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(a tovrlbbiakban, mint Villalkoz6)

kdzritt az alulirott helyen 6s napon a kd,vetkezS felt6telekkel:

1.

Aszerz6il6s tdrgya

1.1. A Felek rdgzitik, hogy a MegrendelS, mint aj6nlatk6r6 ,,Viztorony turisztikai cdlilfejlesztdse 2018"
tirgyban (EKR000975102018) akdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a tovribbiakban
Kbt.) I 15. $ (l) bekezd6se alapjdn lefolytatott kdzbeszerzdsi elj6rSsban hozott dont6s6nek megfelel6en
a V6llalkoz6val kdt szerz6d6st.

A

kdzbeszerz6si elj6r5s sor6n alkalmazotl ertekel6si szempontokra tekintettel Vr{llalkoz6 ajhnlatfunak
6rt6kel6sre keriil5 elemei az alirbbiak:

l.

Ai6nlat

R6szszemDont
(HUF)
nett6
airinlati
rir
Osszesitett

2.

J6tiil6s m6rt6ke

a

18112003.

293 779 629 Ft

(XI. 5.) Korm.

rendelet

6klet6ben nem me ghatbr ozott 6pi.il etszerkezetekre 6s az
(h6nap). (min.36 h6nap. max.72 h6nap)
me

II

6p

3. 6s 4.

itm6nyekre

jogosults6ggal yagy ezen jogosults6g megszerzdsdhez
szi.iksdges vagy azzal egyen6rt6k[i v6gzetts6ggel, kdpzetts6ggel, illetve a
jogosultsrig megszerzds6hez sziiks6ges szakmai gyakorlati idovel
rendelkezo felelSs miiszaki vezeto neve 6s a jogosultsig megszerz6s6hez
sziiks6ges gyakorlati idon feliili tdbblet szakmai tapasztalata (h6nap) (min.

3. Az MV-E

0 h6nap. max. 36 h6nap)

A V6llalkoz6 az igenyelt feladatok

ell5t6s6t
szerz6d6sben rcigzitett felt6telekkel - vrlllalja.
1.2.

36 h6nap
szakember neve:

Homlok Tibor
tribblet szakmai
tapasztalata
36 h6nap

- a Megrendelo ig6nyeit figyelembe v6ve, a jelen

1.3. A szerz6d6s tirgya: A..V(ztorony 6s kornyezet6nek turisztikai c6hh fejleszt6se" projekt dpitdsi
munkiii a TOP-6.1.4-16-SHl-2017-00003 projekt azonosft6 szSmti ,,Viztorony 6s kdrnyezet6nek

turisztikai c6lri fejleszt6se" cfmii projekt keret6ben.
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I .4. Az I .3. pont szerinti feladatok rdszletes mtiszaki lefris6t akozbeszerz6si eljSr6s sor6n rendelkezdsre
bocsStott kozbeszerzdsi dokumentumok tartalmazzitk, amelyek jelen szerz6d6s elvrilaszthatatlan
mell6kletei.

1.5. A teljesit6s helye: Magyarorsz69,9700 Szombathely, Brenner park 8532 hrsz.

2. A szerz6d6s id6tartama (a teljesft6s v6ghatrlrideje): A szerzod6skotdstol sz6mitott 12 honap, amely
magiiban foglalja a mriszaki ifiadbs-imetel idotartamSt is. A Megrendelo eloteljesft6st elfogad.
3.

Villalkozisi dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Felek megrlllapodnak

abban, hogy a VSllalkoz6t az I .3. pontban megjel<ilt feladatok ellittirsdert
779 629 Ft + 27% ifa, azaz kettoszivkilencvenh6rommilli6hetszizhetvenkilencezer-hatsziizhuszonkilenc forint + 27Yo 6fa mdrt6kii vrlllalkozrisi dij illeti meg.

osszesen

293

Az egyes rdszfeladatokra vonatkoz6 vhllalkozrisi dfj a csatolt r6szletes kolts6gvet6s szerint.

A v6llalkoz6si dij

tartalmazza a felhfvrlsban 6s a dokument6ci6ban meghatirozott valamennyi
A v6llalkoz6si dij emellett tartalmazza a szerzodlsszerii teljesftdshez

feladat ellen6rt6k6t.

sztiks6ges, a feladatleirSsban meghatiirozott mennyis6gi 6s min6s6gi elv6rSsok szerinti
valamennyi krilts6get. A sz6mla kifizetds6nek felt6tele a Megrendelo iital al6irt, a szerzSd6sszerti
teljesitdsre vonatkoz6 teljesftdsigazol6s. A teljesit6sigazol6st2 (kett6) pdld6nyban kell elk6sziteni.
A sz6ml6t egy eredeti 6s k6t mrisolati p6ldinyban kell benyirjtani.
Ut6lagos szdmszaki-, mennyisdgi-, ds miiszaki 6szrev6telekre val6 hivatkoziissal a vrlllalkoz6i dij
6s a hat6rid6 nem m6dosithat6.

Az 6tal6nyitr fedezetet nyfjt mindazon munk5k elv6gzds6re 6s felmeriil6 kolts6gekre, amelyek
sziiks6gesek az 1. pontban meghatirozolt munk6k szerzoddsszerii, szakszerii 6s komplett
megval6sitiis6hoz. A VSllalkoz6 a szerz6ddses 6ron feliil semmilyen cimen ttibbletk<ilts6get nem
6rv6nyesithet.
Abban az esetben, amennyiben aY5,llalkozo a vrlllalkoz6i dijat alulprognosrtiziita, az ebb6l eredS
pluszkoltsdgeket, kiad6sokat stb. nem h6rithada 6t a Megrendelore 6s ez nem mentesiti a teljesitdsi
kotelezetts6g al6l. A nett6 v6llalkozrisi dijon feliil a Megrendelovel szemben csak az Sltaliinos

forgalmi ad6 (5fa) 6rv6nyesithet6.

A

3.2

a p6nzi.igyi teljesft6sre egyebekben a
alapjin keriilhet sor.

sz6mlilzitshra 6s

teljesft6s idopontj6ban hat6lyos 6fa szabiiyok 6s 6fa

%o

A Megrendelo ajelen szerzod6s ellen6rt6k6taTOP-6.1.4-16-SHl-2017-00003 k6dsz6mf projekt
keret6ben elnyert trimogatrlsb6l finanszirozza. A szerzod5,s ut6finanszirozisi. T6mogat6si
intenzitiis: 100 %.

A Vrillalkoz6 hrirom

reszszitmlifi 6s egy vegszirmlifijogosult benyrijtani a kcivetkez6 titemez6s

szerint:
7. rfszszimla: a kivitelezes 25 %-os k6sziilts6gi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i
dij 25 %-a m6rt6kben.
2. rlszszitmla: a kivitelez6s 50 %-os k6sziilts6gi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i
dij 25 %-a m6rtdkben.
3. rdszszimla: a kivitelezes 75 o/o-os k6szi.ilts6gi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i
dij 25 %-a m6rtdkben.
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VdgszSmla: a kivitelezds 100 o%-os k6sztiltsdgi szintj6nek el6r6se eset6n a nett6 vrlllalkoz6i dij
25 o/o-a mdrt6kben.

A szirmlLzirsra a leigazolt teljesit6st kovetoen van lehetos6g. A teljesit6st igazol6 okirat a szbmla
mell6klet6t kell, hogy kepezze.
V6gszrlmla benyfijt6s6ra a miiszaki iltadi$-iltveteli elj6rris lezhrisa ut6n van lehetos6g. A
szitmlhzbsra a leigazolt teljesit6st kdvetSen keriilhet sor. A teljesitdst igazol6 okirat a szirmla
mell6kletdt kell, hogy kepezze.
Az eloleget a3. rdszsziml6b6l 6s avegszdmlilb6l kell elsz6molni aszerzodes nett6 elsz6molhat6
osszeg6nek legfeljebb 20 Yo-ban, sz6ml6nk6nt l0-10 o/o-ban. A 3. reszszhml6t 6s avegszilmlifi
ennek megfeleloen az elolegszirml5val csokkentett m6rtdkben kell ki6llitani.

A sz6ml6n fel kell ti.intetni az alihbiakat:

.
.
r
.
.
.
.

a projekt megnevez6sdt: ,,V[ztorony ds kornyezetdsnek turisztikai
a V6llalkoz6 bankja nev6t, banksziimlaszhmdt, ad6szhmifi,
a tev6kenys6g pontos meghat6roz6sit 6s annak TEAOR szftmht,

cdlilfejlesztdse"

a MegrendelS nev6t, cim6t, ad6szimii,
jelen szerz6d6s szhmira tort6n6 hivatkoziist,
jelen szerzodds tirgyira t6rtdn5 hivatkoziist,
az ,,eloleg szimla", ,,r6szszimla" vagy ,,vdgsz6mla" megnevez6st.

Amennyiben a rlszszirmla tartalmaz a projekt keret6ben elsz6molhat6 6s nem elsziimolhat6
kolts6geket is, akkor ezeket a kdlts6geket sziimliin beliil kiilon t6telk6nt megbontva kell
szerepeltetni.

A kifizet6sek
J.J.

6s az elsziimolils p6nzneme a magyar

forint (HUF).

A fizet6si felt6telek:
ElSleg fizet6se: A Megrendelo a Kbt. 135. $ (8) bekezd6s6nek megfelelSen aszerzod6s -6ltaLinos
forgalmi ad6 n6lkiil sziimitott - elsziimolhat6 dsszege legfeljebb 20 Yo-6nak megfelelo mdrt6kti
eloleg ig6nybevdtel6nek a lehet6s6gdt biaositja el6leg-visszafizetesi biaosit6k ellendben.

Megrendelo ezifion nyilatkozik, hogy az 6ltala megrendelt tev6kenys6g az iiltalilnos forgalmi
ad5r6l szol6 2007 .6vi CXXVII. torv6ny (a tovribbiakban: Afa N.) 142. $ ( I ) bekezdds b) pontja
alkalmazflsiban 6pit6si hat6srigi engeddly-koteles, teh6t a forditott adozis szabrilyait kell
alkalmazni (az epitesi munka ellen6rt6k6rol sz6l6 szitmlirkat az Ajinlatkerl reszere Af'a neUctit
kell ki6llitani).

Az 6pitdsi beruh6z5sok, valamint az epitesi beruhrizrlsokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s m6rn<iki
szolg6ltatiisok kdzbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovSbbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-rinak (1) bekezd6se alapj6n a Megrendel6 a
Kbt. 135. $ (7) bekezd6sdben foglalt elSleget a V6llalkoz6 k6r6s6re legk6sobb az 6pit6si
munkatertiletAtadfisfit koveto l5 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendelo

az 6pit6si beruh6zrisok, valamint az |pitesi beruhilz6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i
6s mdrn<lki szolg6ltat6sok kozbeszerz6s6nek rdszletes szabiiyairol szolo 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 321A. es 32lB. $-5nak megfelel6en a kovetkez6k szerint fizeti ki a szerz6d6sben
foglalt ellen6rt6ket:
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,,(l) Az ajiinlatkdrdkdnt szerzcidcifill, valamint - eurdpai uni6s tdmogatds esetdn szdllitdi kifizetds
soriin - a kifizetdsre koteles szervezet, ha az ajdnlattevrikdnt szerzddd fdl a teljesltdshez
alvdllalkoz1t vesz igdnybe, a Ptk.6:130. S (1)-(2) bekezddsdtril eltdrden a kdvetkezci szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgdltatdst telj esfteni:
a) az ajdnlattev6kdnt szerzddd felek legkdsdbb a teljes[tds elismerdsdnek id1pontjdig kAtelesek
nyilatkozatot tenni az ajdnlatkdrcinek, hog1,, kr;zillilk melyik mekkora osszegre jogosult az
e I I e n s z o I gdlt at ds b 6l ;
b) az osszes ajdnlattev6kdnt szerzridci fdl legkdsdbb a teljesltds elismerdsdnek idripontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hog,t az dltala a teljesltdsbe bevont alvdllalkozdk egtenkdnt mekkora osszegre
jogosultak az ellenszolgdltatdsb6l, egidejilleg felhfuja az alvdllalkozokat, hogy dllitsdk ki ezen

szdmldikat;
c) az ajdnlattevdkdnt szerzildd felek mindeg,,ike a teljes[tds elismerdsdt krivetden dllitja ki
szdmldjdt, a szdmldban rdszletezve az alvdllalkoz\i teljesitds, valamint az ajdnlattevrii teljesttds
mdrtdk,!t:
d) a c) pont szerint a szdmldbanfeltilntetett alvdllalkoz1i teljes[tds ellendrtdkdt az ajdnlatkdrrikdnt
szerzddd fdl - eurdpai uni6s tdmogatds esetdn szdllitdi kifizetds sordn a kifizetdsre koteles
szervezet - tizendt napon belill dtutalja az ajdnlattevdknek;
e) az ajdnlattevfikdnt szerz6d6 fdl haladdktalanul kiegtenlfti az alvdllalkozdk szdmldit, vag) az
alvdllalkozfval kot\tt szerz6ddsben foglaltak szerint az alvdllalkoz1i drj eg,, rdszdt visszatartja;
f) az ajdnlattevfkdnt szerzddd felek dtadidk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak

mdsolatait;
g) az ajdnlattevdkdnt szerzddri felek dltal benyiljtott szdmldban megjelolt, fdvdllalkozdi teljesitis
ellendrtdkit az ajdnlatkdrdkdnt szerzddri fdl - eur1pai uni6s tdmogatds esetdn szdlllt6i kifizetds
sordn a kifizetdsre koteles szer-t)ezet - tizendt napon belul dtutalja az ajdnlattevdhlnt szerzddd
felelmek;
h) ha az ajdnlattevdkdnt szerzddd felek valamelyike az e) vagt az f) pont szerinti kotelezettsdgdt
nem tef eslti, az ellenszolgdltatds fennmarad1 rdsz,lt az ajdnlatkdrd (vagt a kifizetdsre kdteles
szervezet) cirzi, ,is az akkor illeti meg az ajdnlattevdt, ha az ajdnlatkdrd rdszdre igazolja, hogt az
e) vagt azf) pont szerinti kdtelezettsdgdt teljes[tette, vagy hilelt drdemlS irattal igazolja, hogy az
alvdllalkozd vaglt szakember nem jogosult az ajdnlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagt annak egy rdszdre;
i) riszben vagt eg,iszben eur6pai uni6s tdmogatdsbdl megval6sltott kozbeszerzeis esetdn a d) pont
szerinti hatdridd harminc nap.
(2) Afelek kizdr6lag az (l) bekezdds g) pontja szerinti ellenszolgdltatas halasztott teljesltdsdben
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130 f (3) bekezd,lsdnek megfelelflen. A 32/8. $ (2) bekezddsdt az
ajdnlauevdkdnt szerz6dd fdllel szemben csak az (l) bekezdds g) pontja szerinti 1sszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb rdszletben teljesiti az ajdnlatkirdkdnt szerzdddst kafifdl vag/ a
kifizetisre koteles szemezet, minden rdszlettel kapcsolatban alkalmmni kell az (l) As Q)
bekezddst.

(4) Ha a kdzbeszerzdsi szerzfidds teljesitdse {rdekdben a nyertes ajdnlattevd (ajdnlattevdk)
projekttdrsasdgot hoztak ldtre, e $ alkalmazasdban a nyertes ajdnlattev6kdnt szerzddf.fdl alatt a
pr oj e ktt drs as dgot ke I I d r t e ni.
32/8. S (I) A 32/A. $ (1) bekezdds rendelkezdseinek alkalmazdsa sordn a hayonta nettd mddon
szdmftott 200 000 forintot meghalad1 kifizetdsndl ajdnlattevd az igdnybe vett alvdllalkozdnak a
teljesft,is,lrt - visszatartdsi kotelezettsdg ndlktil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvdllalkozd az ajdnlattevd rendelkezdsdre bocsdt a tdnyleges kifizetis idripontjdtdl szdmltott
30 napniil nem rdgebbi nemleges ad1igazolast,
b) az alvdllalkozi a kifizetis iddpontjdban szerepel a kdztartozdsmentes ad6z6i adatbdzisban,

vag
c) az ajdnlattevd

rendelkez,ls,lre bocsdtja az addigazgatasi eljdrds rdszletszabdlyair1l sz6l6
kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes addz6i minrisdgrril szdl6 igazoldst.
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(2) Az ajdnlattevd az dltaldnos ad1igazolds rendelkezdsre bocsdtdsa utdn az abban szereplf
kdztartozds erejdig visszatartja a kifizetdst. Ha az dltaldnos addigazoldsban szereplf koztartozds
ellendre az ajdnlattevd elmulasztja a visszatartdst, a kifizetds erejdig egyetemlegesen felel az
alvdllalkoz6t a kifizetds iddpontjdban terhelf koztartozdsdrt. A visszatartdsi kotelezettsdg az
iiltaldnos forgalmi addra nem terjed ki."

Az iddzett jogszabillyi rendelkez6s sor5n a Megrendelo ,,aj6nlatk6r6k6nt szerzodo fdl"-nek, mig
a V6l lal koz6,,aj 6nlattev6k6nt szerzod6 fdl"-nek m inosiil.

A

Megrendelo

a Kbt.

135.

$ (6)

bekezdds6nek megfeleloen a szerzod6sen alapul6
a jogosult riltal elismert, egynemri 6s lej6rt

ellenszolg5ltat6sb6l ered6 tartoz6silval szemben csak
k<ivetel6s6t sz6mfthatja be.

135. $ (l) bekezd6se alapjrin a Megrendelo a szerzod6s teljesit6s6nek elismer6s6r6l
(teljesit6sigazolSs) vagy az elismer6s megtagadilsrir6l legk6sobb a Villalkoz6 teljesit6s6tol vagy
az errol sz6l6 irrlsbeli 6rtesft6s kezhezvetel6tol sz6mitott tizen<it napon bel0l irSsban koteles

A Kbt.

nyilatkozni.

A Kbt. 135. $ (2) bekezd6se alapjiin, ha a VSllalkoz6 frrlsbeli 6rtesft6s6re (k6szre jelent6s) a
Megrendelo a szerzod5,sben az 6tad s-eVeteli elj5rSs megkezd6s6re meghatiirozott hatSridot
koveto tizenrit napon beli.il nem kezdi meg azLtadils-iltv6teli elj6r6st, vagy megkezdi, de l5 napon
beliil nem fejezibe, a V6llalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazolist kdteles kiadni.
A32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolgriltat6s kifizet6s6re csak az adott
munkSra, munkardszre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s kirillft6srit kovetoen keriilhet sor.
Megrendelo tartal6kkeretet nem hathroz meg.
Irrinyad6 j ogszab6lyok:

CXXVII. tcirv6ny;
b) az ad6igazgat6si elj6r5s r6szletszabrilyair6l sz6l6 46512017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
c) az Sllamhilrtafiisrol szolo 2011. 6vi CXCV. t6rv6ny;
d) az 6llamhiztartisrol sz6l6 torv6ny v6grehajtSsSr6l sz6l6 36812011 . (X[. 31.) Korm. rendelet;
e) a 2014-2020 programoz6si id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l szhrmaz6
tSmogat6sok felhasznrills6nak rendj6rol sz6l6 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) az 6pft6si beruhSzrlsok, valamint az epitlsi beruhazisokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s m6rnoki
szolg6ltatrisok ktizbeszerzdsdnek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet.
g) az |pitdsiigyi 6s az 6pitdsiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlSsi tev6kenys6gekr6l sz6l6
26612013. (VII. I l.) Korm. rendelet.
a) az Lltalilr':.os forgalmi ad6r6l szolo 2007.6vi

3.4.

Vrlllalkoz6 nem fizethet, illetve szilmolhat el a szerziSd6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kdlts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ ( I ) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tiirsasiig tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6kdteles j<ivedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak.

3.5.

Vrillalkoz6 a szerz6d6s teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a MegrendelS
szitmhra megismerhetdv6 teszi 6s a 9.5. pontban meghat6rozott (a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se
szerinti) iigyletekr6l a Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.
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4.

A Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendelo

a jelen szerzodes al5'irisi,/. kciveto 3 (h6rom) munkanapon beli.il
minden olyan adat, informrici6 6s dokumentum 6tad6sa, amely a Yhllalkoz6 feladatainak
szerzod6sszerri elLitris6hoz sziiks6ges, olyan m6don, amely azonosfthat6v6 teszi az ifiadott
dokumentumokat, illetoleg ellendrizhetoen igazolja a V6llalkoz6 feld tort6nt adat- 6s
kotelezetts6ge

informrici6szolgiltatis tartalm6t. A Megrendel5 kriteles a jelen szerzodds teljesit6se szempontb6l
a V6llalkoz6val val6 folyamatos

fontos munkakrirt betdlto munkat6rsait kijelolni 6s
krizrem iikoddsi.ikro I gondoskodn i.

4.2.

Megrendelo kotelezetts6get viillal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sit6sifi celzo vrillalkoz6i
munkav6gzdshez k6sedelem n6lkiil meghozza a sziiksdges dontdseket, egyet6rtdse eset6n
j6v6hagyja az e16 terjesztett dokumentumok tartalmifi, illetve ellenvet6s eset6n kifogrlsait ir6sban,
indokol6ssal elLltva kozli Vrlllalkoz6val. A tovribbftand6 dokumentumokat - azok tartalmiival
val6 egyet6rt6se eset6n - faxon, illetve postiin megkiildi az 6rintettek r6sz6re, azokban az
esetekben, amikor arra V6llalkoz6 felk6ri.

4.3. A

Vrlllalkoz6 koteles a Megrendelo figyelm6t iri{sban felhfvni az esetleg c6lszeriitlen, yagy
szakszertitlen utasft6sra. Ha a Megrendelo az utasitiishoz az irfsban rdgzitett figyelmeztet6s
ellen6re is ragaszkodik, fgy az utasft5sb6l ered6 k6rok Megrendel6t terhelik.

5.

A Vrillalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5.1. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen

szerzodds szerinti munkiikat megfelelo mdrtdkben
megismerte 6s felm6rte, a sziiks6ges kieg6szitS t6j6koztatr{sokat megkapta, igy a beadott ajrinlata
teljes ktirti,6s tudom6sul veszi, hogy kizSr6lag a fentiekben r6szletezettek szerint tarthat csak
ig6nyt a vrlllalkoz6i dij6nak megemeldsdre. A nem megfelelo felmdr6sb5l vagy egy6b, pl.

szimititsi hib6b6l ad6d6 tobblet munkat6telek miatt megt6rit6si ig6nnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fell6pni.

5.2. A V6llalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerzodds megkotdsdt krivetSen viseli annak
jogkrivetkezm6nydt, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hirinyoss6g6b6l ad6dik, melyet a
t6le elv6rhat6 szakmai gondossiig mellett 6szlelnie kellett volna, de a szerz6d6skrit6st megelozoen
a kozbeszerz6si elj6rris sor6n kieg6szitS trij6kortafis keretdben nem jelzett. A vrillalkoz6i dij
meghatfiroz6s6n6l figyelembe nem vett azon munk6k is, amely ndlkiil a mti (6pftm6ny)
rendeltet6sszerihasznblatra alkalmas megval6sitiisa nem t<irt6nhet meg (tdbbletmunka) szint6n a
Vrillalkoz6t terhelik.

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti aztis, hogy a munkilk nem megfelelo ismeret6re visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egy6b tdbblet-kovetel6ssel sem l6phet fel, k6sedelmet ezzel nem indokolhatja.
A kivitelez6si munkiik alapjrlt kdpezb mriszaki dokumentilci6nak megfelelo kivitelez6s
pontossrigridrt, teljess6g66rt, alkalmassilg6drt 6s szabrllyossflgfiert a VSllalkoz6 felel. A miiszaki
dokumentSci6 azon hib6j66rt, mely kell6 gondos 6ttekint6s esetdn a szerz6d6s megkrit6s6t
megelSzoen megSllapithat6 lett volna, szint6n a V6llalkoz6 felel.

5.4.

A V6llalkoz6i dij tartalmazza- az 6pft6ipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 19112009. (1X.15.)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezdds6ben irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziiks6ges feladat
elv6gz6sdt, esetlegesen sziiks6ges engeddly beszerz6sdt, felt6tel teljesit6s6t 6s azok kdlts6g6t is,
amely a kiadott dokumentiici6k b6rmely r6sz6b5l (fgy kiilonosen a miiszaki dokument6ci6,
tervek, miiszaki leir6sok, nyilatkozatok, rajzok, stb.), rendelkezds6bol meg6llapithatSan, vagy a
jelen szerzod6s teljesit6s6hez, d miiszaki 6tad6s-rltv6telhez, iizembe helyez6shez, v6gleges
haszn6latba vetelehez sziiks6ges, fiiggetleni.il att6l, hogy az adolt feladat, felt6tel, illetve
munkanem a kiadott kolts6gvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e,
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vagy sem, eslvagy amelynek, termdszete folyt6n, miiszaki nagys6grendje pontosan el6re nem volt
meghat6rozhato.

5.5.

A Vrillalkoz6 a szerzodes t6rgy6t kepezo munk6kat jelen v6llalkozitsi szerzodds felt6telei alapjrin
vegzi el - a magyar 6s eur6pai uni6s szabv6nyok elofr6sai szerint - elso osztiilyi minos6gben.

5.6. A vdgzett munka

vitilja eset6n, ha a vizsgiiat eredm6nye a V6llalkoz6 szdmdra elmarasztal6,
annak kdlts6g6t Vrillalkoz6 koteles viselni.

5.7. A Vrlllalkozo feladata a

kivitelez6si munkSkhoz sziiks6ges valamennyi seg6dszerkezetek
telepit6se, helyszfnen tarthsa, mozgatiisa 6s a kivitelez6s befejez6sekor a munkateriiletr6l, a
v6llalkozSs munkav6gz6si teri.ilet6r6l tortdno elt6volitrissal. A Vrlllalkozokotelezetts6ge, hogy a

teriilet orzdserol sajrlt kdlts6g6re gondoskodj6k a munkakezd6stol a

munkaterUlet

visszabocsiit6s6ig (a miiszaki i,Iadds-iriletel 6rv6nyes lezbrisitt koveto idopontig).

5.8. A

V6llalkoz6 k<iteles a szabv6nyok riltal el6irt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gezni, a
meg6llapitott hib6kat 6s hirlnyossrigokat halad6ktalanul megsztintetni, az int6zked6seket
dokumentSlni.

5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve aj6trillisi id6szakban olyan hi6nyoss6gok deri.ilnek ki,
amelyek szakszertitlen munkav6gzdsre vagy csokkent 6rt6kti anyagokra vezethetok vissza, akkor
ezeket Vrlllalkoz6 felsz6lft6sra, azonnal tdrit6smentesen 6s eg6sz6ben kdteles megszi,intetni,
illetve a hib6s term6ket kdteles kicser6lni. Amennyiben V6llalkoz6 l5 napon beliil nem tesz eleget
a felsz6lft6snak, Megrendelonek joga van a munk6t Vrillalkoz6 krilts6g6re elv6geztetni,

kijavfttatni.

5.10. A VSllalkoz6 koteles munk6j6t olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6rel6that6 akadrily
id6ben megsziintethet6 legyen ds ennek 6rdek6ben Megrendel6 figyelm6t ezen
akadhly oztatSsokra idoben felh f vj a.
5.1 1.

5.12.

A V6llalkoz5nak az anyagok 6s eszkcizrik mozgat6srit 6s t6rol6srit rigy kell v6grehajtania, hogy az
ig6nybe vett kozteri.iletek 6s azok mititrgyai kirosod6st 6s s6ri.il6st ne szenvedjenek. Az ig6nybe
vett k<iaeri.iletek helyre6llft5s6val kapcsolatos minden tev6kenys6g a VSllalkoz6 feladata 6s azok
kdltsdgei is 6t terhelik.

A

VSllalkoz6 sajrit kolts6gen tartozik biztositani a munkateriilet esa6tikailag elfogadhat6

lehatrlroLlsSt, ellen5rz6s6t, megtenni az <isszes 6sszerti l6p6st a kdrnyezet v6delm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tev6kenys6gek vonatkozSs6ban, valamint elkeriilni a szem6lyek,
kdzvagyon vagy miisok k6rr{t 6s s6riil6sdt, amelyet a l6gszennyezfls, zaj vagy egy6b kiiros
k<irnyezeti hatils okoz. Vrlllalkoz6 a munkateriileten elhelyezett anyagok, szersz6mok 6rz6sdrdl,
azok biztons6gos elhelyez6s6rol fokozottan kdteles gondoskodni, ezen vagyonv6delmi koltsdgek
a kivitelezot terhelik.
5.13. A lak66piiletek, lak6ingatlanok kozels6ge miatt azepitdsi teriileten a munkav6gzes 6-18 6ra krizdtt
tort6nhet, a h6w6gi munkav6gz6s alkalm5val zajos tev6kenys6g nem v6gezhet6.
5.14. Amennyiben a Megrendel6 c6lszertitlen vagy szakszertitlen utasit6st ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgiltatott), a V6llalkoz6 koteles 6t erre iriisban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelo az
utasit6s6t a figyelmeztetds ellen6re fenntartja, figy a V6llalkoz6 a munk5t a Megrendelo utasitiisa

szerint, a Megrendelo kock6zatira vegzi el, vagy villasztflsa szerint el6llhat a szerzod|stol. A
figyelmeztet6s elmulasztbshbol bred6 k6r6rt a VSllalkoz6 a felel6s. A V6llalkoz6 kdteles
megtagadni az utasitiis teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabrlly vagy hat6s6gi hatirozat
me gs6rt6s6h ez v ezetne, vagy vesz6 y efietne miisok szem6 ly6t vagy vagyon iit.
I
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5.15.

5.16

A

bontrisb6l 6s 6pft6sbol szirmaz6 tormeldket, hulladdkot az epitkezes teriilet6rol hat6srigi
enged6llyel rendelkez6, rendezett lerak6ba kell elsz6llftani, ds be kell tartani azdpitdsi 6s bont6si
hulladdk kezelds6nek r6szletes szabiiyairol szolo 4512004. (Y11.26.) BM-KvVM egytittes
rendeletet.

A

felvonul6s jellegii szolgriltatrlsok 6s l6tesitm6nyek megval6sft6sa

-

amennyiben szi.iksdges a

- aYiilalkoz6 feladatifi k6pezi. A beruhiiz6s befejezdse utiin a felvonukisi teri.iletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes mell6kl6tesftm6nyeket el kell bontani, 6s az eredeti Sllapotot

teljesftdsdhez

helyre kell 6llftani.

5.17

A

munkav6gzdsekhez sziiksdges ideiglenes viz, csatorna 6s elektromos csatlakoz6si pontok
kialakitrisa a kivitelez6 feladata, 6s kdlts6ge. A felhasznrilt energia, viz, stb. mennyisdget a
Kivitelez6 szhmla ellen6ben kdteles megt6riteni, amennyiben sziiksdges, az almer6k felszerel6se
is a Kivitelezo kolts6ge.

5.18. Alv6llalkoz6k, teljesft6si seg6dek, egy6b k<jzremiikrid5k

(a

tovribbiakban: alvrillalkoz6)

ig6nybev6tele:

5.18.1.

A

Vrillalkoz6 alvSllalkoz6 bevon6s6ra a

fi gyelembev6tel6vel

5-18.2.

A

Kbt. 138. g-a szerinti

rendelkezdsek

jogosult.

a szerzod6s megkotds6nek idopontjrlban, majd - a k6sobb bevont
alvrillalkozSk tekintet6ben - a szerzodds teljesft6s6nek iddtartama alattkoteles elSzetesen
a MegrendelSnek valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely r6szt vesz a
szerzSdds teljesit6sdben, ds - ha a megelozo kozbeszerzdsi eljrir5sban az adott
alvrillalkoz6t m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egyi.itt nyilatkozni vagy az 6rintett
Vrlllalkoz6

alv6llalkoz6 nyilatkozatitt benytjtani arr6l is, hogy az riltala ig6nybe venni kiv6nt
alv6llalkoz6 nem rill amegel6z6k6zbeszerz6si eljirrisban ellirrkizirS okok hatrilyaalatt.
6. Szerzdd6st biztosit6 mell6kktitelezetts6gek

6.1.

Kdsedelmi kotb6r: A Vrillalkoz6 a Ptk.6:186. $-rlnak megfelel6en k6sedelem eset6re minden
k6sedelmes napt6ri nap ut6n, a k6sedelembe es6s idopontjrlt6l a t6nyleges teljesit6s napj6ig a
szerzod6s szerinti, illtaLinos forgalmi ad6 n6lkiil sz5mftott ellenszolg6ltat6s I %o-6nak megfelel6
forinttisszeg/naptriri nap m6rt6kii k6sedelmi kotb6r frzeteset v6llalja. A Megrendel6 a kdsedelmi
k<itb6r tisszeg6t maximum 30 naptriri napig (a nett6 v6llalkoz5i dij, azazaszerz6d6s szerinti teljes
ellenszolgrlltatSs 30 Yo-hnak megfelelo dsszeg el6rds6ig) 6rv6nyesiti. A 30 naptrlri napot

meghalad6 k6sedelem eset6n - a k6sedelembol ered5 6s a k6sedelemmel okozott k6rok
megt6rit6s6re vonatkoz6 Megrendeloi ig6nyeket nem 6rintve - a Megrendel6 fenntartja a
szerzdd6s azonnali hat6lyf felmondiisdnak jog6t, mivel a Felek az ilyen m6rt6kii k6sedelmet
srilyos szerzoddsszegesnek tek i nti k.
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6'2'

Meghifsul6si kdtbdr: A szerzodes a Vrlllalkoz6 6rdekkrjr6ben felmeri.ilo
olyan okb6l t<jrtdn6
meghirisul6sa esetdn, amely6rt felelos, a V6llalkoz6 a Ptk. 6:186.
megdeloen
a szerz6d6s
$-rinak
szerinti, riltaLlnos forgalmi ad6 n6lktil szdmitottellenszolgriltatris 3b
%-inak"megfelelo m6rt6kben
meghirisuhisi kcitb6r fizet6s6t vrlllalja. A szerzod6s akkoitekintheto
meghirisultnak,
- ha a v6llalkoz6.aterjesft6st jogos/m6lt6nyolhat6 ok n6lkiil megtagadjl;
- ha a teljesftds kiziir6lag a vrlllalkoz6 drdekkor6ben felmeriilt otuol
l"lr"t"tleniil el;
- a v5llalkoz6i-k6sedelem a 30 naptrlri napot meghaladja ds a Megrendelo
6l az azonnalihatiiyi
felmond6s jogrival.

'

A kdtbdr 6rv6nyesftdsdnek m6dja: A Megrendelo kotbdrigdny drvdnyesit6sre
vonatkoz6 egyoldali
frrisbeli jognyilatkozatinak - az ok megjeldl6sdn tril - r6szletesen
tartalmaznia kell a kotb6r
6rv6nyesft6s6t megalapoz6 tdnyeket, valamint a kcitbdrez6ssel
6rintett tevdkenysdgek
megielcil6s6t. A MegrendelS az lwenyesithet6 kdtb6rt jogosult
a fizetendo ellendrt6kbdl
visszatartani vagy az adott megrendeids teljesitds6nek-igizolits6t
a kdtb6r megfizet6s6ig

6'3

megtagadni.

6'4'

ElSleg-visszafizetesibiaosftdk: A vrillalkoz6 elSleg igdnyl6se eset6n
az igdnyelt elolegnek a Kbt.
135' $ (8) bekezd6s6ben eloirt SYo-on feliili rdsz6ne[ megfelelo mdrt6k"ti,
a Meg.ende16 jav;ra
sz5l6 biztosit6kot k-oteles a Megrendelo rendelkez6s6re bocsiltani
a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s a)
pondiinak megfele lo form6ban.

6.5.

Teljesft6si biztositdk: A Vrillalkoz6

a) a

szerzod6s teljesitdsdnek elmaradilsiival kapcsolatos ig6nyek biztosit6kak6nt
a szerzdd6s
szerinti, 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lki.il szSmitor ellenszolgil taiits zyo-6nak
megfeleld m6rt6kti
teljesftdsi biztositdkot,
b) a szerzodds hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos igdnyek biaosft6kak dnt a szerzod6s
szerinti,
6ltalrinos forgalmi ad5 ndlktil szitmitott ellenszolgriltitas zyo-anak megfelelo
m6rt6kii teljesft6si
biaosftdkot
kciteles a Megrendelo rendelkez6s6re bocsdtani. A teljesitdsi
biaosit6k a v6llalko zo virlasrthsa
szerint - a Kbt. 134. S (6) bekezd6s6nek a) pontja szerinti form6banbiaosfthat6, amelyet a
szerz6d6s hat{'ly.ballp1sdnek idopontjriig keli rendelkez6sre bocs6tani,
illetve igazolni. A
teljesitdsi biaosft6knak a Kbt. 135. $ (l) bekezd6se szerinti teljesft6sigazolis
kirillit6srinak
id6pontjriig 6rv6nyesnek 6s lehivhat6nak kell lennie, illet6leg rendelfez6sre"kell
r{llnia.

6'6' J6trilLis:

V6llalkoz6 azfitadott munkar6szekre legalSbb a l8l/2003.(a1.5.) Korm.
rendelet 3.6s
4' mell6kletdben meghatdrozott m6rt6kri, illet6leg az ott nem meghatrirozott
6piiletszerkezetekre,
tov5bb6 az epitm6nyekre 36 h6nap j6trilkist vdllai.

6'7

'

7.
7 '1

B6rmely nem szerzod6sszerii teljesft6s jogfenntartSs n6lki.ili elfogadrisa
a Megrendel6 rdsz6r6l
nem 6rtelmezhet6 joglemond6sk6nt azon igenyekrdl, amelyek
a Iiegren delot i szerz6ddsszeg6s
k<ivetkezm6nyek6nt megi I letik.
Egy6b szerz6d6ses felt6telek

'

A V6llalkoz6 elfogadja az Allami Szdmvev6sz6k, a Kormii nyzati Ellenorz6si
Hivatal, tovrlbbrl a
t6mogatiis felhaszn6lls6nak ellenSrzds6re feljogosftott szervezetek
ellen6rz6si jogosultsig6t,
illetve - a ktizpdnzek felhasznSlis6nak nyilvrinoss6g5r6l sz6l6 rendelkezdsek
6rtelm6ben - a
megkcitend6 szerz6dds ldnyeges tartalmhra vonitkoz6an a tirjlkoztattst
irzleti titokra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg ds p ktivetelm6nyeket a szerz6dds
teljesft6sdbe bevonni kfv6nt
valamennyi alvrlllalkoz6val szemben is 6rvdnyesiii.
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7.2. A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezddsdnek

d) ponda alapjinjelen szerzod6s
nyilv6nos, annak tartalmSval 6s teljesit6s6vel kapcsolatos trlj6koztaths ;jzleti titok cimdn nem

tagadhat6 meg.
7

.3.

A jelen szerzodds teljesitdse sor6n a Megrendelo r6sz6rol a V6llalkoz6 utasit6s6ra 6s a teljesit6s
igazolilsbr a jogo

s

u

lt

szem6 ly

:

Lak0zi G 6 bo r vi ros ii ze meltet6s i osztiiyv ezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri V5ros Polg5rmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
Tel.: 06-941520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzod6s teljesft6se sor6n a Vrillalkoz6 r6sz6r6l aszerzod6,s kapcsiin nyilatkozattdtelre
6s kapcsolattart6sra

jogosult szem6ly

:

Homlok Tibor
Lev6lcim: 9561 Nagysimonyi, Arany Jiinos utca 23.
Tel.: +36 94790995
e-mail: val lalkozas@homlokzrt.hu

7.4

8.

VSllalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6d6s mell6klet6t kepezo, azhllamhinart6sr6l sz6l6 2011.6vi
CXCV. tdrvdny 41.$ (6) bekezd6s6ben 6s 50.$ (l) bekezdds c) pontjrlban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozataalapjbn a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny 3.$ (1) bekezd6s
l. pontja szerinti Stkithat6 szervezetnek minSsi.il.

A szerz6il6s m6dositdsa

l4l.

8.1. A

Felek csak a Kbt.
$-5ban meghatirozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatj6k a
szerz<id6snek a felhivris, a krizbeszerz6si dokumentumok feltdtelei, illetSleg az ajhnlat tartalma

alapj6n meghatirozott r6sz6t.

A

m6dositrls csak ir6sban 6rv6nyes,

a

sz6beli m6dositis,

nyi latkozat, me I l6k- v agy hittt1r -me g5l lapodSs 6rv6nytelen.

8.2. A

Felek rilgzitik, hogy nem minosiil a szerz6ddsm6dosit6snak a 7.3. pontban meghatilrozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illet5leg az el6rhet6s6gben bekrivetkezett b6rmely vSltozirs.

9.

Jogviszonymegszfrn6se

9.1. A szerzod6s

a

jogut6d n6lktili
megsziin6s6vel, a teljesit6s lehetetlenn6 v6l6sival, illetoleg azonnali hatilyb felmond6ssal sziinik
a teljesitess el,

sze:rz6d6s id6tartam6nak lejriratSval, bdrmelyik fel

meg.

9.2.

Birmelyik fel jogosult a jelen szerzod6st azonnali hat6llyal felmondani a mrisik f6l srilyos
szerzdd6sszeg6se esetdn. A srilyos szerzbd6sszeg6s eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont hathrozzameg.

9.3.

A V6llalkoz6 r6sz6r6l a szerz6dds sflyos megsdrtesdt jelenti, ha

a)
b)

a VSllalkoz6 a teljesit6st jogos/m6lt5nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja;
a teljesitdskizirolag a Vrillalkoz6 6rdekk<ir6ben felmeriilt okb6l lehetetleniil el;

c)

a teljesit6ssel 30 napt6ri napot ineghalad6 kdsedelembe esik vagy hib6s teljesit6s eset6n a

(hibris teljesit6ssel 6rintett reszt\ a Megrendel6 felhiviisa ellendre sem h6rftja el.

hib6t
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9.4.

A Megrendelo reszerol

a szerzodds

sflyos megs6rt6s6t jelenti

a) az egyittmrik<jd6si szab6lyoknak a V6llalkoz6

szerzod6sszerui teljesft6sdt lehetetlenn6 tevo

megsdrt6se,

b) ha

a

Megrendel6

kotelezettsdgdnek

a V6llalkoz6 fizet6si felsz6lft5sa ellen6re esed6kess6 vSlt fizet6si
neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi idopontot k<jvet6 60 napot

meghalad6an sem tesz eleget.

9.5.

Megrendelo jogosult 6s egyben koteles aszerzod6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat5ridovel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vrillalkoz6ban

kcizvetetten vagy k<izvetlenil25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

jogi

szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintetdben fenn5ll a Kbt.62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghathrozott felt6tel;
b) a V6llalkoz6 kcizvetetten vagy k<izvetlen0l 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj5ban meghatdrozott felt6tel.

valamely olyan

9.6. A Kbt. 143. $ (l)

bekezd6s6nek megfelel6en a Megrendelo aszerz6d6st felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzod6,st6l el6llhat, ha

szi.iks6ges a szerzodds olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a Kbt. l4l. $
alapjin rij kdzbeszerz6si eljrirrlst kell lefolytatni;
b) a Vrillalkoz6 nem biaositja a Kbt. 138. $-5ban foglaltak betartilsiit, vagy a V6llalkoz6
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $6ban foglaltaknak;
c) az EUMSZ 258. cikke alapj6n a kozbeszerzds szab6lyainak megszeg6se miatt
kdtelezetts6gszeg6si eljSr6s indult vagy az Europai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapjhn inditott elj6rrisban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog5b6l ered6 valamely
kdtelezettsdg tekintet6ben kdtelezetts6gszeg6s tcirtdnt, 6s a bfr6srlg 6ltal meg6llapitottjogs6rt6s
miatt a szerz6d6s nem semmis.

a) feltdtleni.il

9.7

.

9.8.

Megrendel5 k<jteles a szerz6d6st felmondani, vary - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha
aszerz5dds megkot6s6t kovetoen jut tudom6siira, hogy a Vrillalkoz6 tekintet6ben a kcizbeszerz6si
elj5r6s sor6n kiz6r6 ok rillt fenn 6s ezertki kellett volna zbmi a kozbeszerz6si elj5r6sb6l.
Ha a Megrendel6 a v6llalkoziisi szerz6d6st a fentiek alapjim felmondja, 1gy aY6lldkoz6 6s a
Megrendel6 kdzdtt elsz6mol6si jogviszony keletkezik. A Megrendelo felm6ri aYiilalkoz6 6ltal
a felmond6sig szakszeriien 6s megfelel5 min6s6gben elv6gzett feladatokat iitveszi 6s ellen6rt6k6t
a Vrlllalkoz6nak megt6riti. A Megrendelo az el6zi5 m6dszerrel 6wett 6s felm6rt munk6k
ellen6rt6k6b6l levoqja art akirifi, amely a hibris vagy szakszeriitlen munkar6szek kijavft6s6b6l,
illetve m6s vrlllalkoz6 munkiiba tdrt6n6 bevonSsSb6l erednek.

l0
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10.

Zir6

10.1.

rendelkez6sek

A

Felek megrillapodnak abban, hogy a kozotttik felmeriilo esetleges jogvitr{t - fokozott
egyiittmiikdd6si k<itelezettsdg mellett - t6rgyaLisos riton pr6b6lj6k meg rendezni, ennek
eredm6nytelens6ge esetdre a jogvita eldont6s6re hat6skortol fiiggoen kikotik a Szombathelyi
J5r6sbir6s6g, illetoleg a Szombathelyi Torv6nysz6k illet6kess6gdt.

10.2. A jelen szerzod6s elv6laszthatatlan mell6kletdt k6pezi az ajinlatteteli felhiv6s, akilzbeszerzdsi
dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleirris), az eljfiris sor6n feltett k6rd6sek 6s
azol<ra adott v6laszok, a pdnziigyi-mtiszaki titemez6s, valamint a V6llalkoz6 ajinlata.

tb.3. Jelen szerzod6s magyar nyelven

k6szi.ilt.

A

szerzod6s brirmilyen drtelmezdse eset6n

amayar

nyelv szab6lyai 6rv6nyesek.

10.4. Ajelen szerz6ddsben nem szabiiyozottkdrd6sekben akozbeszerz6sekrSl szolo2015.6viCXLIII.
t6rv6ny (Kbt.), a Polg6ri Tdrvdnykonyvrol sz6l6 2013. evi V. torv6ny. (Ptk.), valamint a3.2.
pontban felsorolt jogszabrilyok rendelkez6sei az irrinyad6k.
10.5. Szombathely Megyei Jogri V6ros OnkormSnyzata kotelezetts6gv5llalisi, ellenjegyz6si
utalvinyozitsi 6s 6rv6nyesft6si elj5r6sSr6l szolo 412014. (XI.l7.) szimu polg5rmesteri utasit6s
alapj 6n j elen szerz6d6s alilirhshra lll6s K6roly alpol gSrmester j ogosult.
11. Hatdlybal6p6s

A Felek ajelen szerzSd6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t c6gszeni aLifr6sukkal hagyj5kj6v6.
Jelen szerzSd6s 7 (h6t) eredeti pdld6nyban k6sziilt, amelybol I (egy) eredeti p6ldriny aYdllalkoz6t,6
(hat) pdld6ny pedig a Megrendelot illeti meg.
Szombathel
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