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Er(R00r 118492018

Vr{llalhoz{s i szerzdd

6s

amely ldtrej dtt egyr6szlol
Szomlrathely Megyei Jogri Vr{ros Onkorm ilnyzatn
Cirne: 9700 Szombathely, I(ossuth L. u. 1-3"
Kipviselo.je: Dr. Pusk6s'fivadar polgdrmester
Allanririrztartfsi egyedi azonosito (AFITI): 7 432,31
AdoszlLrra: I 57 33 658^2-IB
m6srdszrol a

Ilomlol< Zrt.
Szeklrely: Nagysimonyi, Arany J6nos utca23.
Cdgjegyzdkszdm: 1 8-10- 100718
Ad6sziim: 258 1 1 058-2-1 8
R arrkszdml aszdtn: 1 I 7 3 6020 ^21 3 8 95 95 -00000000 (OTP Bank)
E-maiI : vaIla] lcozas@honil okzrt.hu
I(dpvi seli : I{o miok Zs o lt Andr 6s v ezdrigazgato
(a tovdbbiakban, mint Vfllalhozd)

kozott az alulilott helyen ds napon a kovetkez6 feltdteleld<el:

1. A szerztd|s t:irgya
1.1. A Felek rtigzitik, hogy a Megrendelo, mint ajdrrlatkero a,,7-OP-6.2.1-15-i;IIl-2016
0000.J azono.s'ft6,szdntil projekt lceretdben ct C,yodcrorszirg bolcscide Jbjle,tzte,re ('Bdlc:;(itlilt
felili[ld'sirnctk dpitdsi ntunkdi V.)" targyban a ]<ozbeszerzesekrol szolo 2015. cvi CXLIII.
tot'veny (a tovdbbiakban I(bt.) 115. $ (1) bekezddse alapj6n lefolytatott k6zbeszelz-csi
eli 6r6sban hozott dontdsdnek megfeleioen a V6llalk oz6v al l<ot szerzoddst,

A

kozbeszerzdsi elj6r'6s sordn aII<alnazott 6rt6keldsi szempontokra tekinl.ettel Vdllall<oz6

ajanlatdrrak drtdkeldsre kerrilo elemei az althbiak:
R6szszem

Ai6nlnt
70 987 420 t:r

2. Az N4V-E jogosultsdggal vagy ezen jogosuitsdg megszerzesehez
sziikseges vagy azzal egyendrldkti vdgzettsiggel, kdpzettsdggel,
illetve a j ogosults6g megsze rz€,sdhez sziiksdges szakmai gyakorlati
idovel rendelkezo felei6s rnriszaki vezeto neve ds a jogosults6g
megszerzisehez sztiksdges gyakorlati id6n fehili tobblet szal<rnai
lata (hona

szakembel ueve;
I-lonriok 'fibor'
tobblet sz,alcmai
tapasztalata
36 h6nap

1.2, A V6llalkoz6 aztgenyeJt feladatok ellltasat - a Megrendelo igdnyeit figyelemlre vcrve,
jelen szezodesben rogzitett feltdtelekkel - vdllalja.

1'3.

A szerzodds tin:gya: A

ir

TOP-6"2.1-15-SFIl-2016-00005 azonosit6 szdmir, .,llolcsoclc
fbjlesztdsek Szombathelyen" cimii plojekt keretdben a Csodaot-szitg Bolcrscjcle fejlesztisc
(Szrrrcsap6 u. 43 I A., 3587 l3l hrsz).
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A belLrhdzds rdszietes feltdteleit a szetzodl,s melldkletdt kepeza muszaki leirds tartalmazza.
1.4. A'2, 1.3. pont szerinti feladatok rdszletes muszaki leirds6t a kozbeszerzdsi eijdrds soren
rendeikezisre bocsdtott kozbeszelzdsi dokumentLlmok tafialmazzdk, amelyek jelen szerz6d6s
e I vailaszthatatlan melldkletei.
1.5.

A telie:;itds helye: Magyar:orszhg,9700 Szombathely, Szirrcsapo u.431A.,3587131 hrsz.

A szerzdd6s id6tartnma (a teljesitds vdghat6rideje): A szerzoddskot6st6l szdn-ritott 6
h6nap, amely magdban foglalja a muszaki 6tad6s-6tv6tel iddtaltamdt is. A Megrendelo

2.
el

oteij esitdst elfogad.

3. Virllall<ozfsi dfj, fizet'6si feltdtelek

i.

i.

A Irelek megirllapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t az 1.3. pontban rnegjelolt feladatok
ell6t6r;irdlt osszesen 70 987 420 Ft + 27% 6fa, azaz hetvenmilli6kilencszAznyolcvanhdtezer-ndgyszdzhisz forint + 27% 6fa mertekri vdllalkozdsi dij illeti
meg,.

Az egyes rdszfeladatokra vonatkozo viilalkozdsi dij a csatolt rdszletes koltsdgvetes
szerirrt.

A vdllalkozasi dij tarlalmazza a felhiv6sban 6s a dokument6ci6ban

meghatdrozott
valamennyi feladat ellendrtdkdt. A v6llalkozdsi dij emellett tartalmazza a szerzoddsszerti
teljesitdsliez sziiksdges, a feladatleirdsban meghatdrozott mennyisdgi ds min6sdgi
elviirdsok szerinti valamennyi koltsdget. A sz6mia kifizet6sdnek feltdtele a Meglendelo
irltai al6irt, a szeruoddsszerii teljesit6sre vonatkoz6 teljesitdsigazolis, A
tcliesitdsigaz.ol6st 2 (ketto) p6lddnyban kell elkdsziteni. A szdmldrt egy eredeti is kdt
mdso lati pelddnyban kell benyrijtani.

Utolagos szdurszaki-, mennyisdgi-, ds miiszaki dszrevdtelekre
vdllall<oz6i clii ds a hat6rid6 nem m6dosithat6.

Az

drtalhny6r fedezetet

val6 hivatkozdssal

a

nyirjt mindazon rnunkdk elvdgzdsdre ds felmerrilo koltsdgekle,

amelyek szr-iksdgesel< az 7. pontban meghatdrozott munk6k szerz6ddsszeLfr, szakszerit d,s
kornplett megval6sitdsithoz. A V6llalkoz6 a szerz6ddses 6ron fbhil semmilyen cimen
tobbletkoltsdget nem drvdnyesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vfllalkoz6 a vftTlalkoz6i dfjat alulprognosztrziita, az
ebb6l eredo pluszkdlts6geket, kiad6sokat stb. nem h6rithatja 6t a Megrendel6re ds ez
nenl nTentesiti a teljesitdsi kotelezettsdg a161. A nett6 vdllaikozdsi dijon feliil a
Megrendel6vel szemben csak az 61ta16nos forgalmi ad6 (Afa) drvdnyesitheto. A
s'zfinlindsitra ds a pdnzrigyi teljesit6sre egyebekben a teljesitds iddpontjdban hatdlyos irfa
szabdlyok ds 6fa 0/, alapjln kertilhet sor,

3.2 A

szerz6dds ellendrtdkdt a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005
ir proj ekt keretdb en elnyert t6mo gatAsb ol frnanszir o zza,

Megrendel6

a jelen

ko

ds

A

szerzodds ut6flnanszirozhsfi Tdmosat6si intenzitds: 100

zirrn

o/o.
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A Vdllalkozo ketto reszszimltLt ds egy

yegsz5rmlilt

jogosult benyrijtani a kovetlcezo

titenrezes szerint:

1, rdszszdmla: a kivitelezds 50 %-os kdsztiltsdgi szintjdnek eldrdse esetdn a nerr6
v6llalkoz6i dij 50 %-a mdrtdkben.
2, rlszszdmla: a kivitelezes 75 %-os k6sziilts6gi szintjdnek eldrdse eseten a netto
v6llalkozoi dij 25 %o-a mertekben.
Yegszdmla: a kivitelezds 100 Yo-os keszriltsdgi szind6nek el6rdse esetrin a netro
v6llalkoz6i dij 25 %-a mdrtdkben.

A

szhml6z6sra a Ieigazolt teljesitdst kdvet6en van lehet6sdg.

a szdmla

A teljesit6st igazolo okirar

melldkletdt kell, hogy kdpezze.

Vdgszdmla benytrjt6s6n amiszakr tttadds-fitveteli elj6r6s lezfndsa utdn van lehetosdg. z\
szitml(tzitsra a leigazolt teljesitdst kovet6en keriilhet sor. A teljesitdst rgazolo okirat a
szdmla melldkletdt kell, hogy klpezze. Az el6leget a2, rdszszdmlilbol ds a v6gsz6nrlirb6l
kell elsz6molni 15-15 %-ban. A 2. rcszszdmlfit ds a v6sszdml6t ennek mes{bleloen az
el6legszirml6val csOkkentett mdrtdkben kell ki6llitani,

A szirmldn fel kell tiintetni az al|bbiakat:

'.
r'
r

Projekt azonosit6 szftmdt: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005;
jelen vdlialkozdsi szerz6dds szdmdt
a vdllalicoz6 bankja nevdt, banksz6mlaszdmdt, ad6szfimifi, TEAOR sz6mti;
a megrendel6 nevdt, cimdt, adoszfimdt;
a ,,r6szszdmla" vagy ,,vdgszdmIa" megnevezdst"
a
a

A kifizet6sek ds az elszdmol6s pdnzneme amagyar forint (HUF).

3.3. A fizetdsi feltdteiek:
Eloleg fizetdse: A Megrendel6 a Kbt. 135. $ (8) bekezddsdnek rnegfelel6en a szelzodds
-dltaldnos folgalmi ado ndlkril sz6mitott - elsz6molhat6 osszege legfeliebb 30 %-6nal<
megfelelo m6rtdkii el6leg igdnybevdteldnek a lehet6sdgdt biztositja eloleg-r,isszafrz,etesi
biztositdk ellendben.
Megrendel6 ezirton nyilatkozik, hogy az itltala megrendelt tevdkenyseg az 6ltal6nos
forgahni ad6rol s26162007. dvi CXXVII. torv6ny (atov6bbiakban: Afatv,) 142. g (l)
bekezdds b) pontja alkalmazds6ban nem dpitdsi hat6sdgi engeddly-kdteles, tehdt acl6zirs
6ltal6nos szab{tlyart kell alkalmazni (az dpitdsi munka ellendrtdkdroi szol6 szitmlftkat az.
Aj6nlatkdr6 rdsz6re AFA-val kell kidllitani).

Az el6leget a2. rdszszhmlilbSl ds a vdgszdml6b6l lcell eiszdmolni

Az dpitdsi beruh6zdsok, valamint az epitesi

15- 15 %-ban,

beruhdzttsokhoz kapcso.tod6 tervezoi es
nrdrnoki szolgttltatitsok kozbeszerzdsdnek rdszletes szabtiyaftol szolo 32212015. (X.
30,) I(orm, rendelet (a tovdbbiakban: 32,212015, I(orm. rendelet) 30. $ (1) bel<ezcldsc
alapjdn a Meglendelo a Kbt. 135. $ (7) bekezddsdben tbglalt eloleget a Vdrllalkoz-ir
kdr6sdre legk6s6bb az dpitdsi munkateriitet tfiaddst$ kdveto 15 napon treliil l<6teles

kifizetni,
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A

valamint az epitesi berr-rh6z6sokhoz kapcsol6d6
tewezor ds mdrnoki szolg|ltatiLsok kdzbeszerzdsdnek rdszletes szab6lyairol sz6l6
32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 321A. 6s 3218. $-6nak megfelel6en a kovetkezok
szef int fizeti ki a szenodesben fogialt ellendrtdket:
Megrer-rd el6 az dpitdsi beruh6z6sok,

,,(l) Az rldnlatkdrdkdnt szerzridd fdl, valamint -

eurdpai unirjs tiLmogatds esetdn
szdllirrii kifizetds sordn - a kifizetdsre kdteles szerrezet, ha az ajdnlattevrikdnt .rzerzcidd
.fil u teljesftdshez alvdllalkozdt vesz igdnybe, a Ptk.6:]30. S (1)-(2) belcezddsdtdl
elteriien a lcovetkezI szabdlyok szerint kOteles az ellenszolgdltatast tel.jesfteni:
c) az crjdnlattev1lcdnt szerzddd felek legkdsdbb a teljesftds elisnterdsdnek idcipontjdig
koteleselc rytilcttkozatot tenni az ajcinlatkd.r1nek, hogy kAztililk melyik mekkora osszegre
.i o go,ru I t ctz e llens zolgdltatds b6l ;
h) az osszes ajcinlattevdkdnt szerzddri fdl legkdsribb a teljesfrds elismerdsdnek
idcipontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljes[t,lsbe bevont alvdllalkozdk
egltenkdnt melckora \sszegre jogosultak az ellenszolgdltatdsb1l, egyidej{ileg felhivja az
uhtdllalkoz|lcat, hogy dllitsdk ki ezen szdmliiikat;
c) ctz ajdnlattevfkdnt szerzddd felek ntindegyike a teljesitds elismerdsdt kovetrien dllitja
ki szantldjdt, a szdmldban rdszletea)e az alvdllalkozdi teljesitds, valamint az ajdnlattevdi
telj

e.s f t

d,r mdr t dkdt ;

rl) a c) pont szerint a szdmldban feltilntetett alv(tllalkozdi telje,sfrds ellendrtdkdt

az

uicinlatlcdrdlcdnt .szerz6dd /'61 - eur6pai un.i6s tamogattis esetdn szftllitoi ki/izetds .gorcin a
lcifizetdsre koteles szervezet - tizenot napon belal dtutalja az ajdnlattevriknek;
e) az ajhtlctttevdkdnt szerzridri fdl haladdktalanul kiegyenlfti az alvdllalkoz|lc szdntlciit,
r(rgy az alvirllalkozdval kAt\t szerzdddsben foglaltak szerint az alvdllalkoz1i d{j egt
rdszdt ttisszatartja;
.fl uz ajdnlattevdkdnt szerzcidri felek titadjak az e) pont szerinti citutaldsolc igazoldsainak
ntd^tolatait;
g) ctz aidnlatlevdkdnt szerzddri felek dltal. benyuitott szamlciban megjelolt, .fdvcillallcozrii
rel.je.rftds ellendrtdkdt az ajdnlatkdrdkdnt szerz5dd fdl - eur6pai uni6s tdmogatd,s esetdn
.;zrillitrji lcifizetds sordn a kifizetdsre koteles szervezet - tizenot napon belt;l dtrrtalja az
aj cinl ut t ev 6 kd nt sz er z6 d6 fe I ekne k;

h) htr az aicinlattett1kdnt szerzddf felelc valamelyike az e) vagy az fl ponr szerinti
lrctelezett.rdgdt nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennntaradd rdszdt az ajdnlatkdrti
(vagy a kffizetdsre koteles szervezet) 1rzi, ris az akkor illeti nteg az aidnlattevcit, ha az
ujimlatkdrri rdszdre igazolja, hogy az e) vagy az fl pont szerinti kotelezettsdgel
teljes{tette, vagy hitelt drdemlf irattal igazolja, hogt az alvdllalkozd vagy szakember

nem jogostrlt az ajdnlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett asszegt'e vagy annak eglt
rdszira,'
i) rdszben vag)) egdszben eur1pai uni6s trintogatdsbdl megal1sftott kozbeszerzds esetdn
ct d) pont ,vzerinti hatdridd harntinc nap.
(2) A .felek kizdrolag az (l) bekezdds g) pontia szerinti ellenszolg'itltatds halasztott
teljes[tdsdben d.llapodhatnak meg a Ptk. 6: 130. $ (3) bekezddsdnek meffilekien. A 32/]1.
s\ Q) bekezddsdt az aianlattevdkdnt szerzddd Jdllel szemben csak az (l) bekezdds g)
ponljtt szerinti osszegre lehet alkalmazni.
& Lfa az ellenszolgdltatd.st tobb rdszletben teljes{ti az ajdnlatkdrrikdnt szerzriddst kord
.fdl vsg11 ct kifizetdsre koteles szervezel:, minden rdszlettel kapcsolatban allcalntazni kell az
(l) ds (2) bekezddsr.
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bdlcsride lejlesztdse

kbzbeszerzdsi szerz(idds teljesitdse drdekdben q nyertes ajdnlctttevd
(ajdnlattevfk) projekttdrsqsdgot hoztak ldtre, e $ alkalmazdsdban a n)lerte,\,
aidnlattevdkdnt szerzfdd fel alatt a projekttdrsasdgot kell drteni.

(4) FIa a

32/8. S (1) A 32/A, $ (l) bekezdds rendelkezdseinek alkalmazdsa sordn u ha.vontcr nettr)
mddon szdmitott 200 000 forintol meghalad6 lcffizetdsndl ajdnlattev(i az igenShe vett
alvdllalkozrinak a teljesftdsdrt - visszatartdsi kotelezettsdg ndlkul - abban uz esetlten
.fizethet, ha
a) az alvitllalkozl az aidnlattevri rendelkezds,ire bocsdt a tdnyleges kifizetds idcipontidtdl
szdntitott 30 napndl nent rdgebbi nemleges ad|igazoldst,
b) qz qlv(tllalkozd a kifizetds idcipontidban szerepel a koztartozdsmentes uclozdi
adatbdzisbqn, vqgy
c) az aidnlattevd rendelkezdsdre bocsdtja az adoigazgcttdsi eljd.rds rdszletszctbdlyairol
szrj16 korntdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes adLzdi mindsdgr(il szrilo igazolci,rt.
(2) Az ajdnlattevri az dltgldnos addigazolds rendelkezdsre bocsdtdsa utdn ctz ubbcrrr
szereplri koztarlozd.s erejdig visszatartja a kifizetdst. Ha az dltaldnos addiguzoltisbcrn
szereplf kc)ztartozcis ellendre az ajdnlattevd elmulasztja a visszatartdst, u kiJizati,:'
ereidiS egyetemlegesen felel az alvdllalkozdt a kifizetds idcipontidban terhel(i
lcoztartoziisdrt, A visszatartdsi kotelezettsd.g az dltaldnos forga.lmi qddra nem terjecl ki. "

Lz idezett jogszabalyi rendelkezds

sor6n a Megrendelo ,,ajinlatkdrohdnt szeruoclo fel"nek, rrig a Vdllalkozo ,,ajdnlattev6kdnt szeruldo fdl"-nek minostil.

A

MegrendelS a I(bt. 135. $ (6) bekezddsdnek megfelel6en a szerzodesr:n alapulo
ellenszolgdltatdsb6l eredo tafiozdstlal szemben csak a jogosult 6ital elisnelt, egyncnrii
ds lej6rt kdvetelds6t szdmithatja be.

A I(bt, 135. $ (1) bekezddse alapj6n a Megrendel6 a

szeruldes teljesitesenel<
elismerdserol (teljesit6sigazol6s) vagy az elismerds megtagad6sdrol legkdsobb
V6llalkoz6 teljesit6s6t6l vagy az errol sz6l6 irdsbeli drtesitds kezhezvlteldtol szdniitotr
tizenot napon beltil irdsban koteles nyilatkozni.

e'r

A l(bt. 135. $ (2) belcezddse

alapjdn, ha a YhIlalkoz6 ir6sbeli 6rtesit6sdre (kdszrc
a Megrendel6 a szerz6ddsben az Atad6s-dtvdteli elj6r6s megl<ezclisirc
nreghatdr'ozott hat6rid6t koveto tizenOt napon beliil nem kezdi meg az Atacl6s-61vdtcli
elj6rdst, vagy megkezdi, de 15 napon beli.il nem fejezi be, a VSllalkozo kdrdsdre a
telj esitdsig azolt.st kdteles kiadni.

jeientds)

A

322/2015. Kor:m. r'endelet 31. $-dnak megfeleloen az ellenszolgdltlatds kifizeresdrcr
csak az adott muirkdra, munkard,szre vonatkoz6 teljesitdsigazolts ki6llit6sdt l<cjvetoerr
kerrilhet sor.
Meglendelo taltal6kkeretet nem hat6roz meg.
Iranyado j o gszab6lyok
a) az 6ltal6nos folgahni ad6r6l s2616 200"1. dvi CXXVIL torvdny;
b) az adotgazgathsi eljdrds rcszletszabiiyairol szolo 46512017.
rendelet;
c) az 61lanrhfntafi6sr6l sz6lo 20IL dvi CXCV. torvdny;
:

(XII. 25) I(onl.

?-2
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d) az irllarnh6ztalt6sr6l sz61o torvdny vdgrehajtdsdrol sz6l6 36812011. (XII. 31.) I(orm.
fendelet;

e) a 2014-2020 programoz6si id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokbol szhrmazo
ldrttrop,atiisok felhaszn6l6s6nak rendj616l sz6l6 27212014. (XL 5.) I(orrn. rendelet;
L) az epitesi beruh6z6sok, valamint az dpitdsi beruhdz6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i ds
nrdrnoki szolg6ltat6sok kozbeszerzdsdnek rdszletes szab|lyatol s2616 32212015. (X,
30,) i(orm. rendelet.

3.4. Vdllalkozo nem fizethet, illetve szfmolhat el a szerzodds teljesit6sdvel osszefi.iggdsben
olyan koltsdgeket, aurelyek a I(bt. 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontia szerinti
I'eltdteleknek nem megfelel6 tdrsas6g tekintetdben meriilnek fel, ds amelyek a
Vdllalkoz6 ad6koteles jovedelm6nek csokkentdsdre alkalmasak.

i,5.

4.

Virllallcozo a szerzldes teljesitdsdnek teijes idotartama alatt tulaidonosi szerkezetit a
Megrendel6 szitmilra megismerhetovd teszi ds a 9.5. pontban meghatirozott (a l(bt. 143.
5s (3) bekezcldse szerinti) tigyletekrol a Megrendel6t haladdktalanul drtesiti.

A Mcgrcndeld jogai

6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendel6 kotelezettsdge a jelen

3 (hdrom) munkanapon
beltil minden olyan adat, inforrn6ci6 ds dokumentum 6tadisa, amely a Vdllalkoz6
l'eladatainak szerz6ddsszerii ell6tds6hoz sziiks6ges, olyan m6don, amely azonosithat6vA
teszi az irtadott dokumentumokat, illet6leg elien6rizhet6en igazolja a V6l1alkoz6 feld
tortent adat- ds inform6ci6szolg6ltat6s tartalm6t. A Megrendel6 koteles a jelen
szerzod6s teljesitdse szempontb6l fontos munkakcjrl betolt6 munkatfrsait kijelolni is a
V6,l I alkozoval val 6 folyamatos krizremrikdddsiikr6l gondosko dni.
szer:z6dds alfiirdsdt kovet6

11.2. Megrendel6 kotelezettsdget vdllal ara, hogy a Projekt sikeres megval6sftds6t celzo
v6llalkozoi mtmkav6gzdshez kdsedelem n6lkril meghozza a sztlksdges clontdseket,
egyetdltise esetdn j6v6hagyja az eld terjesztett dokumentumok taltalm6t, illetve

ellenvetds eset6n kifogdsait irdsban, indokol6ssal eli6tva kozli VAllalkoz6val. A
tovdbbitand6 dokumentumokat - azok tartalmival val6 egyetdrtdse esetdn - faxon,
ilietve post6n megkiildi az lrintettek r6szdre, azokban az esetelcben, amiko.r aila
V6llalkozo felkdri.

4.3. A Vdllalkoz6

koteles a Megrendel6 figyehndt ir6sban felhivni az esetleg cdlszerlitlen,
vagy szal<szerirtlen utasitdsra. FIa a Mr:grendel6 az utasit6shoz az ilfsban rogzitett
ligyelmeztetds ellendre is ragaszkodik, ugy az utasit6sb6l eredo k6rok Meglendelot
terhelik.

5.

A Vfllalkoz6 jogai 6s kiitelezettsdgei

5.1. A Vdrllalkoz6 kijelenti, hogy a jelen

szerzodls szerinti munkfkat megfelelo mdltdkben
trregismerte 6s felmdrte, a sziiksdges kiegdszito talekoztat6sokat megkapta, igy a beadott
a.j6nlata teljes korfr, ds tudomdsul veszi, hogy kizirolag a fentiekben rdszletezettek
szelint tarthat csak igdnyt a vdllalkozoi dijttnak megemeldsdle. A nem megfelelo
{elmdr'6sbol vagy egydb, pl. sz6mitdsi hib6b6l ad6d6 tobblet munkatdteiek miatt
megteLitdsi igdnnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult felldpni.
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5.2.

A V6llalkozo tudomilsul veszi, hogy a szerzod6s megkotds6t kovetSen viseli annak
jogkovetkezmdnydt, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hi6nyoss6g6b6l acl6dik,
melyet a tole elvdrhato szakmai gondoss6g mellett dszlelnie kellett volna, de a
szerzoddskotest megel6z6en a kozbeszerzesi elj6rds sor6n kiegdszito tajekoztatds
keretdben nem jelzett. A v6llalkoz6i dij meghatirozdsdnill figyelembe nem vett azorl
munkdk is, amely ndlklil a mii (dpitrndny) rendeltetdsszerii haszn6latra alkalinas
megval6sitdsa nem tortdnhet meg (tdbblel.munka) szintdn a Vdllalkoz6t terheiil<.

5.3.

A V6llalkozo kijelenti azt is, hogy a munk6k nem megfelel6 ismeretdre

visszavezetheto

okok nriatt semmilyen egydb tobblet-kciveteldssel sem ldphet fel, k6sedelmdt ezzel nent
indolrolhatja. A kivitelezdsi munk6k alapjen kepezl mfrszaki clokumcnldci6nak
megfeleio kivitelezds pontossdgfdrt, teljessdgeart, alkalmass6g6drt ds szabdiyoss6gderr a
V6llalkozo felel. A muszaki dokumentdcio azonhibdjdefi, mely kello gondos dttekinres
eseten a szerz6dds megkdt6sdt rnegelozoen rneg6llapithat6 lett volna, szintdn Ll
V6ilalkozo felel.
<A

A Vdllalkozbi dij tartalmazza - az epitoipari kivitelezdsi tevdkenysdgrol szdlo 19l/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3.$ (5) bekezdds6ben irtakon feliil - minden olyan muszakilag
sztiksdges feladat elv6gzdsdt, esetlegesen sztiksdges engeddly beszerzdsdt, feitdtcl
teljesitdsdt es azok kolts6g6t is, amely a kiadott dokument6ci6k bdrmely rdszdbol (igy
kiilondsen a mtiszaki dokumentdci6, tervek, mriszaki leirirsok, nyilatkozatol<, ra.jzoli,
stb.), rendelkezds6bol megdllapithat6an, vagy a jelen szerzodds teljesitdsdhez, a rlirszaki
i$.adtts-6tvetelhez, tizenrbe helyez6shez, vdgleges haszntiatba vetelehez sziiks6ges.
ftiggetlentil att6l, hogy az adott feladat, feltdtel, illetve munkanerr a kiacloti
koltsdgvetdsben, vagy egydb kiadott dokumentumban tdtelesen szerepel-e, vagy sem.
eslvagy amelynek, termdszete folyt6n, mtiszaki nagysAgrendje pontosan elorr: nem volt
meghat6rozirato.

5.5.

A

5.6.

A

5.7

A Vdllalkoz6 feladata a kivitelezdsi munkdkhoz

.

Vfllalkoz6 a szerzodes tdrgy6t kepezo munk6kat jelen v6llalkoz6si szerzoclds
l'eltdtelei alapjin vegzi el - a magyar 6s eur6pai uni6s szabvdnyok eloirirsai szelint elso osztdlyri min6sdgben.
vdgzett munka vitaja esetdn, ha a vizsgdlat eredmdnye
elmarasztal6, annalc koltsdgdt V6llalkoz6 kdteles viselni.

a V6llaihozir

szdnt6ra

sziiksdges valamennyi

segddszerkezetek telepitdse, helyszfnen ta,rtdsa, mozgatdsa 6s a kivitelezds befejezdsekor

a

tnunl<atertiletr6l, a vfillalkoz6s munkavegzesi terriletdr6l tortdn6 eltdvolit6ssal. A
V6llalkoz6 kdtelezettsdge, hogy a teriilet orueserol saj6t kdltsdgdre gondoskocljdk a
nrunkakezddst6l a mtnkaterr.ilet visszabocsdt6s6ig (a rnuszaki tnadds-ittvdteJ ervenyes
lezdr 6sitt koveto idopontig).
5.8.

A V6llalkoz6 koteles a szabvdnyok 6ltal el6irt ellen6rzdseket folyarnatosan elvegezni, ir
nieg6llapitott hib6kat ds hi6nyossdgokat haladdktalanul rnegsztintetni, az intez,kedesekcr
dokurnent6lni.
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5.9, Amennyiben a kivitelezds sordn, illetve a j6t6ll6si id6szakban olyan hi6nyossdgok
delr-ilnek ki, amelyek szakszenitlen munkavdgzdsre vagy csokkent drtdkii anyagokra
vezethet6k vissza, aldcor ezeket Vdilalkozo felszolitdsra, azonnal tdritdsrnentesen ds
egdszdben koteles megsziintetni, illetve a hib6s termdket koteles kicser6lni.
Amennyiben V6llalkoz6 15 napon behii nem tesz eleget a felszolitfsnak,
Megrendei6nek joga van a munket V6llalkoz6 kolts6gdre elvdgeztetni, kijavittatni.
5.1

0. A Virllalkoz6 koteles munkdjdt olyan gondosan illegszervezni, hogy minden el6rel6that6
akaddly icloben megsztintethetd legyen ds ennek drdek6ben Megrendelo figyelmdt ezen
alcacl 6.ly o ztatdso kra i d6b en felhivj a.
5.10.1.

A Csodaorszfg Bolcsdddben

a feltrjitds alatt tizemel az intdzndny,

igy a kiviteli

ullulkirk elvdgzdsdre csak szakaszonkdnt lesz lehet6sdg. A lfivitelezd tudom6sul veszi,
Itogl' a Csodaorsz6g billcsdde esetdn az intdzmdny mrikoddsdhez igazodva kell a
munkavdgzdst folytatni. A munkateriilet lehatdrol6s6n61 a biztons6gi tdnyezoket
fokozottan ligyelernbe kell venni. A munkateriilet leliat6rol6s6t irgy kell rnegoldani,
lrogy biztositani lehessen biztonsirgosan a gyermekek szabad leveg6n valo tartozkodirsdt
is. A munkavdgzds id6pontja reggel 6.00 6r6t61 este 19.00 6r'6ig tart azzal a kitdtellel,
liogy a gyermekek ddlutAni altatAsi idej6ben hangos, zajjal j6r6 tevdkenysdget a
kivitelez6 nem vdgezhet (vagyis a 12,00 or6t6l 14.30 6rd;igterjed6 id6intervallumban).
5,10.2. A munkavegzes lehet6s6ge a hdt minden napjdn, azaz szambaton 6s vasdrnap is
biztositott.
5.11.

A Villalkoz6

tev6kenysdge alatt folyamatosan koteles teljes koruen 6s sajdt felelos

az drvdnyes munkavddelmi 6s ttizv6delmi el6ir6sokat betartani 6s
betat'tattti, dolgoz6i r1szdre a munkavddelmi el6ir6sok szerinti egdszsdgtigyi
vizsgiilatokat eivdgeztetni, a munkavddelmi oktatAsokat megtartani, a szriksdges
videinii es biztosito eszkdzoket rendelkezdsre bocsdtani, alkalmazni ds haszndlatukat
hatdskordben

lblyamatosan ellen6rizni.

5.12.

A

V6llalkoz6 munkavdgzdskor olyan gdpeket kdteles iizemeltetni, amelyek az
iizembetartishoz sziiksdges 6rvdnyes engeddlyeldcel rendelkeznek, kezeloik a szriksdges
l<dpesitdst rnegszereztdk, 6s amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocs6t6si hatdrdltdket
nen, l-ralad.j6k rneg.

5.13.

5.

14.

A

Vdllalkoz6nak az anyagok 6s eszkdzok mazgatdsht ds tdroids6t i,gy kell
vigreira.jtania, hogy az ig6nybe vett kdzteriiletek 6s azok mutdrgyai kdrosoddst ds
sertiiest ne szenvedjenek. Az igdnybe vett k<jzteriiletek helyre6llitdsdval kapcsolatos
minden tevikenysdg a Vdllalkoz6 feladata ds azok koltsdgei is 6t terhelik.

A \/6llalkoz6 saj6t kciltsdgdn tartozik biztositani a munkateriilet esztdtikailag
ellbgadhato iehatdro16strt., ellenorz6s6t, megtemr az Osszes 6sszelir ldpdst a kolnyezet
videlmdre a kivitelezdssel kapcsolatos tevdkenysdgek vonatkoz6sdban, valamint
clkerlilni a szemdlyek, kozvagyon vagy m6sok khrdt ds sdri.ildsdt, ameiyet a
l6gszennyezds, zaj vagy egy6b lcdros kornyezeti hat6s okoz. A Vdllalkoz6 a
rnunkateriileten elhelyezett anyagok, szerszdmok orzeseroT, azok biztons6gos
elheiyezdsdr6l fokozottan koteles gondoskodni, ezen vagyonvddehni koltsdgek a
l<ivitelez6t terhelik"
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5.15. Amennyiben a Megrendel6 cdlszenitlen vagy szakszertitlen utasft6st acl (vag),
alkahnatlan anyagot szolgdltatott), a V6llaikoz6 koteles ot erre irdsban figyelmeztetni.
Amennyiben a MegrendelS az utasitAsil a figyelmeztetds ellendre fenntartja, frgy a
Vdllalkoz6 a munkdt a Meglendelo utasit6sa szerint, a Megrendeld kockdzatfua vegzi el.
vagy vAlasztdsa szerint elfllhat a szerzodl,stol, A figyelmeztetds elmulasztdsdb6l eredo
k6rdrt a Vdllalkozo a felelSs. A Vdlialkoz6 koteles megtagadni azutasitds teljcsitdsdt, ha
annak vdgrehajtfsa jogszabdly vagy hat6s6gi hatftrozat megs6rtdsdhez vezetne, vag)/
v eszely eztetnd m6s ok szem6lydt vagy vagyo n6t.
5.16,

A

5.I7.

A

bontdsb6l ds epitdsbol szhrmaz6 trirmeldket, hulladdl<ot az 6pitkezes teriileterol
hat6sirgi engeddllyel rendelkezo, rendezett lerak6ba kell elsz6llitani, es be kelt tartani azdpitdsi ds bont6si hulladdk kezeldsdnek rdszietes szabillyarol sz6lo 4512004. (VIL26)
BM-KvVM rendelet ei6irdsait.
felvonuldts jellegri szolg|ltathsok 6s ldtesftmdnyek megvalosit6sa - arnennyiben
- a Vdllalkoz6 feladat6t kdpezi. A beruhdzds betejezdse urdn
a felvonul6si teniletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melldkl6tesftmdnyeket el kell
bontani ds az eredeti 6llapotot helyre kell 6llitani.
sztiksdges a teljesitdsehez

5'18.

A

tnurJ<avdgzdsekhez sztiksdges ideiglenes viz, csatorna ds elektromos csatlakozdsi
pontok kialakitdsa a Vfllalkozo feladata, 6s koltsdge. A felhaszndlt energia, viz, stb.
rnennyisdget a Vdllalkozo szdmla ellen6ben kdteles megtdriteni, amennyiben sziiksdges,
az almerol< felszereldse is a V6llalkoz6 k6lts6ge.

5,19. Alvdllalkoz6k, teljesit6si segddek, egydb kdzrerniikod6k (a tovdbbiakban: al'n,6llalkozo)
il.gelly
ad'..,1.o.,6+ol
usvvtglg:
5.19.1.

A
fi

Vdllalkoz6 alv6llalkoz6 bevon6s6ra

a Kbt.

138. $-a szerinti lendelkezdseli

gyelernbevdtel6vel j ogosult.

5.\9'2.A V6llalkoz6 a szerzldds megkotdsdnek id6pontj6ban, majd - a k6s6bb bevont
alv6llalkoz6k tekintetdben - a szerz6dds teljesitdsdnek id6taltama alatt kcjteles
elozetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvilllalkoz6t bejelenteni, amely reszt
vesz a szerz6d6s teljesitdsdben, 6s - ha a megelozo kdzbeszerudsi eljdrdsban az adou
alvdllalkoz6t mdg nerl nevezte meg - a bejelent6ssel egyritt nyilatkozni vagy az drintett

alviilalkaz6 nyilatkozatdt benyrijtani 4116l is, hogy az illtala igdnybe venni l<fv6nt
alvitllalkoz6 nem fll a megel6zo kozbeszerzdsi elj6r6sban el6irt kizhr6 okok hatdlyll

alatt.

6. Szerzf

d6s

t biztos f td

m

ell6kkdtelezetts 6gek

6.1. I(dsedelmi kcjtbdr: V6llalkoz6 a Ptk, 6:186. g-6nak megfelel6en kdsedelenr eserdrc
rninden kdsedelmes napt6ri nap ut6n, a kdsedelembe esds iddpontjdt6l a tdnyleges
teljesftds napjdig aszerzodes szerinti,6ltal6nos forgalmi ad6 ndikiil sz6milott vdrlialkoz6i
dij 0,1 Yo-alnaptitri nap mdrtdku kdsedelmi kotbdr fizetdsdt v6llalja. Megrenclelo a
k6sedelmi kotbdr osszegdt maximum 30 naptdri nap kdsedelemig drvinyesiti. A 30
naptdri napot meghalad6 kdsedelem esetdn - a k6sedelemb6l ered6 is a kdsedelemmel
okozott k6rok megtdritdsdre vonatkoz6 megrendel6i igdnyeket nellt erintve
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Megrendelo fenntartja a szeftodl,s azonnali hat6lyir felmond6sAnak vagy az attol valo
el6116s joght, rnivel a 30 naptAri napot meghalad6 k€sedelmet a fi:lek srilyos
szerz6ddsszeg6snek tekintik.
6.2.

Megliirisul6si kotbdr: A szerz6d6s a Vdllalkoz6nak felr6hat6 okb6l tortdn6 meghitrsuldsa
esetdn a V6ilalkoz6 a Ptk. 6:186. $-6nak megfelel6en a szeruldds szerinti, l.artal6kkeret
es 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlktil szilmitott vdllalkozoi dij 20 o/o-6nak megfelelo
rridltdkben meghirisulfsi kotbdr fizetdsdt vdllalja. A szerzodds akkol tekinthet6
rleghiirsultnak, ha
- Vdllalkoz6 a teljesitdst jogos/mdlt6nyolhato ok ndlkiil megtagadja
- a te liesitds kizdr6lag a V6llalkoz6 drdekkdrdben felmerrilt okb6l lehetetleniil el
- 30 naptftri napot meghalad6 kdsedelem vagy sirlyos szerz6ddsszegdsnek minostilo
hibds teliesitds esetdn a Megrendelo el az azonnali hat6lyri felmond6s .ragy e16l16s
.joghval.

6.3.

A kotbdr drvdnyesitdsdnek m6dja: A Meglendelo kotbdrigdny 6rv6nyesftdsre vonatkozd
egyoldalir ir6sbeli jognyilatkozatdnak - az'. ak megjeloldsdn tril - r6szletesen l.artalmaznia
kell a kotbdr drvdnyesitdsdt megalapoz6 tdnyeket, valamint a kotberezdssel drintett
tevekenysdgek megjeloldsdt. A Megrendel6 az drvdnyesithet6 kotbdrt jogosult a
lrzetend6 ellen6rtdkbdl visszatartani vagy az adott megrendel6s teljesftdsdnek igazol6s6t
a kdtber megfizet6sdig megtagadni"

6.4.

llloleg-visszafizer€si biztositdk: A V6llalkoz6 el6leg igdnyl6se esetdn az igenyelt
el6legnek a Kbt. 135. $ (7) bekezd6s6ben ellirt Sa/o-on feliili r6szdnel". megfelelo
nrdrtdkii, a Megrendell javdra sz6l6, a Kbt, 134. $ (6) bekezd6se szerinti biztositdkot
bocsitt a Megrendelo rendelkezdsdre, Megrendel6 a Kbt. 134, $ (6) bekezdds a) pontja
szerinti {brmdk mellett a l(bt. 134. $ (6) bekezdds b) pontjfnak megfelel6en elfogadja a
Vdllalkoz6 cdgiegyzdsre jogosult vezeto tisztsdgviseldjdnek vagy legaldbb 5O%-os
l<ozvetlen tulajdonrdsszel rendelkez6 tulajdonosdnak, vagy egyrittesen legal6bb 50%-os

kozvetlen tulajdonrdsszel rendelkez6 tenl6szetes szemdly

tulaidonosairrak

l<ezessdgvfllalirs6t is.
6,5.

Teliesftdsi biztositdk: A Vdllalkoz6 a sze,rzodds hib6s teljesit6sdvel kapcsolatos igdnyek
biztositekakdnt a szerzod6s szerinti, 6ltal6nos forgalmi ado ndlkrit szdrnitott
ellenszolg6ltatds 2Yo-ttnal< megfelel6 mdrtdku teljesitdsi biztositdkot koteles a
Megrendei6 rendelkezdslre bocsdtani. A teljesitdsi biztositdk - a Vdllalkoza v|lasz.tisa
szerint - a Kbt. 134. $ (6) bekezd6sdnek a) pontja szerinti folm6ban biztosithat6,
arreiyet a szeruodls hatdlybaldpdsdnek iddpontj6ig kell rendelkezdsre bocsiitani, illetve
igazolni. A teljesitdsi biztositdknak a Kbt. 135. $ (1) bekezddse szerinti teljesitdsigazolds

hi6llitfsdnak iddpontj6ig drvdnyesnek

6s

iehivhat6nak

kell

lennie:,

i11et61eg

rendelkezdsre kell 6llnia.
o.o.

J6tdll6s: Vfllalkozo az irtadott munkardszekre legal6bb a 18112003. (XI.5.) I(orm.
rendelet 3. ds 4, melldklet6ben meghatArozott mdrt61ru, illet6leg az ott nem
rrreglratdrozott dpriletszerkezetekre , tovdbbit az epitmlnyekre 24 hlnapj6tdllAst vlilial,
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6.7,

Amenn.yiben a V6llalkozo a 6.6. pont szerinti jotdll4si jegyet a muszaki 6tacids-dtveteli
elj6r'6s lezitrlsdig nem adja 6t a Megrendeldnek, a teljesitdsigazol6s nem adharo ki.
iilet6ieg a Megrendelo a6.1. pont szerint kdsedelmi kdtbdrt drvdnyesit.

6.8. Bdrmely nem

szerzoddsszeni teljesitds jogfenntartds ndlkiili elfogad6sa a Megrendeio
rdszdlol nem drtelmezhetojoglemonddskdnt azon igdnyekr6l, amelyek a Megrenclelot a
szelz6 cldss zegds kovetkezmdnyekdnt megilletik.

7,
7

Egy6b szerz6d6ses feltdtelek

'1.

A Vdllallcoz6

elfogadj a az Allami Szdrrvevoszek, a I(orm6nyzati Ellenolzesi Ilivatal,
tovdbbd a t6mogat6s felhaszn6l6s6nak ellenolzdsdre feljogositott szervezetek ellenorzesi
jogosulisdg6t, illetve a kozpdnzek felhasznti|sdnak nyilv6nossttgtrd sz6lo
lendelkezdsek drtelmdben - a megkdtendo szerzodds ldnyeges tafialmdra rronatkoz6an a
ti\ekoztatdst tizleti titokra hivatkoz6ssal nem tagadja meg ds e kovetehndnyel<et a

szerzodds teljesitdsdbe bevonni kivdnt valamennyi alvdllalkozoval szemben

is

ervdnyesiti.

7.2.

7

'3.

A Felek tudomdsul veszik, hogy a Kbt. 43. g (1) bekezddsdnek d) pontja alapjan jelen
szelzod6s nyilvdnos, annak tartalmdval ds teljesitds6vel kapcsolatos tfjdkoztatds iizleri
titolc cimdn nem tagadhat6 meg.

A jelen szenodls teljesit6se sor'6n a Megrend eI6 reszercl a V6llalk oza utasitdsdra ds
telj esitris igazolinhr aj o gosult szemdly:

ar

L aklzi G 6 b o r v 6 ro s ii ze m e I te t6s i o sztillyv ezet6
Levdlcim: szombathely Megyei Jogfr vdros Polgdrmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 06-941520-192
Fax: 05-941520-264
e-rnai 1 : gab or, laicez i@szomb athely, hr"r

A jelen szerzodl,s teljesitdse

sot'6n a Vr{llalkozri r6sz6rdl
nyilatkozattdtelre ds kapcsolattartdsra jogosult szemdly:

a

szeruodes kapcsdn

Ilomlok Tibor
Levdlcim: Nagysimonyi, Arany J6nos utca23,
Tel.: +36 94790995
e-mail : r,allalkozas@homlokzrt.hu

7.4

Vdllalkozo kijelenti, hogy e szerzbdds rnell6kletdt kepezo, az tilamhttztar.tdsr6l sz6lo
2011. evi CXCV. torvdny 41.$ (6) bekezd6sdben ds 50.$ (1) bekezdds c) pontjdban
foglaltakla tekintettel tett nyilatkozata alapjdn a nemzeti vagyonr6l sz61o 2011. dvi
CXCVI. torvdny 3 $ (1) bekezdds 1. pontja szerinti 6tlathat6 szelvezetnek rrinosiil.
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8. A szerzld0s m6dosftdsa
8.1

.

A lrelek csak a Kbt. 141, $-6ban meghat|rozott esetekben

6s feltdtelekkel m6dosithatj6k

a szerzocldsnei( a felhivds, a kozbeszerzdsi dokurnentumok feltdtelei, illet6leg az ajilnlat

tartalrna alapi6n meghatarozott ldszdt. A m6dosit6s csak ir6sban drv6nyes, a sz6beli
rn6do sitds, nyi latkozat, me116k- vagy hettdr"me gfllapodds drvdnytelen.

9.
9.

A

lrelek rogzitrl<, hogy nem minosiil a szerzodl,sm6dositdsnak a 7,3, pontban
nreghatdrozott kapcsolattarto szemdlyben, illetoleg az elerhetosdgben bekovetkezett
b6rnrely vdltoz6s.
Jogviszony megsziindse

U.2.

1. A szeruodes a teljesitdssel,

a szerzodds iclotartamdnak lej6ratdval, bdrmelyik fdl jogut6d

ndlkiili megszirndsdvel, a teljesitds lehetetlennd vfl6s6val, illetoieg azonrrali hatdlyir
I'elmondirssal sziinik mes.

B6rmeiyik fdl jogosult a jelen szerz6ddst azonnali hat6llyai felmondani a m6sik f6l
sirlyos szerz6ddsszegdse eset6n. A srilyos szerz6d6sszegds eseteit a 9.3.6s a 9.4. ponl
halitrozzameg.
9.3.

A V6llalkozo reszerol a szerz6dds sirlyos rnegsdrtdsdt jelenti, ha
Vdllalkoz6 ateljesitdst jogos/mdltdnyolhat6 ok ndlkiil megtagadja
a teljesitis kiz6r6lag a V6llalkoz6 drdeld<ordben felmertilt okb6l lehetetleniil el
c) a telfesitessei 30 napt6ri napot meghalad6 kdsedelembe esik vagy hibds teljesitds
esetdu a hib6t (hib6s teljesit6ssel drintett rdszt) a Megrendelo felhivdsa elien6re sem
hirritja el.
a)
b)

9.4.

a

A Megren delo

rdszdro

1

a szerz\ dds sirlyos me gsdrtdsdt j elenti

az

egyrittmtikoddsi szab6lyoknak a V6llalkoz6 szerzoddsszerir teljesitdsdt
lehetetlennd tev6 megsdrt6se,
b) lra a Megrendeld a Vdllaikoz6 ftzetesi felsz6litdsa ellendre esed6kessd vdlt fizetdsi
kotelezettsdgdnek neki felrdhato modon az eseddkessdgi id6pontot ktjvet6 60 napot
meghalacl6an sem tesz eleget.

a)

9.5.

Megrerrdel6 .jogosult ds egyben koteles a szerzbddst fehnondani - ha sziiksdges olyan
hatdridorrel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata elldtdsdL<il
gorrdoskodni tudjon -, ha

a)

a

Vdllalkoz6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 250/o-ot meghalad6 tulajdoni
jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezer, amely tekintetdben fenndll a l(bt, 62, $ (1) bekezdis k) pont kb)

r6szeseddst szetez valamely olyan

alpontj 6ban meghatdrozott feltdtel;

b) a V6llalkoz6 kiizvetetten vagy kdzvel.leniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni ldszeseddst
szete'L valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezetben, amely tekintetdben fenndll a l(bt. 62.. $ (1) bekezdds k) pont kb)
alpo ntj 6ban meghat6rozott felt6tel.
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9.6. A Kbt. 143. $ (1) bekezddsdnek megfeleloen a Megrendelo

a szerzoddst f-einrondhatja.

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzdddst6l e1611hat,ha

a) feltdtlenill sztiksdg es a szetzocids olyan ldnyeges m6dositdsa, amely esetdben a l(bt.
141. $ alapjdn rij kozbeszerzdsi elj6rdst kell lefolytatni;
b) a V6ilalkoz6 nem biztositja a I(bt. 138, $-6ban foglaltak betaltds6t, vagy zl
V6llalkozo szemdlydben drv6nyesen olyan .jogutodlds kovetkezett be, aurcly nenl
felel meg a I(bt. 139. g-6ban foglaltaknak
c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kdzbeszeruls szab6lyainak megszegise miarr
kotelezetts6gszegdsi eljAr6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sdga az IIUMSZ 258.
cikke alapjdn inditott elj6r6sban kinrondta, hogy az Europai Unio jogrib6l ereci6
valamely kotelezetts6g tekintetdben l;otelezettsdgszegds tort6nt, 6s a bir6sAg 6ltal
megdrllapitott jogsdrtds miatt a szerzodds nem semmis.

9.7.

Megrendelo koteles a szerzoddst fehnondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
eldllni, ha a szerz6des megkotdsdt kovetoen jut tudomdshra, hogy a Vdllalkozo
tekintet6ben a kdzbeszerulsi elj6r6s sordn kizftro ok 6llt fenn 6s ezdrt I<i kellett volnzr
z,6rni a kdzbeszerzdsi elj 6r6sb6l.

9.8. Ha a Megrendelo a vdllalkozdsi szerzodlst a fentiek alapjdn felrlonclia, irgy
V6lialkozo 6s a Meglendel6 lcozdtt elszdmol6si jogviszoriy keletkezik. A Ivtegrenclelo

i"r

fehleri

Vdllalkoz6 6ltal a felmonddsig szakszert'ren ds megfelel6 minds6gben elvdgzett
feladatokat tttveszi ds ellendrtdkdt a Vdllalkoz6nak megt6riti. A Megrendelo az elozo
ni6dszerrei dtvett 6s felmdrt munkirk ellendrtdkdbdl levonja azt a kdrirt arnely a hib6s
vagy szakszeriitlen munkar6szek kijavit6sdb6l, illetve m6s vdllalkoz6 munkdba trjrt6no
a

bevonds6b6l

elednek.

'

i

10. 7,6r6 rcndelkezdseh

10.1. A Irelek megdllapocinak abban, hogy a kozottiik felmenil6 esetleges jogvitrit Ibltozorr
egytittmukod6si kotelezettsdg mellett - tfxgyalilsos rlton pr6bflj6k meg rendezni, ennek
eredmdnytelens6ge esetdre a jogvita eldontdsdre hat6skortdl .fiiggoen hikotik ir
Szombathelyi Jdrdsbirosdg, illet6leg a Szombathelyi Torvdnyszdk illetdkessegdt.
10.2.

A jeien

szerzodes elviiaszthatatlan rnelldkletdt kdpezi ar, ajttnlatteteli felhivds. a
kozbeszerzdsi dokumentumok (ennek rtlszekdnt a rdszletes felaclatieir6s), az cljirrtis
sor'6n feltett kdrddsek 6s azokra adott v6laszok, apdnztigyi-muszaki ritemez6s, valaminr
a Vdllalkoz 6 ajitnlata.

10'3. Jelen s:zerz6dds magyar nyelven kdsziilt,
rrragyar nyelv szabilly ai drvdnyesek,
10.4.

A

szerzodds bdrmilyen drtelrrezise esetdn a

A jelen szerz6d6sben

nem szabdlyozott kdrddsekben a kdzbeszerudse<rol sz6l6 2015.
ivi CXLIII. torveny (I(bt.), a Polgdri '1'orvdnykbnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. rorvdnr,.
(Ptk.), valamint a3,2. pontban felsorolt jogszabdlyok rendelkezdsei az irdnyadok.

I
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10.5. Szombathely Megyei Jogir V6ros Onkorm6nyzata kcjtelezettsdgv6llal6si, ellenjegyz6si
utalv6rryozdsi ds drvdnyesitdsi elj6rdsdr6l s2616 412014, (XI.17.) szdmir polg6rmesteri
utasitds alap.i6n jelen szerzdcl6s al6fr6s6ra Ill6s K6roly alpolgdrmestel iogosult.
I

l. Hat:ilybal6p6s

A

Felek a .jelen szerzoddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot c6gszertl aldirdsr-rkkal
hagy.idi< jovd. Jelen szerzodds 7 (h60 eredeti pdlddnyban kdsziilt, amelybol I (eey) eredeti
pdld6ny a Vdllalkoz6t, 6 Qrat) pdlddny pedig a Megrendelot illeti meg.
Szonrbathe 1y,2019.
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