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kozdtt az alulirott helyen 6s napon a kdvetkezo felt6telekkel:

1.

A szerz6d6s tirgya

l.l. A

Felek rcigzitik, hogy a Megrendel6, mint aj5nlatk6r6 ,l TOP-6.3.3-15-SH\-2016-00001
khdszdmil ,,Szombathely bel- ds csapaddkviz vddelmi rendszerdnek fejlesztdse" cfmii projeh
keretdben megval6sul6 4pitdsi munkdk vdllalkozdsi szerzddis keretdben" t6rgyban a
kozbeszerzl,sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a tovribbiakban Kbt.) 113. $ (l) bekezd6se
alapjin lefolytatott kozbeszerz6si eljrlrSsban hozott ddnt6s6nek megfelel6en az l. rdsz
vonatkoz6s6ban a V6llalkoz6val kdt szerz6d6st.

A

kozbeszerz6si elj6r6s sor6n alkalmazott 6rt6kel6si szempontokra tekintettel V6llalkoz6
aj6nlat6nak 6rt6kel6sre keri.ilo elemei az alilbbiak:
R6szszempont
(HUF)
2. l6thll6si ido mdrt6ke (h6nap - a teljesit6stol sziimftott min.
1. Osszesftett nett6 6r

36 h6, max. 60 h6)
3. A szavatossrigi 6s j6t6ll6si idoszak tartamiin beli.il b6rmely a
Megrendelo 6ltal felismert hiba Vrillalkoz6 6ltali orvosl6s6nak
megkezd6si idoponda, a bejelent6st krivetoen (min. 1
munkanap, max. 5 munkanap) kisz6ll6si ido, (munkanap)
4. A szerzodds teljesit6s6ben r6szt vevo minos6gellenorz6s6rt
felel os szakember k<izmiidp it6s i munk6khoz kapc sol6d6,
alkalmass6gi fe ltdte len fel til i tobblet m inos6gb iztosit6si vagy
minos6stigyi szakmai tapasrtalata (h6nap, max.48 h6nap)
5. A szerzod6s teljesit6sdben rdszt vevo projektvezeto
szakember kozmii6p it6s i m un kiikba n szerzett, al kal massrigi
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Meeai6nl6s
35.530.270,- Ft
36 h6
2 munkanap

0 h6nap

0 h6nap

feltdtelen feltilit<;bblet szakmai tapasztalata (h6nap, max. 48
h6nap)
6. Kornyezetvedelmi viillalisok szama:

6.

8db

A V6llalkoz6 kcirnvezetv6delmi vrillakisai
Vizsg6lati elem

Meeaiiinl6s

V6llalja szil6rd, vagy legakibb zfizott

Forgalom ds k<izriti infrastruktrira fenntartiisa

burkolatf ki.iltdri felvonul6si

6rdek6ben tett int6zked6sek

k6

teriilet

kialakftris6t, i I letve ie6nybevdtel6t.

V6llalja a

sziillitojSrmiivek kizir6lag
kapacit6suk, teherbiriisuk legakibb 7D%-ifi
el6ro kihasznrilts6g mel lett tort6n5 mozgatisitt
a fuvarsz6mok cscikkentdse 6rdek6ben.

Legal6bb 50Yo-ban v6llalja kizir6lag EURO
III vagy anniil korszenibb norminak megfelelS
teheredpi iirmtivek alkalm azisirt.

Talajszennyez6s csdkkent6se 6rdek6ben tett

A

int6zked6sek

hidraulikacsciveinek, esetleges kenoanyag-

helyszinen dolgoz6

munkag6pek

szivirgdsinak napi, ir6sban dokument6lt
ellenorz6s6nek v5llaklsa.

A j6rmiivek, munkag6pek tankol6sa kizirolag
szil6rd, burkolt talajon az adott munkateriilet
felvonul6si teriilet6n az esetleges azonnal

kiirmentesit6sre alkalmas kornyezetben
t<irtdnik, vagy kidpitett i.izemanyagtdlt6
6llomiison.

az 6rintett kozteriilet, Epitdsi hullad6kok rijrahasznositiisiinak
telepiildsr6sz 6s
a
kivitelez6s vrillalisa legaLlbb a keletkezett <isszes dp(t6si
Hullad6kgazdrilkod6s,

hulladdkgazd6lkodris6nak

hullad6k t<imegdnek S%o-ihan.

zavartalans6ga

6rdek6ben tett int6zked6sek

Viillalja, hogy az 6ves kotelezo
g6pkarbantartiison tril minden projektelem
megkezd6sekor a munkateriiletre sz6l I ft6s el6tt
a gdpek 6tndzd,se, karbantart6sa, sziiks6ges

javft6sa megtrirt6nik

az

esetleges

olaifoly6sok megeloz6se 6rdek6ben.
A munkatertileten a nyertes aj6nlattevS, 6s
alvrillalkoz6i riltal termelt kommuniilis
h u I lad6k szelektfv gyiijtds6nek biztosit6sa.

1.2.

A V6llalkoz6 az igenyelt feladatok

ell5t6s6t

- a Megrendelo ig6nyeit figyelembe

vdve, a jelen

szerz5d6sben r6gzitett felt6telekkel - vrlllalja.
1.3.

A szerzod6s tfugya:

A TOP-6.3.3-15-SHl-2016-00001 k6dszrlmf ,,Szombathely bel- 6s csapad6kviz v6delmi rendszer6nek
fejleszt6se" cimii projekt keretdben megval6sul6 dpit6si munkrik v6gz6se a Stromfeld lak6telepen.
A beruhriz6s rdszletes felt6teleit a szerzodds mell6klet6t kepezo miiszaki leirilstartalmazza.
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1.3. pont szerinti feladatok r6szletes miiszaki leirris6t a krizbeszerz6si eljSriis soriin
rendelkez6sre bocs6tott k<izbeszerz6si dokumentumok tartalmazzbk, amelyek jelen szerzod6s
1.4.

Az

elv6lasZhatatlan mel l6kletei.
1.5. A teljesit6s helye:
Magyarorsz iry, 97 00 Szombathely,

Stromfeld lak6telep: Szombathely 1705184.,

1695127 .

hrsz.

2. A. szerzdd6s id6tartama:

A teljesit6si v6ghatfrido: szerzod6s hatrilybal6p6sdtol sz6mftott 300. nap.
3.

Vrillalkozisi dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Felek

megrillapodnak abban, hogy a Ybllalkoz6t az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ell6t6s66rt risszesen 35.530.270,- Ft + 27Yo 6fa, azaz harmincotmilli6-ritszflzharmincezerketszizhetven forint + 27o/o 6fa mdrt6kii vrlllalkozrlsi dij illeti meg.
Az egyes r6szfeladatokra vonatkozo viilalkoz6si dij a csatolt r6szletes kolts6gvet6s szerint.

A vrillalkoz6si dij

tartalmazza a felhfv6sban 6s a dokument6ci6ban meghatirozott valamennyi
feladat ellen6rt6k6t. A v6llalkoz6si dij emellett tartalmazza a szerzod6sszerii teljesit6shez

sziiks6ges, a feladatlefr6sban meghatiirozott mennyis6gi 6s min6s6gi elv6rilsok szerinti
valamennyi krilts6get. A szitmla kifizet6s6nek felt6tele a Megrendelo iital al6irt, a
szerzod6sszerr.i teljesit6sre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s. A teljesit6sigazolilst 2 (ketto)
p6ldrlnyban kell elk6szfteni. A szitmlirr. egy eredeti 6s k6t mrlsolati p6ldrinyban kell benyijtani.
Ut6lagos sz6mszaki-, mennyis6gi-, 6s miiszaki 6szrev6telekre val6 hivatkozSssal a v5llalkoz6i

dij

6s a hat6rido nem m6dosfthat6.

Az ittalilnyitr

fedezetet nyfijt mindazon munk6k elv6gz6s6re 6s felmeriilo k<ilts6gekre, amelyek

sztiksdgesek

meghatarozott munk6k szerzod6sszerii, szakszeni 6s komplett
feliil semmilyen cimen tobbletk<ilts6get nem

az l. pontban

megval6sft6s6hoz. A Vrillalkozo a szerzodeses 6ron
6rv6nyesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vrillalkoz6 a vSllalkozoi dijat alulprognosztiziita, az ebbol
eredS pluszkdlts6geket, kiad5sokat stb. nem hSrithatja 5t a Megrendel6re 6s ez nem mentesiti a
teljesft6si k<ltelezetts6g al6l. A nett6 vrlllalkoz6si dijon feltil a Megrendelovel szemben csak az
6ltal6nos forgalmi ad6 (6fa) 6rvdnyesithet6. A szhmlilzdsilra 6s a p6nziigyi teljesitdsre
egyebekben a teljesft6s idopontjrlban hatrilyos iffa szabiilyok 6s rlfa o/o alapjhn keriilhet sor.

3.2 A

Megrendelo a jelen szerzodds ellendrtek6t a TOP-6.3.3-15-SHI-2016-00001 k6dsz6mri
,,szombathely bel- 6s csapad6kviz v6delmi rendszer6nek fejlesztdse" cfmti projekt keretdben
elnyert t6mogatilsb6l frnanszirozza.

A szerzod6s ut6fi nanszir ozhsfi .

A V6llalkoz6 h6rom reszszirmlii 6s egy vdgszhmlit jogosult benyrijtania ktivetkezo

iitemezds
szerint:
- I. r6szsz6mla: a teljesftls 25 Yo-os k6sztilts6g6n6l a kivitelez6si dij nett6 dsszegenek 25 Yo-a
6rt6kben;
- II. r6szsz6mla: ateljesit6s 50 %-os k6szi.ilts6g6n6l a kivitelez6si dij nett6 cisszegdnek25 oh-a
6rt6kben;
- III. rdszsz6mla: ateljesftds 75o/o-os k6sztiltsdg6n6l a kivitelez6si dij nett6 cisszegenek25 Yo-a
6rtdkben:
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- V6gsz6mla: a teljesit6s 100 %-os k6sziilts6g6ndl a kivitelezdsi dij nett6

cisszegdnek

25

Yo-a

6rtdkben.

A

szitmlilzitsra a leigazolt teljesitdst kcivetoen keri.ilhet sor. A teljesft6st igazolo okirat a szitmla
mell6kletdt kell, hogy kepezze. A' vegszbmlifi az elllegszitmlilval cs<ikkentett m6rt6kben kell
ki6llitani.

A szitmli,zitsra

a leigazolt teljesit6st kovetoen van lehetos6g. A teljesit6st igazol6 okirat a szimla
mell6kletdt kell, hogy kepezze.
Amennyiben a szhmla tartalmaz a projekt keret6ben elsz6molhat6 6s nem elszrimolhat6
koltsdgeket is, akkor ezeket a kolts6geket sz6mlSn beliil k6rjiik kiilon tdtelk6nt megbontva

szerepeltetni.
Kivitelezo a szilmlfin koteles felti.intetni az alitbbiakat:

o
o
o

projekt azonosit6 szhma: TOP-6.3.3-l 5-SHl-2016-00001

bankja nev6t, banksz6mlasz6mot, ad6sziimot
Megrendelo nev6t, cim6t, adoszimifi
Fel kel I tiintetni a,,r6,szszamla" vagy,,v6gsz6mla" megnevez6st is.

A

szerzfides t6rgya szerinti 6pftdsi beruhiiziis az iitalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. evi
CXXVII. tdrvdny 142. $ (1) bekezd6s b) pontja alkalmazisirban 6pftdsi hat6srlgi enged6lykciteles, ezert forditott adozits al6 esik. Az 6pit6si munka ellen6rtdkdrol sz6l6 szimlitkat

Megrendel6 r6sz6re Ap'A nelful kell kirlllitani.

A fizet6si feltdtelek:
A Megrendel6 a Kbt. 135. $ (7) bekezd6s6nek megfeleloen a szerzodds - iltalinos forgalmi ad6
n6lki.il sz6mitott - elsziimolhat6 osszege legfeljebb l0 Yo-inak megfelelo m6rt6kii eloleg
ig6nybevdtel6nek a lehetSs6gdt biaosftja eloleg-visszafizet6si biaositdk ellendben.
Az el6leggel a v6gsz5ml6b6l kell elsz6molni.

Az 6pft6si beruhilziisok, valamint az epitesi beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s mdrn<iki
szolg6ltat6sok kcizbeszerz6s6nek rdszletes szabrllyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tov5bbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-6nak

Kbt. 135. $ (8)

bekezddsdben

(l)

bekezd6se alapj6n a Megrendelo a

foglalt eloleget a V6llalkoz6 kdr6s6re legk6sSbb az 6pft6si

munkateriilet 6tad6srit koveto l5 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendelo az 6pit6si beruh6z6sok, valamint az lpitesi beruh6zisokhoz kapcsol6d6 tervezoi
6s m6rn<jki szolgr{ltatSsok kozbeszerzds6nek r6szletes szabiiyairol sz6l6 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 321A. $-6nak megfeleloen a k<jvetkezok szerint fizeti ki a szerzSd6sben foglalt
ellendrteket:

,,(l) A ajrinlatk6rokdnt szerzod5 fdl, ha az aj6nlattevoklnt szerzodo f6l a teljesitdshez
alvrlllalkoz6tvesz ig6nybe, a Ptk.6:130. $ (l)-(2) bekezd6sdtol elt6roen akrivetkezo szab6lyok
szeri nt kcite les az e I len szo I giiltatist te lj e siten i :
a) az ajinlattevok6nt szerzodo felek legkdsobb a teljes(t6s elismer6s6nek idSpontjiig kdtelesek
nyilatkozatot tenni az ajinlatkeronek, hogy kriziili.ik melyik mekkora osszegre jogosult az
e I lenszolgriltatilsb6l ;

b) az osszes aj6nlattev5k6nt szerzodo f6l legk6sobb a teljesit6s elismerds6nek idSpontjrlig
kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az iiltala a teljesft6sbe bevont alviillalkoz6k egyenk6nt
mekkora cisszegre jogosultak az ellenszolg6ltatiisb6l, egyidejiileg felhivja az alviilalkoz6kat,
hogy 6llfts6k ki ezen szriml6ikat;
c) az ajinlattevok6nt szerzodo felek mindegyike a teljesit6s elismer6s6t kovetoen 6llitja ki
szitmli$itt, a sziml{,ban r6szletezve az alviilalkoz6i teljesit6s, valamint az ajdnlattevoi teljesit6s
m6rt6k6t;
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d) a c) pont szerint a

szimlirban felti.intetett alvillalkozoi teljesitds ellen6rt6k6t az

aj5nlatkdrSkent szerz6di| fel tizenot napon beliil 6tutalj a az ajhnlattev6knek;
e) az ajinlattevokdnt szerzodo fel halad6ktalanul kiegyenlfti az alvdllalkozok szimlitit, vagy az
adozits rendj6r6l sz6lo 2003.6vi XCII. torv6ny (a tovrlbbiakban: Art.) 3614. (3) bekeii6se
$
szerint ail Yagy annak egy reszet visszatartja, illetve az alviillalkozoval kot6tt szerzod6sben
foglaltak szerint az alvdllalkoz6i dij egy reszet visszatartja;
f) az ajhnlattevok6nt szerzbdo felek rltadjrik az e) pont szerinti 6tutal6sok igazolisainak
m6solatait vagy az alviilalkoz6 kozlartozirst mutat6 egyi.ittes adoigazolilsiinak miisolatifi az
ajrinlatk6rdkent szerzodo f6lnek (annak drdekdben, hogy az aj6nlatk6rokdnt szerzod6 f6l
meg6llapithassa, hogy az ajinlattevokent szerzbdo f6ljogszertien nem fizette ki a teljes osszeget
az alv6llalkoz6nak);

g) az ajrlnlattevokent szerzldo felek Sltal benyrijtott sziiml6ban megjelolt, fovrillalkozoi
teljesftds ellen6rt6k6t az ajrlnlatk6rokdnt szerzodo f6l tizenrit nupon beliil ifiutalja az

ajrinlattevokent szerzSd6 feleknek, ha ok az alvSllalkoz6kkal szembeni fizet6si kcitelezetts6gtiket
az Art.3614. g-6ra is tekintettel teljesftettdk;
h)haaz aj6nlattevokentszerziSdl felek valamelyike aze)vagy azf)pontszerinti kritelezetts6g6t
nem teljesfti, az ellenszolg5ltatiis fennmarad6 reszet az ajhnlatker6 orzi,6s az akkor illeti meg az
aj6nlattevot, ha az aj6nlatkdr6 r6szere igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szeiinti
kdtelezetts6g6t teljesitette, vagy hitelt 6rdeml6 irattal igazolja, hogy az alvhlialkoz6 vagy
szakember nem jogosult az ajinlattevS 6ltal a b) pont szerint bejelentett risszegre uugy unnuk
egy rdszdre;
i) rdszben vagy eg6szben eur6pai uni6s t6mogatrisb6l megval6sitott kozbeszerzds eset6n a d)

pont szerinti hat:lrido harminc nap.

(2) Az Art.36lA. $ (3) bekezdeset az ajrlnlattevokdnt szerzodo fellel szemben csak az (l)
bekezd6s g) pontja szerinti osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolg6ltatrlst tdbb rdszletben teljesiti az ajinlatkerokdnt

szerz6ddst k6td fel,
minden r6szlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (l) ds (2) bekezd6st.
(a) Ha a ktizbeszerzdsi szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben a nyertes aj6nlattevo (aj6nlattev6k)
projeku6rsas6got hoztak ldtre, e $ alkalmaziisiiban a nyertes aj6nlattevokentszerzodo f6l alatt a
proj ekttrlrsasSgot ke I I 6rten

i."

Az idezetl jogszabilyi rendelkez6s sor6n a Megrendelo ,,ajiinlatkdrokent szerzodo fdl"-nek, mig
a Vrll lal koz6,,aj 6n lattevSk6nt szerzSd6 f6 l"-nek m indsi.il.

A Kbt. 135. $-6nak ( 1) bekezddse alapj6n a Megrendelo a szerzod6s teljesft6s6nek elismer6s6rdl
(teljesft6sigazol6s) yagy az elismer6s megtagadrisrlr6l legk6sobb a Vrlllalkoz6 teljesftds6tol vagy
az errol sz6l6 ir6sbeli 6rtesitds kezhezvetel6t6l sz6mitott tizenot napon beliil fr6sban kdteles
nyilatkozni.
A Kbt. 135. $-6nak (2) bekezd6se alapjdn, ha a Vrillalkoz6 frrlsbeli 6rtesitds6re (k6szre jelentds)
a MegrendelS a szerzodesben az 6tad6s-6tvdteli eljrinis megkezdds6re meghatiirozotthatiridot
koveto tizencit napon beliil nem kezdi meg az ifiadils-fltv6teli eljrirrist, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vrillalkoz6 k6r6s6re a teljesft6sigazolilst koteles kiadni.
A 32212015- Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolg6ltatris kifizetds6re csak az
adott munkilra, munkar6szre vonatkoz6 teljesft6sigazoLis ki6llit6s6t k<ivetoen keri.ilhet sor.
Megrendel6 tartal6kkeretet nem hatiiroz meg.

3.3.

Irrinyad6jogszab6lyok:
a) az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l szol6 2007 .6vi CXXVII. torv6ny;
b) azadozirs rendj6r6l szolo2003. dvi XCII. tiirvdny 36/,{ g;
c) az iilamhdnartisrol szolo 201l. 6vi CXCV. torvdny;
d) az rillamhdnartdsrol sz6l6 torvdny vdgrehajt6srir6l sz6l6 368120l
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l. (XII. 31.) Korm.

rendelet.

e) a

2014-2020 programoziisi idoszakban

az

egyes eur6pai uni6s alapokb6l szarmaz6

tilmogatiisok felhaszn6lSs6nak rendjdrol sz616 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) az epitesi beruh6z6sok, valamint az epitesi beruh6zrisokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s mdrnoki
szolgriltat6sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szabilyair6l szol6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4.

Vrlllalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzild6s teljesit6sdvel osszeftiggdsben olyan
kolts6geket, amelyek a Kbt.62. $ (l) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek
nem megfelel5 tSrsasrig tekintet6ben mertilnek fel, 6s amelyek a V5llalkoz6 ad6koteles
jovedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak.

3.5. VSllalkoz6 a

szerzod5,s teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendelo szhmira megismerhetov6 teszi 6s a 9.5. pontban meghatirozott (a Kbt. 143. $ (3)
bekezd6se szerinti) iigyletekrol a Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti. A Kbt. 136. $ (2)
bekezd6se alapj6n a kiilfoldi ad6illetosdgri v6llalkoz6 kdteles a szerziSdl,shez a'r:a vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6srlgt6l a magyar ad6hat6s6g
kozvetleniil beszerezhet a nyertes aj6nlattevore vonatkoz6 adatokat az orsz|,gok k<jzotti
jogsegdly igdnybev6tele ndlki.i l.

3.6. A Kbt. 135. $-6nak (l) bekezd6se

alapj6n a MegrendelS aszerzod6s teljesft6sdnek elismerds6rol
(teljes(t6sigazol6s) vagy az elismer6s megtagad6srir6l legk6sobb a V6llalkoz6 teljesft6sdt6l vagy
az errSl sz6l6 irrlsbeli 6rtesftds kezhezveteldtol sz6mftott tizenot napon beliil frrisban koteles

nyilatkozni.

AKbt. 135.$-5nak(2)bekezdesealapj6n,haaV6llalkoz6irrisbeli6rtesitds6re(k6szrejelent6s)
a Megrendel6 a szerzbd6sben az irtadis-fitveteli elj6r6s megkezd6s6re meghat6rozott hatiridi\t
koveto tizencit napon beliil nem kezdi meg az irtadis-irtv6teli elj6r6st, vagy megkezdi, de l5
napon beliil nem fejezi be, a Vrillalkoz6 kdrds6re a teljesit6sigazolilst koteles kiadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. $-rinak megfelelSen az ellenszolg6ltatris kifizet6s6re csak az
adott munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesitdsigazolils kirillitrisit kcivetoen keriilhet sor.
3.7

. A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6nek megfelel6en a szerzSd6sen alapul6
ellenszolgriltatrlsb6l eredo tartozirsdval szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemti 6s lejrirt
krivetelds6t sz6mithatj a be.

4.

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendelo

ktitelezetts6ge a jelen szerzod6s aliir6s6t kriveto 3 (h5rom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informrici6 6s dokumentum ritadrisa, amely a V6llalkoz6 feladatainak
szerzodi,sszerti ell6t6s5hoz szi.iksdges, olyan m6don, amely azonosithat6vi teszi az ittadott
dokumentumokat, illetoleg ellenorizhet6en igazolja a Vrillalkoz6 fel6 tiirt6nt adat- 6s
informrici6szolgriltatrls tartalmiit. A Megrendelo k<jteles a jelen szerzSdds teljesit6se
szempontb6l fontos munkakcirt betolto munkatiirsait kijelolni 6s a Vrillalkoz6val val6
folyamatos krizremtikod6siikrdl gondoskodni.

4.2.

Megrendel6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sft6sitt celz6 v6llalkoz6i
munkav6gz6shez k6sedelem ndlkiil meghozza a sziiks6ges ddnt6seket, egyet6rt6se eset6n
j6v6hagyja az el6 terjesztett dokumentumok tartalmiit, illetve ellenvet6s eset6n kifog6sait
fr6sban, indokollssal elliwa k6zli V6llalkoz6val. A tov6bbitand6 dokumentumokat - azok
tartalmiival val6 egyet6rt6se esetdn - faxon, illewe post6n megkiildi az 6,rintettek r6sz6re,
azokban az esetekben amikor arra Vrillalkoz6 felk6ri.

4.3. A V6llalkoz6

kdteles a Megrendelo figyelm6t iriisban felhivni az esetleg cdlszeriitlen, vagy
szakszeriitlen utasit6sra. Ha a Megrendelo az utasitiishoz az irisban rogzitett figyelmeztet6s
ellen6re is ragaszkodik, figy az utasit6sb6l eredo k6rok Megrendel6t terhelik.
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5.

A Vdllalkoz6 jogai

6s kiitelezetts6gei

5.1. A Vrillalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzSd6s szerinti munk6kat megfelel6 mdrtdkben
megismerte 6s felm6rte, a sziiks6ges kiegdszfto tilekoztat6sokat megkapta, fgy a beadott
ajinlata teljes kdrti, 6s tudomrisul veszi, hogy kizirolag a fentiekben r6szletezettek szerint
tarthat csak ig6nyt a viilalkozoi dijrinak megemel6s6re. A nem megfelel6 felm6r6sb6l, vary
egy6b, pl. szrlmftrisi hib6b6l ad6d6 tcibblet munkat6telek miatt megt6rft6si ig6nnyel a
Megrendelovel szemben nem jogosult fell6pni.

5.2. A

Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a szerzodds megkcit6s6t k<jvetoen kriteles viselni annak
jogkovetkezm6ny6t, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hi6nyossSgrib6l ad6dik, melyet a
tole elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett eszlelnie kellett volna, de a szerzod6skotdst
megelozoen a kdzbeszerz6si elj6rris sorrin kiegdszito t5jdkoztat6s keretdben nem jelzett. A
v6llalkoz6i dij meghatrlrozhshnii figyelembe nem vett azon munk6k is, amely n6lkiil a mti

(6pftm6ny) rendeltetdsszerti haszniiatra alkalmas megval6sitilsa nem t<irt6nhet meg
(tobbletmunka) szint6n a V6llalkoz6t terhelik.

5.3. A V6llalkoz6

kijelenti azt is, hogy a munkiik nem megfelelo ismeret6re visszavezetheto okok
miatt semmilyen egy6b ttibblet-koveteldssel sem ldphet fel, kdsedelm6t ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezdsi munk6k alapjilt kepezo miiszaki dokumentiici6nak megfelelo kivitelezds
pontossrig66rt, teljessdg66rt, alkalmassrlg66rt 6s szabrilyoss6gridrt a V6llalkoz6 felel. A mtiszaki
dokument6ci6 azon hibijircrt, mely kello gondos 6ttekint6s esetdn a szerzodls megkotds6t
megeloz6en meg6llapithat6 lett volna, szint6n a VriLllalkoz6 felel.

5.4. A Vrillalkoz6i

dij tartalmazza - azdpitoipari kivitelez6sitevdkenys6gr5l sz6l6 19112009 (lX.l5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezd6s6ben irtakon feliil - minden olyan mriszakilag szi.iks6ges feladat
elvegzeset, esetlegesen sziiksdges enged6ly beszerz6sdt, felt6tel teljesit6sdt 6s azok kolts6g6t is,
amely a kiadott dokument6ci6k brirmely r6sz6b5l, rendelkez6sdb5l megrillapithat6an, vary a
jelen szerzod6s teljesit6s6hez, a mtiszaki rltadds-Stvdtelhez, tizembe helyez6shez, v6gleges
haszn6latba v6teldhez sztks6ges, fiiggetleniil att6l, hogy az adott feladat, felt6tel, illetve
munkanem a kiadott koltsdgvet6sben, vagy egy6b kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e,
vagy sem, |slvagy amelynek, term6szete folytrin, mriszaki nagys6grendje pontosan el6re nem
volt meghatirozhato.

5.5. A

Vrillalkoz6 a szerzod6s trlrgy6t k6pezo munk6kat jelen vrillalkoz6si szerzod6s feltdtelei
alapj6n vegzi el - a magyar 6s eur6pai uni6s szabv6nyok eloirSsai szerint - els6 osztiiyi
min6s6gben.

5.6. A vegzett munka vit6ja

eset6n, ha a vizsg6lat eredm6nye a V6llalkozo szilmdra elmarasztal6,
annak kcilts6g6t V6llalkoz6 kdteles viselni.

5.7. A

V6llalkoz6 feladata a kivitelez6si munkrikhoz sziiksdges valamennyi seg6dszerkezetek
telepft6se, helyszinen tart6sa, mozgatiisa 6s a kivitelez6s befejezdsekor a munkateriiletrdl, a
vrillalkoz6s munkav6gz6siteriiletdrol tdrt6no elt6volitrlssal. A V6llalkoz6 kotelezettsdge, hogy a
teriilet orz6s6rol sajrit kolts6g6re gondoskodj6k a munkakezddstol a munkatertilet
visszabocsiitris6ig (a miiszaki iltadils-iltvetel 6rv6nyes lezhrisit kdveto idopontig).

5.8. A

VSllalkoz6 koteles a szabvilnyok 6ltal eloirt ellenorzdseket folyamatosan elv6gezni, a
megrlllapitott hibrikat 6s hi6nyossrlgokat halad6ktalanul megsztintetni, az int6zkeddseket
dokument6lni.

5.9.

Amennyiben a kivitelezds sor6n, illetve a j6trlll6si idoszakban olyan hirinyossilgok deri.ilnek ki,
amelyek szakszenitlen munkav6gz6sre vagy csdkkent 6rt6kii anyagokra vezethetok vissza,

akkor ezeket Vrillalkoz6 felsz6lit6sra, azonnal t6rft6smentesen 6s eg6sz6ben
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koteles

megsziintetni, illetve a hib6s term6ket kdteles kicserdlni. Amennyiben Vrillalkoz6 l5 napon
beliil nem tesz eleget a felsz6lit6snak, Megrendelonek joga van a munk6t V6llalkoz6 krilts6g6re
elvdgeztetni, kijavittatn i.

5.10.

A Vrlllalkoz6 koteles munk6jrlt olyan gondosan megszervezni, hogy minden el5rel6that6
akad6ly idoben megsziintetheto legyen 6s ennek 6rdek6ben Megrendelo figyelmdt ezen
akaddly oztat6sokra i doben fe

5.1

I

h

ivj a.

l. A

V6llalkoz6 tevdkenys6ge alatt folyamatosan kdteles teljes konien 6s saj6t felelos
hat6skor6ben az 5wdnyes munkavddelmi 6s ttizv6delmi eloirrisokat betartani 6s betartatni,
dolgoz6i rdsz6,re a munkavddelmi eloir6sok szerinti eg6szs6giigyi vizsg6latokat elv6geztetni, a
munkavddelmi oktatSsokat megtartani, a sziiks6ges v6delmi 6s biaosit6 eszkdzoket
rendelkez6sre bocs6tani, alkalmazni 6s haszn6latukat folyamatosan ellenorizni.

5.12. A Vrlllalkoz6 munkavdgz6skor olyan gdpeket koteles tizemeltetni, amelyek az izembetartishoz
sziiks6ges 6rv6nyes enged6lyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziiks6ges kdpesitdst megszerezt6k,
eloirt zajkibocsrltrlsi hatrir6rtdket nem haladj6k meg.

6s amelyek a rendeletekben

5.13. A V6llalkoz6nakazanyagok 6s eszkozokmozgatLis6t 6s triroliis6t rigy kell vdgrehajtania, hogy
az igenybe vett kdzteriiletek 6s azok miitiirgyai k6rosodrist 6s s6riil6st ne szenvedjenek. Az
igdnybe vett kozteri.iletek helyrerlllit6s6val kapcsolatos minden tev6kenys6g a V6llalkoz6
feladata 6s azok kolts6gei is 6t terhelik.

5.14.

A

Vrillalkoz6 sajdt kolts6gdn tartozik biaositani a munkateri.ilet eszt6tikailag elfogadhat6
lehat6rol6s6t, ellenorz6sdt, megtenni az risszes 6sszerti l6p6st a k<irnyezet v6delm6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tev6kenys6gek vonatkoz6s6ban, valamint elkeri.ilni a szemdlyek,
kdzvagyon vagy milsok krir6t 6s s6ri.il6sdt, amelyet a l6gszennyezds, zaj vagy egy6b k6ros
kornyezeti hat6s okoz.

5.15. Amennyiben a MegrendelS c6lszenitlen vagy szakszertitlen utasitSst ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolg5ltatou), a V6llalkoz6 k<jteles ot erre irisban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelo az utasithsit a figyelmeztet6s ellen6re fenntartja, ttry a V6llalkoz6 a munkiit a
Megrendelo utasft6sa szerint, a Megrendelo kock6zatira vegzi el, vagy vhlasztisa szerint
el6llhat a szerzoddstSl. A figyelmeztet6s elmulaszt6s6b6l eredo k6rdrt a V6llalkoz6 a felelos. A
V6llalkoz6 koteles megtagadni az utasft6s teljesit6s6t, ha annak vdgrehajtrisa jogszab6ly vagy
hat6srlgi hatirozat megs6rtds6hezvezetne, vagy vesz6lyeiletne m6sok szem6ly6t vagy vagyoniit.

5.16.

A

bontrlsb6l ds 6pit6sbol szirmaz6 tcirmeldket, hullad6kot az epitkezes teriilet6rol hat6s6gi
enged6llyel rendelkezo, rendezett lerak6ba kell elsz6llitani, 6s be kell tartani az 6pft6si 6s
bontrisi hullad6k kezel6sdnek r6szletes szabiilyair6l szolo 4512004. (Yll.26) BM-KVvM
egyiittes rendelet eloirrisait.

5.17. A felvonul6s jellegri szolg6ltat6sok 6s ldtesitm6nyek megval6sitrisa - amennyiben sziiks6ges a
teljesit6s6hez - aYiilalkozo feladatit kdpezi. A beruh6z6s befejezdse utiin a felvonul6si tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes mell6kl6tesitm6nyeket el kell bontani, 6s az eredeti rlllapotot
helyre kell rillitani.
5.18.

A

Vrillalkoz6 a szerzod6s teljesit6se sor6n az MSZ EN ISO 9001:2015 minos6gir6nyit5si
tanfsitviiny, az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi eg6szs6gvedelmi 6s biaonsigi
ir6nyittisi rendszer szerinti tanrisitvSny, 6s az MSZ EN ISO 50001:2012 (vagy azzal
egyen6rt6kri) energiair6nyit6si rendszerre vonatkoz6 min6sdgbiaosftrisi tan0sftv6ny, tovibbh az
ISO 14001 kornyezetv6delmi vezet6si rendszernek val6 megfelel6s6get igazol6, fiiggetlen
szervezet 6ltal kiellftott (vagy dz Eur6pai Uni6 mris tag6llam6ban bejegyzett szervezettbl
szdrmaz6 egyen6rt6kii), ,,K<izmiihii6zatok 6s kozm[i l6tes(tm6nyek" 6rv6nyessdgi teri.iletre
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kiterjedo, drvdnyben l6vo tanrisitvriny alkalmazi.si..al vagy az Eur6pai Uni6 miis tag5llamSb6l
szirrnaz6, a fentiekkel egyen6rt6kti tanrisiwriny vagy egydb, a fentiekkel egyen6rt6kti
i ntdzked6 sek alkalmazdsil a I kcite es e lj rlrn i.
A Vrillalkoz6 nevdre sz6l6, jelen pont szerinti tanrisftv6nyok vagy az Europai Uni6 m6s
tagiilamflbol szirmaz6, a fentiekkel egyen6rt6kii tanfsitv6nyok egyszerti milsolatiit vagy egy6b,
azon fentiekkel egyen6rt6k[i int6zked6sek bemutatiisa jelen szerzldds elvSlaszthatatlan
mell6klete.
I

5.19. Alvrillalkoz6k, teljesftdsi seg6dek, az alkalmassitg igazolils6hoz bemutatott, ds az 6rtdkel6si
rdszszempontra megajiinlott szakemberek, egydb kozrem[ikodok (a tovrlbbiakban: alvrillalkoz6)
i96nybev6tele:

5.19.1. Az alviillalkoz6i teljesitds osszesftett arinya nem haladhada meg a szerzod6s 6rt6k6nek
65%-6t. Az alviillalkoz6knak a szerzod9,s teljesft6s6ben val6 reszvetele arinyirt az
hathrozza meg, hogy milyen ariinyban r6szesiilnek a szerzod6s illtaLinos forgalmi ad6
n6lkiil sziimitott el lendrtdk6b5l.
5.19.2. A Vrillalkoz6 a teljesit6shez a kozbeszerzlsi elj6r6sban az alkalmass6g6nak igazolisirban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezddse szerint az eljirisban bemutatott
k<itelezetts6gvSllaliisnak megfeleloen, valamint a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt
esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint k<jteles a teljesit6sbe bevonni az
alkalmassiig igazohlsrihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be miis (ide6rtve az irtalakuli.s,
egyesiil6s, szdtvSl6s ftjrln tortdnt jogut6dl6s eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szervezet vagy
szakember n6lkiil vagy a helyette bevont rij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a kozbeszerz6si elj6r6sban az adolt alkalmassilgi kovetelm6ny tekintet6ben
bemutatott adatok alapjrin a Megrendelo, mint aj6nlatk6rd sztikitette az eljfrilsban r6szt
vev6 gazdas5gi szereplok sziim6t, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyen6rt6kii
m6don megfelel - azoknak az alkalmassiigi kovetelm6nyeknek, amelyeknek a Vrlllalkoz6 a
kozbeszerz5,si eljSr6sban az adolt szervezettel vagy szakemberrel egyi.itt felelt meg.
5.19.3.

A

V6llalkoz6 a szerzldes megkcit6sdnek idopontj6ban, majd - a k6s6bb bevont
alv6llalkoz6k tekintet6ben - a szerzSd6s teljesft6s6nek idotartama alatt koteles el6zetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely rdszt vesz a szerzod6s
teljesit6s6ben, 6s - ha a megelozo kozbeszerz6si elj6r6sban az adott alv6llalkoz6t m6g nem
nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkozni vagy az 6rintett alv6llalkoz6 nyilatkozatdt
benyrijtani arr6l is, hogy az iitala igenybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll a megelozo
kozb e szer z6,s i e lj 616 s ban elo irt kizilr 6 o ko k h atrl y a al att.
I

5.19.4.

A

teljesitdsben rdszt vevo alvrillalkoz6 nem vehet ig6nybe

az alviilalkozoi

szerzodes

6rt6k6nek 65%-6t meghalad6 m6rt6kben tovrlbbi krjzremtikodot.

5.19.5. A kozbeszerz6si eljrirrisban az 6rtdkel6si rdszszempontra megajiinlott,5.20. pont 6s 5.21.
pont szerinti szakemberek helyett akkor vonhat6 be mrls szakember, ha a Vrlllalkozo 6,ltal
bevont rij szakember az eredeti szakemberrel egyen6rt6kii m6don megfelel a V6llalkoz6
ajinlata szerinti szakmai tapasztalatnak. A szakember ilyen m6don tortdnS cser6je eset6n a
V6llalkoz6nak be kell mutatnia az [j szakember r6szletes szakmai on6letrajzrit.

5.20. A Vrlllalkoz6 iiltal a szerzodds teljesft6sdbe bevont Szemes Tibor min6s6gellenorz6s6rt felelos
szakember 0 6v k<izmii6pft6si munk6khoz kapcsol6d6 minosegbiAosft6si vagy min6s6gtigyi
szakmai tap asztal attal rende I kez ik.

5.21. A Vrlllalkoz6 6ltal a szerzodes teljesit6s6be bevont Szilv6s lstv6n projektvezeto szakember 0 6v
kozm ti6 p f tds i m un krikba n szerzett szakmai tap asztalattal rende I kezi k.
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5.22. A V6llalkoz6 a kiirnyezetvddelmi vrlllallsok teljesit6s6t a szerzodds teljesit6se soriin friisban
dokumentrllni koteles. Ennek sor6n a Vrillalkozo koteles az iiltala tett kornyezewddelmi
v6llal6sok teljesi.il6s6nek ellenorizhetosdge 6rdek6ben a teljesit6s megkezd6s6nek napjSt6l
sziimitott l4 naponta frilsban jelent6st kdsziteni, amelyben rdgziti a v6llakisai teljesiilds6t,
illetoleg amely tartalmazza a teljesiil6st igazol6 kieg6szito dokumentumokat. A Megrendelo 7
napon beliil ir6sban nyilatkozik a jelentds elfogadrisrir6l, vagy annak kieg6szitds6t k6ri, rijabb 7
napos hatiiridovel.
6. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

6.2.

K6sedelmi kotb6r:
V6llalkoz6 a Ptk.6:186. $-rlnak megfelel6en k6sedelem esetdre minden kdsedelmes naptSri nap
utdn, a kdsedelembe es6s idopontj6t6l a t6nyleges teljesit6s napjriig a szerzdd6s szerinti,
rlltal6nos forgalmi ad6 n6lktl szilmftott ellenszolgSltat6s I %o-alnaptiri nap m6rtdkii kdsedelmi
kotb6r fizet6s6t v6llalja. Megrendelo a k6sedelmi kdtb6r 6sszeg6t maximum 30 nap k6sedelemig
drvenyesfti. A 30 napot meghalad6 k6sedelem esetdn - a k6sedelemb6l eredo 6s a k6sedelemmel
okozott k6rok megt6ritds6re vonatkoz6 Megrendeloi ig6nyeket nem 6rintve - Megrendelo
fenntartja a szerz6dds rendkivi.ili felmondiisilnak, vagy az atttol val6 el6ll6s jog5t, mivel a 30
napot meghalad6 k6sedelmet a felek srilyos szerz6d6sszeg6snek tekintik. A Felek kdtb6r
6rv6nyesitds6t megalapoz6 k6sedelemnek tekintik, ha a Vrillalkoz6 felsz6lit6sra sem vonja be az
5.20., vagy az 5.21. pont szerinti szakembereket a teljesit6sbe, vagy az l.l. pont szerinti
krirnyezetv6delm i vril I alSsait nem te ljesiti.
MeghirisuLlsi kotb6r:

A

szerzodds a Vrillalkoz6 6rdekkor6ben felmeriilo olyan okb6l tortdno meghirisul6sa esetdn,
amely6rt felelos, a Vrillalkoz6 a Ptk.6:186. $-rlnak megfeleloen a szerzodds szerinti, rlltal6nos
forgalmi ad6 n6lki.il sziimftott ellenszolg6ltat6s 30 oh-6nak megfelel6 m6rtdkben meghirisukisi
kotber fizet6s6t v6llalja. A szerzod6s akkor tekintheto meghifisultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesitdst jogos/m6lt6nyolhat6 ok n6lki.il megtagadja
- a teljesitds kizhr6lag a V6llalkoz6 drdekkor6ben felmertilt okb6l lehetetleniil el
- 30 napot meghalad6 k6sedelem esetdn Megrendelo 6l a rendkfviili felmond6s, vagy az attol
val6 e16lkis jog5val.

6.3.

A k<itb6r 6rv6nyesit6s6nek m6dja:
A Megrendelo kotb6rig6ny 6rv6nyesitdsre vonatkoz6 egyoldali fr6sbelijognyilatkozatbnak - az
ok megjelolds6n tril - r6szletesen tartalmaznia kell a kdtb6r 6rv6nyesft6sdt megalapoz6 t6nyeket,
valamint a kdtbdrez6ssel 6rintett tev6kenys6gek megjekil6s6t. A Megrendelo az 6rvdnyesfthet6
kotb6r megfizetdsdig jogosult az adott megrendelds teljesit6s6nek igazollsii a kdtbdr
megfi zetds6ig megtagadni.

6.4.

ElSleg-visszafizet6si biaosit6k:
A Vrlllalkoz6 el6leg ig6nyl6se eset6n azigenyelt elolegnek a Kbt. 135. $ (7) bekezd6sdben eloirt
SYo-on feli.ili r6szdnek megfelelo m6rt6kti, a Megrendelo javilra sz6l6, a Kbt. 134. $ (6)
bekezd6se szerinti biztosit6kot bocsit a Megrendel6 rendelkezdsdre. MegrendelS a Kbt. 134. $
(6) bekezd6s b) pontj6nak megfeleloen elfogadja a VSllalkoz6 cdgjegyzdsre jogosult vezeto

tiszts6gviseloj6nek vagy legalitbb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6 tulajdonos6nak,
vagy egyiittesen legal6bb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkezS term6szetes szem6ly
tulajdonosainak kezessdgv6llakisrlt is. A biaosftdk nyrijthat6 a Kbt. 134. S (6) bekezd6s a)
pontj6ban meghat6rozott formiikban is.

6.5.

Teljesit6si biaosft6k:

A V6llalkoz6 a teljesit6s biztosftdkakdnt a szerzod6s

szerinti, SltaLlnos forgalmi ad6 n6lkiil

szimitott ellenszolg6ltatils 5Yo-6nak megfelelo m6rtdkii teljesit6si bizositdkot
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bocs6t

A teljesit6si biztosit6k - a V6llalkoz6 vilasztbsa szerint - a Kbt.

134. $ (6)
pontja
amelyet
legkdsobb
a
szerzodds
szerinti
form6ban
biztosfthat6,
a)
hatrllybal6p6s6ig kell rendelkezdsre bocsiitani, illetve igazolni. A teljesit6si biaosit6k
rendelkezdsre bocsiit6sa a szerz6d6s hat6lybal6p6sdnek felt6tele. A teljesit6si biaosit6knak a
teljesft6si hatrirido utols6 napjirt k<jveto 30. napig drv6nyesnek 6s lehfvhat6nak kell lennie,
rendelkez6sre.
bekezdds6nek

illet6leg rendelkez6sre kell rlllnia.

6.6.

J6trillSs:

A V6llalkozo azifiadott munkardszekre 36 h6nap j6trill6st v6llal, j6t6ll6sijegy kibocsirtirsixal.

6.7.

J6t5ll6si biztosit6k:

A V6llalkozo a j6t6ll6si igdnyek biztosit6kakdnt a szerz6dds szerinti, illtaliinos forgalmi ad6
5Yo-6nak megfelelo mdrt6kii j6t6ll6si biaosit6kot bocs6t a
j6t6ll6si
biaosit6k - a V6llalkozo viiasztitsa szerint - a Kbt. 134.
Megrendelo rendelkez6s6re. A
$ (6) bekezd6s6nek a) ponda szerinti form6ban biztosithat6, amelyet legk6s6bb a teljesft6s
idopontjrlban, azaz a szerzodesben rdgzitett teljesit6si hat6rid6ig kell rendelkezdsre bocs6tani,
illetve igazolni. A j6t6llisi biztosft6k rendelkez6sre bocsiitiisa a teljesft6s igazolishnak felt6tele.
A j6t6ll5si biaosit6knak a j6tAll6si ido utols5 napjrit k6vet5 15. napig 6rvenyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illetoleg rendelkezdsre kell 6llnia.

n6lkiil sz6mitott ellenszolgriltatis

6.8.

Amennyiben a Vrlllalkozo a 6.6. pont szerinti j6t6ll5si jegyet a miiszaki ifiadis-iiveteli eljrir6s

lezirhsdig nem adja 6t

a

Megrendelonek,

a teljesit6sigazolils nem adhat6 ki, illetoleg a

Megrendelo a 6.I . pont szerint k6sedelmi kotb6rt erv6nyesit.

6.9. A V6llalkozo viillalja, hogy a

szavatoss6gi 6s j6t6ll6si idoszak tartamiin beli.il brirmely, a
felismert
hiba
orvosliisSt
a bejelent6st kdveto 2 munkanapon beli.il megkezdi
Megrendel6 6ltal
(kisz6ll6si id6).

6.10. Amennyiben a VSllalkozo a6.9. pontban meghat6rozott hatrlridon beltil nem kezdi meg a hiba
orvosl6s6t, a Megrendelo jogosult a hib6t a j6t6ll6si biaosit6k felhasznrlllsiwal a Vrillalkoz6
kdlts6g6n m6ssal kijavittatni.
6.11. B6rmely nem szerzodl,sszerti teljesit6s jogfenntart6s n6lkiili elfogad6sa a Megrendel5 r6sz6rol
nem 6rtelmezheto joglemondiisk6nt azon ig6nyekr6l, amelyek a Megrendelot a szerzSd6sszeg6s
kovetkezm6nyek6nt megi I letik.

7.

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

7.1.

A V6llalkoz6 elfogadja az Allami Sz6mvev5sz6k, a Kormiinyzati Ellenorz6si Hivatal, tov6bb6 a
t6mogat6s felhaszn6kisrinak ellenorzdslre feljogosftott szervezetek ellenorz6si jogosults6g6t,
illewe - a k<izp6nzek felhaszn6kisrinak nyilvrinoss5gir6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelm6ben - a
megk<itend6 szerzod6s l6nyeges tartalm6ra vonatkoz6an a trij6koztatr{st fizleti titokra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e kovetelm6nyeket a szerzod6s teljesft6s6be bevonni kiv6nt
valamennyi alvSllalkoz6val szemben is 6rvdnyesfti.

7

.2.

A Felek tudomSsul veszik, hogy a Kbt. 43. $ ( I ) bekezd6s6nek d) pontja alapj6n jelen szerzSd6s
nyilv6nos, annak tartalm6val 6s teljesit6s6vel kapcsolatos t6j6koztaths izleti titok cim6n nem
tagadhat6 meg.

7

.3. A jelen szerzSd6s teljesft6se

sor6n

a

Megrendel6 r6sz6r6l

megrendeldsre, 6s a teljesit6s igazolilshra jogosult szem6ly:

Laklzi Gi b o r v 6 ros iize m e I te t 6s i o szthlyv ezetd
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri Viiros Polg6rmesteri Hivatala
Oldal

ll/14

a

Vrlllalkoz6

utasft6s6ra,

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

A jelen szerzodds teljesit6se sor6n a Vrillalkoz6 r6sz6r6l aszerzodds kapcsrin nyilatkozatt6telre
6s kapcsolattart5sra

jogosult szemdly:

Takics Sindor iigyvezet6
Levdlcfm: 9700 Szombathely, M6rleg utca2.
Telefon: +36-7 0131 4-4842

Fax +36-941320-431
e-mail: info@szkendo.hu

7.4. A V6llalkoz6

kijelenti, hogy e szerzodf,s mell6klet6t kepezo, az illlamhitnartSsr6l sz6l6 201 l.
6vi CXCV. tdrv6ny 41. $ (6) bekezd6s6ben 6s 50. $ (l) bekezd6s c) pontj6ban foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozata alapjin a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVL torv6ny 3. $ (l )
bekezd6s 1. pontja szerinti 6tl6that6 szervezetnek minSsi.il.

8.

A, szerz6d6s m6dositrisa

Felek csak a Kbt. l4l. $-5ban meghat6rozott esetekben 6s felt6telekkel m6dosithatj6k a
szerzoddsnek a felhivSs, a krizbeszerzdsi dokumentumok felt6telei, illet6leg az ajhnlat tartalma
alapj 6n meghatiirozott r6sz6t.

8.1. A

8.2. A Felek rdgzftik,

hogy nem minostil a szerzSdds m6dositiisnak a7.3. pontban meghatirozott

kapcsolattart6 szem6lyben, illetoleg az el6rhet6s6gben bek<ivetkezett b6rmely

9.

viitozts.

Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerz6d6s

a teljesft6ssel, a szerzbdds idotartam6nak lej6rat6val, b6rmelyik f6l jogut6d

megsziin6s6vel,
sziinik meg.

a teljesit6s

n6lkiili

lehetetlennd viiliisiival, illetoleg azonnali hat6lyri felmondiissal

9.2.

B6rmelyik f6l jogosult a jelen szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani a mrisik f6l s0lyos
szerzoddsszeg6se eset6n. A stilyos szerzoddsszeg6s eseteit a 9.3. 6s a9.4. ponthatfirozzameg.

9.3.

A V6llalkoz6 r6sz6r6l aszerzodls sflyos megsdrtdsdtjelenti, ha
a) V6llalkoz6 a teljesft6st jogos/m6lt6nyolhat6 ok ndlkiil megtagadja
b) a teljesit6s kiz6r6lag a Vrlllalkoz6 drdekkor6ben felmeri.ilt okb6l lehetetleni.il el

c)

9.4.

30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n.

A Megrendel6 r6sz6r6l aszerzodds srilyos megs6rt6s6t jelenti
a) az egyittmtik<id6si szab6lyoknak a V6llalkoz6 szerzod6sszerii teljesftds6t lehetetlenn6 tev6
megs6rt6se,

a

Megrendelo a Villlalkoz6 fizet6si felsz6lit6sa ellendre esed6kess6 v6lt fizetdsi
kdtelezetts6g6nek neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi idopontot kcivet6 60 napot

b) ha

meghalad6an sem tesz eleget.

9.5.

MegrendelS jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani - ha szi.iks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodl,ssel drintett feladata elklt6s6r6l gondoskodni
tudjon -, ha
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a) a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fennSll a Kbt. 62. $

(I

) bekezd6s k) pont kb) alpond6ban meghathrozott felt6tel;

b) a V6llalkoz6 kozvetetten vagy kcizvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely
tekintet6ben fennrilla Kbt. 62. $

(l)

bekezdds k) pont kb) alpondriban meghatirozott felt6tel.

9.6. A Kbt. 143. $ (l)

bekezd6s6nek megfelel6en a Megrendeloaszerzod6st felmondhatja,vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodestol el6llhat, ha:
a) feltdtleniil szi.iks6ges a szerzSd6s olyan l6nyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a Kbt. l4l. $
alapj6n [j k<izbeszerzdsi elj6r6st kell lefolytatni;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. $-riban foglaltak betartils6t, vagy a VSllalkoz6
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.

c)

$-6ban foglaltaknak,

Y

agy

az EUMSZ 258. cikke

alapjrin

a

kozbeszerz6s szab6lyainak megszeg6se miatt

kcitelezetts6gszegdsi elj6rris indult vagy az Europai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258. cikke

alapjrln inditott elj6r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 valamely
kotelezetts6g tekintetdben kotelezettsdgszeg6s t<irt6nt, 6s a bir6sig 6ltal meg5llapitott
jogsdrt6s miatt a szerzodfls nem semmis.

9.7.

Megrendelo kdteles a szerzod6st felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,
ha a szerzod6s megkot6s6t kovetSen jut tudomrisiira, hogy a Vrlllalkoz6 tekintet6ben a
kozbeszerzesi elj6rris sorrin kiziir6 ok rillt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna z6rni a k<izbeszerzdsi
eljArrlsb6l.

9.8.

Ha a Megrendelo a v6llalkozrisi szerzod5,st a fentiek alapj6n felmondja, rigy a V6llalkoz6 6s a
Megrendelo kozott elsz6molSsi jogviszony keletkezik. A Megrendelo felm6ri a Vrlllalkoz6 rlltal

a

felmond6sig szakszertien 6s megfelelo min6s6gben elvegzett feladatokat irweszi

6s

ellen6rt6kdt a Viillalkoz6nak megl6riti. A Megrendelo az elozo m6dszerrel 6wett 6s felm6rt
munk6k ellen6rt6kdbol levonja azt a kirfrt, amely a hib6s vagy szakszertitlen munkar6szek
kijavit6srlb6l, illetve mris vrlllalkoz6 munkdba tdrt6no bevonris6b6l erednek.

10.

Zir6

l0.l

.

10.2.

rendelkez6sek

Jelen szerz6d6s kizirolag a felek iital aliLirt megrillapod6s [tj6n m6dosithat6. Sz6beli m6dosit6s,
nyilatkozat, mell6k- vagy h6u6r-meg6llapod6s drvdnytelen.

A

Felek megrillapodnak abban, hogy a kozrittiik felmertil6 esetleges jogvit6t - fokozott
egyiittmiikdd6si kotelezetts6g mellett - trirgyal6sos riton pr6brlljrlk meg rendezni, ennek
eredm6ny,telensdge eset6re a jogvita eldont6sdre hat6sk<irt6l fiiggoen kikotik a Szombathelyi
Jrlrrlsbf r6s6g, i I let6leg a Szombathe lyi Ttirv6nyszdk i I let6kess6g6t.

10.3. A jelen szerz6des elv6laszthatatlan mell6klet6t k6pezi az ajhnlattdteli felhiv6s, a kozbeszerz6si
dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleirdrs), az eljirils soriin feltett k6rddsek 6s
azokra adott v5laszok, a p6nziigyi-mtiszaki iitemez6s, valamint a V6llalkoz6 ajimlata.
10.4. Jelen szerzodes magyar nyelven k6sztilt. A szerz6d6s bdrmilyen 6rtelmez6se esetdn a magyar
nyelv szabSlyai 6rv6nyesek.
10.5.

A jelen

szerzod6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6 2013.6vi V. ttirv6ny. (Ptk.), valamint
a 3.3. pontban felsorolt jogszab6lyok rendelkez6sei az ir6nyad6k.
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10.6 Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkormiinyzata kdtelezetts6gv6llal6si, ellenjegyz6si
utalvfinyozirsi 6s drv6nyesit6si elj6rrls6r6l szolo 412014. (XI.l7.) sz6mri polg6rmesteri utasit6s
alapj6n jelen szerzodds akiirdsrlra Ill6s Kriroly alpolg6rmester jogosult.
11. Hat6tybal6p6s
Jelen szerzod6s mindkdt f6l 6ltali al6fnlsrinak napj6n l6p hatrilyba.

A Felek a jelen szerzoddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot cegszeni alilfrilsukkal hagyjrik
j6v6. Jelen szerzodds 4 (n6gy) eredeti p6ld6nyban kdsziilt, amelybol I (egy) eredeti p6ld6ny a
V6llalkoz6t, 3 (h5rom) pdldrlny pedig a Megrendelot illeti meg.
Szombathely. 201 8.
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