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mint Ydllalkoz6
tovdbbiakban "tr'elek" vagy ,rSzerz6d6 Felek" kotdttek az alulirottnapon 6s helyen, az alitbbi
feltdtelekkel:
a

I. ELoZMENYEK

l.l

Megrendelo az,,U.1 Sz6chenyi Terv Kornyezet 6s Energia Operativ Program" keretdben
meghirdetett .,,Onkormdnyzutok 6s intdzm6nyeik dpiileteraergetikai fejlesztdsrl megrijul6
energiaforr6s hasznosit6sdval kombinflva a konvergenr:ia r6gi6kban" cimu trlEOP4.10.04t. sztrnu,,Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa" cirnrj p|Iydzaton t6mogat6st nyefi
a V6ci Mih6l'f Altal6nos Iskola 6s Alapfokri Muvdszetoktat6si Intezmeny (Sz:ombrlthely,
Vdci Mih6ly u. 11.) 6s a Be:rcs6nyi Altal6nos Iskola (Szomtrathely, Bercsdnyi Mikl6s u. 1.)
napelemes rendszerdnek kialekit6sdra ben'yrijtott KEOP-2014-4.10.0/}{lI4-2014-0377
ko dsz6mri paly Lzatfn aL

l.2lvtregrendelo, mint ajdnlal,kdro a kdzbeszerz6sekrol sz6lo 20lL 6vi CVru. tiSrvdny
(tovdbbiakbarr: Kbt.) alapj|nko'zbeszerz6si elj6rfst (tov6bbiakban'. ,,kozbeszerz,6si elj6r6s")
inditott,,A KIIOP-2014-4.110.04I/14-20t4-0377. k6dsz6mri projekt keretdben rnegval6sul6
napelemes rendszer telepirt6sl6nek kivitelezesi munkhi a szombathelyi Bercsenyi lMiklos
Altal6nos Iskol6ban 6s a Vdci Mih6ly Altaldnos Iskola ds Alapfokri Muvdszetoktat6si
Intdzmdnyberi'cimmel, mLely elj6r6son V5.llalkoz6, mint ajfunlaltevo res'zt vett, 6s
figyelemmel ana, hogy Megrendel6 V6llalkoz6 ajfinlatht fogadta el nyeftes ajdnlatkent, a
Felek jelen k(izbeszerzesi szeru6d6st kotik egvm6ssal.

II. A SZERZoUBST ALKOTO DOKLIMENTUMOK

2.I Arnak

ok6n, hogy jelen szerz6dd-st a Felek ak:.ozbeszerzesi eljdrfts alapj6n kotottdk rneg, a
Felek kijelentik, hogy teljes meg6llapoddsukat nem kizdr6lag jelen szerzod6s torzsszcivege
tartalmazza. ,4. kozbeszerz<1si eljdrhs sorAn keletkezett iratokat rigy kell tekinteni, mint
amelyek a jeien szeruodls elvillaszthatatlan reszeit kdpezik, azzal egyitt olvasandl6k 6s
dftelmezendok, ki.ilonos tekiinl.ettel az alilbbi dokumentumokra (tov6bbiakban: ,,szerztiddses
okm6nyok"):

-

feltLiv6s (1. sz. nLell6klet)

dokument6cio 6s a kiegeszito titji:koztatds sorlrn adott ajttnlatkeroi v6laszok
(anLennyiben erre sior kertilt)(2. sz. rmell6klet)
V6llalkoz6 nyerttes; athnlatilnak teljes tartalma, a Kbt. 80. $ (1) bekezdd:sdben
fogtaitakra figyelemmel (3. sz. melltdklet)
a V6llalkoz6 felelossegbiztosit6si kritvdnydnek nL6solata (4.s2. melld.klet).

A fenti

dokr"rmentumok kozdtti, trgyanazon k6rddsre vonatkoz6 b6rmely eltdrds,
ellentmond6s, drtelmezdsi neh6zsdg esetdn a dokumenlumok hierarchi6jzr (ernlitdsi
sorendben a legmagasabb rendfivel kezdve) a kovetkezo: kieg6szito tajekoztzLt6sra adott
ajanlatkdroi vdLlaszok (amenLnyiben erre sor keriilt), a felhiv6s, a dokument6cio,\{tilalkoz5,
mint ajfnlatte.'ro ajftnlata a Kbt. 80. $-6nak (1) bekezd6sdben foglaltakra figyelemmel. A
jelen alpontban emlitett dokumentumok egyiifl.esen: ,,Szerzrid6ses okmfnyok""

2.2 Akiilfbldi ad6illetosdgti V6llalkoz6 kciteles aszerzoddshez ar:a vonatkoz6 meghatalnnaz5st
csatolni, hog7, az illetosdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar adohat6s6g hcizvertlentil
beszerezhet a ry'6llalkoz6ra',ronalkozo adatokat az orszflgok kozotti jogsegdly igdnybev6tele
ndlktil.
2.3

Felek rogzitrk;", hogy a szerzodes megkcitdse, 6s teljesitdse sor6n a kozbeszerztisekre
vonatkoz6 szetb|lyozils cdljdval dsszhangban, a kozbeszerzlsi alapelveinek tiszteletben
1':rrtflsdvaI lKbt.2. $l kell eLj6rni.

III. A SZERZlDES TARGYA

3.1 Megrendel6 megrendeli, Yallalkoz6 pe.dig elvilllalja a kozbeszerzdsi elj6r6s sor6n
m,eghatfrozottak szerint a V'5ci Mih6ly Altal6nos Iskola 6s Alapfokir Mrivdszetolctat6si
Intezmeny (Szombathely, V6ci Mih6ly u. 1t.) es a Bercr;dnyi Mik16s AltallLnos Iskola
(Sizombathely, Bercsdnyi Mikl<is u. 1.) KEOP-2014-4.10.04{114-2014-0317. kod:szitmu
p6lyhzatr t6rnogat6ssal rnegval6sul6 nape:lemes rendszerek kialakit5s6nak dpitdsi
kivitelezdsi rnunk6it (a tovdbbiakban ,,Munka") a jelerL szeruodesben meghatlrozott
t.talitny itmak mino siilo v6ll alko z6 i dii 6rt.

IV. A VALLALKOZOTDIJ

4.I A felek a jelen szerz6d6s t6rgyffi kepez6 Munka elve3Szeseert jhr6 vallalkoz6i dijat
30.015.700 Ft + AFA, osszesen: 38.119.939 Ft, azaz harmincnyo,tcmitli6
sztntizenkrlencezer - kilenr;szdzharminckilenc forint 6sszegben hatdrozzitk rne65, amelyb6l
Munka elv6gzds6rt j6r6 munkadii 4.646.400rFt + AFA, o];szesen: 5.900,928 irt.

a

A titmogaths terhdre megval6sul6 mriszaki tarttalomra jut6 ellen6rtdk: brutt6 31.750.Cr00

A saj6t forr6sb6l megval6sulo muszaki tartalomra jut6 ellendrtdk: brutt6 6.369.939llt.

Ft.

4.2

A vtllalkozoi dij fitalfnydij, h vdllalkozoi dij, mint fitalinyclij maghban

foglalja. min,Cazon
k6ltsdget 6s dijat, ami a sz:,erzodds szerinti Munka hibamentes, hi6nytalan, szab6lyos, ds
szakszeri teljiesitds6hez, a rendeltetdsszeri hasznillalhoz szi.iksdges, ezert V|llalkozo
Megrendelovel szemben tovlibbi kolts6gigennyel nem 61het. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy
az,|talfnydijat a Munka isrneretdben adta meg.

4.3 A Felek rogziitik,hogy az esetlegesen felmeri.ilo p6tmunl.a elv6gzds6re jelen szerzodds
keretdben nem kertilhet sor, tekintettel a Kbt.-ben foglalt rendelkezdsekre.
4.4 AFelek megdllapodnak

abbarL, hogy a

v6,llalkoz6i di.j terh6re vegz:i

Yhllalkozo

a

felmeriilo tobbletmunkifiazi:rtalinyhtas

eL

4.5 A Megrendelo nyilatkozil<, hogy a kivitelezdsi tev6kenyseg ellen6rt6k6nek

penz:d;gyi

fedezetdvel ai,, alilbbiak szerint lendelkezik: aberuhhz6s finansziroz6stra rdsztren eur6pai
urri6s p6ly6zatrtdmogat6sb6l, rdszben saj6t forr6s felhasznirlils6val keriil sor.

\i. FIZETESI FELTETELEK
5,1 .

SztmI6z6si titemek:

A V6llalkoz6 egy darab vdgszhmla benyujt6s6ra, valamrnt a 4.12011. (I. 28.) Korm. rendelet
57lA. $ (1) bekezldse alapj6n aszevodds elsz6molhat6 osszegt: 30%o-6nak meglelerl6 rndrteku
sz6llit6i e I o I e g i g erryl d s 6re j o g o sult az al|bbrak s ze rint :

A

4l2OI1 (I. 2r8.) Korm. rendelet 57lA. S (1) bekezd6s eloir6s6ra tekintettel
o/o-6nak megfelel6 osszeg
nyertes ajhnlattevo a szerzodes elsz6molhat6 osszege 30
sziilit6i erl6legk6nt tdrteno kifizet6sdt k6rheti. A k,ifizet6s sor6n ritnyad6ak az
54712013 . (XII. 30.) Korm. rendelet, valarrLint a 412011 (I. 28.) Korm. rendelet el6ir6sai.
Sz6llitoi eloleg igdnyl(lser eseten eloleg-visszafizetdsi biztositdkot kell rendelkezdsre
bocs6tani. A 4l2OI1 (I. 28.) Korm. rendelet 571A. $ (3) bekezd6s szerint Megrendelo
kikdti akozbeszeruesi eljhrits eredm6nyekdnt kotott szerzodes elsz6molhat6 osszeg6nek
10o/o-a es az rgenyell:" szfilitot el6leg ktildnbozetdre jut6 tilmogattts dsszegdnek
megfelel6 m6rtdkri, a lKorm6ny eur6pai uni6s forr6sok felhasznilisfnal,kapcsolatos
ir6nyit6 hat6sdgi feladatok ellifilstua kijelolt tagSa javtua szol6, a Kbt. 126. $ (6)
bekezddse szerinti bi:rtositdk-nyrijt6s kiitelezettsdg6t, A gazdashgr ttn:;asig vagy
nonprofit szervezet sz,tllitl cegjegyz6sre jogosult v<:zeto tisztsdgviseldidnek vagy
legal6bb 5O%-os kcizvetlern tulajdonrdsszel rendelkezo ilajdonos6nak, vagy egyiittesen
legaldbb 5O%-os ktizvetlen tulajdonr'6sszel rendelkezo termdszetes sz:emdly
tulajdonosrainak kezess6gv6llal6sa, vagy garanciaszervezet trltal v61lah. keilesseg,
valamint a.zilIlamhd*afttsrolszoI620ll. 6vi CXCV. tcilv6ny (Aht.) 92. $ (1) bekezd6se
szerinti 6llami kezessdg is elfogadhato a sz6llit6i eloleg biztosit6kak6nt a Kbt. 126. $
(6) bekezclds a) pontjdban sz:ereplo biztositdknyrijt6si form6k mellett.

El6lgg

YSWarnla: A V6llalkoz6 a miszaki 6rtad6s-6tvdteli elj6r6s lez6r6sffi, ris teljesit6s
mriszaki ellenor, majrl Megrendelo 6ltal tofidno tg:,azol6s6t kovet6en jogosult a
v e gs z6mla krfilitSs fu a. Az elole g a v e gszitml6b 6 I keriil I evo n6sr a.

A

Megrendelo t6jdkozXutja a V6llalkozot, hogy az aclott beszerzdsre eso t6rnogat6s
m6rtdke - amely jelen esetben nett6 25.000.000,- Ft - tilmogat6sbtil, sz6lIit6r
ftnanszir oz6s riti 6n keriil fi nan szir ozfsr a.

Amennyibe n az ajinlati 6r meghal adja at6naogat6s m6rtekdt, akkor athmogalitson feltili
cisszeg sajlLt forr6sb6l kr:rril f'tnanszirozhsra. Ez esetben, a vegszhmlftban a V6lla.lkoz6
koteles ktilon szerepeltetni a. t6mogat6s osszeg6t, valamint a titmogatits merldkdn trili
osszeget.

5.2"

A Felek rogzi,t)k, hogy a s:ztmla benyrijtAs6nak feltdtele a Megrendelo 6ltal a V6lla.lkoz6
reszdre kiadott teljesit6sigazol6s;. A Vdllalkozo fele a teljesit6st a mriszaki ellenor, nnajd a
Megrendelo tgazo\a.
s;zhmla Megre:ndelri bels6 szabdlyozilsa szerinrli szakmai teljesitdsigazolilsira
Lakezi G6b or, a V 6ro stizenneltet6 s i O sztilly v ezetoj e j o go sult.

A benyrijtott
5.3,

A

szhmlfit a Megrendel6 nev6re kell ki6llitani, es 4 pdlddnyban a Megrendr:lohoz kell
A szfimlSnak ta.rtalnaznia kell :

benyrij tani.

- projekt azonorsit6 szdmfi,
- projekt pontos nev6t,

- a tevdkenysdg, pontos megha1.6r<tzdsifi 6s annak TEAOR sz|mffi,
- bank nevet, banksz6mlasz{mot, adoszitmot,

- a szerzodes szitmdra tdrt6nr5 hivatkoz6st,
- a szerzodes tftrgyitra tort6nri hivatkoz6st,
- az ,,eIoIegszdrnla", vagy ,,,rt6gsz6mla" megjeldlest.

A kifizetdsek

ra

V6llalkoz6 10104789

-

04282300

-

01003005 sz6mri szitml|itna trirtdno

6tutal6ssal tortdinnek.
5 .4

A szirmla el len6rt6k6t a Megrendel6 a Polgfri Torv6nykonyvrol :;2615 2013 .
6vi V. torv6ny 6:130. g-a sz:erint es azad6zds rendj6rol s2o162003. dvi XCII. torvdny 3611^.

. SzdmIaf,rzet6s.

$-a szerint 6turtal6ssal egyenliti ki.

Az

ellenszolgdltat6s r6sz:ben eur6pai uni6s tfmogat6sb6l keriil frnansziirozfll;ra, a
t6mogat6sb ol szdrmaz6 osszeg kifizet6se a412011. (I. 28.) K.orm. rendelet szerint kcjzvetlen
sz,iilito r finans zir o z6s s al to rtd nih.
Az dpi td s i

b

enth/zts

ne

m t6rno

g

atott r 6szet Aj 6nl atkdro

s

aj

6t fo rr6sb6l bizto s itj a.

5.5. K.dsedelmi kamat: Fizet6sii kdserdelem eset6n Megrendelo aPtk.6:155, $-6ban fo55laltak
szerinti k6seclelmi kamat megfizetds6re koteles. V6llalko:26 szaml|jan szereplo minden
ezzel ellentdtes rendelkezds eset6n is a fenti szabilly 6rvdnyesiil a Felek viszonylat6tran. A
felek rogzitlk a412011 (I.28,) Korm. rendelet 60. $ (1) bekezd6s alapjdn, hogy a k6sedelmi
kamat megfizet6sere akozremil.kod6 szewezett koteles, amennyiben a k6sedelembe esds a
kci zremuko do szew ezet fe lr6hat6 ma s atart6s 6r a v ezetheto
"

VI, A TI]LJESITES HATARIDE,JE,. MODJA
6.1 Munkatertilet ffiadhs: a szen<>des megkotdsetSl szftmitott
mrrnkateriil et ifiadfsftr6l j egyzokonyv kdszi.il.

2

munkanaponL

beliil. A

6.2 A teljesitdsi hat6rido: aszeru6d!,skotestol szitmitott 30. nap.

6.3

A

Felek rog;zitik, hogy

el6teljesitdsre ogosult.
j

a V6llalkoz6 a

szerzoddsben rcigzitett hatfurd6h6z k6pest

10 nappal koteles

-

a teljesitds idrSpontj6nak

6.4

Vfllalkozo at(inyleges teljesitds elott legal6bb

5.5

A Ptk.6:241 .. $ (2), illetve (3) bekezd6s6nek rnegfelel6en hatdridoben teljesit a V6llallkoz6,
ha a miszaki 6tad6s- ltvetel legkdsobb a szerzodesben eloirt teljesitdsi hat6ridon beliil
megkezdodik. Nem tagadhat6 nrcg az 6tv6tel a Munka olyan hib6ja mratt, amely, iLlletve

megjelol6s6velL - k6szre jelonterni a szerzodds teljesit6sdrt. A muszaki 6tad6s-effi6telt
legk6sobb a kd,szrejelentdsben teljesitdskent megjelolt napon meg kell kezdeni.

amelynek kijavit5sa vagy p(rt16sa nem akadfiyctzza a rendeltet6sszeru haszn6latott. A l\4unka
jellegdre 6s nagysdgrendj6re tek.intettel a Felek a mtiszaki ifiadils-|tvetel idotartamdt 10
napb an hatitr ozzftk me g.

6.6 AYhllalkoz6 koteles a muszaki ifiadds-Stveteli eljdr6s megkezddsekor 2 pdlddnyban rltadni
a Megrendel6nek az irtadhsi rlokument6ciort (min6sdgi bizonylatok, j6t6llhsi jegyek,
haszniiati utasiit6sok, megval6sulfsi terv), tov6bb6 a ldtesirlmdny megfelelos6g6t tanirsit6
nytlatkozatokaf, vizsg6lati r:rerdn:r6nyeket, kimutat6sokat, tgazolirsokat, kiizmuszolgtitatoi,
szakhat6s6gi nyilatkozatokat eshozzttjfrul6sokat, a sikeres probaizemjegyzokonyvet.
muszaki t*itdis-ittv6teli elj6r6si megkezd6sekor koteles az elkdsz;d'lt Vlunk6t
megvizsgftlni tis a felfedezett hi6nyokat, hibakat jegyz6konyvben rogziteni.

6.7 A Megrendel6

a

6.8 Ha az 6tadds-it1.v6teli eljdr6:; megkezddsekor tapasztalt hib6k (amelyek, illetve amelyeknek
javit6si vagy 1>otlttsi munklLi nern akad6lyozzttk a rendeltetdsszeru haszniiatot) az Atadhs'
6tvetel10 napos idotartama alatt nem k6szi.ilnek el, akkor a lFelek amiszaki fitadds-trtvetelt
lei,,6rjftk, ds a Nzlegrendelo - diintdse szerint - vagy

.

rniatti dijcsokkends ,Ssszegdnek
a Kbt. 130.$((t) bekezdesdben foglaltak figyelembe vdtel6vel torttino
visszatartdsa mellett dont, 6s az 6tad6s - 6tvdteli elj6r6s Iezirdsdig el nLem k.6szi.ilt
javit6sokra rijabb hat6rid6t hatiroz meg. Az rijabb hatfirido eredm6nytelen eltelte
utdn ar Megrendelo az el nem kdsziilt javit6sok tekintet6ben igdnyt tafthat a 9.I.
a hibrikkal, hi6nyokkal 6rintett szerkerzetek hibak

p

ontban me ghatir ozott hib 6s telj esit6si kdtbdrre,
vagy

. a

hiL,6kkal, hi6nyokkal 6rintett szrerkezetek terkintet6ben visszataft6st nem
drvdn.yesit, a javlit6sokat, p6tl6sokat a j6lteljer;itdsi biztositdk terhdre m6s
v6ll allco z6v al eIv p;e'lLelheti.
6,

A rnriszaki ifiadfs-trtvetellez,irdstr ut6n a teljesitds igazolhat6, majd avegszfimla benyrijthat6.
A l.eljesitdst a rntiszaki ellenor, nLajd a Megrendelo tgazolia.

VII. A MEGRENDELo JOGAI
7

.I AMegrendel(r

koteles a v6llalkoz6i dijat a jelen szerzod6sbe:n foglaltak szerint a V6llalkoz6
rdszerc megfi;zetni.

7.2

7

ES KOTIJLEZETTSEGEI

A

Megrendel6 kdteles a lendelkezdsre 6116 kiviteli mriszaki tervdokument6ci6t
engedelyeket a V6llalk oz6 r 1szdre szerzod6skcitdskor 6tadni.

ds

.3 AMegrendel(i szavatolja, hrogy a jelen szerzoclestdrgyittkepezo kotelezettsdgek teljesitdsdt
harmadik szern6ly joga ner:n l<orl6tozza.

7.4

7

A

Megrendel6, illetve az iitala megbizott szervezel, vaeiy szem6ly jogosult a It4unka
vegzeseL 6s a felhasznitlis;ra kr:riilo anyagokat b6rmikor, mindenfdle korlfitctzhs ndlkiil
ellenorizni. A V6llalkozo nern mentesiil a sze>rzodesszeg6s jogkovetkezmdnyei al6l, ha a
Megrendelo a V6llalkoz6 te,vdkenysdgdt nem, vagy nem megfeleloen ellenoriztr:.

.5 Htt a Munka vr5gz6se sor6n a kcirtilmdnyek arrzL engedndnek kdvetkeztetni, hogy a teljesitds

hilr6s lesz, a Megrendel6 a fogyat6koss6g kikiiszobcjlds6re krtizotl megfelel6 hal6;rrdo
sikertelen eltelte ut6n gyakorolhi,rtja a hib6s teljesitdsbol eredo jogokat.

VIII. A VAI,LALKOZO JOGAI

ES KOTT'LEZETTSEGEI

8.1 A Yfilalkoz6 tevdkenysdg(lt 6s annak feltdteleit rigy koteles megszervezni,hogv biztositsa
a

lvlunka biztons6gos, szaksze:ni, gazdashgos ds hat6rid6re tcirtdno befejezdsdnek: felt(:teleit.

8.2

A munkateriil.et elkeritdsdrol, lezdrdsir6l, a munkateriileten sztiksdges figyelmeztet6
jelzdsek, t6bl6l( elhelyezds6rrolds ateriilet orzdr;drol6s vagyonv6delm6r6l aYftllalkozL5 saj6t
kolts6g6n koteles gondoskodm. Az intdzmlnyek a kivitelezeis idoszak6ban is miikddnek. A
kivitelezds sordn az rntezlmdn'yek mrikodes6t zavar6, de elkertilhetetlerriil sztitrlsdges
tevdkenysdgeket a V6llalkoz:6 az intdzmdnyek vezet6ivel el6re egyeztetett m6don ds
idopontban vegzi eI.

8.3

A

8.4

A

szerzoddsben v6llalt Munkat kcjteles haL6ridore, I. osztalyu min6s6gi
szinten, a magyar szabviinyoknak, illetve a hatdlyos jogszal>\lyi el6ir6soknak megfeleloen
elv6gezni.

VAilalkozo

a

V6llalkozo kiiteles a Nlunka kivitelezdse sor6n keletkezo hullad6kok - engecldllyel
rerrdelkez6 keizelohoztort6rr6 - elszlllithsar6l ds elhelyez6s6r6l gondoskodni.

8,5 A

Yfilalkoz6 koteles

a Megrendelot minden olyan kdriilmdnyr6l haladdktalanul 6rtesiteni,
anrely av6llall<oz6s eredmdnyessdg6t vagy kell6 id6re val6 elvdgz6s6t veszdlyezteti, illetve
ghtolja. Az lrtesitds elmulaszt6slibol ered6 k6rok6rt V6llalkozo felelos.

8.6

A

V6llalkozS alviilalkoz6 igdnybev6tel6re a Kbt. 128.$ (2)-(5) bekezddseilben foglalt
rendelkezdsek betarl6s6val iogosult. Vellalkoz6 a jogosan i5;6nybe vett alv6llall,:oz6drt rigy
felel, mintha a Munkdt magavegezte volna, alvilllalkoz6 jogosulatlan igdnybevdtele ,esetdn
pedig felelos nninden olyan khrlrt is, amely andlktil nem kovetkezett volna be.

a ::zerzodes tftrgyitt kepezo Munkdra vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkezdsekre
Felek rdgzitik, hogy Vfllall,lo:z6nak a szerzodds teljesitdse sor6n rendelkeznie keII az al6bbi

8.7 Tekintettel

szakemberekkel:

legaldbb I fo, a felel6s mriszaki vezetoi nevjegyzekben 126612013, ryIn. 11.)
Kornr. Rendelet, 1. melldklet IV. rr6szl szerepl6 MV-EV kateg6ri6s, vagy a
2441t'I06. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-.Ep/EV vagy nVrc kateg6ri6s,
felel6s muszaki v ezeto
"

legaldbb I fo, a:[elel6s muszaki vezetoi n6vjegyzdkben 126612013, ryIn. 11.)
Korm. Rendelet, 1. rnelldklet IV. r6sz] szereplo MV-E kateg6ri6s vagy a
2441t1.006. (x[. 5.) Konm. rendelet s:rerinti MV-Ep/A vagy MV-Ep/B kateg6ri6s,
mrisz:aki vezetor s;zakmai gyakorlattal rendelkezo f'ele16s mriszaki vezeto.

IX. A szERZ-6DES MEGEROSITT:sp
g.IHttaV6llalkoz:6 afelel6ss6glikordben tafioz6 okmiatthib6santeljesit, lslvagy aY6,llalkozo
a Megrendelo iital a kivitele:z6si vagy a j6t6ll5si id6szakban kozolt kifog6st nelm sz:iinteti
meg teljes koruen 6s megfeleloen a szerz6d6sben rogzitetl. teljesit6si hattnidon, illetve a
miiszaki 6tad6:sivagy jotiilirsi feltilvizs gf,lati jegyzokonyvben rogzitett hat6rid6n beltil, itgy
Megrendelo hib6s teljesit6r;i kotbdrt kcivetelhet Vdllalkozirtol, a hat6rido lejhrtht hoveto
naptol. A hib6s teljesitdsi kotb6r mdrtdke naponta I %o, alapja a hib6s teljesitdssel drintett
szolg|ltathsok nett6 ellen6rt6ke. Legnagyobb d:rtdke 30 napi tdtelnek megfelelo osszerg.
9.1,1

A Felek rolgzitik a Ptk.r5:187. $ (2)

beke:ud6se

alapjdn,hogy a Megrendelo a hib6s

teljesitdsi kotber mellett nem d:rvdnyesithet szavatossdgi ig6nyt.
9.2

a V6llalkoz6 a felelossdgi koreben tartozo ok miatt
t6rtdno kdsederlmes teljesiteis eset6n koteles kdsedelmi kdtbdrt frzetni. A kdsedelmi lkotbdr
mdrtdke naponta I Yo" alapja a sz:,erz6dds teljes nett6 ellenertdke, legnagyobb drtdke 30 napi
tdtelnek megfelelo 6sszeg. A k6sedelmi krjtbdr: avegszitml6b6l keriil levondsra a Kbt. 130.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy

$ (6) bekezddsrdben foglaltak figyelembe v6tel6vel,

9.3 Jeten szerz6dds V6llalkozd feledoss6gi kor6be tartoz6 okb6l bekovetkezo meghirisul6sa
(teljesit6s jogos ok n6lkiili megtagadhsa, Megrendelo szankci6s el6ll6savagy felmond6sa
Vrillalkoz6 sze,rzodlsszegdse ok;6n) esetdn a meghirisuldsi kotbdr m6rtdke ICt yo, alapia
meghirisul6s sal drintett szol gtrlta.tftsok nett6 ell en6rt6ke.
9.4

A szerzdd6s teljesitds6nek elmaradfsfval kapcsolatos igdnyekre teljesit6si biztosit6k:
Felek megrillapodnak abban, hogy a szerzodes teljesitdse elmarad6s6val l<apcsolatos
igdnyek biztosit6kakdnt a szerzodes teljes nett6 ellen6rtdkdnek 5 o/o-6t kdtik ki, A
V6llalkozo a brztositekot koteles a Megrendelo rendelkezdsdre bocs6tanr a szerrzod6s
hal|lyba ldpdsekor. A biztosil.dknak a mriszaki tfiadhslez6rtiirg kell rendelkezdsre 6llnia.

A

9.5

A szerz6d6s trLibfs teljesftd:sevel kapcsolatos jtft:illSsi ig6nyekre j6lteljesit6si biztosit6k:
A Felek meg6.llapodnak abban, hogy a szerzodes hib6s teljesitdsdvel kapcsolartos igenyek
(%-at
kdtik ki. A YhIlal\rozo a
biztosit6kakdnrt a szerzod6s teljes nett6 ellen6rtdkdnek 5
biztositdkot kdteles a Megrendelo rendelkez6:;6re bocsdtani a teljesitds id6pontj6barr, azaz
a mriszaki tfiadlslezhrilsakor, A biztosit6knak a j6riilasi idoszak Iej5'rtfi koveto 30. napig
kell rendelk ezdsr e 611nia.

9

.6 J ot6ll6s: A V6llalk oz6 az SItala elvegzett munk6ra a telj esit6st oI szhmitott

3

6 h6nap j trtdlldst

vtllal.
9.7

A

9.8

A V6llalkozo a 9.4.6s a !).ij pontokban

Felek mep;dllapodnak rrbban, hogy a Munk6t az tftadds-iltv6teli elj6r6s \ezkchstfiol
szttmitott egy dv eltelt6vel, majd a 36 h6napos j6t6ll6si idoszak lej6rtakor ismr5telten meg
kell vizsg6lni (ut6-feli.ilvizrsg6lati elj6r6s). A Megrendelo koteles az ut6-feliilvizsg6lati
elj6r6st elok6sziteni, valamint afta a V6llalkoz:6t meghivni.
meghatfirozott biztosit6kokat v|laszthsa rszerint
6r,ad6kkdnt a:z eloirt p6nzdssze:gnek az ajdnlatkdrlkent stzerzod6 fdl fizetdsi sziniitjhra
tdrteno befizetds6vel (6tutalSsfxaL), bank vagy biztosit6 6ltalv|llalt garancia vagy banki
kdszfizetS kez:ess6g biztosit6sdv al, vagy biztosft6si szerzodl,s alapjfin ki6llitott - kds:z-frzeto
kezess6gv6llal6st tartalmazl - k.otelezvdnnyel nyrijthatja. A bankgarancia nyilatkoz:,atot, a
banki kdszfrzleto kezess6l3et eis a biztositrisi szerzodds alaplan ki6llitott kls:zfrzeto

kezess6gv6llal6st a Megrendel6 akkor kotelels elfogadni, ha az a penzintezr:t felt6tlen
kotelezettsdgvrlllalds6t tartalmaz',2a. drv6nyessege a 9,4. pontban, illetve a 9.5. pontban
meghatfrozott rendelkezdsre fllzisi idopontokig tart,6s apenzintdzet kotelezi nagifi,hogy
a Megrendelo 6ltal ig6nyelt - de legfeljebb a. garanciavhllal6 nyilatkozatban megj,ololt osszeget a Megrendel6 banksizamlajhra tfii;/talna felt6ve, hogy a Megrendelo nyrlatkozza,
hogy a YtilaLkozot a teljesitdsre 15 napos p6that6ridovel felsz6litotta,6s a V6llzrlkozo
kotelezetts6gdl. ennek ellen(irer sem telj esitette.
9.9 Felelossdgbiztosit6s:

Felek rneg6llapodnak zrbban, hogy a V6llalkoz6 a munkateriilet

itadhsttol amiszaki fitadhs-iltveteli elj6r6s lezltrdshigtart6 id6tartamra az 6pitdsi-szereldsi
munk6kra 6s r,'alamennyi ldtesitrn6nyre koteler; teljes koni,legalthb 3.000.000 Ft/a11,:a1om,
illetve 25.00Cr.000 Ft/6v lk6rdrf6kri felelossdgbiztosit6st kdtni. A feleloss6gbiztositdsi
kotvenyt a V6tlalkozo a30612011. (XII. 23,) Korm. rendelet 9. $-nak megfelel,5en koteles
- legkdsobb a szerzod6skOtdis iLdopontj6ra - feleloss6gbiztositfsi szerzoddst kotni vagya
meg16v6 feleloss6gbiztositdsht kiterjeszteni a fenti dsszegre. A V6llalkoz6 kot,sles
szerzodeskdt6sig a felelossdgbiz:tositdsi kotvdny m6solat6t a Megrendelo rdszdre ifiadnt, a
kotv6nv ielen szerzodds 4. r;2. melldklete.

X. A FELEK EGYUTTMUKODESE,
I 0.

1A

10.2

elen szerz:,odes maraddktalan megval(isit6sa 6rdek6ben folyamatosan
egyi.ittmrikodnek. A Felek idirben tdj6koztatjSk egym6st minden olyan t6nyrol, amely a
szerzodes telj esit6sdre kihat6ssal lehet.
szerzod6 Felek

aj

A Vdllalko:u6 koteles halad6ktalanul t6jek<>ztatni a Megrendel6t, ha a jelen szerzodls
teljesitese e16tt, vagy a szerz:odes teljesit6se alatt ellenr: felszitmolilsi, vdgelsz6mol6si
vagy vdgretLajt6si elj6r6s indul.

1

0.3. Kapcsolattart6sra kij elolt szentdly

10.3.1. a Mesrendel6 rdszdr6l:
osztillyvezet6
- Lakezi G6bor
(941520192;lakezi.25abor@szombathely.hu),
ijgytntezo
- Borsodi Istv6rr
(9 4 I 520100; borsodii.istv an@szombathely.hu),
I0.3 .2. a Y fllalko,z(r resz6r6l

-

:

Farkas TeodL6ra 701425-41-1 1 (farkas.teodora@vulcanoenergia,hu)

i0.4. V6llalkoz6 koteles egyi.iLttmrikodni a Megrendel6vel a IKEOP-2014-4.10.01N114-2014'
0377. k6dsz6mriL ,,Fotovoltaikus rendszerek kialakit6sa" cimu projektbol beszfmol6si
kdtelr:zetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben. A V6lla1koz6 koteles a fenti cdlb6t a projekt
fenntarl6si id6szak6nak v6gd:ig a Megrendelo rendelkez6s6re 6llni, valamint koteles a
dokurnentumokat a Megrendelo 6ltal megjelolt hat6rid6n beltil 6tadni.
10.5. A Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a pitlyLzati tftmogat6s a V6llalkoz6
magatart6sfra visszavezetheto ok miatt csdkkr:n, akkor a Megrendelo az ot 6rt ktnt a
Y trllalkoz6val s zemben 6rv6nye siith eti.

xr. A

szERZCf DES

MoDo sirAsa, vtpt;s ztnqrETE sE

11.1Jelen szerzod6sben szabiiyozottakat csak ir6sban (papir alapu dokumentunr), a Felek
c(:gszeri, illertoleg szervezeti kdpviselet szabtiyai szerint megfelel6 szemely alfiir;isSval
lehet m6dositani' Sz6ban, rdutal6 magatartAssal vagy k6pr7i5e1"1i joggal nem rendelkezo
szemdlyek 6ltaltettjognyilatko:zaI a szerzoder; m6dositds6ra. nem alkalmas.
1.2Jelen szerzodtSst a Kbt. el6jr6sainak, kiilonosen a Kbt. 132. $ megfeleloen, a k6:zbesz:eru|si
eljdrfs alapj6n megkdtott s:zerz6ddsek m6dosit6s6ra vonatkoz6 szabttlyok betart6s6val
lehet m6dositani.

1

11.34 Felek meg56llapodnak irbban, hogy a kapcsolattart6 szem6ly6nek vagy a teljesit6si

igazolfus k:iilllithsfra jogosult szemd[ydnek megvftltozilsa

nem

minosiil

szerzSd6sm6clo sit6snak.

a szerzod6stol a

szerzodes teljesit6s6nek megkezddse elott b6rmikor
el6llhat, ezt kovetoen a teljesit6sig a szerzod6st felmondhatja.

lI.4A

Megrendelo

1.4.1 A MegrerLdelo el6ll6sa vagy felmonddsa eset6n kotelesi a vdllalkoz6nak a dij ar:6nyos
rdszet megfizertni es a szev,oci6s megsziintetds6vel okozott k6rt megtdriteni az:,zal, hogy a
lctrtalanitils aviilalkoz6i dijat nem haladhatja meg.
11.4.2 Megrendelo jogosult aYfilalkozo szerzoddsszeg6se eseten - ir6sbeli nyllatkoz:,atixal
azctnnah hat6ltyal vagy az illtaIa meghatdrozott hat6ridovel - k6rt6ritdsi, k6rtalranitdsi
kol.elezettsde ndlkiil a szerzodest felmondani, ha

1

-

I 1,4.3

Vdllalkozonak felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;
a V6llalkozo hib6san teljesit 6s a hib6t 30 nap alatt nem javitja ki teljes kciruen;
a.Y6llaIkoz6 ar teljesitds jogos ok ndlkiil megtagadia;
a. V6llalkoz6 jelen szerz6desen alapul6 kcitelezetts6geit olyan jelentos
rn6rt6kben mergszegte, hogy ennek kovetkezttlben Megrendelonek a ttlv6bbi
teljesit6s nem 611 drdekdben;
ar Y iilalkoz6 lelftig ge s zti a kiftz<tt6 s eit, ellene j o g er6 sen fel sz6mo 16si elj 6r6st
rendelnek el, V6llalkoz6 legfdrbb szerve a ttnsasdg v6gelszfmol6s6nak,
rnegkezd6s er a'I, felszttrno l6s6nak kezdem6ny ezeser ol hat6r oz;
jogszabiiyon alaptrl6 felmond6si vagy elilIlttsi okok fenn6llnak;
a V6llalkozo bivrnlyen m6don megt6veszti az Megrendelot, vagy viel6tlan
aLdatot szolghhtatds ez kcjzvetlen vagy kcizvetetl- m6don sflyosan k6ros hat6ssal
lehet a l6nye ges szerzod6ses kotelezettsdg ek telj esit6s6re.
a

A:;zerzodes felrnond6sa, vagy att6l val6 el6ll6si jog gyakorl6sa csak ir6sban
drl'dnyes.

11.5 Amennyiben a szerzodes amak teljes koni teljesit6se n6lkiil szunik meg, irgy Felek
kotelesek azelszitmolds 6r,iek6ben egym6ssal szembeni igdnyeiket haladdktalalrul felm6rni
ds egyeztetest kezdem enye:zni. F-elek meg6llapodnak, hogy az egyeiletdsek sorlin fiiggetlen
szakertot vorurak be, amennyiben az elsz6mol6si osszeget nem tudj6k llolcst)ncisen
elfogadni. Y6Ilalkoz6 kijelenti, hogy a ftiggetlen szakefi.o szftmdra tizleti konyveibe,
szerz6ddseibr; betekintdst ronged a j elen szerz6d6ssel osszeflig g6sben.

XII. VE,GYES RENDELKEZESEK
12.1 Jelen szerzo'lls mindkdt Irdl 6ltali alilirhsdnaknapjhn l6p hat6lyba.

12,2Felek jelensz:,eruod6sbol ered6 esetleges jogvit6ikat elsosorban tSrgyal6sos irton kotrllesek
rendezni. Felek a polg6ri perrendtarl6srol szolo 1952. 6vi IIL tv. 41. $-a alapjdn
megdllapodnak abban, hogy a szerzodesbol eredo jogvitrik elbirfl6sa kapcsiin alfvetik
magukat - hat6skort6l fiigg6en - a Szombathelyi J6r6sbir6sdg vagy a Sz,rmbalhelyi
T,5 rv dny s z6 k )k:izftr olago s i I le t6k e s s g dnek
r1

"

12.3 trelek meg6ll.apodnak, hogy arnennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse ut6bb
erv6nytelennek min6siil , a szerz',odes tobbi rdsizet 6rv6nyesnek tekintik, kivdve, ha Felek a
szeruodest az ervenytelen rdsz nLdlkiil nem kijtottdk volna m.eg.
12.4 Felek rdgzitik, hogy a V6llalkozo teljesftds6nek elmaraddsfnal vagy hib6s teljesitrJsdvel
or;szefliggdsben a Megrendel6t &tl<6r megter{tds66rt a Ptk. 6:419. $-6ban foglaltak srzerint

kezesk6nt felelnek az aLl6bbi szemdlyek/szewezetek az al6bbi feltdtelerk s:zetint,
'l|llalkozo a kezeslkenl. felelo
figyelemmel arra, hogy eL kozbeszerzesi elj6rds sor6n
sz,.emelylszervezet kapacit6s6ra tdmaszkodva felelt n:reg az eloirt alkalmassdgi
kdvetelmenyerknek'

A kezess6get megalapo:26 jogszab{lyi
renclelkez6,s:
A kezess6g terjedelme:

Kbt. 55. $ (6) bekezd6s c) pont

rendelkezrls:

a Y illlalkozo telj e sit6 s6nek elmaracl6s 6v al
vagy hib6s telj ersit6sdvel osszefiiggdsberr
Mesrendelot ertkfir
* szerzri dd s kotdskor kitaltendci
. .1
* szerz1ddskr;tdskor kitaltendd
. .f
I * szerzcidiskaniskor kitahendd
I * szerzdddskdtdskor kitalrcndci
* szerzdddskdtdskor kitahendci
. .1
30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. $ (2)
bekezdds

A kezess69, terjedelme:

a

A kezes neve:
A kezes szdkhelye (lakdihelve):
A kezes telefonszfma:
A kezes farrsziima:
A kezes e-rnail cime:
A kezess6get megalapoz6 jogszabflyi

Ydllalkozo teljesit6se azon

rdsz:dnek

elmarad6s6val vagy hib6s teljesitdsdvel
cisszefiigg6sben a Megrendelot efi k6r
megt6rit6s66rt, amelyre vonatkoz6an a
kdzbeszerzesi elj6r6sban a \I6,llalkozo

alkalmass6gdt

a kor6bbi tr:ljesitdsek
a szerz:,odes

bemutat6sa rgazolta:
A
A
A
A

A

kezes
kezes
kezes
kezes
kezes

neve:
szr6khelye (laktihelve):
telefonsz6ma:
fa:rsziima:
e-mail cime:

teliesit6senek esdsze
1 * szerz1ddskdtdskor
1 * szerzdddskdtdskor
1 * sz er zd de,s hotd s kor
f * szerzddeskotdskor
I * szerzdddskaftskor

12.5 Jelen szerzoddsben foglalt brirniely jog kdsedelmes 6rvdnyesit6se,

kitoltendcf
kitaltendci
kit r; It e ndci
kftaltendci
kitaltendci

illetve drvdn'yesiti!sdnek
elmulaszt6sa nem jelenti rr jogok 6rvdnyesit6s6rol valo lemond6st, illetve valamely jog
rdszleges vagy krzdr6lagor; drvdnyesitdse nern zhrjaki a tobbi, illetve a fennmararl6 jog
6rudnyesitdsdt.

I AmerLnyiben nem sz:iiksdges a rendr:lkezds, al<kor szerzodriskdtdskor tcirl6sre kertil.

12.6 Jelen szerzo<16s altirdstxil V6llalkoz6 kotelezi magifi arca,hogy a szerzodes telji:sit6se
sor6n tudomlLsdra jutott adatol<at, informdci6kat, izemi ds i.izletpolitikai esem6nyeket
6s/vagy szem6lyekre vonaikozri vddett adatokat I a tovtftibiakban egyiittesenL: adat(ok)/
ijzleti titokkdnt kezeli. V6lllalkoz6 szerzodes teljesit6se sor6n tudomdsdra jutott adatokat
harmadik fdlnek nem adhatjaki, azokat csak a jelen szerzodds teljesitesehez sziillsdges
m6rt6kben ha:;zn6l1a. V6llalkoz6 ennek megtartds6rol a feladatok ell6t6s6ban kozremlikodo
munkatdrsar, alvftllalkoz6i, teljesitdsi seg6dei tekintetdben is koteles gondoskodni. Az
inform6ci6k ds adatok iizleti titokkdnt torldno kezeldsdre vonatkoz6 kotelezettsds a
V6llalkoz6t jelen szerzode:;lejitratht kcivetoen is korl6tlan ideig terheli.

I2.1

Szornbathely Megyei Jogrh V6ros Onkorm6nyzattnak mindenkor hat6ly,cs,

a

kdtelezettsdgrr6llai6si, ula\r(nyozdsi 6s erv6nyesftdsi elj6rdsr6l sz6l6 polgarmesteri utasit6s
alapjdn az cinkorminyzat kriad6si eloritnyzatai terh6re a polgdrmester, vagy az titala
ir6sb an felhatalmazott szenadly v6l I alhat kotelezetts 6 get.

vfihtl, hogy t6rgy szerinti munl<.6val kapcsolatos tevdkenys6ge
sor6n a Megrendelo drdekeit mosszemen6en szem elott tartja ds Megrendelo drrlekeit s6rto
el6nyoket, jog;okat nem szerez.

12.8 V6llalkoz6 kiitelezettsdget

I2.9 A Kbt. 125. S (4) bekezd6s a) pontj6nak eleget tdve Felek rneg6llapoclnak, hogy
Vdllalkoz6 a szerz5dds teLjer;itdrse sor6n nem frzethet ki, illetve sz6molhat el a szerzodds
teljesitdsdvel ,Ssszefi.iggdsben olyan koltsdgeket, melyek a K.bt. 56. $ (1) bekezdris k) pontja
szlerinti feltdteleknek nem rnegfelelo t6rsaslig tekintetdben meri.ilnek fel, ds melyek a
V6llalkoz6 ad 6koteles j ovedelmdnek csokkentdsdre alkalmasak.

A Kbt. 1115. $ (4) bekezdes b) pontjrinak eleget tdve Felek megfllapodnak, hogy
V6llalkoz6 kdteles a jelen szerzodds teljes{tdsdnek teljes idotartama alatt tulajclonosi

12.10.

sz'.erkezetet a lMegrendelo szftmiira megismerhLetovd tenni. Vttllalko'zo - a megismerhetovd
tdtelre vonatkoz6 kotelezettsege mellett - a jelen szeruodes idotartama alatt ir6sban kciteles
tilekoztatni Megrendelot mirrden, a tulajdonosi szerkezet6ben bekovetkezettviitozlsrol, a
megv6ltozott es az rij adatc,k, valamint av6ltozdshathlyhnak megjelol6s6vel. V6llal\<ozo a
jelen szerzodles teljesitdsrinek teljes idotartama alatt halad6ktalanul irfsban koteles
IVlegrendelot drtesiteni a Kbt. 12.5. $ (5) bekezrddsdben megjeldlt tigyletekrol.

l2.ll.

A Kbt. 125. $ (5) bekezddsenek eleget t6ve Felek rcgziitik, hogy Megrendelo jogosult
egyben ktrteles a szerzoder;t felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel, amely
lehetovd teszi, hogy a szerz,odessel drintett feladata ellit6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
dsr

a) aY6llalkoz:6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesedest
szetez valamerly olyan jogi szemdly vagy szern6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely
tekintetdben flenn6ll a Kbt, 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban nteghatdrozott valamely felt6tel.
b)' a Y6lalkoz6 kcjzvetetten vagy kcizvetlen[.il 25%o-ot meghalad6 tulajdoni .rdszeseddst
sT,erez valame,ly olyan jogi szemdlyben vagy s;zemdlyes joga. szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekinterteben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) belcezd6s k) pontj6ban meghattnozott valamely
feltdtel.
12.12. A Kbt. 125. $ (6) bekezd6sdnek eleget tdve Felek rogzitrk, hogy a Kbt. 125. g (5)
br:kezdds szerinti felmondfs esetdn a V6llalkoz6 a szerzod6s megszirndse elott m6r
teljesitett szolgiitatds szerzodds:;zeriipdnzbeli e1lendrt6k6re: jogosult.
12.13. Vdllalkozo kdpviseloje kijelenti, hogy Vdllalkoz6 kdpviseletdre 6s a jelen, szerzodds
alfiirdshra megfelel6 jogosultsdggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel osszefiigg;6sben
felmeriil6 k6rrckdrt a polgdr:i jog szabtlyai szerint feleloss6ggel tartozik Megrendel6 feld.
12.14.

A ielen

szerzodes mell6l,letei:

1 . sz. mell6klet: aj 6nl attelleli felhiv6s
2. sz. melllklet: dokument6ci6
3. sz. melldklet: aV6llalkoz6 ajinlata,
4.sz.meIIekllet: a Y6llalkoz6 feleloss6gbiztositdsi kotvdnydnek m6solata, amelyek a
szer zo de s s zerve s r e szet kdp e zik, attol elv 6las zthatatl ano k.

Jelenszerz6d6st a Felek elolvastdk, azt kozdsen ertelmertek, 6s saj6t elhatttrozdsukb6l, minden
befoiy6st6l mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezotirtdkal6.

Kelt Szombathely, 2015.
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