megrendel6 a vdllalkoz6si szerz6d6st
Megrendelo kozott elsz6mol5si jogviszony

9.8.

a

felmonddsig szakszeriien

6s

fentiek alapjhn felraondj{, irgy a VSllalkoz6 6s a
letkezik. A Megrendel6 f$1tm6ri dYlllalkozs 6ltal

minosdgben elvIgzett {'eladatokat iltveszi

megfele

6s

e11en6rt6k6t a Yfilalkc:z6nak mest6riti. A
egrendel6 az elozi5 m6,J$;zerrel 6NetI6s fblm6rt
munkSk ellen6rt6k6bol levonia azt a kd;rht amely a hib6s va1ry sza[:szer[itlen munkardszek
kijavit6s6b6l, illetve m6s v6llalkoz6 mu
tort6no bevon6sfb6l eredrrek.
10

" Ziir 6 rendelkez6sek

10.1

.

10.2.

Jelen szeruodds kizSr6las a felek |ltal alSirt
nyi latkozat, mell6k- v agy hdttdr-meg6l

llapod6s ritj 5n m6do
r6nytelen.

s

itl:m16

. Sz6h eli m6do s it6s,

A

felmeriil6 esetleg,r:s jogvit6t - fokozott
rgyalSsos riton prtibSljdk meg rendezn{, ennek
eredmdnytelens6ge eset6re a jogvita eldon
re naTasKonol
hat6skort6l ftigg6err,kikotik
ruf
a Szombathelyi
Felek meg6llapodnak abban, hogy a
egyiittmr.ikod6si kotelezetlseg mellett -

Jdr6sbir6s5g, illetoleg a Szombathelyi Torvd

zdk illet6kess6gdt.

10.3. A jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan
dokumentumok (ennek r6szek6nt a
azol<r a

adott v6l

as z

k6pezi az ajdnlatteteli f5ilhiv6s, a kdzbeszerzlsi
feladatleir6s), az dljSrhs $or5n feltett k6rd6sek 6s
>t

ok, a p enzigyi -mii s zaki

ii

10.4. Jelen szerzldds magyar nyelvbn k6szi.ilt. A
nyelv szabdlyai 6rv6nyesek.

a magyar

i0.5. A.jelen

szerz6ddsben nem szabdlyozott kprd6sekben a kozbe>szerz:6llekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a Polg6ri Torvdnyk{nyvr6l sz6l6 2013.6viV. ttirv6ny. (Ptk.), .valamint
a 3.3. pontban felsorolt jogszabSlyok rendelkpz6sei azir6nyad6k.

10.6 Szombathely Megyei Jogri V6ros Onli,orm6nyzata kotele:zetts6gr6llal6si,

ellenjegyz6si
rttalvhnyozhsi 6s 6rv6nyesit6si elj5r5s5r6l s4616 412014. (XI.17.) szdrntir polgdrmesteri utasitSs

alapjSn jelen szerz6d6s alSir|s|ra lll6s

KSrolj alpolgSrmester jogosult.

11. Hatdlvbaltipds

.lelen szer:z6dds mindk6t

fel6ltali alSirilsdnak*t rjl6p hat6lyba.
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A Felek a jelen

o2o -.43 i'lrzo

mint akaratukkal min enben megegyezot c1,gszerii al6irS.sukkal hagyj
(n6ey)
eredeti p6ld6nyl Ln kdsztilt, amelyb6l I (egy) eredeti pdld6ny
{
V6llalkoz6t, 3 (hfrom) pdldSny pedig a Megrendel, . illeti meg.
szerzo';Jdst,

j6v5. Jelen szerzodds

Szombathely,2018.
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