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kozott az alulirr:t'1 helyeri 6s napon

1.

a kovetlkezo felt6pelekkel:

Aszerz6d6s t6rgy:r

1.1.

A

lrelek rogzitik, hogy a Megrenrlel6, mirit ajfinlatkdro,"4. TOP-5.3.2-15-SHI-2016-00001
azonosft1szdmil ,,$zombathelyi Sportliget fejlesztdse" c[mii projekt keretdben a 9700
Szombathely, Sportliget, 3758/2 hrsz. alatti inlatlanfejlesztdse vdllalkozdsi szerzddds keretdben"
thrgyban a kozbestzetz6sekr6l szol6 2075. 6Vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban Kbt.) alapjSn
lertolytatolf nemzetil
nemzr:t]j nyilt kozbeszerzesr elj6
ban hozott dontesenek megt'eleloen a 2. tdsz
(rnelynek tttrgya; Gyalogos hid (ipit6se a Arany patekon keresztiil) 'vonatkozSs5ban a
V 6llalkozr5va1 kot rsZerzod6st.
\

A

kozbes;zerz6si plj6r5s sor6n alkalmazott 6rt6kel6si
ajhnlathnak 6rt6kel$sre keriilo elemei az alilbbt t,.

sz empontok*a

Megai6nl6s

R6szszempont
I . Osszesitett nefld ajSnlati 6r

(HUII)

2. I6tillSs m6rt6kQ a 18112003. (XI. 5.) Korn r. rendelet

iis

4.

tekinte,ttel V'Sllalkoz6

27.205.016,3.

mell6kletdben nem

n rcghathrozotr
(ipiiletszerke zetekr1 6s az lpitmdnyekre (h6nr rp): (min. 36
h6nap. max. 60 h<ihap)
3. Az elv'lszendd 6oit6si tev6kenvsds minros6 te:
a) az ajbnlattev6 r,{Lllalja, hogy kizfur6lagI. osirt6lyit
rnin6s6gri lpitoaty,agot 6pi1 be (igen/nem);

60

igen

(Az AjfirlatkdrS ,lI. osililyI

minirr;6gii 6pit( \anyag" alatt
bdrmely olyan 6pitoanyagot 6rt, amelyet ne m az 6pit6si

termdk dpitmt':dybe tortdno beteruez ds6nek 6s
tredpit6s6nek, eniflek sor6n a teljersitmdny igazolilshnak
r6szletes szabi{lvalr6l szolo 27512013. (VIL 16.) Korm.

.-==:=p=-
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3. $ (2) bekezd6s b) pontja szerln i bontottkdnt
6rt6kesitenek, 6s amely rendelkezlk az 6 rit6si tenn6k
6pitm6nybe tort6n6 betervez6s6nek ds bedpit sdnek, ennek

renclelet

sor5.n

a teljesitmdny igazolilsfnak rdszleter szabSlyairol
(V[. 16.) Korm. rende et 3. $ (2)

szo16 21512013.

bekezd6s a)

pontja

szerinti

gyhrtoi

teli ersftm6nynvilatkozattal.)

b) az ajSnlattevo v|llalja, hogy a kivitel zes soran a
kornyezetv6dehni, fenntarthat6sSgi k vetelm6nyek
figyelembev6tel6vel a keletkezo hullad6k mennyis6g6t
minimaliz6lja (igen/nem) (Az Aj6nlatk6r6 a keletkez6
lrullad6k mennyi sd gdt rn inimaliz6lilsa alafr ai lrt|hogy az

aj|nlattevl villalja, hogy az 6pit6s sor
hullad6k mennyisdge nem 6ri e\ az 6pit(

igen

n keletkezo
i 6s bontSsi

hullad6k kezelds6nek r6szleLes szab6lyair6l r 'n16 45/2004.
(Vil. 26.) BM-KvVM egytittes rendelet 1. sz mf melldklet
szerinti tilblf.zai"ban kozolt mennyis6si kiiszo 6rt6ket);
c) az ajilnlattev6 villlalja, hogy a kivitel ,z6s sor6n a

komyezetv6delmi, fenntarthat6s6gi k
figyelembev6tel6vel legal6bb EURO 3-as
megfelelo motorral szerelt j6rmiiveket, r

'vetelmdnyek

szalbvSnynak
Lunkag6peket

rgen

has:zn5l (igen/nem);

d) az ajSnlattev6 vSllalja, hogy a kivite )zes soran
teriileti adotts5gok maxim6lis figyeleml rv6tel6vel

a
a

lgen

spontliget mrikod6sdnek, 6s a koz'6ti, valam rt a gyalogos
kozlekeddszavartalanshshtbirtositla(senln m).

A Vrill
Vrillalkoz5 az

igenyelt feladatok ellilthsilt
rod6sben r}gzitett feltdtelekkel - v6llalja.
szerz6d6sbe
1.2.

a Megrendel6 igdnyeit flgyelembe vdve,

zL

jelen

1.3. A
A szerz
szerzodds tdrgya:

A TOP-6.3.
)P -6.3 .2-1 5 -SH1 -20 1 6-0000 1 azonosit6szSmr ,,Szombathelyi Sp ortli get fcii lesZ.6s e" cirnii proj ekt
keret6ben
.6ben al
akadSlymentes gyalogos kapcsolat mep :remt6se a Cs6nakflz6 t6 tBriilet6vel (gyalogos hid
se az A
Arany patakon kereszttil) vSllalkozSsi s: ,rzod6s keret6ben.
5pitdse
A beruh&r6r
nthii,,6s r6szletes felt6teleit a szerzodls mell6l etet k5pezo miiszaki leir 5s tartalmazza.

Az

1.3. pont szerinti feladatok rdszletes mriszaki leir6s6t a kozbeszerulsi eljfrhs sorSn
rendelkez6sre bocs6tott kd,zbeszerz6si dokumefturnok tartalmazzilk, anfi:lyek jelen szerzodds
1.4.

elv illaszthatatlan me I l6kl etei.

1.5. A teljesit6s helye:

Magyarorszdg,9T00 Szombathely, Sportliget,3T5ql2 hrsz-ir 6s 3681/1 hrsz-ir lrrgatlanok
2.

A

2.

L

szerz6d6s iddtartama:
.A telj esit6si v d ghatfirid 6'. szerzo dds hat6lybal'pp6s6t6l szf mit ott 220 . napt,

R6szhat6rid6k:

I. rdszhathrid6: A beruh6z5s

sor6n 25 %fos k6sziiltsdgi szint el6rfse
szfitnitott 65 napon beliil.
lL rdszhatbrido: A beruhiahs sor5n 50 %.j-os k6sziiltsdgi szint e16rps;e

a

szerzoddskot6st6l

a

szerzoddskot6st6l

a

szerzoddskot6st6l

szilnitott 130 napon beltil
r6szha16rid6: A beruhhzhs sor6n 75 %-os k6sziilts6si sz;int eldr6rie
szhtnitott 175 napon beliil.

III.

,roro,#Jrors
V6ghat5rid6: A beruh6zSs sor6n 100 %-os $6sziilts6gi szint el6r6se. amely maghba foglalja
lezLrt miszaki 6ta(16s ffiv eteli elj 5r6st.

2.2. A munkateriilet 6{ad6s6ru a

szerzbd6s al5ir5L6t kovetoen legk6sobb 10 rnunkarrapon

keriil, amik.or a VSllalkoz6 a munkateriilletet koteles

5tvenni,

6s

az epilesi

beliil

a

sor

munkdkat

megkezdeni.
3.

Vfllalkozfsi dij, fize,(6si felt6telek

3.1. A Felek

meg6llapodnak abban, hogy a {6llalkoz6t az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ell6ths66ri o s szesefi 27 .20 5 .07 6,- F t + 21 % ffd m6rt6kii v6llalkoz6s i dij i lleti me g.
Az egyes r6szfeladatokra vonatkoz6 v|llalkof6si dij a csatolt r6szletes kolts6gvet6s szerint.

Av|llalkoz6si dii tartalmazza a felhiv6sban 6s a dokumentSci6ban meghathrozott valamennyi
feladat ellendrtdl,rpt. A v6llalkoz6si dij enl,ellett tartalmazza a szeruod1,sszerii teliesitlshez
s;ztiks6ges, a felpdatleir6sban meghat6roz{tt mennyis6gi ds min6s6gi elv6r6sok. szerinti
valamennyi kolts6get. A szSmla kifizet{s6nek feltdtele a lvlegrendel6 6ltal al6;ift, a
szerz6d6r;szerii l.dljesit6sre vonatkoz6 teljesit6sigazolSs. A teljesftdsigazolilst 2 (kett6)
pdld6nyban kell elk6sziteni. A szdmlflt egy er$deti 6s kdt m6solati pdlddnyban kell benyfjtani.
TJt6lagos sz6mszafti-, mennyis6gi-, 6s miiszdki 6szrevdtelekre val6 hivatkozAssal
<lij 6s a hatfirido nqm m6dosithat6.

avfilalkozoi

Az 6tal6nyfu fed<>ietet nyfjt mindazon mun(5k

elv6gzds6re 6s felmertil6 kolts6gekre, amelyek
1]. pontban meghathro:zott rnunk6k szerzilddsszeri, szakszeni 6s komplett
rnegval6:;iti{s6ho;z;. A VSllalkozo a szerzbdesel Sron feltil semmilyen cfmen tobbletkoltr;6get nem
6rv6nyesithet.

sztiks6gesek

az

Abban a:z esetbe,n5 amemyiben a YSllalkozp a vdllalkoz6i dijat alulprognosztizillta, az ebbol
ered6 pluszkdltsdgeket, kiad6sokat stb. nem llrithatja 5t a MegrendelSre ds ez nem mentesiti a
leljesit6sri kotelezrotts6g al<il. A neff6 vSllalkdzasi dijon felill a Megrendel6vel szemben csak az
irltal6nos forgalm]i ad6 (5fa) 6rvdnyesfthepd. A szhml\zSsSra 6s a p5nz;J.gyi teljesft6sre
egyebektren a tel-jNsitds iddrpontjdban hatSlyos Lfa szabillyctk 6s 6fa %o alapjdn kertilhet sor.

3.2

.A Megrendel6 a jelen :;zerzbd6s ellen6rt{k6t a TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 l<6dsz6mri
,,Szombathelyi $portliget fejleszt6se" cimti projek;t keret6ben elnyert tSmogatdsb6l
'(tnanszirozza.

A szerz6d6s ut6firlanszfr ozdsil

A V6llalkoz6

hdLrom rdszszhmlilt 6s egy v6

mlSt j ogosult benyrijtania kovetkez6 iitemez6s

szerint:

- L rlszszitmla: aiz I. resz,hathriclore eloirt
dij nett6 osszeg6rrpk 25 %o-a 6rt6kben;
- II. rdszszAmla: d lI. rlszhathrid6re el6fit
dij nett6 cisszegdngk 25 %o-a 6rt6kben;
- IIL reszszfimla: a lII. r6szhat6rid6re el6irt

szaki tartalom teljesitds6t kovetoen a kivitelezdsi
szaki tartalom teljesit6s6t kovet6en a kivitelez6si
szaki tarlalom teliesit6s6t kovet6en a kivitelezdsi

rJij nett6 dsszegdrrpk 25 Yo-a 6ft6kben;

- V6gsz6.mla: a tlljesit6s 100

o/o-os k6szii

a kivitelezlsi

dij nett6 osszeg6nek 25

o/o-a

6rt6kben.

A szitmlinitsra a lgigazolt teljesit6st
kertlhet sor. A teljesft6st igazoll okirat a szhmla
mell6kletdt kell, liogy k6pezze. A v6gszdm t az elolegszhml|val csokkentett m6rtdkben kell
ki6llitani.
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Amennyiben a szSmla taftalmaz a projekt keret6ben elsz6molhat6
elsz6molhat6 tf:i nem elsz6moll-rat6
kolts6geket is, akkor ezeket a kolts6geket s!6m16n beliil k6rjiik kiilon
kiilor t6telk6nt megbontva
szerepeltetni.

Kivitelezo a sz6ml6n koteles feltiintetni az alilbbiakat:
I(ivitelezo
o aakozbeszerzdsiszerzodls
kozbeszerzdsi szerzodls eredm6nVek6ntkotottv6llalkoz6si
eredm6nyek6nt kotott v6llalkoz6si szerz6d6s
r
szhmtfi.
o projekt azonosit6 szdma: TOP -6.3.1-15-SH 1 -20 1 6-0000 1
o bankja nev6t, banksz6mlaszfimot, ai16sz6mot, TEAOR szSmht
o Megrendel6 nev6t, cim6t, adoszSmi+t
Fel kell tiintetni a ,.rdszszamla" vagy .,vdgsz6mla" megnevezest is.

A

szerzodes t6rgya szerinti 6pit6si beruh646s

az illtalfrnos forgalmi ad6r6l sz6lo 2007. evi

CXXVI. torv6ny 142. S (1) bekezd6s b) pontja alkalmazisilban 6pildsi hat6s6gi enged6lykoteles, ezeft forditoa. ad6z5s al6 esik. A4 6pit6si munka ellen6rt6k€rol sz6l6 szitmlhkat a
Megrendel6 rlszdre AFd ndlkiil kell ki6llitadi.
.A fizet6si felt6telek:

A Megrendelo a Kbt. 135. $ (8) bekezd6s6ne[ megfeleloen a szerzod6s - 6ltal6nos forgalmi ad6
ndlkiil szfimitott - elsz6molhat6 osszege fegfeljebb l0 Yo-6nak meg,ftlelo mdrtdkii eloleg
ig6nybev6tel6nek a lehetos6gdt biztositja el6leg-visszafizetdsi bizosit6k ellen6ben.
Az el6leggel avegszhmlfb6l kell elsz6molni.

Az epitdsi beruh6z6sok, valamint az

6pit6s\ beruhfzSsokhoz kapcsol6!16 tervez6i 6s mdrnoki
szolgSltat6sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szilb6lyair6l szolo 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban: 32212015. Korm. rendelet) 30. $-6nak (1) bekezddse a.lapj6n a Megrendel6 a
Kb1.. 135. $ (8) bekezddsdben foglalt el6lgget a Y6llalkoz6 k6r6s64e legk6stibb az 6pit6si
munkateriilet fitaddsht kovet6 15 napon beli.il koteles kifizetni.

A Megrendell az dpitdsi beruh6z6sok, valaqrint zz lpitdsi beruh6z5sokhoz kapcsol6do tewezoi
6s m6rnoki szolg6ltat6sok kozbeszerz6s6nef r6szletes szab|lyairol s46:lo 32212015. (X.. 30.)
Korm. rendelet 321A.-3218. $-5nak megfelefoen a kovetkezok szerint fizeti ki et szerzoddsben
foglalt ellen6rtdket:
,,321A. $ (1) Az aj6nla1.k6r6k6nt szerzodo fell valamint - eur6pai uni6s t6rnogatSs eset6n sz6llit6i
kifizet6s sor6n - a kifiz:et6sre koteles szervezpt, ha az ajhnlattev6kdnt szQrzodo f6l a teljesit6shez
alv|llalkoz6t vesz ig6nybe, a Ptk. 6:i30. S (1)-(2) bekezddsdt6l elt6r6e4 a kovetkez6 szab6lyok
szerint koteles az ellenszol gSltathst teljesiteni:
a) az ajhnlattev6kdnt szerzodo felek legkds6bb a teljesit6s elismer6s6ndl< id6pontjSig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajftnlatkdr6nek, hogy kozi.iltik melyik mekko(eL osszegre jogosult az
ellenszolg6ltat5sb6l;

b) az osszes aj6nlattevokdnt szerz6d6 fdl legk6sSbb a teljesit6s elib.rner6s6nek idopontj6ig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az flltalla a teljesitdsbe bevont dlvilllalkozok egyenk6nt
mekkora cisszegre jogosultak az ellenszolgriltat6sb6l, egyidejrileg felllivja az alvSllalkoz6kat,
hogy Sllits6k ki ezen szhmlfiikat;
c) az ajfinlattev6k6nt szerzodo felek mindggyilce a teljesit6s elismerps6t kovet6en illlitja ki
szhmlfijh| a szhmlfhalo rlszletezve az alv6l$lko:r6i teljesit6s, valamint wz ajfnlaltev6i teljesit6s
m6ft6k6t;
d) a c) pont szerint a szhmlilban feltiintetett alvSllalkoz6i te$esit6s ellen6rtdk6t az
ajSnlatk6r6k6nt szeruodo f6l - eur6pai urji6s tSmogat6s eset6n szillhloi kifizet6s sordn a
kifizet6sre kdteles szervezet - tizendt napon beliil Ltutalia az ajhnlattev6llnek;
e) az ajhnlattev6k6nt szerzldo f61 halad6ktalanul kiegyenliti az alv6llal!.<>z6k szhm76it, vagy az
alv6llalkoz6val kdtott szerzSddsben foglaltak szerint az alvlllalkoz6i dij egy rdszdt visszatartja;
f) az ajhnlattevok6nt szerzodo felek Stadj5k az e) pont szerinti dtutal6sok igazolSsainak
m5solatait;

g) az ajSnlattevr5kdnt szerzod6 felek 6lt{l benyrijtott szhmlilban r,negjelolt, f6v5llalkoz6i
teljesit6s ellen6rtdk6t etz aj6nlatk6rok6nt szelzoda f6l - eur6pai uni6s tdlnogat6s esetdn szSllitoi

,ror.o,ffr,rol,
koteles sre.vez{t

-

tizenot napon beltil 6tutalj a az aiilnlattevskdr.rt

5;1'rTn i:i#rfifttzet6sre
i)haqz aj6nlatteilokentszerzodo felek valaqlelyike aze)vagy

az f) pont szerinti kotelezettsdg6t
nem tgljesiti, az dllenszolgiitaths fennmarad6 rcszlt az al6nlatker6 (vagy a kifizet6sre koteles
szervepet) orzi, 4s az akkor illeti meg az ajfnlattevot,ha az aj6nlatkdro r6sz6re igazolja,hogy az
e) vagy az f) por\ szerinti kcjtelezetts6gdt teljesitette, vagy hitelt 6rdernl6 irattal igaz<>lja, hogy
az alvf"llalkozo 'vlgy szakember nem jogosllt az ajinlattevo 6ltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy anriak egy r6sz6re;
i) r6szben vagy r:g6szben eur6pai uni6s t6niogat5sb6l megval6sitott kozbeszerzds eset6n a d)
pont szerinti hathridS harminc nap.
(2) A felek kizir6lag az (l) bekezd6s g)
szerinti ellenszolg5ltaths halas/iott teljesit6s6ben
llapodhatnak meg a Ptk. 6:130. $ (3)
megfeleloen . A 3218. $ (2) bekezdeset az
aj 6nlatte vok ent :;Terzodo f6llel szemben
(1) bekezdds g) pontja szerinti osszegre lehet

alkalmazni.
(3) Ha az ellensz:olg6ltat6st tobb rdszletben ljesfti az ajSnlatk6rokf,nt szerzSdest kot6 fel vagy a
kifizet6sre kotelep szervezet, minden r6sz
kapcsolatban alkalmazni kell az (I) 6s (2)
bekezd6st.

(4) Ha a kozbes;2erzlsi

szerzod6s teliesi

projektt6rsasSgort hoztak l6tre, e g alkal

6rdekdben

a nyertes ajhnlattevo (aj5nlattev6k)

a nyertes aj6nlattevok6nt szerzodo f61 alatt a

proj ekttd.rsas6gort fcell 6rteni.

3218. $ (l) A32.ll\. $ (1) bekezd6s rendelkezdseinek alkalmazhsa sor6n a havonta nett6 rn6don
szitmitott 200 001) forintot meghalad6 kifizetpsndl ajSnlattev6 azigenybe vett alv6llalkoz6nak a
teljesit6s6rt - vissfatartisi kotelezetts6g n6lkill - abban az esetben fi:zethet, ha
a) az alviilalkc'zb az ajhnlattev6 rendelkezdsdre bocsSt a t6nyleges kifizetds id6pontj6t6l
szhmitott 30 napnpl nem r6gebbi nemleges aQ6igazoI6st,

Az iddze:tI jogsz:a$5lyi rendelkez6s sordn a
a V6llalkoz6,,aj iirilattev6k6nt szerz6do ftil"

16

,,ajSnlalk6rokdnt szerzodo f6l"-nek, mig

A Kbt. 135. $-6lLak (1) bekezd6se alapjSn u tJ1"gr"nd" lo a szerz6<l6s teljesit6s6nek elismerds6r6l
(teljesitdsigazolSs) vagy az elismer6s rnegtagpd6s6r6l legn<6sobb a V6llalkoz6 teljesit6sdt6l vagy

az enol s2616 inisbeli drlesitds kezhezveteptll szSmitott tizenbt napon beli.il ir6sban koteles
nyilatko:rni.

Kbt. 135. $-6n{k (2)bekezdlse alapjSn, hei aVSllalkoz6 ir6sbeli 6rtesitds6re (k6szre jeJLent6s)
a Megrendel6 a sierzoddsben az fitadis-fitvQteli eljdr5s megkezd6s6re meghat6rozott hat6riddt
kovet6 tizenot napon beliil nem kezdi meg az Stadhs-fitv6teli eljir6st, vagy megkez;di, de 15
napon beliil nern fgjezibe, a VSllalkoz6 kdrdidre a teljesft6sigazolilst koteles kiadni.
.L 322/2t015. Kor:in. rendelet 31. $-6nak melfelel6en az ellenszolgilltaths kifizetds6re csak az
adott munk6ra, mdnkar6szre vonatkoz6 teljesitdsigazolilski|llitdsht kovet6en keriilhet sor.
.A

3.3.

Ir6nyadti jogszab{lyok:
a) az Slta.lfinos forgalmi ad6r6l szolo 2007 .
16) az 6llamhhztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CX

CXXVII.
torv6ny;

,.oro!)3,r0*
c) az iilamh|ztarthsrol sz6l6 torv6ny vegrehdjtfls6r6l sz6l6 3681201i. (XII. 31.) Korm. rendelet.

d) a 2074-2020 programoz6si idoszakba{ az eryes eur6pai uni(s alapok.b6l szfxmaz6
t6mogat6sok felhasznSl6s6nak rendjdr6l sz6l6 21212014. (XI. 5.) Korm. rr;ndelet;
e) az 6pit6si beruhSz6sok, valamint az epiteEt beruh6z6sokhoz kapcsol6,CL6 tervez6i 6s mdrncjki
szolg6ltat6sok kozbeszerz6sdnek rdszletes szilbfilyairol szolo 32212015. ()(. 30.) Korm. rendelet.
V6flalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat f,l a szerzodds teljesft6s6vql osszefligg6sben olyan
koltsdgeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) beke4d6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek
nenr megfelelo t6rsas5.g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a Yiilalkoz6 ad6k.cjteles

3.4.

j ovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

a szerz6dds teljesit6s6nek tefies id6tartama alatt tulqidonosi szerkezetdt a
Megrendelo szhmdra rnegismerhetov6 teszi iis a 9.5. pontban meghatfil,c>zott (a l"bt. i43. $ (3)
bekezd6se szerinti) iigyletekrol a Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

3.5.

V6llalkoz6

3.6.

A Kbt. 135. $-6nak (1) bekezddse alapj6n

a \4egrendelo a szerzod6s telje,r;itdsdnel< elismerdsdr5l
(teljesit6sigazolSs) vagy az elismer6s megtalad6s5r6l legk6s6bb a V6llalkoz6 teljesitdsdt6l vagy
az ercol sz6l6 irSsbeli 6rtesit6s kdzhezvdtellptt5l szfimitotl tizenot napon beliil ir6sban koteles

nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-5nak (2)bekezdese alapjSn, h[ a V6llalkoz6 irSsbeli 6rteSltds6re (kdszre jelent6s)
a Mecrendelo a szeru5ddsben az
li elj 6r5s megkezd6s6re meghat6r ozott hatbridot
kovet6 tizenot napon beliil nem kezdi meg az irtad6s-6tv6teli eljdr6st),vagy megkezdi, de 15
napon beli.il nem fejezibe, aYSllalkoz6 k6r6i6re a teljesit6sigazolSst ko{eles kiadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. Q-6nak meisfelel6en az ellenszols|ltaths kifizet6s6re csak az
adott munk6ra. munkar6szre vonatkoz6 telieditdsisazolSs ki6llit6s6t kovotoen keri.ilhet sor.
3.7

A

"

Megrendelo

a Kbt. 135. S (6)

ellenszo I gSltatdsb6l er edo tartoz6s6val szem
kov ete I 6s 6t szhmithatj a b e.

4. [

megfeleloen g szerz6d6sen alapul6
jogos:ult
t;sak a
6ltal elif rnert, egynemii 6r; lejdrt

]lle:grendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

4.1" A Megrendelo

kotelezrellsdge a jelen szerzQd5s alilirhsht koveto

3 (h6rom) rnunkanapon beliil
minden olyan adat, informSci6 6s dokumpntum 5tad6sa, amely a lVd"llalkoz6 feladatainak
szerzoddsszeni ell6t6sShoz sziiks6ges, oly{n rrL6don, amely azonosiltrat6vlt teszi az Stadott
dokumentumokat, illet6leg ellen6rizhet6e4 igazolja a Yilllalkozo f'el6 tort6nt adat- 6s
informSci6szolgSltatils tartalmifi. A Megrendelo koteles a jelen szerz6<16s teljesit6se
szempontb6l fontos munkak6rt betdlt6 thunkat6rsait kijelolni ds a V6llalkoz6val val6
fo lyamato s kozremtikoddsi"ikro I gondo skodni.

4.2.

5.

Megrendel6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsr{t5silt c6lzo v6llalkoz6i
munkavdgz6shez k6sedelem nelkiil meghQzza a sztiks6ges dont6sdl,ret, egyet6rt6se eset6n
jovhhagyja az eI6 teqjesztett dokumentumpk tartalm6t, illetve elledvet6s eset6n kifog6sait
irSsban, indokol6ssal ell6tva ktizli V5llalkbz6val. A tovSbbitand6 dbkumentumokat -- azok
tartalmhval val6 egyet6rtdse esetdn - fax{n, illetve post6n megkiildi az eintettek r6sz6re,
azokban az esetek$en amikor ana VSllalkoz6 f'elk6ri.

A Vdllalkozti jogai

6s kijtelezetts6gei

=-:6-.*.-
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5.2.

A V6llalkoz6 tudlrnd.sul veszi, hogy a szerfldes megkot6sdt kdvetoen koteles viselni annak
jogkovetkezm6nygt, amely a kiviteli tervdok]umentSci6 olyan hi5nyoss6g6b61 ad6dik, melyet a
tole elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett dszlelnie kellett volna, de a szerzod6skotdst
megelozden a kiNzbeszerzdsi eljSr6s sor6n kieg6szito tfijeko;ztatds keretdben nem jelzeLt. A
v6llalkoz6i dij mbghat6rozhshn|l figyelembp nem vett azon munk5k is, amely n6lkiil a mii
(dpitm6ny) rendpltet6sszeni haszn|lal:a alkalmas megval6sitSsa nem tort6nhet meg
(tobbletmunka) s;zint6n a VSllalkoz6t terhelikf

5.3.

A VSllalkoz6 kiiellenti artis, hogy a munk5[< nem megfelelo isrneretdre visszavezethetir okok
miatt semmilyen Egy6b tobblet-kovetel6ssel Eem l6phet fel, kdsedeJlmet ezzel nem indokolhatja.
A kivitelez6si rrrrunkSk alapjit kepezo rpriszaki dokument6ci6nak megfelel6 kivitelez6s
pontoss6gSert, terlljessdg66rt, alkalmass6g66rt 6s szabdlyosshgiert aYSllalkoz6 felel. ,4. mriszaki
dokument6ci6 az:irrn hibfijdefi, mely kello $ondos 6ttekint6s eset6n a szerzildds megkotds6t
megel6zSen megriflapithato lett volna, szint6ri a VSllalkoz6 felel.

<A

.A

V6llalkoz6i dij itar-talmazza - az epitoipari ivitelezdsi tev6kenysdgr6l sz6l6 19 I 120A9 (ltx. 1 5)
Korm. rendelet 3, S (5) bekezd6s6ben irlako feliil - minden olyan mriszakilag sztiksdges feladat
elv6gz6sdt, esetlegesen szi.iks6ges engeddly

amely a kiadott dokument6ci6k b6rmely I
jelen szerzi5d6s teljesitlsdhez, a miiszaki
haszniiatba v6telphez sztiks6ges, fiiggetl
munkanerm a kiadbtt koltsdgvetdsben, vagy
vagy sern, 6s/va6$z annelynek, termdszete fi
volt meghatLrozltQt6.

I

rendelkezds6bol meg6llapithat6an, vary a
tizembe helyez6shez, vdgleges

aff61, hogy

az adott feladat, felt6tel, illetve

kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e,
miiszaki nagysS.grendje pontosan el6re nem

5.5. A V5llalkozo a pzerzodds tdrgy6t kdpezo munk6kat jelen v6llalkozdsi szerz6d6s felt6telei
alapifin vdgzi el I a magyar 6s eur6pai u4i6s szabvSnyok el6ir6sai szerint - els6 osrtilIy:.a
min6s6glben.

5.6.
5.1

.

A vdgzett munkzL vit6ja esetdn, ha a vizsg|\at eredm6nye
-\/6llalkoz6
,annak ktilts6gdt
koteles viselni.

A

VSllalkoz6 f<>ladata

a kivitelezdsi

a Y6llalkoz6 szhmSra elmarasztal6,

murikSkhoz sztksdges valamenrryi seg6dszerkezetek

telepit6sr:, helysz:{nen tarthsa, mozgatisa 6s a kivitelez6s befejez6sekor a munkatertiletr6l, a
v6llalkoz:ris muril<:,iry6g,zesi teriilet6r6l tortdno elt6volit6ssal. A VSllalkoz6 kotelezetts6ge, hogy a
teriilet orz6s6r6l sajSt kolts6g6re gondoskodj6k a munkakezd6st6l a munkatertilet
visszabocsSthsilig (a miiszaki 6tad,6s-ifiv6tel 6ivdnyes lezfirhsflt koveto idopontig).

a szabvfinyok 6ltal el5irt ellenorzeseket folyamatosan elvdgezni, a
meg6llapftott hiilbSkat 6s hi6nyossdgokat halad6ktalanul megsrziintetni, az int6zked6seket
dokument6lni.

5.8.

.A VSllalkoz6 lLrfeles

5.9.

.Amennyiben a kivitelezds sor6n, illetve a j6!6ll5si id6szakban olyan hi6nyoss6gok deriilnek ki,
amelyek szakszr:rjritlen munkav6gzlsre vag! csokkent 6rt6kii anyagokra vezethett,k vissza,
akkor e,zeket Vi6llalkoz6 felsz6litdsra, \zonnal t6rit6smentesen 6s egdsz6benL koteles
megsztintetni, ill,s'tve a hibSs term6ket koteles kicser6lni. Amennyiben V6llalkoz6 15 napon
beliil nern tesz el,oget a felsz6lit6snak, Megreirdel6nek jogavan a munk6t Y6llalkoz6 kcilts6gdre
elv6geztetni, kij a'i/ittatni.

5.10.

A

V6llalkoz6 kbteles munkSjlit olyan goddosan megszervezni, hogy minden el6rel6that6
akadilLy id6ben tnegsziintethet6 legyen 6{ ennek 6rdek6ben Megrendelo figyelm6t ezen
akadSly o ztatd s o l,rp i diib en fe lhivj a.

---=

?a:.

-_

.t?t

'73020-ru

5.1

1.

121119

A

V6llalkoz6 tevdkenys6ge alatt folyanlatosan koteles teljes kdr{ien 6s saj6t felel6s
hatSskor6ben az lrvdnyes munkav6delmi fs tiizv6delmi eloir6sokat betaftani 6s betartatni,
dolgoz6i r6szdre a munkav6delmi elSirSsok szerinti eg6szs6gtigyi vizs$r6.latokat elvegeztetni, a
murrkavddelmi oktatirsokat megtarlani, a sziiks6ges v6delmi 6s biztosit6 eszkozoket
rendelkezdsre bocs6tani, alkalmazni eshasznftlatukat folyamatosan ellen]orizni.

5.12. A V6llalkoz6 munkavdgzdskor olyan g6pekdt koteles iizemeltetni, amel['ek aziz,embetartashoz
sziiks6ges 6rv6nyes enged6lyekkel rendelkezlrek, kezel6ik a sziiks6ges lhSpesit6st megszercztdk,
eloirt zajkibocsd{5si hat6r6rtdket nem haladjflk meg.

6s amelyek a rendeletekben

5.13. A VSllalkoz6nak az anyagok 6s eszkozok /ozgat6s6t 6s throlSsft rigy ftell v6grehajtania, hogy
az igdnybe vett koztertiletek 6s azok mitfiigyai k6rosodSst ds s6riil6pt ne szenvedjenek. Az
ig6nybe vett kcizteriiletek helyre6llit6s5vall kapcsolatos minden tev{kenys6g a VSllalkoz6
fela.data 6s azok kolts6sei is 5t terhelik.
5.r4.

felol 6s

a

5.15. A szerzod6skot6st6l szdmitott 15 napon bellil a Vr{llalkoz6nak el6zeteg egye;ztet6s utSn 6t kell
nyirjtani a Megrendelo rlszdre a kovetkez6 dpkumentumokat:
- or ganizilci6 s terv (neh6zj 6r mivek kozl ekedii s e )
- kivitelezdsi folyamat iitemterve,
- forgalomk orlfitozilsi terv, dp it6si teriileten beltil.

5.16.

A

V6llalkoz6nak biztositani kel az eszkdzbeszhllit6k r6sz6re a $unkateriiletet, el6zetes
Az eszkoz6k telepit6s6llez a munkatertiletet el6zetes - rdszleges mriszaki

egyeztetes szerint.

iia<Iils-irtv etel utSn lehet Stadni.
5.17

.

A V6llalkoz6nak az aryagok 6s eszkozok rdozgat6s6t 6s tilrolflsflt irgy kell v6grerhajtania, hogy
az igdnybe vett kdzteriiletek 6s azok mitfilgyai k6rosod6st 6s sdrtil6st ne szenvedjenek. Az
ig6rrybe vett kozteriiletek helyreSllitds6vaf kapcsolatos minden tevpkenys6g a VSllalkoz6
feladata 6s azok koltsdgei is 6t terhelik. A Itiget utcai hid dpit6si anya€i mozgatfs cdlj6ra nem
haszn6lhat6!

5.18.

A

V6llalkoz6 saj6t kolts6gdn lartozik biztositani a munkatertilet elfogadhat6 lehatilrolisitt,
az osszes dsszerii l6p6st a kdrnyezet vdddlm6re a kivitelez6ssel
kapcsolatos tev6kenys6gek vonatkozdsSban, valamint elkeriilni a szenttllyek, kozvagyon vagy
ellenorzds6t, megtenni

m5t;ok k5r6t 6s s6ri.il6sdt, amelyet a l6gszennfezds, zaj vagy egy6b k6ros lk.ornyezetihatils okoz.

5.19.

A

kivitelez6si munkSkat, az 5pitesi tev6k$nysdget fokozott elovigy{:zatoss6ggal, munka

6s

balesetv6delmi int6zkeddsek szigorri betart6sh mellett kell v6gezni.

5.20.

Az 6pit6si teriileten

munkanapokon 18 pra ut6n a pihen6napokorr 6s i.innepnapokon a
munkavdgz6s alkalmdLval zajos tevdkenys{g nem v6gezhet6. A mrlnkateriilet lehat6rolSsa
szi.iks6ges.

5.21. Arnennyiben a Megrendel6 c6lszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitSst ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolg6ltatott), a V6llalkoz6 kotelei,s 6t ene ir6sban figyelmer:ztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitfsilt a frgyelmezlet6s pllendre fenntartja, '0W a V6llalkoz:6 a munk6t a
MegrendelS utasitSsa szerint, a Megrendelo kockhzathra vegzi el, jvagy viiasrtilsa szerint
el6llhat a szerzod€st6l" A figyelmeztet6s elnl,ulaszt6s6b6l ered6 k6rdrt 4 V6llalkoz6 a felel6s. A
Y6llalkoz6 kdteles megtagadni az ttasiths tgljesitds6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabilly vagy
hatr5sSgi hatirozat megsdrt6s6hezvezetne, v{gy veszdlyeztetnl mSsok szem6ly6t vagy vagyonSt.

---==(==-
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5.22.

A

5.23.

A

- amennyiben sziiks6ges a
teljesft6sdhez - q V6llalkoz6 feladat6t k6pezi. A beruhhzhs befejez6se uthn a felvonul6si
teriiletet rendbe (ell tenni, az ideiglenes mbll6kl6tesitm6nyeket el kell bontani, 6s az eredeti
6llapotot helyre lkell Sllitani.

5.24.

A

bont6sb6l 6s {pit6sbol szSrtnaz6 torrnelfket, hulladdkot az lpitkezes teri.iletdrol hat6s6gi
engeddllyel renclelkezo, rendezett lerak6ba kell sz6llitani az epitesi 6s bontdsi hulladdk
kezel6s6nek r6s;zlptes szab|ly air ol szol6
zo16 44512004. (VII.26) BMI(VvM egyiittes rendeletnek
megfeleloen.
felvonuliLs jellQgri szolg6ltatdsok 6s ldtesifm6nyek
ldtesifm6nyek megval6sitdsa

munkavdgzdse|<hez sztiks6ges ideiglenes
kialakit6sa a VSllalkoz6 feladata, 6s kolts6ge;

viz, csatorna 6s elektromos

csatlakozSsi pontok

5.25. Alvhhalkoz6k, teijesft6si

segddek, az alkaltrnas sfrg igazolfrs6hoz bemutatott, 6s az 6rtdkel6si
r6szszentpontra rqegajAnlott szakemberek, epiydb kozremiikodok (a tovdbbiakban: alv llalkoz6)
ig6nybevdtele:

5.25.1.

Az alv|llallkoz6i

teljesit6s dsszesitett alfinya nem haladhatja meg

a

szerz6d6s 6rtdk6nek

65%-6t. A:2, alvillalkoz6knak a szeriodls teljesft6s6ben val6 rdszv6tele arfnyifi az
hatiirozza rrreg, hogy milyen arSnybari rdszesillnek a szenodds Sltal6nos forgalmi ad6
ndlkiil sz6mLiltott ellen6rt6kdbol.
5.25.2"

A

V6llalko:2,$ a teljesitlshez akozbesze,rzesi elj6rSsban az alkalmass5g6nak igazolilshban
rdszf vett s;Lewezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezd6se szerint az eljSr6sban tremutatott
k<jtelezetts6e]v6llal6snak megfeleloen, jralamint a Kbt. 65. g (9) bekezdds6ben foglalt
esetekben 6s m6don kdteles igdnybe yenni, valamint koteles a teljesit6sbe bevonni az
alkzrlmass6g igazolSshhoz bemutatott dzakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevon6sa akltor maradhat el, vagy helyQtttik akkor vonhat6 ber m6s (idedrtve az ittalakulils"
egyesiil6s, :;46tv6l6s ritjdn tdrt6nt jogutr{dl5s eseteit is), ha aY6llalkoz6 e szewezet vagy
szakember nplkiil vary a helyette bevopt itj szerveze,ttel vagy szakemberrel is rnegfelel amennyiben a kozbeszerzesi elji
az adott alkalmassSgi kovetelm6ny tekintet6ben
bemutatott
k alapjSn a Megre
mint aj5nlatkdro sziikitelte az eljSr6s;ban rdszt
vev,o

m6don

5.25.3.

A

szerepl6k szhmit, az
szervezetekkel vagy szakemberrel egyen6rtdkil
I - azoknak az alkakn
kovetelm6nyeknek, amelyeknek a V6llalkoz6 a
elj6r6sban az adott szerveiettel vagy szakemberr:el egyiitt f'elelt meg.

V6llalkoz6

a

szerzodds megkot6

alvilllalkoz(rlt tekintet6ben - a

< 1<

id6pontj6ban, majd

- a

k6s6bb bevont

teljesit6s6nek id6tartama alatt kdteles el6zetesen a

,1

dftenek, amellpt nem az 6pit6si term6k

epitoanyag" alatt h6rmely olyan 6pitoanyagot
be tort6n6 betervezdsdnek 6s be6pitdsdnek,

-----,\-]'t-\!i
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sor6n a teljesitm6n'y igazolf.shnak r6szle{es szab5,lyairol szolo 2]512013. (VIi. 16.) I(orm.
3 5$ (2) bekezd6s a) pontja szerinti gyhtlr,oi teljesitrn6nynyllal$azattal.

rendelet

A

V6llalkozo villa\ia, hogy a kivitelez6s sor6n a kornyezetv6dr:lmi, fenntarthat6s6gi
l<ovetelm6nyek figyelembev6teldvel a keletkez:6 hulladdk mennyis6g6l'. minimalizfilja.
A Szerz6do Felek a keletkezo hulladdk nlennyis6g6t minimaliz|lilsfl a.latt art 6ftik, hogy az
aj6nlattev6 v|llalja,hogy az 6pit6s sordn {eletkezo hullad6k mennyispge nem 6ri el az lpitesi
tis bont6si hulladdk kezel6s6nek r6szletes szab|lyairol szol6 4512004. (VII. 26.) BM-KvVM
egytittes rendelet l. szfrmi melldklet szerihti titbl|zatban kozolt mennlis6gi ktiszobdrt6ket.
c) A V6llalkoz6 villlalja, hogy a kivitel$zds sor6n a kornyezetv6llelmi, fenntarthat6s6gi
lrovetelrn6nyek figyelembev6tel6vel legaJSbb EURO 3-as szabv|nyirak megf'elelo motorral
szerelt jhrmriveket, munkag6peket haszn6f .
d) A Y6llaIkoz6 v|llalja, hogy a kivitplezds sor6n a teri.ileti
maximSlis
'adottsS.gok
flrgyelembev6tel6vel a sportliget mrikod6{6nek, 6s a kozriti, valaminf a gyalogos kozleked6s
:zav ar tal ans 6g6t b izto sitj a.

b)

5.27. .A V6llalkoz6nak az 5.26. pont szerinti v6llal6sait a kivitelezds

sorfunL

a kcivetkez6

nn6don

dokument6lnia kell:

a)

Az

6pit6anyagra vonatkoz6 gyfu16i lelesitm6nynyilatkozat rn{r;olat6t

az

helyszinre sz$'llithsft. kovet6en 6t kell adnia a Megrendel6 k6pviseldj$r'rek.
b) A keletkezo hullad6k mennyiseg5t az elsz5l1it6s elott rogziteni szi.iks6ges

epitoanyag

az

6pit6si

napl6ban,

c)

A

d)

A

kivitelezds sorfn az 6pit6si napl6pan rogziteni sziiks6ges a haszn|lt jSrmiivek,
munkag6peket tipusSt, gyfutmSnyht, tpv5bbS d*, hogy azok legal6bb EURO 3-as
szabv6nynak me gfelelo motorral vannak f'elszerelve.

kivitelez6s sorin az epitesi napl6b{ be

kell jegyezni, illet6leg kozteriilet-feliigyelo

hevon6s5val ki.ilon jegyz6konyvezni kelf minden olyan esem6nyt, iterv6kenysdget, amely a
V6llalkoz6 tev6kenysdgdnek eredm6nyelk6nt a sporlliget mrikod6s$1, a kozirti, valarnint a
gyalogos kozlekeddst a lehetos6gekhez k6pest indokolatlan m6rt6kben z,avaqa, a zavar|s
idotaftamfunak meg,hat5r ozilshv al. Rogzi[eni
[eni szi.iks6ges tovAbbh tip:, e-vonatkozSsban tett
panaszokat.

5.28.

A

vSrosi kisp6.ly6s labdarrig6 bajnoks6g

lebonyolit5sSt valameruryi megl6vd pSlya

ig6nybev6tel6vel loiztositani kell.

6. Szerz6 d.6st hiztos it6 melldkkiitelezetts6gek

6.r.

lKdsedelmi kotb6r:

AYSllalkoz6 a Ptk. 6:1E6. $-5nak megfelelben k6sedelem eset6re mirl,den kdsedelmes naptSri
nap ut6n, a k6sedelembe es6s idSpontjSt6l a t6nyleges teljesft6s napj4ig a szerzod6s sz:erinti,
Lartal6kkeret 6s 6ltalSnos forgalmi ad6 n6lkiil szhmitotl ellenszolg6lta{6s 1 %o-6nak megfelel6
lforintosszeglnaptlri nap m6rtdkri kdsedelmi kr:tb6r frzet4,s6t v6llalja. Megrendel6 a k6sedelmi
kotb6r osszeg6t maximurn a nett6 v|llalkozol dij (a szerzod6s szerinti teljes ellenszolgilltaths) 30
Yo-Lnak megfelelo osszeg el6r6s6ig 6rvdnygsiti. A nett6 vSllalkoz6i Qij (a szerz6d6s szerinti

{:eljes ellenszolg|ltatils) 30 o/o-6nak megfelqlo osszeget e16r6 k6sedelfrL:i kotb6r 6rv6nyesit6se
esetdn - a kdsedelembol eredo 6s a
okozott k6rok rhest6rit6s6re vonatkoz6

Megrendel6i ig6nyeket nem 6rintve
felmondSsfnak jog6t, mivel az ilyen

grendelo fenntartja

d, szerzadls rendkiviili

kdsedelmet a felek sirlyos szeuoddsszeg6snek

Lekintik.

6.2.

lFIibSs reljesit6si kbtb6r:

A V6llalkoz6 a Ftk. 6:186. $-6nak megfelef6en

hibSs teljesit6s eset6re az lrintett munkar6sz
nett6 ajhnlati firhnak 30o/o-6nak rnegfelel6 m6rt6kri hib6s teljesit6si kotJr6r fizet(is6t v5llalja. A
Szerzodo Felek az 5.26. pont szerinti vSllalpsok nem megfelel6 teljesitesdt hibirs teljesit6snek
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tekintik. A ::zerz(>do,1blek rogzitik, hogy a Ptk. 6: 187. $ (2) bekezdese alapjSn a hib6r; teljesitds
miatti kotbdr mell(:tt szavatoss6gi igdny nern prvdnyesithet6.

6.3.

Me:ghiirsul6si kotb6r:
A szerzod6s a Vpllalkoz6 drdekkcjrdben felmeriil6 olyan okb6l 1.ortdn6 meghifsul6sa eset6rr,
arnelydrt felel6s. {i Vdllalkoz6 a Ptk. 6:186. $-5nak megfelel6en a szerzodds szerinti.,6l1.al6nos
forgalmi ad6 n6lls{il szhmitott ellenszolgSltaf6s 30 Yo-6nak megfelel6 rndrldkben meghiirsulSsi
kotb6r fizeteset vdllalja. A szerzSd6s akkor tQkinthet6 meghiirsultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljbsitdst jogos/m6lt5nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesltes kizht|lag aYSllalkozo 6rdekkor$ben felmeriilt okb6l lehetellentil el
- az lrvlnyesitett !6seclelmi, vagy hibSs teljdsit6si kotb6r osszege el6ri a nett6 v5.llalkaz5i dij (a
szerz6d6s szerinti teljes ellenszolgfitaths) 30 o/o-6nak megfelelo osszeget, 6s a Megrendel6 6l a.
ren dkivii li felmon$6s .j o gtv al.

6.4.

A kotbdr drv6nyeSit6sdnek m6dja:

A MegrenrJelO t<t;tUerig6ny 6rvdnyesit6sre vdnatkoz6 egyoldalf ir6sbeli jognyilatko zathnak - az
ok niegjel<ildsdn ttil - r6szletesen tartalmaznil kell a kotb6r 6rv6nyesites6t megalapoz6 tdrryeket,
valamint a kotbdrbz6ssel 6rintett tev6kerrys6iek megjelol6sdt. A Megrendel6 az 6rv6nyesitheto
kotb6rt jogosult eL fizetend6 ellendrt6kb6l visizatartani,vagy az adott megrendel6s teljesitds6nek
igazolilsfit a kotbtif megfi zet6s6ig megtagadni.

6.5.

Eloleg-visszafrzetlsi biztosit6k:
A V6llalkoz6 elirleg igdnyl6se eset6n azigenlelt el6legnek a Kbt. 135. $ (7)bekezdesdben el6ir'[
SYo-on f'eliili rdst6nek megfelelo m6rt6kri, a Megrendelo javhra sz6l6, a Kbt. 134. $ (6)
bekezd6iie szerintl bizfositdkot bocs6t a Mesrbndel6 rendelkez6s6re.

6.6.

I6t6ll6s:

A

VSllalkoz6

al

fitadott munkar6szekre

a

18112003.

fiI.s.)

Korm. rendelet 3. 6s

4.

melldklet6ben merghatfrozott m6rt6kii, illetolpg az ott nem meghathrozoff 6piiletszerkezetekre ds
az epitmenyekre ralz aj{tnlathban megaj6nlott (0 h6nap mertekii j6t6ll6st v6lla1.
6.7.

J6tfll6si biztosft6lc:
.A VSllalkoz6 a .ipt6ll6si igdnyek biztosit6kpkdnt a szerz6d6s szerinti, 51ta15nos forgalrni ad6
n6lktil s:zSmitott pllenLszolg5ltaths 5o/o-6nak megfelelo rn6rt6kti j6t5ll5si bizfosit6kot bocs6t a
Me grendlelo rencldlkezds6re. A j6t5ll5si bizto$it6k - a V6llalkoz6 viilasrt6sa szerint
- a Kbt. 134.
$ (6) be,kezd6sd,nbk a) pontja szerinti formriban biztosithat6, amelyet legk6s6bb a teljesitds
idopontj:iban, az:a1, a szerzoddsben rogz(tett teljesit6si hatSrid6ig lkell rendelkezdsre bocs6tani,
illetve ig,az:olni..l\ j6tlill6si bizlosildk rendel(ez6sre bocsiit6sa a teljesit6s igazolSsfinak felt6tele
A nem ok.irati lifrmiban nyrijtott j6t6ll5si piztositdknak a j6trlll6si id5 utols6 napjit kovettr
nrunkanapig, az <>$irati formSban nyrijtott biiztosit6knak a j6t6ll5si id6 rrtols6 napjSt l.:ovet6 15.
naprig 6rv6nyesnr:$ 6s lehivhat6nak kell bnni$, illet6leg rendelkezdsre kell Sllnia.
.Bfumely nem szefz6d6sszerti teljesit6s jogfdnntartSs n6lki.ili elfogad6sa a Megrendel6 rdszdrolt
nern drtelmezhet6 joglemondiskdnt azon ig6hyekr6l, amelyek a Megrendel6t a szerz6ddsszegds

A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43. $ 1) bekezd6s6nek d) pontja alapj6njelen s:zerz5d6s
nyilv6nos, annak tartalm6val 6s teljesit6sd I kapcsolatos tfllkoztat6s iizXeti titok cim6n nem
taga.dhat6 meg.
1

A jelen szerz6dds tellesitdse sor6n a

.3.

megrendel6sre, 6s a teljesitds igazolilsilra

lo

reszetol

a

Yfrllalkazo

utttsithsSra,

sult szemdly:

Lakilzi Gf bor v6nosiizemeltet6si osztf
Lev6lcfm: Szombathely Megyei Jogri V6ros

glLrmesteri Hivatala

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 06-941520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi @szomb athely. hu

A jelen szerzodds teljesit6se sor6n a Vfl
6s kapcsolattartSsra j ogosult szem6ly:

r6sz6r6l a szerz6dds kaprcr;6n nyi latkozatl.6telre

Homlok Tibor f6m6rniik
T-ev6lcim: 9561 Nagysimonyi, Arany JSnos
Tel.:+36 30-247-0051
lFax: e-mail : homlok.tibor@homlokzrl.hu

7.4. A V6llalkoz6

kijelenti, hogy e szerzodes mlttettetet kepezo, az 6llam\t6rtart6sr6l szol6 2017.
6vi CXCV. t6rv6ny 41. $ (6) bekezd6s6bef 6s 50. $ (1) bekezdds c) prontjSban foglaltakra

tekintettel tett nyilatkozutaalapjfunanemzeti ivagyonr6l s26162011. 6vi CXCVI. torv6ny 3. $ (1)
lrekezd6s 1. pontja szerinti 6tl6that6 szewezelpek min6stil.

8.

A

szerz6d,6s m6dosftfsa

8.1. A Irelek

csak a Kbt. 141. $-6ban meghatfilozott esetekben 6s feltdtdhkkel m6dosithatjrik a
szerzodlsnek a felhiv6s, akozbeszerz6si doliumentumok felt6telei, illettileg az ajhnlattaftalma
alapj 6n me ghatitr o zotl r 6 sz6t.

8.2. A Felek rogzitik,

hogy nem min6siil a szerV6d6s m6dositdsnak a 7.3. pontban
meghathrozolt
)fa

kapcsolattart6 szemdlylben, illet6leg az el6rhet6s6g
it6s6sben bekovetkezett bSrrnelv v Sltozds.

9,

Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerzodds

6nak lejfirat|val, b6rmdlyiik fdl jogut6d n6lkiili
teljesitds lehetetlennd v lLs6val, illet6leg azonnall hLat5lyi felmond6ssal

a teljesit6ssel, a szerzodds

megsz[inds6vel,

a

szrinik mes.
9.2.

Bdrmelyik fdl .jogosult a jelen szerzod6st
szenod6sszeg6se eset6n. A sirlyos

9.3.

A V6llalkoz6 rdsz6r6l a szerzod6s sflyos
a) V6llalkoz6 a teljesit6st jogos/m6
h) a teljesitdskizitrolag aY6llalkoz6 drdekk
c) az 5rvdnyesitell k6sedelmi, vagy hib6s te
(a szerz6d6s sz;erinti telj es ellens

9.4.

A Megrendel5 r6sz6r6l
a) az egytittmfikodds;
megsdrt6se,

zolgfi

nnali hat6llyal fehnonda.mi a m6sik f6l sflyos
eseteit a 9.3. 6s a 9.4i pont hatirozzameg.
rrt6s6t

jelenti, ha

ok n6lktil megtagad.ia
ben felmertilt okb6l lehetertlentl el
sit6si kotb6r'osszege el6qi a nett6 v6llalkozoi
) 3 0 %-itnak megfelel: os$z,eget.

dij

,t.1,,"

llozo-'7/jrzott

a

Megreqdelo a V6llalkozo fi
kotelezetts6g(iltek .neki felr6hati,

b) ha

felsz6lit6sa el1en6re esed6kessd v6llt fizet6si
eseddkess6gi id6pontot koveto 60 napc,1

az

megl"ralad6all sem tr:sz eleget.

9.5.

Megrendel6 jogcisult ds egyben koteles
hatSridovel, amelf lehr:tovd teszi, hogy a
tudjon -, ha
a) a V5llalkoz:irban kozveteffen vagy ko
szerez valarnely olyan;ot' szem6ly .,rai
tekintetdberr fennSll a Kbt. 62. $ (1)

-

szerzodl,st felmondani
ha sztiksdges olyan
6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r61 sondoskodn i

Iennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesedds;t

szemelyes
rcm6lyes joga
szeilnt jogkdpes
szervei,-et, amel]
amel.y
Joga szerint
JogKepes szerve;zet,
l6s

k) pont kb) alpontj6ban meghatLrozoltfeltdtel:

|

25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
melyes
ndlyes joga
szerint jogkdpes
amel.y
Joga szennr
JogKelles szervezetben, amel.
l6s k) pont kb) alpontj6ban meghatbrozoll feltdtel.

A Kbt. 143. $ ril)

a Megrendelo a szerzod6st felmondhatja, vagy - a

lhat, ha:
nyeges m6dosit6sa, amely esetdben a
alapjhn irj koz,beszerrz6si elj6r6st kell lefol

b) a V5llalkoz;6 nem biztositja a K.bt.

13

szem6lydbe;n,6rvdnlresen olyan jogut6d

Kbt. 141. .$
atni;
$-5ban foglaltak betaftSsilt, vagy a VSllalkoz5
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139r"

$-5ban foglaltriknak,

c)

az IiUMSIZ
aL
r,UlvrJ.L /J6.
258. clKKe
cikke alapJan
alaoifin a.
a.

KozOeSZerzeS szabalyalnaK
szab6lyainak megszegese mi
mtall
kcjtelezetts(igspeg6si elj6r5s induXt vagy'Vz Eur6pai Uni6 Biri,s6ga az EUMSZ 258. cikke

alaplfm indLittqtt e{irir6sbarr kimondta, llogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 valamelly
a bfr6s6g 6ltal meg6llapitotf

kcitelezettsdig ltekintetdben kdtelezetts6$szeg6s tdrtdnt, 6s
jogsdrt6s miatt a szerz6dds nem semmisi

9.7.

- a Ftk.-ban foglaltak szerint - afl.61 el6llniL,
jut
kovetoen
tudomSs6ra,
hogy a VSllalkoz6 tekintet6ben a
lnegkot6s6t
kozbeszerzdsi r:lj{r5s sor6n kiz6r6 ok 6llt fenn, 6s ezdrtki kellett volnazhrni akozbeszerzlsj
Megrenclel6 kc,telbs aszerzoddst felmondan\,uury

ha a

sz:,erzodd,s

eljdr6sb(rl.

9.8.

Ha a Megrendr:l(i a v6llalkozSsi szer;z6d6st q fentiek alapjfin felmondja, :fLgy aY6llalkoz:6 6s a
Megrenclel6 kozc'tt elsz6molSsrijogviszony kpletkezik. A Megrendel6 felm6ri aY6llalkoz6 6lta1
a felmc,nd6sig; $zaks;zertien 6s megfbleld min6s6gben elvegzetr feladatokat 6tve:;zi 6s
ellen6rt6ket a 'Vriflalkc':z6nak rnegt6riti. A I'{4egrendelo az elozo m6dszenel 6tvett ds {'elm6rt
munkSk ellen6rtiikdb6l levonja art a khrht, amely a hib6s vagry szakszenitlen munkardszek
kijavit6s6b6l, illetve mris v6llalkoz6 munkSbd tor16n6 bevon6sSb6l erednek.

L0. Zhr6 nendelkez6sek
10.1

.

10.2.

Jelen sze,rz,6d,6s ki!5r6l,rg a felek 6ltal allirtrileg6llapod 6s tftjil:nm6rlosithat6. Sz6beli m6dositds,
ny ilatko zzat, me l l dk- v al;4 u hittter -me 96l lap o d a$ drvdnyte len.

.^ Felek

k felmeriil6 esetleges jogvitdt - fokozott
al5sos riton pr6br{lj6k meg rendezri, ennek
re hat6skcirtSl fiigg6en kikdtik a Szombathelyi

meglLllapodnak abban, hogy a
egyiittmiikod6si $otele::zetts6g mellett -

eredm6nytelensrdgp eset6re a jogvita eldon
.I6rhsbir6s6g, illet6leg a Szombathelyi Torv6
I

0.3. A jelen

it

:;zerz6dd:s elvr{laszthatatlan

rlokumentumok (dnnek reszekent a
azoh a a<lott v 6la::iok, a p 6nzii gyi - mri

5k illet6kess6s6t"

s

zanci

kdpezi az ajfinlatteleli felhiv6s, a kozbesz:erzdsi
feladatleir6s), az eljbris sor6n feltett k6rd6sek es
ii
val amint a Y d,llalkozo ai 6nlata.

10.4. .Ielen szerrz6d6sr rrlagyar nyelven k6sziilt. A
rryelv szabdlyai drry6nyesek.

bSrmilyen drtelmezdse eset6n a

magy€ur

4\1,
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10.5.

A jelen

szerz6d6sben nem szab6lyozott kilrd6sekben

CXLIII. torv6ny (Kbt.),

a

kozbesi:zerz6lekr6l sz6lo 2015. 6vi
V. d,on,6ny. (Ptk.), valamint

a Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2.013. evi

a 3.3. pontban felsoroll. jogszabdlyok rendelkpz6sei

aziritnyadok.

10.6 Szombathely Megyei Jogri V6ros On(onn6nyzata kotelezre'tts6g]v6llal6si, ellenjegyz6si
utalvitnyozilsi 6s 6rv6nyesit6si eljdrhsfirol sl6l6 412014. (XLl7.) ::z6m{s polg6rmesteri utasit6s
alapj 6n j elen szer zo dds al6ir 6s6r a

I

I

l6s

K6rolj

alp

o

I

g6rmester j o go s ult.

11. Hatdlvbal6p6s

Jelen szerz6d6s mindk6t fdI

fitali alilirhshnak napjdqr l6p hatSlyba.

A Felek zL jelen szerzodlst, mint akaratukkal min$enben megegyezot crSgszQrii al6ir5sukkal hagyjdk
j6v5. Jelen szerzbdds 4 (n6gy) eredeti p61d5ny!an k6sziilt, amelyb6l I (bg,:D eredeti p6ld6ny a
VSllalkoz6t, 3 (h6rom) p6ld6ny pedig a MegrendelQt illeti meg.
Szombathely,2}rl.

lW(.
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