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V6llalkoz4si szerz6d6s
amely ldtrejott egyrdszrSl a

Szombathely Megyei Jogrf Vdros Onkorm6n
Cime: 9700 Szornbathely,I(ossuth L, u. i-3,
I(dpviseloje: Dr. Puskds Tivadar polg6nnester

Tel.: -r36-941520-100
Tel efax: +3 6 -9 4 I 520 -264

Banksz6rnla sz6ma: 1 091 8001-00000003-25300036
AllamhLztat6si egyed i azonos ft6 iAHf g : 7 4323 |
Ad6sz6rna: 1 5733 658-2-18
(a tov6bbiakban, mint Megrendel6)
mdsrdszr6l a

fiipitii ZAr tk6 ril en Mii kii d 6 R6szv6nyt6 rs[ s6 g
Szdkhely: 9561 Nagysimonyi, Arany J6nos utca 21.

Ho mlo lr

CdgSegyzeksz6m: Cg. 1 8-1 0-1 007 I

I

Ad6sz6rn: 258 1 1 058-2-l 8
Banksz6mlasz6m: I 173 6020-213 89595
Teleforr : 06-94-7 90-99 5
Fax:
E-mai

I

:

hornlokzrt@hornlokzrt,hu

K6pviseI i : Homlok Zsolt Andr6 s v ez&igazgat6
(a tov6bbiakban, mint Vfltalkoz6)

kdzott az alulirott helyen 6s napon a kovetkez6 felp6telekkel:

l.
1

.1

Aszerz6d6s

'

tfrgya

A Felek rdgzitik, liogy

mint alilnlatkdri5 ,lranypatak revitalizdci| dpitdsi munkiii"
CXLIII. torvdny (a tov6bbiakban Kbt.) 1 15. g ( 1)
bekezdds alapjhtt lefolytatott kdzbeszerzdsi elj6r6sban hozott dontdsdnek rnegfelel6en a
V6llalkoz6val kot szerz6dist.
a Megrendel6,

Lfttgyftban a kozbeszerzdsekrol szolo 2015. dvi

A kdzbeszerzdsi

elj6rAs sor6n alkahnazof 6rtdkel6si szempontokra tekintettel yhllalkozo
aj6nlat6nak 6rtdlceldsre lceri.il6 elemei az alhbbiak:

Nett6 ai6nlati 6r
J6t6ll6si id6 rndrrdke (h6
1'2.

A V6llalkoz6 azigenyelt feladatok

s

zerz6

1

.3.

A

d ds b e

30.758.7r8.- Ft

ellf*dLsht

- a Megrendelo igdnyeit figyelernbe

v6ve, a jelen

n r 6 gzitett feltdtel ekke I - v6l lalj a.

szerz6dds t6rgya: Aranypatak revitalizhci6 dpft6si rnunk6inak kivitelez6se.

A beruhdzds r6szletes felt6teleit a szerz6dds mell6$letdt kepezo miiszaki lefr6s tartahnazza,

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok rdszletes mirszaki leir6s6t a kdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n
rendell<ezdsre bocs6tott kozbeszerzdsi dokirrneptumok tartalmazzhk, arnelyek jelen szerz6dds
elv6laszthatatlan rnel ldkletei.

730t3-

1.5. A teliesitds helye: 9700 Szonibathely, Aranypatbk 374712hrsz. a 0+000
l<ozti szakasza.
2,

A szerz6d6s id6tartama:

3. Vdllankozdsi

25
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- 0+600 kn'r szelvenyek

szerzodds megkot6sdt6l szimitott 8 h6nap.

dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Feiek

r.nergAllapodnak abban, hogy a V{llalkoz6t az 7.3. pontban megjeidlt feladatok
ell6t6s66rt osszesen nett6 30.758"71t8,- Ft v6llalkoz6si dij illeti rneg.
Az egyes r6s:zfeladatokra vonatkoz6 v6llalkoz6pi dij a csatolt r6szletes koltsdgvet6s szerint.

A v6llalkozdsi dij tatialmazza a felhiv6sban ds a dokument6ci6ban meghatirozott valamennyi

feladat ellendrt6k6t, A v6llalkoz6si dij ernellett tartalmazza a szerz6ddsszerir teljesitdshez
szdl<s6ges, a feladatleir6sban meghat6rozott rnennyis6gi 6s rnin6sdgi elv6r6sok szerinti
valamennyi kolts6get. A szhmla kifizetdspnek felt6tele a Megrendel6 61ta1 al6irt, a
szerz6ddsszerti teljesftdsre vonatkoz6 telje,sifdsigazol6s. A teljesit6sigazolilst 2 (kett6)
pdld6nyban kell elkdsziteni. A sz6ml6t egy eredeti ds kdt m6solati p6ld6nyban kell benyirjtani.
Ut6lagos szdrnszaki-, mennyisdgi-, 6s rrriiszakli dszrevdtelekre val6 hivatkoz6ssal a v6llalk.oz6i

dij ds a hat6rjid6 nern m6dosithat6"

Az 6tal6nyhr fedezetet nyrijt mindazon munkdlk elvdgz6s6re 6s felmeriil6 koltsdgekre, amelyek
sziil<s6gesek az L pontban meghathrozott rlunk6k szerzoddsszerir, szakszerii 6s komplett
megval6sit6s6hoz. A V6llalkozo a szenodeses 6ron feli.il semmilyen cimen tobbletkoltsdgert nem
6rvdnyesithel."

Abban az esetben, amennyiben aY6llalkoz6 a v6llalkoz6i dijat alulprogr,osztiz|lta, az ebbol
ered6 pluszkolts6geket, kiad6sokat stb. nem h$rithatja 6t a Megrendelore 6s ez nem mentesiti a
teljesitdsi kotelezetts6g al6l. A nett6 v6llalkoz$Lsi dijon feltil a Megrendelovel szemben csak az
6ltal6nos fongalmi ad6 (6fa) drvdnyesithet(. A szd;mlilzhshra 6s a p6nztigyi teljesit6sre
egyebekberi a teljesft6s idopondSban hat6lyos ffa szab|lyok 6s 5fa Yo alapjdn kertill,et sor,

3.2 A V6llalkoz6 egy rdszszhmlilt 6s egy vdgszbrnl6t

jogosult benyrijtania kovetkezo titemez6s

szerint:

'
.

L rdszsz|rnla:

a kivitelezds 50 %-os k6sziilts6gi szintjdnek el6r6se eset6n a nett6 v6llalkoz6i

dii 50 %-a m6rt6kben.
V6gsz6mla: a kivitelezds 100 %-os kdsziil{sdgi szintjdnek eldrdse eset6n a nett6 v6liaikoz6i

dii 50 %-a m6rt6kben.

A

szdml6z,6sra aleigazolt teljesftdst kcivet6en rlan lehetosdg. A teljesitdst igazol6 okirat a szimla
nrelldklet6t lcell, hogy kdpezze.

V6gsz6rnla benyrijt6sfra a felirjit6s mrisza.ki i*adds-iltvdteli elj6r6s6nak lezAr6sa ut6n van
lelretosdg. A szhnl|zdsra a leigazolt teljesit6st kcjvetoen kertilhet sor. A l.eljesit6st igazol6 r:kirat
a szhmla mell6kletdt kell, hogy k6pezze. v6gsz6ml6t az e16legsz6ml6val csokkentett
mdrt6kben kell kiSllitani,

A

A sz6.ml6zhsra a leigazolt teljesftdst kdvetoen rian lehei6s6g. A teljesitdst igazolo okirat a szhrnla
rrrell6kletdt kell, hogy kepezze"

A

szhmliln fr:l kell tiintetni az alilbbiakat:

.

a

vSllalkoz|si szelzldds sz6;mirt
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.

bankja nevdt, banksz6mlaszdmot, adbsz6mot

.

Megrendel6 nevdt, cimet, adoszdmdX,
fel kell tiintetni a,rdszszdmla" vagy ,,vdgszhtnla,, megnevez6st

.

A lcifizetdsek

3.3.

6s az elsz6rnol6s pdnzneme a rnagyar

25

t2019

forint (HUF).

A fizetdsi feltdtelek:

Megrerrdel6 ezftton nyilatkozik, hogy az {'ltala megrendelt tevdkenysdg az 6ltal6nos forgalmi
ad6r6l sz6lo 200'l . dvi CXXVIL torvdny (a tov6bbiakban: Afa tv.) 142. g ( I ) bekezclis b) ponrja
alkalmazdsfrban dpftdsi hat6s6gi enged6llr-koteles, teh6t a forditott ad6z6s szabAlvait kell
alkalmazni (az epitdsi munka ellendrt6kdr6l sz6l6 sz6ml6kat az Ajfnlatklro reszerc AFA ndlkiil

kell ki6llitani),

A Megrendelo

az 6pitdsi beruh6z6solc, val{rnint az epitesi beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi
ds mdrnolci szoig6ltat6sok kozbeszerzds6rfek rdszleies szabillyairol sz6lo 3)212015. (X. 30.)
I(olnr. rendelet 321A. 6s 3218, $-6nak megfplel6 en fizeti ki a szer:zoddsben foglalt ellendrtdl<et.

Az idezett jogszab|lyi rendelkezds sorAn a Megrendel6 ,,ajhnlatl<erolcdnt szerz6d6 fdl"-nek, rnig
a Y 6ll alko z6,,aj 6nl atlev okent szer z6 d6 fd l "i n ek rn i n 6 s ii L

A

Megrendel6 a l(bt. 135. $ (6) bdkezdds6nek megfeleloen a szerz6ddsen alapLrl6
ellerrszolg6ltat6sb6l ered6 tattozhshval szenfben csak a jogosult 6ltal elismeft, egynemr-i 6s lijart
kdvetel6sdt sz6mithatj a be.

A Kbt.

13 5. $-6nak ( I ) bekezddse alapjdn a it4egrendelo a szerzodds teljesfrdsdnek elismerds6r6l
(teljesitdsigazol6s) vagy az elismer6s megt4gadSs6r6l Iegk6s6bb a V6llalkoz6 teljesit6s6t6l vagy
az err6l sz6l6 irdsbeli 6rtesit6s kdzhezvdtgldtol sz6rnftott tizgrfit napon beli.il ir6sban l<6teles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. $-6nak (2) bekezdese alapj6n,
{ra a V6tlalkoz6 ir6sbeli drtesftds6re (kdszre jelent6s)
a Megrendelo a szerz6d6sben az ftadhs-ht\16teli elj6r6s megkezcl6sdre meghat6rozott har1ridot
kdvet6 tizenot napon beliil nern kezdi mep az 6tad6s-6tvdteli eijdr6st, vagy rnegl<ezdi, de l5
napon beli.il nern fejezi be, a V6llalkoz6 kdr€sdre a teljesitdsigazollst koteles l<iadni.

A

322/2015, I(orm. rendelet 31, $-6nak rrregfelel6en az ellenszolg6ltat6s kifizetdsire csak az
adott munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljeisftdsigazolils ki6llft6s6t kovetoen keri.ilhet sor.
Me gren

de

I

5 tarlal dkkeretet

n

em l1at6r oz me s..

Ir6nyad6 j ogszabhlyok:
a) az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l szolo 2007. dvi

CXXVII. t6rv6ny;

b) az adoigazgatdsi elj6r6s reszletszabhlyair$l sz6lo 465/2017 . (XILZS.) I(orm, rendeler;
c) az |llamhhztartdsrol s2616 201 1, dvi CXCV. torvdny;
d) az 6llamhdztartftsrol sz6l6 torvdny vdgreliajt6s6r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) I(orm. rendeler.
e) az epitesi berr.rh6z6sok, valarnint az epitflsi beruh6z6sokhoz kapcsol6cl6 tervez6i 6s nr6rnoki
szolg6ltat6sok l<dzbeszerzdsdnek rdszletes sqabillyairll szolo 32212015, (X. 30.) I(orm, rencleler.

V6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szeruadds teljesitds6vel osszefiiggdsben olyan
kcilts6geket, amelyek a l(bt. 62. g (1) beklzd6s k) pont ka)_kb) alpontja szerinti feltdrelel<neti
nenr megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meiiilnek fel, 6s amelyek a Y6llall<oz6 ad6l<oteles
.j

civedelm6nek csdkl<entds6re alkalmasak.

73013-
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3.5. Vdllalkoz6 a

szerzodl,s teljesitds6nek teljbs idotartama alatt tulajdonosi szerkezet|t a
Megrendel6 szhmhra megismerhetov5teszi iq a 9.5. pontban meghathrrszott (a l(bt. 143, $ (3)
bekezddse szerinti) tigyletekr6l a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

4,

A 1\{egrendel6 jogai

4.1. A Megrendel6

6s kiitelezetts6gei

a jelen szenodps a16ir6s6t kovet6 3 (h6rorn) rnunkanapon belijrl
nrinden olyan adat, inform6ci6 6s dokurne4tum 6tad6sa, amely a \rillalkoz6 feladatainak
szerz6ddsszerir ell6tds6lroz sziiksdges, olyan m6don, amely azonosithat6vh teszi az |tadoIl
dokuinentumokat, illettileg ellen6rizhet6en igazolja a Yhllall<oz6 feld tort6nt adat- ds
inforrndci6szolg6ltat6s taftalmdt. A Megrdndel6 koteles a jelen szerz6dds teljesitdse
szernpontb6l fontos munkak6rt betolt6 m{rnkatdrsait kiiel6lni 6s a V6llalkoz6val val6
kdtelezettsdge

fo lyamatos kozremiikodds tikr6 I gon doskodni.

4.2.

5.

Megrendelo kdtelezettsdget v6llal ana, hogy 4 Projekt sikeres megval6sit6sht c6lzo v6llalhoz6i
mr-rnltavdgzdshez kdsedrllem ndlktil meghoz[a a sziiksdges dont6sehet, egyetdrt€se esetdn
j6vdhagyja az el6 terjesztett dokumentumo$ tartalm6t, illetve ellenvet6s eset6n kifog6sait
ir6sban, indokol6ssal ell6tva kozli Vdllalkod6val. A tov6bbitand6 dokumentumokat - azok
tafialm6val val6 egyetdrtdse esetdn - faxonf illetve post6n megkiildi az lrintetlek r6sz6re,
azokban az esetekben amikor arua V6llalkoz6 felkdri.

A Villankoz6.jogai

6s ktitelezetts6gei

5.1. A

VSllalkoz6 kijelenti. hogy a jelen szer[odds szerinti munk6kat rnegfelel6 mdrtdkben
nregismefte 6s felmdrte, a sziiks6ges kieg6izito t|jdkoztat6sokat megkapta, igy a beadott
ajdnlata teljes korti, 6s tudom6sul veszi, hogy \iz616lag a fentiekben r6szletezettek szerint tarthat
csal< ig6nyt a v6lla1koz6i dfj6nak megemel6s6ie. A nem megfelel6 felmdrdsb6l, vagy egydb, pl,
s;z6rnitfsi hibAb6l ad6d6 tcjbblet munkat6telpk rniatt rnegtdritdsi ig6nnyel a Megrendel6vel
szemben rrem jogosult fell6pni.

5.2. A Vdllalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerz$des megkdt6sdt kovetoen koteles viselni annak
joglcovetkezrndny6t, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hi6nyoss6g6b6l acl6dik, melyet a
ttile elvArhat6 szakmai gondoss6g mellett 6szlelnie kellett volna, de a szerz6ddsl<otdst
rnegeloz6en a kozbeszerz6si eljSr6s sor6n ktieg6szit6 t6jdkoztat6s keretdben nern jelze1l. A
v6llalkoz6i dij meghal6rozhsfunill figyelembe nern vett azon munk6k is, arnely n6lklil a mii

(epitrndny) rendeltetdsszerii haszniiatra {lkalmas rnegval6sit6sa nem tdrtdnhet lneg
(tobbletmunl<a) szint6n a V6llalkoz6t terhelik.

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti aztis, hogy a munkdk nem megfelel6 ismeretdre visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egy6b tobblet-kovetel6ssel sQrn ldphet fel, kdsedelmet ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezdsi munh6k. alapjirt kepezb miiszaki dokurnentdci6nak megfelelo kivitelezds
porrtossdg6drt, teljessdgd,drl, allcahnass6gSdrt 61s szab6lyosshgdert aY6llalkoz6 felel. A miiszaki
dokLrment6cio azon hibdj64,rt, mely kel16 gdndos 6ttekintds esetdn a szerzodds megkotds6t
megel6z6en meg6llapithat6 lett volna, szintdn p Vdllalkoz6 felel.

5,4.

A Vdllalkoz6i dij tarta.lntazza- azepitbipari kivitelez6sitev6kenys6grol sz616 19112009 (IX.i5)
I{orm. rendelet 3. $ (5) bekezddsdben irtakon feltil- minden olyan miiszzrkilag sziiksdges feladat
elv6gzds6t, e:setlegesen sziiksdges enged6ly bdszerz6s6t, feltdtel teljesftds6t 6s azok l<dltsdg6t is,

amely a kiadott dokumentdci6k b6rrnely rdsfdb6l, rendelkez€sdbdl meg6llapithat6an, vagy a
jelen szerz6d6s teljesittls6hez, a mirszaki |tadhs-|tvetelhez, iizembe helyezdsirez, vdgleges
ltasznillatba vdteldhez sziiks6ges, ftiggetleniil att6l, hogy az adott feladat, feltitel, illetve
rrunkanern a kiadott koltsdgvetdsben, vagy egy6b kiadott dokumentumban tdtelesen szerepel-e,
vagy serrr, 6s/vagy amelynek, termdszete foljtirn, mtiszaki nagys6grendje pontosan el6re nem
vo lt n-reghat 6r ozhat6.

730

5.5.

A

V6llalkoz6

5.6.

t20t9

thrgyffi kepeztp rnunk6kat jelen v6llalkoz6si szerzodls felt6telei
ntagyar 6s eLrr6pai puri6s szabv6nyok eloir6sai szerint - elso oszt6lyir

a szerz6dds

alapjhn vegzi el
rninosdgben.
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a

A vegzett munka vit6ja

eset6n, ha a vizsg6lat eredrndnye aYftllalkozo szdndra elniarasztalo,
annak l<olts6gdt V6llalkoz6 l(dteles viselni.

5'1' A

I(ivitelez6 saj6t kdltsdgdn tafiozil< biptositani a munkateri.ilet esztdtil<ailag etfogadhat6
lehat6rol6s6t, ellen6rzdsdt, megtenni az osszes dsszerii l6p6st a lcdrnyezet v6clelni6re a
kivitelezdssel kapcsolatos tev6kenys6gek vonatkoz6s6ban, valamint elkerLilni a szerndlyel<,
kozvagyon vagy m6sok l<6r6t ds sdril16s6f, amelyet a l6gszennyez6s, zaj vagy egy6b k6ros
kornyezeti hat6s okoz. I(ivitelez6 a munkafertileten elhelyezett at"tyagok, szersz6rnol< 6rz6sdr6l,

azok biztons6gos elhelyezdsdrol fokozdttan hdteles gondoskodn i, ezen vagyonv6clelmi
koltsdgek a kivitelez6t terhelik. A lak6dpiilgtek kozels6ge miatt a munkavdgzds 06-18 6ra kozcjtt
tofidnhet, a h6tv6gi munkav6gz6s alkalm6vpl zajos tevdkenysdg nem v6gezlieto,

5'8. A

V6llallcoz6 koteles a szabv6nyok 6lt4l el6irt ellen6rz6sek,ot folyanratosan elvdgezni, a
me96llapitott hib6kat 6s hi6nyoss6gok.at haladdktalanul megsziintetni, az int6zkecldseliet

dolcurnent6lni,

Amennyiben a kivitelezds sordn, illetve ajgtSll6si id6szakban olyari hi6nyoss6gok clertilnel< hi,
arrelyek szakszerittlen munkavdgzdsre v4gy csolckent 6rtdl<ii anyagokra vezethet6l< vissza,

akkol ezelcet VAllalkoz6 felsz6lit6sra, azonnal tdritdsmentesen ds egdszdben l<6teles
megsztintetui, illetve a hib6s terrndket kofeles kicser6lni. Arnennyiben V6[lall<oz6 l5 rrapon

beli.il nern tesz eleget a felsz6lit6snak, Megfendet6nek jogavan a munkdt V6llalkoz6 ltolts6gdre
lvdgeztetn i, kij avittatn i.

e

5.10.

A

V6llallcoz6 koteles munk6j6t olyan gpndosan megszervezrri, hogy minden r:kir.el6that6
ps ennek 6rdek6ben Megrendel6 figyelrrrdt ezen

al<ad6ly id6ben megszl'mtethet6 legyen
al<ad tly oztatds okra i d ob en fe I h ivj a,

5.I l.

A

V6llalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyainatosan kdteles teljes koriren 6s saj6t i'elelos
az ervdrryes munkavddelmi ds tirzvddehni eloirdsokat betartani ds betartatni.

hatdskdrdben

dol9oz6i rdszdre a tnunl<av6clelmi el6irdsolt szerinti egdszsdgiigyi vizsgdlatolcat elv6geztelni, a
munkavddelmi oktat6sokat megtaftani, a sziilcsdges v6delmi 6s biztosit6 eszli6zolcet
rendell<ezdsre bocsdtan i, alkal mazn i ds haszirf latukat folyamatosan el len6rizn i.

5'12. A V6llall<oz6 rlunkavdgzdskor olyart gdpeliet koteles iizemeltetni, arnelyek azt\zenbetart6sSozsziiksiges drvdnyes engeddlyekkel rendelkeZnel<, kezeloik a szliksdges kdpesitdst rnegszer.eztdl<.
6s anrelyel< a rendeletekben

elofrt zajkibocs$tdsi hat6rdrtdket nen halaclj6h rneg.

5.13. A V6llalkoz6nak az anyagok 6s eszkozok tltozgat6s6t ds tdrolilsdt irgy kell vdgrehajtania, hogy
az igenybe vett l<dzteriiletek ds azok miitdrgyai k6rosod6st 6s sdriildst n" o.rlu",qenek. Az
ig6nybe vett lccjzteri.iletek heiyre6llit6s6vdl kapcsolatos minclen tevdhenysdg a V6llalhozo
feladata ds azok koltsdgei is 6t terhelik.

5'14. Amennyiben a Megrendel6 c6lszeriitlen vagy szal<szeriitlen Lrtasit6st acl (vagy all<alnratlal
anyagot szolgdltatott), a V6llalkoz6 kotelbs 6t erre ir6sban figyelmeztetrii. Amennyiben a
Megrendelo az utasltdsdt a figyelmeztetds ellen6re fenntartja, igy a V6llalkoz6 a mulk6t ir
Megrendel6 utasit6sa szerint, a Megrend$1o kookhzathra vegzi el, vagy v6laszt6sa szerint
el6llhat aszerzoddstol. A figyehneztetds ehirulaszt6s6b6l ered6 k6rdrt uVillultot6 a felelos. A
V6llallcoz6 koteles megtagadni az utasit6s teljesitdsdt, ha annak v6grehajt6sa jogszabfly vagy
hat6sAgi ltatdrozat rnegsdrtdsdhezvezetrrc,vfgy veszdlyeztetnd rn6sok rr"''r-rdtydi vagy vagyonat.

5
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A

bont6sb6l 6s 6p(tdsb6l szhrmaz6 tormeldldet, hulladdkot az epitkezes teri.hlet6rol hat6s6gi
engeddllyel rendelkez6, rendezett lerak6ba liell elsz6llftani, 6s be kell taftani az 6pitdsi 6s
bont6si hulladdl< kezeldsdnek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 4512004, (VII.26) BM-I(VvM
egyiittes rendel et el6 ir6sait.

5.16. A felvonul6s jellegii szolg6ltat6sok 6s l6tesitr4dnyek megval6sit6sa - amennyiben sztiksdges a
teljesitdsdhez - a V6llalkozo feladatftt k6pezi. $. beruh6z6s befejezdse ut6n a felvonuiAsitertjletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melldkldtesitrfrdnveket el kell bontani, 6s az eredeti dllapotot
helyre kell 6llitani.
5.11

. A, munkav6gzdsekhez

sziiks6ges ideiglenes 1iiz, csatorna ds elektromr:s csatlakoz6si pr:ntok
kialakit6sa a kivitelezo feladata, 6s k6lts6ge. A felhaszn6lt energia, viz, stb. mennyisdget a
I(ivitelez6 sz:6mla ellen6beu kdteles megtdritedi, amennyiben szi.iksdges, az alm6r6k felszerel6se
is a l(ivitelez6 koltsdge.

5.18. Alv6llalkoz6k, teljesitdsi seg6dek, az alkalmlss6g igazolAs6hoz bemutatott, ds az 6rt6l<eldsi
r6s;zszempontra megajinlott szakemberek, egyfb kozrernitkodok ig6nybevdtele:
5.18.1. Az alv6llalkoz6i teljesit6s dsszesitett ar|nya nem haladhatja meg a szerz6dds drtdkdnel<
65%-at. Az alvlllalkoz6knak a szerzddds teljesitds6ben val6 r6szvdtele arhrry|t az
hatbrazza rneg, Lrogy milyen ar6nyban ldszesiilnel< a szerzodds 6ltal6nos forgalrni ad6
n6lkti I sz6rnitott el lerndrtdkdbol,

5.18.2.

A Vdllalkoz6 a teljesitdshez a l<ozbeszery'.lsi elj6r6sban az alkalmass6g6nak igazol6s6ban
ldszt vett szervezetet a l(bt. 65. $ (7) bekezddse szerinl az elj6r6sban bemr-rtatott
kotelezetts6gv6llal6snak megfelel6en, vdlamint a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt
esetekben 6s m6don koteles ig6nybe vgnni, valamint koteles a teljesitdsbe bevonfli az
alkahrass6g igazolfisihoz bemutatott r;zhkembereket, E szervezetek vagy szakemberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyet{iik alckor vonhat6 be tr6s (ide6rtve az 6talal<trl6s,
egyesiil6s, szdtv6l6s irtj6n tdrtdnt jogut6dlSs eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szervezet vagy
szakember n6lktil vagy a helyette bevonl fij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a kozbeszerzdsi eljdr6sban az adotl alkalmass6gi kcjvetehndny tekintetdbeu
bemutal.ott adatol< alapj6n a Megrendel6, mint aj6nlatkdr6 szirkitette az eljirdsban rdszt
vev6 gazdasdgi szereplok szhmit, az eredpti szervezetekkel vagy szakemberrel egyendrt6kti
tn6don megfelel - azoknak az alkalmass6[i kovetelmdnyeknek, amelyeknek a V6llalkoz6 a
l<ozbeszerzdsi eljdrS.sbart az adoff. szervezdttel vagy szakemberrel eg'yiitt feielt meg.

5.18.3.

V6llall<oz6 a szerzodls rnegkdtdsdnel< id6pontj6ban, majd - a kds6bb bevont
alv6llalkoz6k tekintetdben - a szerz6d6s tpljesit€s6nek id6tartarna alatt koteles el6zetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alv6ll4lkoz6t bejelenteni, amely rdszt vesz a szerz6d6s
teljesitdsdben, ds - ha a megel6zokozbesNerz6si eljir6sban az adott alv6llalkoz6t m6g nem
nevezte meg - a bejelentdssel egyi.itt nyil{tkozni vagy az drintett alv6llalkoz6 nyilatkozatirt
benyfrjtani arr6l is, hogy az |ltala igenybe venni kfv6nt alv5llalkoz6 nem 6ll a megel6zo
l<o zb esz,er z6s i e lj 6rdLs ban e lo irt k i z616 o ko[< h a161y a alatt.

5.18.4.

A

A

teljesit6sben rdszt vev6 alvSllalkozl nent vehet igdnybe az alvhllalkoz6i szerz6d6s
el< 6 s%-At nT e shal ad6 m6rt6kben tov6bb i kdzremir kodot,

drtikdrr

5.19.

A Kivitelezo

5.20.

szhtnhra a munkateriirlet megkdzielitdse a Szornbathely, Dolgoz6k utca fel6l ds a
Liget utca fel6l lehetsdges, a szomsz6dos ingatlanokon az anyagthrol6s nern tdrtdnhet.

A

kivitelezds sor6n egyeztetdseket

kivite

lezd.i

kell folytatni az Aranypatakon

6vel, r6sziikre biztos itani kell a munkateriiletet.

rnegval6sul6 liid
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A munkateriilet

htaddshra a szerzldds alfukf,sht kcjvet6en legkds6bb l0 munl<anapo' beli.il sor
lrertil, amil<or a Kivitelez6nek a munk$erfiletet koteles 6tvenni, es az dpitesi munk6kat

megkezdeni.

5'22' Szerzod6skdtdstol szarnftott 15 napon belpl a I(ivitelez6nek el6zetes egyeztetds
nyirjtani a Megrendelo reszdre:
- organiz6ci6s terv (nehdzj6rmfrvek kdzlekqddse)
- l<ivitelez6si folyamat litemterve,
- forgalomkorl6toz6si terv, dpft6si teriileten beliil.

5.23'

Lrtdn

6t kell

A

munkaterlilet lehat6rol6s6t irgy kell rniegoldarri, hogy biztositani lehessen a szomszddos
Spoftliget fejlesztds kivitelez6si rnunk6it. A l(alanclvdros folyarratos iizernelretdsdt al<acl6lyozsi
nem lehet.

5.24.

A

niunlcavdgzds id6pontja reggel 6.00 6r6i6l este 19.00 orhigtaft. A munkavdgzds lehetds6ge
szombaton 6s vasdrnap is biztositott, azonban lrangos, zajjal jdr6 tevdlcenys6g rnely a kdmyez6
I al< 6 I< rr y r.r ga ln 6t zav ar rt6, n em v e gezhet(\.

6. Szerz6d6st biztosft6 mell6lckiitelezetts6gek

I(dsedelmi l(6tb6r: V6llalkoz6 a Ptl<. 6;186. g-6nak megfeleloen kdsedelem esetdre nrinden
kdsedelrnes naptdri nap ut6n, a kdsedelenlbe esds idopontj6t6l a tdnyleges teljesitds napj6ig
50,000,- Ft/napt6ri nap, de legfeljebb a qzerz6d6s szerinti nett6 ellenszolg6ltat6s 30%-6nalr
megfelel6 m6rt6kii k6sedehni kcjtb6r fizetdsbt v6llalia.

6.2'

HibSs teljesitdsi kdtb6r: V6llalkoz6 a Ptk,6;186. $-6nak megfeleloel hib6s teljesitds eserdre
minden hib6s teljesitdssel drintett napt6rl nap ut6n, a hiba bejelentds6nek idopontj[tol a
Itibamentes teljesit6s napjdig a szerzodds szerinti, a hib6s teljesitdssel drintett rrr-r'hardszre
vetitett nett6 v6llalkoz6i dij 0,50/o-alnapt[ri nap, cle legfeljebb a nett6 szerzodes szer.irli
ellenszolgdltat6s 15 o/o-6nal< rndrtdkir hib6s teljesitdsi kotbdr fizetesetv6llalja.

6.3,

Meghifrsul6si kcjtbdr: A szerz6d6s a V6llalklz6nak felr6hat6 okb6l tortdn6 meghi6sLrl6sa eserd'
aY6llalkoz6 a Ptl<. 6:186, $-6nak megfelel6en a szerzodds szerinti, tartaldkk*eret es 6ltal6nos
forgalmi ad6 ndlkiil sz6rnitott ellenszolgAltdt6s 25 o/o-6nak rnegfelelo m6rt6l<ben rneghiirsLrl6si
kcjtbdr fizetesdt v6llalja. A szerzodes akkor tbkinthet6 meshiirsultnak. ha
'
- V6llall<oz6 a teljesit6st jogos/mdlt6'yolhatf ok n6lkiil mlgtagadja
- a teljesitds l<iztrolag aY|llall<ozo drdekkorJdben felmeri.ilt okb6l leLretetleniil el
- anrettnyiberr a kdsedelrni kotbdr m6rt6ke el6ri a nett6 szerzodds szerinti ellerrszole6ltatin
30 a/o6t, a teljesitds meghifrsultnal< tekintend6.
- anrennyiben a hib6s teljesit6si kotbir m6rd6ke el6ri a nett6 szerz6cl6s szerinl.i ellenszolqiiltatds
1 5%-6t a telj esftes megh iirsu ltnak tekintendd,

6'4. A kotb6r

irvdnyesit6sdnek rn6dja: A Nziegrendel6 kdtbdrigdny drvdnyesit6sre vorratkoz6
egyoldalir ir6sbelijognyilatkozatdnal< - az dk rnegjeloldsdn tril - rdszletesen tartalmaz'ia
kell a
l<6tbdr' drvdnyesitdsdt rnegalapoz6 ldnyeke!, valarnint a kcitbdrezdssel drintett
tevdlcenysdgeli
megieloldsdt. A Megrendel6 az 6rvdnyesfthet6 hotbirt jogosLrlt a fizetendo ellendrt6lcb6l
visszatartani, vag:y az adott rnegrendelds teljesitdsdnel< igizol6s6t a l<6tbdr rnegfizetds6ipr
rnegtagadni.

6.5.

J6t6ll6s:

A

V6llalkoz6 az fitadott munkaf6szekre 36 h6rrap j6t6ll6st viilal, j6trill6si jegy

kibocs6t6s6val.
6.6.

Amennyiben a V6llalkozo a 6.4. pont szerirfti jSt6ll6sijegyet a rniiszaki htad1s-ittveteli
elj6r.6s
lezirds|ig nerr adja 6t a Megrendel6nekj a teljesitdsigazol6s nem adhat6 lci, illetolig a
MegrendelS a 6.1 . pont szerint kdsedelmi kctXbdrt 6rv6nyesfi.

73013^

t20t9

6,'7. B6rmely nem szerz6ddsszerfr teljesftds jogfenptartis ndlktili

elfogad6sa a Megrendelo reszerol
nem 6rtelmezheto joglemond6skdnt azon ig6n1|ekr6l, amelyek a Megrendelot a szerz6d6sszegds
kdvetlcezm6nyekdnt rnegilletik.

7.

Egy6h szerzdd6ses felt6telek

1.1,

A V6llalkoz6 elfogadja az Allarni Sz6rnvev6s4dk, a Kormdnyzati Ellen6rzdsi Hivatal, tov6bb6 a
tdmogat6s felhaszn6lSsdnal< ellen6rz4s6re fbfogositott szervezetek ellenorz6si jogosults6g6t,
illetve - a kdzpdnzek felhaszndl6sdnak nyilvhnoss6gdr6l sz6l6 rendelkezdsek drtelmdben - a
megkotend6 szerz6dds ldnyeges taftalmhrd vonatkoz6an a thjek<:ztathst iizleti titokra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e kdvetelnJdnyeket a szerz6dds teljesitds6be bevonni kiv6nt
valanrerrnyi alv6llalkoz6val szemben is drvdnypsiti.

7

.2.

A Irelek tuclom6sr-rl veszik, hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezd6sdnek d) pontja alapjdn jelen szerzScl6s
nyilv6nos, anuak tartalm6val 6s teljesitds6vel kapcsolatos t6j6koztaths izleti titok cim6n nem
fqoqrlhelA

1

nrna

.3. A jelen szerzoclds

teljesitdse sor6n

a

iv[egrendelo rdsz6rol

a Y |llalkozo utasft6sdra,

megrendel6sre, ds a teljesit6s igazolilshra jogoqult szemdly:

Lal<6zi Gdbor virosiizemeltet6si osztdlyvezQtd
Levdlcim: Szombatl,ely Megyei Jogri V6ros PQlg6rmesteri l{ivatala
9700 Szombathely, I(ossuth L, u. i-3.

Tel.: 06-941520-lqz
Fax: 06-941520-264
e-mai I : gabor. lal<ezi@szombathely.hu

A jelen szerz6dds teljesitdse sor6rr a Vdllalko+6 r6sz6r6l a szerz6d6s kaocs6n nvilatkozattdtelre
ds kapcsolattart6sra j ogosult szem6ly:

Flomlok Tibor f6m6rniih
nn
Levdlcim: 9561 Nagysimonyi, Arany J6nos u,
T'el.: +36 30-247-0051
Fax: e-mai I : homlok.ti bor@homlokzrt,hu

7.4. A Vdrllalkoz6 kijelenti, hogy

e szerz6d6s rnelldklet6t kepezo, az |llamllhztart6sr6l sz6l6 2.01i.

6vi CXCV. torvdny 41. $ (6) bekezdds6ben €s 50. $ (1) bekezd6s c) pontjdban foglaltakra

tekintettel tett nyilatkozata alapjdn a nemzeti Vagyonr6l szola 2011. 6vi CXCVI. torvdny 3. $ ( 1)
bekezd6s 1. pontja szerinti 6tlethat6 szervezetdek minostil.

8,

A szerzdd6s m6clositdsa

8.1. A Felek csak a Kbt.

141. $-5ban meghat6rbzott esetekben 6s feltdtelekkel m6dosithatj6k a
szerz6ddsnek a felhiv6s, akozbeszerz6si dokrirmentumok felt6telei, illet6leg az ajhnlat tartalma
alapj 6n rneghatSrozott rirszdt.

8.2, A Felel< rogzitik, hogy nem min6siil a szerzpd6s rn6dosit6snal<a7,3. pontban meghat6rozott
l<apcsolattart6 szern6lyben, illetoleg az el6rhetpsdgben bekdvetkezett b6rmely v6ltoz6s.
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Jogviszony megsziin6se

,

A szerz6dds a teljesitdss el, a szerzoclds ictdtartanr6nak lejfuatin aI, b6rrnelyik lbl jogut6d ndlki.i I i
nregsztindsdvel, a teljesitds lehetetlennd v6l6s6val, illet6leg azonnali hat6lyir felmoncl6ssal
sz[inil< rneg.

9.2'

Bdr'rnelyik fdl jogosult a jelen szerz6cl6st azonnali tmrtilllyal felmonclani a m6sik fdl sfrlyos
szerzoddsszeg6se eset6n. A s[tlyos szerzod{sszegds eseteit a 9,3, ris a 9.4. pont hatilrozzameg.

9'3.

A v6llall<oz6 rdsz6rdl a szerzod6s sfrlyos niegsdrtds6t jererrti, ha

a) v6l al ko zo a telj esitest j ogos/md lt6nyol lf at6 ok n6r kii I megtagacij a
b) a teljesites kizilrolag a Vdllalkoz6 drdekftordben fehnerijlt oLb6l-l.h"tetlenLil
I

c) aniennyiben a kdsedelmi kotb6r nidrt6he eldri a ne116 v6llall<ozr5i clii 30 %-ht,

9.4.

el

A Megrendelo r6sz6rol asze.oldds sfrlyos r{regs6rt6sdtjelenti
a) az egyitttmirkoddsi szab6lyoknak a v6ilalkoz6 szerzod6sszerii teljesitds6t lehetetlenni tevii
megsdrtdse,

b) ha

a

Megrendel6

lcotelezetlsdgdnek

a

Yhllalkoz6 fizeidsi felsz6lit6sa ellendre eseddl<essd v6lt fizetdsi
neki fel16hat6 n.r6don az eseddkessdgi idopontot hovet6 60 napot

meglialad6an sem tesz eleget.

Megrendelo jogosult ds egyben l<oteles a szelz6cldst felrrrondani - ha szi.il<sdges olyap
hatdridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a sperz6d6ssel drintett I'elaclata ell6t6s6r6l so;dosl(oclri
tudjon -, ha
a) a V6llalkoz6ban l<ozvetetten vagy kozvetlenil 250/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6sl
szerez valamely olyan jogi szem6ly va$y szern6lyes joga szerint jogk6pes szervezel, amely
tel<intet6ben fenn6ll a I(bt, 62. $ (1) bekQzd6s k) pont kb) alpontj6barimeghatarozottfeltdtelj
b) a V6llall<oz6 l<ozvetetten vagy l<ozvetlQniil 25Yo-ot rneghaiad6 tulajdonl r6szesecldst szerez,
valamely olyan jogi sz_e_mdlyben vagy sfemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben, arnell,
tel<intetdben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekdzdds l<) pont kb) alpontj6ban rneghat6rozott feltdtel.

A l(bt. 143' $ (1) bekezddsdnek megfelel6qn a Megrendelo aszerzoddst felmonclhatja, vagy - a

9.6

Ptk.-ban foglaltal< szerint - a szerzodest6l elhllhat. ha
sziilcsdges a szerz6dds olyan ldnyeges m6dosit6sa, amely esetdben a
alapj6n frj kozbeszerz6si elj6r6st lcell lefdlytatni;

a) feltdtlenlil

l(bt. l4l,

$

b) a Vdllall<oz6 nem biztositja a I(bt, 138, g-6ban foglaltalc betart6s6t, vagy a Vdllalkozti
szem6lydben drv6nyesen olyan jogLrt6dl6s kdvetkezett be, amely nem felel r.g u Kbt, 139.
g-6ban foglaltaknak.

9.1

.

Megrendel5 l(oteles a szerzocldst felmondarli, uugy - a Ptl<.-ban foglaltak szerint - attirl el6llni,
l.ta
,a szerz6dds rnegkotdsdt kdvet6en ju! tucloni6s6ra, hogy a V6llalkoz6 telcintetibep a
kozbeszerzdsi elj6r6s sor6n kizdr6 ok 6llt
fenn 6s ezert ki t<eitett valrn z6rni a lcozbeszerz6si

elj6r6sb6l.
9,8

1

Ha a Megrendelo a vdllalkoz6si szelz6d6st a fentiek alapjdn felmondja, irgy a V6llalkoz6
ds a
Megrendel6 lcozotJ elsz6rnol6sijogviszony lfeletl<ezik. A MegrepcletOletmAi ay1llall<ozo
6ltal
a felrnond6sig szalcszeriien ds megfelelp rnin6sdgben elvdgzett feladatokat 1tveszi ds
ellendrtdl<dt a VAllall<oz6nak rnegtdriti. A
[4egrendelo az el6zo m6dszerrel 6tvett 6s f'el'rert
rrunliiik ellendrt6lcdb6l levonja azt a kilrd1, arnely a hib6s vagy szakszerfitlen munliar6szel<
kijavitds6b6l, illetve ni6s r,6llalkoz6 munl<6ba tcjft6nci bevon6s6b6l ereclnel<.

0. Zrtr6 rentlclkez6sch

10.1.

A Felek rneg6llapodnak abban, l.rogy
egyiittmfikoddsi l<.cjtelezetts6e mellen

a

-

f<dzottiil< felmerii16 esetleges jogvit6t - fol<ozorr
tflrgyaldsos irton pr6b6ljdk meg rendezni, errnel<

P
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eredmdnytelens6ge esetdre a jogvita elddntrSddre hat6skdrt6l ftigg6en
J6r6sbfr6sdg, illetoleg a Szombathelyi Tdrv6njszdlc illetdkessdgdt.
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l(ikotik a Szombathelyi

10.2. Ajelen szerz6d6s elv6laszthatatlan melldlcletdt kdpezi az ajhnlatteteli felhiv6s, akozbeszerzdsi
dol<urnenturnok (ennek rdszekdnt a r6szletes feladatlefr6s), az eljilrhs sor6n feltett kdrd6sek 6s
azol<ra adott v6laszok, valamint a V6llalkoz6 aJdnlata.
10,3. Jelen szerzodds magyar nyelven kdsziilt. A sLerz6d6s birmilyen dflelmezdse esetdn a magyar
nyelv szab6lyai drvdnyesek.
10.4. A.ielen szerz6ddsberr nem szabdlyozott k6fd6sekben a kdzbeszerz6sekr6l s2616 201ii, 6vi
CXLIII. torv6ny (Kbt.), a Polg6ri Torv6nykonpvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny. (Ptk,), valamint
a 3.3. pontban felsorolt jogszabdlyok rendelkeNdsei az ir6nyad6k.

10.5 Szombathely Megyei Jogir V6ros OnkolrnArryzata kotelezettsdgv6llal6si,

etlenjegyzdsi

utalvinyozhsi 6s drvdnyesit6si elj6r6s6r6l szolo 412014. (XI.17.) szSmfr polg6rmesteri
a apj 6n )elen szerzodds al 6ir6s6r a az alp olg6rnlester j o gosult.

Lrtasit6s

I

11. Ilatrillybal6p6s

.lelen szerzodds mindkdt f6l dltali al|irhshnak napjdn il6p hat6lyba.

A lrelek a jelen

sz:erzoddst, mint akaratukkal rnind$nben megeg yez6t cegszerfr al6irdsLrkkat hagyj6l<
Jelen
szerzodds
4 (n6gy) eredeti pdld6nyba! k6sziilt, amelyb6l I (egy) eredeti p6ld6ny a
.i6vd.
Vhllall<oz6t, 3 (li6roni) pdlddny pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szornbatlrel y, 20 19. februhr,{C,,
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