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koz<itt az alulirott helyen 6s napon a kd,vetkezo felt6telekkel:

1.

A szerz6d6s tirgya

Ll. A

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint aj6nlatkdr6 ,l TOP-6.3.3-15-SH[-2016-00001
khdszdmil ,,Szombathely bel- ds csapaddkvlz vddelmi rendszerdnek fejlesztdse" c[mii projekt
keret,lben megval6sul6 dpitdsi munkdk vdllalkozdsi szerzddds keretdben " t6rgyban a
kdzbeszerzf,sekrSl s2o162015.6vi CXLIII. t<irv6ny (a tov6bbiakban Kbt.) ll3. $ (l) bekezd6se
alapj6n lefolytatott k<izbeszerz6si eljrlr6sban hozott dont6s6nek megfeleloen a 2. r6sz
vonatkoziisSban a Vrillalkoz6val kdt szerzod6st.

A

kdzbeszerz6si eljrlriis soriin alkalmazott 6rt6kel6si szempontokra tekintettel Vrlllalkoz6

ajhnlatimak 6rt6kel6sre keriil6 elemei az alilbbiak:

R6szszempont
(HUF)
l. Osszesitett nett6 rir
2. J6thlli"si ido m6rt6ke (h6nap - a teljesit6stol szdmitott min.
36 h6, max.60 h6)
3. A szavatoss6gi 6s j6trilLisi id6szak tartamiin beliil b6rmely a
Megrendelo rlltal felismert hiba V6llalkoz6 rlltali orvoslis6nak
megkezd6si idopontja, a bejelent6st kovetoen (min. I
munkanap, max. 5 munkanap) kiszrllkisi ido, (munkanap)
4. A szerzod6s teljesit6s6ben r6szt vevo minosdgellenorz6s6rt
fele los szakember kozmridp it6si munkrikhoz kapcso 16d6,
alkalmassilgi felt6te len fel i.i I i tobblet m i nos6gb iztositris i vagy
minosdeiieyi szakmai tapasztalata (h6nap. max.48 h6nap)
5. A szerzod6s teliesites6ben r6szt vevo proiektvezeto
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Mesai6nl6s
54.068.166"- Ft
36 h6
2 munkanap

0 h6nap

0 h6nap

szakember kozm ii6p itds i m unk6kba n szerzett, al kal mass6gi
I en fel ii I i tribb let szakmai tapasztalata (h6nap, max. 4 8
h6nap)
6. Kornyezetvddelmi v6l lal6sok szama:
fe ltdte

8db

6. A V6llalkoz6 kornyezetvddelmi v5llaLisai
Vizsg5lati elem

MegairinLis

Forgalom 6s kozriti infrastruktfira fenntartSsa
6rdek6ben tett int6zked6sek

V6llalja sziliird, vagy legakibb zizotl

burkolatf killtdri felvonul6si
kialakit6s6t,

iI

V6llalja a

k5

teriilet

letve i gdnybev6tel6t.

szrlllit5jrlrmrivek kiz5r6lag

kapacitrisuk, teherbiriisuk legal6bb 7}%-itt
e 16ro kihaszn6ltsiig me I lett tdrtdn6 mozgatisirt
a fuvarsz6mok csokkent6se 6rdek6ben.
LegalSbb SDYo-ban v6llalja kizirolag EURO

III vagy ann6l korszeriibb

norm6nak megfelelo

teherg6pi 6rmiivek alkal m azdsit.

Talajszennyez6s csokkent6se 6rdek6ben tett

A

intdzked6sek

hidraulikacsoveinek, esetleges ken6anyag-

helyszfnen dolgoz6

munkag6pek

szivirgbsinak napi, fr6sban dokument6lt
el

lenorz6s6nek vril laLisa.

A jdrmrivek, munkag6pek tankoliisa kizhrolag
szil6rd, burkolt talajon az adoll munkateriilet
felvonuliisi teriilet6n az esetleges azonnal
k6rmentesft6sre alkalmas kcirnyezetben

tort6nik, vagy ki6pftett

iizemanyagtdlto

6llomiison.

Hulladdkgazdrilkodris, az 6rintett kozteriilet, Epitdsi hullad6kok rijrahasznositrisrlnak
telepiildsr6sz 6,s
a
kivitelez6s v6llal6sa legal6bb a keletkezett osszes 6pit6si

hulladdkgazdrllkod6s6nak

zavartalansSga

hul lad6k trimeg6nek SYo-ihan.

6rdek6ben tett int6zkeddsek

V6llalja, hogy az 6ves krjtelez6
g6pkarbantart6son tfl minden projektelem
megkezddsekor a munkaterl.iletre szrll I it6s elou

a

g6pek ifindzdse, karbantart6sa,

javft6sa megtort6nik

az

sziiksdges
esetleges

olaj folyrlsok megeloz6se 6rdek6ben.

A

munkateriileten

a

nyertes ajiinlattevo, 6s
kommun6lis

alviillalkoz6i iital termelt
hu

1.2.

I

lad6k

sze

lektiv gyrij t6s6nek b iaosftrisa.

A Vrlllalkoz6 az igenyelt feladatok ellitris6t - a Megrendelo ig6nyeit figyelembe v6ve, a jelen

szerz6d6sben rdgzitett fe lt6telekkel - vril lalj a.

L3. A szerzod6sthrgya:

A TOP-6.3.3-15-SHl-2016-00001 k6dszrlmri,,szombathely bel-

6s csapaddkvfz v6delmi rendszer6nek
fejleszt6se" cfmti projekt keretdben megval6su16 6pit6si munkrik v6gz6se a Joskar-Ola lak6telepen.

A beruh6zds r6szletes felt6teleit a szerz6dds mell6klet6t kepezo mtiszaki leirbstartalmazza.
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1.3, pont szerinti feladatok rdszletes mtiszaki leir6s6t a kdzbeszerzesi eljirits sor6n
rendelkezdsre bocs6tott kozbeszerzdsi dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzod6s

1.4.

Az

elviilaszthatatlan mel ldkletei.
1.5. A teljesftds helye:
Magyarorsz 69, 97 00 Szombathely,

Joskar-OIa lak6telep: Szombathely 861217 ., 86 19., 8612125. hrsz.

A szerzdd6s id6tartama:
A teljesitesi vdghat6rid6: szerzodds hatrilybal6p6sdtol sz6mitott 300. nap.
2.

3. V6llalkoz6si

dij, fizet6si felt6telek

3.1. A Felek

meg6llapodnak abban, hogy a Yillalkozot az 1.3. pontban megielolt feladatok
ell6trls66rt osszesen 54.068.166,- Ft + 27% afa, azaz otvenn6gymilli6-hatvannyolcezerszdzhatvanhat forint + 2'7o 6fa mdrt6kii v6llalkoz6si dij illeti meg.
Az egyes reszfeladatokra vonatkozo viillalkozrisi dij a csatolt rdszletes kolts6gvet6s szerint.

A v6llalkoz6si dij tartalnazza a felhiv6sban

6s a dokumentdci6ban meghatdrozott valamennyi
feladat ellendrtdkdt. A v6llalkozSsi dfj emellett tartalmazza a szerzodd,sszerti teljesit6shez
szilks6ges, a feladatleirilsban nreghatiirozott mennyis6gi 6s minos6gi elvrir6sok szerinti
valamennyi kolts6get. A sz6mla kifizetds6nek felt6tele a Megrendelo 6ltal al6irt, a
szerzoddsszeni teljesitdsre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s. A teljesitdsigazol6st 2 (kett6)
peld6nyban kell elkdsziteni. A szhmlit egy eredeti ds k6t mdsolati pdld5nyban kell benyrijtani.

Utolagos sz6mszaki-, mennyisdgi-, 6s miiszaki dszrev6telekre val6 hivatkoz6ssal a v6llalkoz6i

dij

6s a hat6rido nem m6dosithat6.

Az trtalilnyir fedezetet nyfijt mindazon munkiik elvdgz6s6re 6s felmeri.ilo koltsdgekre, amelyek
sziiksegesek az l. pontban meghatfuozott munk6k szerzoddsszerii, szakszerii 6s komplett
megval6sft6s6hoz. A V6llalkozo a szerzodeses 6ron feltil semmilyen cimen tobbletkolts6get nem
6rv6nyesithet.

Abban az esetben, arnennyiben a V6'llalkoz6 a v6llalkozoi dijat alulprognosrtizhlta, az ebbol
eredo pluszkolts6geket, kiaddsokat stb. nem h6rithatja 6t a Megrendelore ds ez nem mentesiti a
teljesitesi kotelezettsdg a16l. A nett6 v6llalkoz5si dijon feliil a Megrendelovel szemben csak az
dltaliinos forgahni ad6 (6fa) 6rv6nyesftheto. A szirmlfnisira es a pdnztigyi teljesit6sre
egyebekben a teljesitds idopontj6ban hat6lyos ifaszabiilyok 6s rlfa o/o alapjim keri.ilhet sor.

3.2 A

Megrendelo a jelen szerzodds ellendrtdkdt a TOP-6.3.3-15-SHl-2016-00001 k6dsz6mri
,,Szombathely bel- ds csapaddkviz v6dehni rendszerdnek fejlesztdse" cimri projekt keret6ben
e lnyert t6mogat6sb6l ftnanszirozza.
A szerzodds ut6fi nansziroz6st.

A V6llalkoz6

h6rom reszszitmliri. 6s egy vdgsz6ml6t jogosult benytjtania kovetkezo iitemez6s

szerint:

- I. reszsz6mla:

a teljesitds 25 %-os k6szi.ilts6gdn6l a kivitelez6si dij nett6 dsszegenek 25 %o-a
6rtdkben;
- ll. reszszirmla: a teljesitds 50 %-os k6sztiltsdg6ndl a kivitelez6si dij nett6 osszegdnek25 o/o-a
6rt6kben;
- III. rdszszdmla: a teljesftds 75 o/o-os kdsziilts6gdndl a kivitelez6si dij nett6 osszegenek25 Yo-a
6rtdkben;
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- V6gszrlmla: a teljesitds 100 o4-os kdsztiltsdgdndl a kivitelez6si dij nett6

cisszegenek 25 o/o-a

6rt6kben.
szhml|zAsra a leigazolt teljes(t6st kovet6en keriilhet sor. A teljesit6st igazolo okirat a sz6mla
mell6kletdt kell, hogy kepezze. A vdgsz6mlit az elolegsz6ml6val csokkentett mdrtdkben kell

A

ki6llitani.
szimlSzirsra a leigazolt teljesit6st kcivetoen van lehetosdg. A teljesitdst igazo16 okirat a sz6mla
mell6klet6t kel[, hogy kdpezze.
Amennyiben a sz6mla lartalmaz a projekt kereteben elsz6molhat6 ds nem elsz6molhat6
kdltsdgeket is, akkor ezeket a kdlts6geket sz6mlSn beliil k6rjiik kiilon tdtelk6nt megbontva

A

szerepeltetni.

Kivitelezo a szirmlin kdteles feltiintetni az alilbbiakat:
o projekt azonosit6 sz6ma: TOP-6.3.3-1 5-SHl-2016-00001

o
o

bankja nevdt. banksz6mlasz6mot, ad6szrimot

Megrendelo nev6t, cim6t, adoszitmit
Fel kell tiintetni a,,rdszszhmla" vagy ,,vdgsz6mla" megnevez6st

is.

A

szerzodes t6rgya szerinti 6pit6si beruhAziis az iiltal6nos forgalmi ad6r6l szolo 2007. 6vi
CXXVII. torv6ny 142. $ (1) bekezd6s b) pontja alkalmazisitban dpft6si hat6s6gi enged6lykoteles, ez6rt forditott ad6z6s al5 esik. Az 6pit6si munka ellendrt€k6rol sz6lo sz6ml6kat

Megrendelo reszdre

AfR netftit kell ki6ll(tani.

A fizet6si felt6telek:
A Megrendelo a Kbt. 135. $ (7) bekezddsdnek megfeleloen a szerzodds - 6ltal6rros lbrgalmi ad6
ndlkiil sziirnitott - elsz6molhat6 osszege legf'eljebb 10 o/o-Anak rnegfelelo mertekii el6leg
ig6nybev6tel6nek a lehetos6g6t biztositja eloleg-visszafizetdsi biztosit6k elleneben.

Az eloleggel a vdgsz6ml6b6l kell elszSmolni.
beruhS'z6sok, valamint az 6pftdsi beruhrizrisokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s rn6rnoki
szolgSltat6sok kozbeszerzds6nek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban:32212015. Korm. rendelet) 30. $-6nak (1) bekezd6se alapjrin a Megrendelo a

Az 6pitdsi

Kbt. 135. g (8)

bekezd6s6ben

foglalt eloleget a Vrlllalkoz6 kdr6s6re legkdsobb az 6pitdsi

munkatertilet 6tadeset koveto l5 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendelo az 6pitdsi beruh6z6sok, valamint az epitesi beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi
ds m6rnoki szolgiiltat6sok kozbeszerzdsdnek rdszletes szab6lyair6l szolo 32212015. (X. 30.)
Korm. rendelet 321A. $-imak megfeleloen a kovetkezok szerint fizeti ki a szerzodesben fbglalt
ellendrtdket:

,,(l) A

aj6nlatkdrokdnt szerzodo

f6l, ha az aj6nlattevok6nt szerzodo f6l a

teljesit6shez

alv6llalkoz6t vesz ig6nybe, a Ptk.6:130. $ (l)-(2) bekezdes6tol elteroen a kovetkezo szab6lyok
lenszolg6ltat6st telj es(teni :
a) az ajinlattevok6nt szerzodo felek legkdsobb a teljesit6s elismerdsenek idopontj6ig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajfnlatkdronek, hogy kiiziiltik melyik mekkora osszegre .iogosLrlt az
e [enszol giiltat6sb6l;
szerint koteles az

el

b) az osszes aj6nlattevok6nt

szerzodo

fdl

legkes6bb

a teljesit6s

elismeresdnek idopond6ig

koteles nyilatkozatot tenni, hogy az iitala a teljesitesbe bevont alv6llalkoz6k egyenkdnt
mekkora cisszegre jogosultak az ellenszolg5ltatSsb6l, egyidejiileg felhivja az alviilalkoz6kat,
hogy rillitsrik ki ezen szriml6ikat;
c) az ajhnlattevokdnt szerzodo felek mindegyike a teljesit6s elismerdsdt kovetoen 6llida ki
szfmliljit, a sz6rnliiban rdszletezvs az alviilalkozoi teljesit6s, valamint az aj6nlattev6i teljesites
m6tdk6t;
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d) a c) pont szerint a

szfimlihan felti.intetett alv6llalkoz6i teljesft6s ellen6rt6k6t az

ajrlnlatk6rokent szerzodo fel tizenot napon beliil rltutalj a az ajdnlattevoknek;
e) az ajinlattev6kdnt szerzodo f6l halad6ktalanul kiegyenlfti az alviillalkozok szilmlilit, vagy az
ad6zds rendj6rol sz6l6 2003.6vi XCIL trirv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 3614. $ (3) bekezd6se
szerint azt vagy annak egy reszet visszatartja, illetve az alviilalkoz6val kotdtt szerzod6sben
foglaltak szerint az alv6llalkozoi dij egy r6sz6t visszatartja;
f az ajhnlattevok6nt szerzodo felek 6tadjrik az e) pont szerinti etutal6sok igazolisainak
m6solatait vagy az alvSllalkoz6 k6rtafiozitst mutat6 egyi.ittes ad6igazokisilnak m6solatit az
ajrlnlatk6rokent szerzodo f6lnek (annak drdek6ben, hogy az aj6nlatk6r6k6nt szerzodo f6l
megSllapfthassa, hogy az ajinlattevokent szerzodo f6ljogszenien nem fizette ki a teljes osszeget
az alvfilalkoz6nak);

g) az ajrinlattevokdnt szerzod5 felek riltal benyrijtott sz6ml6ban megjeldlt, fov6llalkoz6i
teljesit6s ellendrt6k6t az aj6nlatk6rok6nt szerzodo fel tizen<jt napon beliil 6tutalja az
ajrinlattevokent szerzodo feleknek, ha ok az alv5llalkoz6kkal szembeni fizet6si kotelezetts6giiket
az Art.3614,. $-rira is tekintettel teljesitettdk;
h) ha az aj6nlattev6kent szerzodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettsdg6t
nem teljesiti, az ellenszolg6ltat6s fennmarad6 r6sz6t az ajfinlatkero orzi,6s az akkor illeti meg az
aj6nlattev6t, ha az ajrinlatk6ro r6sz6re igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kritelezetts6g6t teljesitette, vagy hitelt 6rdeml6 irattal igazolja, hogy az alv6llalkoz6 vagy
szakember nem jogosult az ajilnlattevo 6ltal a b) pont szerint bejelentett osszegre vagy annak
egy rdszflrg'
i) rdszben vagy eg6szben eur6pai uni6s t6mogat6sb6l megval6sftott kcizbeszerz6s eset6n a d)
pont szerinti hat6rido harminc nap.
(2) Az Art.36lA. $ (3) bekezdesdt az ajrinlattevoklnt szerzodo f6llel szemben csak az (l)
bekezdds g) pontja szerinti cisszegre lehet alkalmazni.
(3) Ha ui ill"rrrolgiltatSst t<ibb r6szletben teljesfti az ajinlatkerokent szerzod6st kdtS f6l,
minden rdszlettel kapcsolatban alkalmazni kell az ( I ) 6s (2) bekezd6st.
(a) Ha a kozbeszerzlsi szerzodds teljesft6se 6rdek6ben a nyertes aj6nlattevo (ajrinlattev6k)
projekttrirsas6got hoztak l6tre, e $ alkalmaz6s6ban a nyertes aj6nlattevokent szerzodo f6l alatt a
proj ektt6rsas6got kel I 6rteni."

Az idezett jogszab6lyi rendelkez6s sor6n a Megrendelo ,,aj6nlatk6rok6nt szerzodo f6l"-nek, mfg
a Vrll lal koz6,,aj 6n lattevok6nt szerz6do fdl"-nek minosi.il.

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

bekezd6se alapj6n a Megrendelo aszerzod6s teljesft6s6nek elismer6s6rSl
(teljesitdsigazol6s) vagy az elismerds megtagadris6r6l legkds6bb a V6llalkoz6 teljesitds6tol vagy
az er:ol sz6l6 irrlsbeli 6rtesit6s kezhezveteldt6l szrimitott tizenot napon beli.il irrlsban kdteles
nyilatkozni.

AKbt. 135.$-6nak(2)bekezddsealapj6n,haaV6llalkoz6ir6sbeli6rtesit6s6re(k6szrejelent6s)
a Megrendelo a szerzod6sben az atadi$-ifiveteli eljrirSs megkezd6s6re meghatiirozott hat6ridot
krlveto tizenot napon beltil nem kezdi meg az fiadhs-iltv6teli elj6r6st, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a V6llalkoz6 k6r6s6re a teljesft6sigazolilst koteles kiadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolgiitatbs kifizet6sdre csak az
adott munk6ra, munkar6szre vonatkoz6 teljesitdsigazokis kirillit6s6t kcivetSen keriilhet sor.
Megrendelo tartaldkkeretet nem hat6roz meg.

3.3.

Ir6nyad6jogszabrilyok:
a) az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007 .6vi CXXVII. t6rv6ny;
b) azadozits rendj6rol sz6lo2003.6vi XCII. torvdny 3614' $;
c) az rlllamhintartisrol sz6l6 2011 . 6vi CXCV. torv6ny;
d) az 6llamh lztartdsrol sz6l6 torvdny v6grehajt6srlr6l sz6l6 3681201I . (XII.
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3I

.) Korm. rendelet.

e) a 2014-2020 programoz6si idoszakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l sz6rmaz6
t6mogat6sok felhasznrll6s6nak rendj6rol sz6l6 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) az 6pit6si beruh6z5sok, valamint az epitesi beruhilziisokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s mdrnoki
szolgiiltatisok kcizbeszerz6s6nek rdszletes szabiiyairol szolo 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4.

VSllalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzSdds teljesit6s6vel cisszefiiggdsben olyan
kolts6geket, amelyek a Kbt.62.$ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfelelo t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a Vrlllalkoz6 adok<iteles
jdvedelm6nek csokkent6sdre alkalmasak.

3.5. V6llalkoz6 a

szerzod|,s teljesit6sdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendel6 szftmbra megismerhetovd teszi 6s a 9.5. pontban meghatirozott (a Kbt. 143. g (3)
bekezd6se szerinti) i.igyletekrol a Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti. A Kbt. 136. g (2)
bekezd6se alapj6n a ki.ilfoldi ad6illetSsdgri vrillalkoz6 kdteles a szerz6ddshez a-r:a vonatkoz6
meghatalmaziist csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6srig
kcizvetleniil beszerezhet a nyertes aj6nlattevore vonatkoz6 adatokat az orszhgok kozritti
jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

3.6.

A Kbt.

135. $-6nak

(l)

bekezd6se alapjrin a Megrendell aszerzod6s teljesit6s6nek elismerds6rol

(teljesit6sigazol6s) yagy az elismer6s megtagad6srlr6l legk6sobb a V6llalkoz6 teljesft6s6tdl vagy
az errol sz6l6 irisbeli 6rtesit6s kezhezvetel6tol sz6mitott tizenot napon beli.il frrlsban koteles
nyilatkozni.
A Kbt. 135. $-rinak (2) bekezd6se alapj6n, ha aV6llalkoz6 frrisbeli 6rtesit6s6re (k6szre jelentds)
a Megrendelo a szerzod6sben az irtadis-itvdteli elj6rris megkezd6sdre meghat6rozou hatrlridot
koveto tizenot napon beliil nem kezdi meg az ittad s-ittv6teli eljer6st, vagy megkezdi, de l5
napon belill nem fejezi be, a Vrillalkoz6 k6r6s6re a teljesit6sigazolilst koteles kiadni.
A 32212015. Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszolg6ltatrls kifizet6s6re csak az
adott munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesitdsigazoliis kirillft6s6t kovetSen keriilhet sor.

3.7. A

MegrendelS a Kbt. 135. $ (6) bekezddsdnek megfelelSen a szerzoddsen alapul6
ellenszolgriltat:isb6l eredo tartozitsiryal szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemii 6s lejrlrt
kovetelds6t sz6mfthatja be.

4.

A Megrendel6 jogai

6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendel6

k<jtelezetts6ge a jelen szerzodds al6frrisrit kovetS 3 (hrirom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informrici6 6s dokumentum 6tad6sa, amely a Vrillalkoz6 feladatainak
szerzod6sszerti ellitrisShoz szi.iks6ges, olyan m6don, amely azonosithat6v6 teszi az ifiadott
dokumentumokat, illetoleg ellenorizhetoen igazolja a V6llalkoz6 feld tort6nt adat- 6s
informrici6szolgiitaths tartalm6t. A Megrendelo koteles a jelen szerz6d6s teljesit6se
szempontb6l fontos munkakdrt betolto munkat6rsait kijel6lni 6s a Vrillalkoz6val val6
fo lyamatos kozrem rik<jdd s iikro I gondo skodn i.

4.2.

Megrendel6 kotelezetts6get vrillal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sitrlsifi celzo viillalkoz6i
munkav6gzdshez k6sedelem n6lkiil meghozza a sziiksdges dontdseket, egyet6rtdse eset6n
j6v5hagyja az ele terjesztett dokumentumok tartalmiit, illetve ellenvetds eset6n kifogrisait
fr6sban, indokoLissal ell6wa kozli V6llalkoz6val. A tovrlbbitand6 dokumentumokat - azok
tartalm6val val6 egyetdrt6se eset6n - faxon, illetve post6n megkiildi az 6rintettek r6szdre,
azokban az esetekben amikor arra Vrillalkoz6 felk6ri.

4.3. A

Vrillalkoz6 koteles a Megrendelo figyelmdt iriisban felhfvni az esetleg cdlszeriitlen, vagy
szakszeriitlen utasft6sra. Ha a M.egrendelS az utasitiishoz az irinban rcigzitett figyelmeztet6s
ellen6re is ragaszkodik, fgy az utasitSsb6l eredo k6rok Megrendelot terhelik.
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5.

A V6llalkoz6 jogai

6s kiitelezetts6gei

5.1. A

Vrillalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s szerinti munkSkat megfelelS mert6kben
megismerte 6s felm6rte, a sztiks6ges kieg6szito tilekoztatrlsokat megkapta, igy a beadott
ajdnlata teljes koni, 6s tudom6sul veszi, hogy kiz5r6lag a fentiekben r6szletezettek szerint
tarthat csak ig6ny,t a villalkozoi dij6nak megemeldsdre. A nem megfelelo felm6r6sbol, vagy
egy6b, pl. sz6mftiisi hib6b6l ad6d6 t<ibblet munkat6telek miatt megt6rit6si ig6nnyel a
Megrendel6vel szemben nem jogosult felldpni.

5.2. A V6llalkoz6

tudom6sul veszi, hogy a szerz6d6s megkot6s6t kovetoen k<iteles viselni annak
jogkovetkezm6nydt, amely a kiviteli tervdokument6ci6 olyan hiSnyoss6g6b6l ad6dik, melyet a
t6le elv6rhat6 szakmai gondoss6g mellett dszlelnie kellett volna, de a szerzod6skotdst
megel6zoen a kdzbeszerzdsi eljdrrls sor6n kieg6szfto tSjdkoztat6s keret6ben nem jelzett. A

v6llalkoz6i dij meghat6rozhsdniil figyelembe nem vett azon munk6k is, amely n6lkiil a mii
(6pitmdny) rendeltet6sszeni haszniilatra alkalmas megval6sitilsa nem t<jrt6nhet meg
(tobbletmunka) szint6n a V6llalkoz6t terhelik.

5.3. A Vrillalkoz6

kijelenti azt is, hogy a munk6k nem megfelelo ismeret6re visszavezetheto okok
miatt semmilyen egy6b tribblet-kovetel6ssel sem l6phet fel, k6sedelmdt ezzel nem indokolhada.
A kivitelez6si munkrik alapj6t kepezo miiszaki dokumentSci6nak megfelelo kivitelez6s
pontossSgtidrt, teljess6g66rt, alkalmassrig66rt 6s szab6lyossrig6drt a V6llalkoz6 felel. A miiszaki
dokumentdci6 azon hib6j66rt, mely kello gondos rittekint6s esetdn a szerzodds megkritds6t
megelSzoen meg6llapithat6 lett volna, szint6n a Vrillalkoz6 felel.

5.4.

A Vrillalkoz6i dfj tartalmazza - az epitoipari kivitelezdsi tevdkenys6grol sz6l6 19112009 (lX.l5)
Korm. rendelet 3. $ (5) bekezdds6ben frtakon feltil - minden olyan miiszakilag sziiks6ges feladat
elv6gz6s6t, esetlegesen sziiks6ges engeddly beszerzds6t, felt6tel teljesit6s6t 6s azok kolts6gdt is,

amely a kiadott dokumentiici6k bSrmely r6sz6bol, rendelkez6sdb6l megSllapfthat6an, vagy a
jelen szerzod6s teljesit6s6hez, a miiszaki ritadSs-6tv6telhez, iizembe helyez6shez, vdgleges
haszn6latba v6tel6hez sztiks6ges, fiiggetleniil att6l, hogy az adott feladat, felt6tel, illetve
munkanem a kiadott kolts6gvet6sben, vagy egydb kiadott dokumentumban t6telesen szerepel-e,
vagy sem, 6s/vagy amelynek, termdszete foly6n, miiszaki nagys6grendje pontosan elore nem
volt meghatLrozhato.

V6llalkozo a szerzod6s trirgyrlt kepezo munk6kat jelen vrlllalkozrisi szerzod6s felt6telei
alapj6n vegzi el - a magyar 6s eur6pai uni6s szabv6nyok eloir6sai szerint - els6 oszt6lyf

5.5. A

minos6gben.

5.6. A v6gzett

munka vit6ja eset6n, ha a vizsghlat eredm6nye a Vrillalkoz6 szitmira elmarasztal6,
annak kdlts6g6t V6llalkoz6 koteles viselni.

5.7. A V6llalkozo feladata a

kivitelez6si munkiikhoz sziiks6ges valamennyi seg6dszerkezetek
telepitdse, helyszfnen tarthsa, mozgatisa 6s a kivitelez6s befejez6sekor a munkateriiletrSl, a
v6llalkoz6s munkav6gzdsi teri.ilet6rol tortdno elt5volftfssal. A VSllalkoz6 kotelezetts6ge, hogy a
teri.ilet orzesdrol saj6t kcilts6gdre gondoskodj6k a munkakezd6stol a munkateriilet
visszabocs6tSsrlig (a mtiszaki ifiadils-itvetel 6rv6nyes lezirisit koveto id6pontig).

5.8.

A

Vrillalkoz6 koteles a szabvdnyok 6ltal eloirt ellen6rz6seket folyamatosan elv6gezni, a
meg6llapitott hib6kat 6s hiSnyossrigokat halad6ktalanul megszlintetni, az int6zked6seket
dokument5lni.

5.9.

Amennyiben a kivitelez6s sor6n, illetve a j6t6lllsi idoszakban olyan hi6nyoss6gok deri.ilnek ki,
amelyek szakszertitlen munkav6gzdsre vagy cscikkent 6rt6kii anyagokra vezethetok vissza,

akkor ezeket Vrillalkoz6 felsz6litrisra, azonnal tdritdsmentesen 6s eg6sz6ben
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k<iteles

megszlintetni, illetve a hib6s termdket kriteles kicserdlni. Amennyiben Vrlllalkoz6 l5 napon
beliil nem tesz eleget a felsz6l(t5snak, Megrendelonek jogavan a munk6t V6llalkoz6 kolts6gdre
elv6geztetni, kijavfttatn i.

5.10.

A

Vrillalkoz6 koteles munkrij6t olyan gondosan megszervezni, hogy minden elorel6that6
akadilly idoben megsziintetheto legyen 6s ennek 6rdek6ben Megrendelo figyelm6t ezen
akad|ly oztat5sokra i doben

5.I

I

.A

fe I h f vj a.

Vrillalkoz6 tev6kenysdge alatt folyamatosan koteles teljes kortien 6s saj6t felelos

hat6skOr6ben az lrvdnyes munkav6delmi 6s trizvddelmi eloir6sokat betartani 6s betartatni,
dolgoz6i r6szdre a munkav6delmi elofr6sok szerinti eg6szs6giigyi vizsg6latokat elv6geztetni, a

a

sziiksdges v6delmi 6s biztosit6 eszkoz<iket
rendelkez6sre bocsStani, alkalmazni 6s haszn6latukat folyamatosan ellenorizni.

munkav6delmi oktat6sokat megtartani,

5.12. A V6llalkoz6 munkav6gz6skor olyan g6peket kdteles iizemeltetni, amelyek azizembetart6shoz
sztiks6ges 6rvdnyes engeddlyekkel rendelkeznek, kezeloik a sziiks6ges kepesit6st megszerezt6k,
6s amelyek a rendeletekben eloirt zajkibocstitiisi hatrlrdrt6ket nem haladj6k meg.

5.13. A V6llalkoz6nakazanyagok 6s eszkozokmozgat6srit 6s t6rolilsrit fgy kell v6grehajtania, hogy
az igenybe vett kozteriiletek 6s azok mitirgyai k6rosod6st 6s s6rtil6st ne szenvedjenek. Az
ig6nybe vett kozteri.iletek helyrerillft6s6val kapcsolatos minden tev6kenysdg a V6llalkoz6
feladata 6s azok k6lts6gei is ot terhelik.

5.14.

A

V6llalkoz6 saj6t k6ltsdg6n tartozik biztositani a munkateriilet esztdtikailag elfogadhat6
lehatiiroLisSt, ellen5rz6s6t, megtenni az <isszes 6sszerii l6p6st a kornyezet vddelmdre a
kivitelez6ssel kapcsolatos tev6kenys6gek vonatkoz:isiban, valamint elkeriilni a szem6lyek,
krizvagyon vagy miisok krir6t 6s sdrtil6s6t, amelyet a l6gszennyezes, zaj vagy egy6b k6ros
kornyezeti hatiis okoz.

5.15. Amennyiben a Megrendelo c6lszertitlen vagy szakszertitlen utasitiist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgiiltatott), a V6llalkoz6 k<iteles 6t erre friisban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelo az fiasititsitt a figyelmeztet6s ellen6re fenntartja, itry a Vrillalkoz6 a munkiit a
Megrendelo utasitiisa szerint, a MegrendelS kock6zathra vegzi el, vagy viilasztisa szerint
eLillhat a szerz6ddstol. A figyelmeztetds elmulaszt6srib6l eredo k6r6rt a V6llalkoz6 a felelos. A
VSllalkoz6 koteles megtagadni az utasit6s teljesit6s6t, ha annak vdgrehajtrlsa jogszabdly vagy
hat6s6gi hathrozatmegs6rt6s6hezvezetne, vagy veszdlye^etne milsok szem6ly6t vagy vagyon6t.

5.16.

A

bont6sb6l 6s 6pft6sbol szirmaz6 trirmel6ket, hulladdkot az epitkezes tertiletdrol hat6srlgi
enged6llyel rendelkezo, rendezett lerak6ba kell elszrillitani, 6s be kell tartani az 6pitdsi 6s
bont6si hulladdk kezel6s6nek r6szletes szab6lyair6l szolo 4512004. (Vll.26) BM-KVvM
egyiittes rende let eloir6sait.

5.17. A felvonul6s jellegii szolgriltat6sok 6s l6tesitmdnyek megval6sft6sa - amennyiben sziiks6ges a
teljesit6s6hez - a Vrillalkoz6 feladatrit kepezi. A beruh6z6s befejez6se utiin a felvonul6siteriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes mell6kldtesftmdnyeket el kell bontani, 6s az eredeti rlllapotot
helyre kell 6llitani.
5.18.

A

V6llalkoz6 a szerzod6s teljesit6se sor6n az MSZ EN ISO 9001:2015 minosdgir5nyftSsi
tanrisitvilny, az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi eg6szs6gv6delmi 6s biaons6gi
irrinyft6si rendszer szerinti tanfsitv5ny, 6s az MSZ EN ISO 50001:2012 (vagy azzal
egyendrtdkri) energiairSnyitiisi rendszerre vonatkoz6 minSs6gbiztositrlsi tanrisitviiny, tovitbbd az
ISO 14001 kornyezetv6delmi vezet6si rendszernek val6 megfelelosdget igazol6, fiiggetlen
szervezet 6ltal kirlllitott (vagy az Eur6pai Uni6 m6s tag6llam6ban bejegyzett szervezettol
szhrmaz6 egyen6rt6kii), ,,Kcizmtihii6zatok 6s kozmfi l6tesitmdnyek" 6rv6nyess6gi teri.iletre
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kiterjedo, 6rv6nyben l6vo tan0sitvriny alkalmazhsiryal vagy az Eur6pai Uni6 m6s tag6llamrib6l
szhrmaz6, a fentiekkel egyen6rt6kri tanirsitv6ny yagy egy6b, a fentiekkel egyen6rtdkii
int6zked6 sek alkalmazirs6va I kote

I

e

s

e lj

rirn i.

A

V6llalkoz6 nev6re sz6l6, jelen pont szerinti tanfisftv6nyok vagy az Eurbpai Uni6 mris
tagiillamibol szdrmaz6, a fentiekkel egyen6rt6kti tanrisitv6nyok egyszeni m6solatiit vagy egy6b,
azon fentiekkel egyen6rt6kii int6zkeddsek bemutat6sa jelen szerzod6s elvdlaszthatatlan
mell6klete.

5.19. Alvrillalkoz6k, teljesit6si segddek, az alkalmassig igazolils6hoz bemutatott, 6s az 6rtdkel6si
rdszszempontra megajrlnlott szakemberek, egydb k<izremtik<idok (a tovrlbbiakban: alvSllalkoz6)
ig6nybev6tele:

5.19.1. Az alviillalkoz6i teljesitds osszesitett arinya nem haladhatja meg a szerzildds 6rt6k6nek
65%-ifi. Az alviilalkoz6knak a szerzodds teljesit6s6ben val6 r6szv6tele arinyirt az
hathrozza meg, hogy milyen ar6nyban r6szesiilnek a szerzodds iiltaldnos forgalmi ad6
n6lktil sziimitott el len6rtdk6bol.
5.19.2. A V6llalkoz6 a teljesit6shez a kdzbeszerzlsi elji{r6sban az alkalmass6grlnak igazol6sriban
r6szt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (7) bekezddse szerint az eljdrisban bemutatott
k<itelezettsdgv6llallsnak megfeleloen, valamint a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt
esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni, valamint kdteles a teljesit6sbe bevonni az
alkalmassiig igazoLls6hoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevon6sa akkor maradhat el, vagy helyetttik akkor vonhat6 be m6s (idedrtve az iialakLilils,
egyestil6s, sz6tvril6s ftjrin tortdnt jogut6dkis eseteit is), ha a V6llalkoz6 e szervezet vagy
szakember n6lki.il vagy a helyette bevont ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a kozbeszerzdsi eljrlr6sban az adott alkalmass6gi kovetelm6ny tekintet6ben
bemutatott adatok alapj6n a Megrendelo, mint aj6nlatk6ro sziikitette az eljitrisban r6szt
vevo gazdasilgi szereplok szirmifi, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel eryen6rt6kii
m6don megfelel - azoknak az alkalmassrlgi kdvetelmdnyeknek, amelyeknek a Vrlllalkoz6 a
kozbeszerzdsi elj6r6sban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyi.itt felelt meg.
5.19.3.

A

V6llalkoz6

a

szerzodls megkrit6s6nek idopontj6ban, majd

- a

kdsobb bevont

alvrillalkoz6k tekintetdben - a szerzod6s teljesit6sdnek idotartama alatt koteles elozetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely rdsrt vesz a szerzodls
teljesit6seben, 6s - ha a megelozb kdzbeszerzdsi elj6rrisban az adott alv6llalkoz6t m6g nem
nevezte meg - a bejelent6ssel egyi.itt nyilatkozni yagy az 6rintett alvSllalkoz6 nyilatkozat6t
benyrijtani arr6l is, hogy az 6ltala ig6nybe venni kivrlnt alvSllalkoz6 nem 6ll a megelozo
kozb e szer zds i e lj 6r6s b an el o irt kizir o o ko k h at6 I y a al att.

5.19.4.

A

teljesitdsben r6szt vevo alvrillalkozo nem vehet ig6nybe

az alviillalkozoi

szerzodes

6rtdk6nek 65%-il meghalad6 mert6kben tovribbi k<izremiikodot.

5.19.5. A kcizbeszerz6si eljrlrrisban az 6rtdkel6si r6szszempontra megaj6nlott,5.20. pont 6s 5.21.
pont szerinti szakemberek helyett akkor vonhat6 be m6s szakember, ha a V6llalkozo iital
bevont rij szakember az eredeti szakemberrel egyen6rtdkri m6don megfelel a V6llalkoz6
ajdnlata szerinti szakmai tapasZalatnak. A szakember ilyen m6don t<jrt6no cser6je esetdn a
V6llalkoz6nak be kell mutatnia aztj szakember r6szletes szakmai on6letrajzSt.

5.20. A Vrlllalkoz6 iital a szerzSd6s teljesft6s6be bevont Szemes Tibor minos6gellen6rz6s6rt felelos
szakember 0 ev kozm[i6pit6si munkSkhoz kapcsol6d6 min5s6gbiaositSsi vagy min6s6giigyi
szakmai tapasztalattal ren de I kez i k.
5.21

.

A V6llalkoz6 iiltal a szerzod6s teljesft6sdbe bevont Szilv6s Istv6n projektvezet6 szakember 0 6v
kcizm ii6p it6s i m un k6kba n szerzetl szakm ai tapasztalattal rende I kezi k.
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5.22. A Vrlllalkoz6 a kornyezetv6delmi vrlllal6sok teljesit6sdt a szerzod6s teljesit6se soriin ir6sban
dokumentrilni ktiteles. Ennek sor6n a Vrillalkoz6 kdteles az illtala tett krirnyezetv6delmi
v6llakisok teljesi.iles6nek ellenorizhetos6ge 6rdek6ben a teljesftds megkezd6s6nek napjrlt6l
szitmitott l4 naponta friisban jelentdst k6sziteni, amelyben rogziti a v6llakisai teljesiil6sdt,
illetoleg amely tartalmazza a teljesiil6st igazolo kieg6szito dokumentumokat. A Megrendelo 7
napon beli.il frrisban nyilatkozik a jelent6s elfogadrisiir6l, vagy annak kiegdszft6sdt kdri, rijabb 7
napos hatiiridovel.

6. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek
6.1

.

6.2.

K6sedelmi kotbdr:
Vrillalkoz6 a Ptk. 6:186. $-rlnak megfeleloen kdsedelem esetdre minden k6sedelmes naptrlri nap
ut6n, a k6sedelembe es6s id6pontj6t6l a tdnyleges teljesit6s napjrlig a szerzodds szerinti,
6ltal6nos forgalmi ad6 ndlkiil sz6mitott ellenszolgrlltat6s I o/o-a/naptiri nap m6rt6kri k6sedelmi
kotb6r fizet6s6t v6llalja. Megrendelo a kdsedelmi kotb6r osszegdt maximum 30 nap k6sedelemig
6rv6nyesiti. A 30 napot meghalad6 k6sedelem esetdn - a k6sedelembol eredo 6s a k6sedelemmel
okozott kSrok megt6rit6s6re vonatkoz6 Megrendeloi ig6nyeket nem 6rintve - Megrendelo
fenntartja a szerzodds rendkfviili felmondilsiinak, vagy az attol val6 el6lLls jog6t, mivel a 30
napot meghalad6 k6sedelmet a felek srilyos szerz6ddsszeg6snek tekintik. A Felek kotb6r
6rv6nyesit6s6t megalapoz6 kdsedelemnek 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
kornyezetvddelmi vSllal6sait nem teljesiti.
MeghitsulSsi kotb6r:

A

szerzbdes a V6llalkoz6 6rdekkor6ben felmeri.ilo olyan okb6l tort6no meghirisul6sa eset6n,
amelydrt felel6s, a V6llalkoz6 a Ptk.6:186. $-6nak megfeleloen aszerzodls szerinti, riltal6nos
forgalmi ad6 n6lkiil sz6mftott ellenszolgiiltatrls 30 oh-6nak megfelelo m6rtdkben meghirisul6si
kotb6r fizet6sdt vSllalja. A szerzod6s akkor tekinthet6 meghifrsultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesit6st jogos/m6lt6nyolhat6 ok n6lktl megtagadja
- a teljesit6s kizbrolag a V6llalkoz6 6rdekkrir6ben felmeriilt okb6l lehetetleni.il el
- 30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n Megrendelo 6l a rendkivtili felmond6s, vagy az atlol
val6 el6ll6s jogiival.

6.3. A kdtb6r 6rv6nyesit6s6nek

m6dja:
6rv6nyesit6sre vonatkoz6 egyoldalf ir6sbeli jognyilatkozatdnak - az
ok megjekildsdn tfl - r6szletesen tartalmaznia kell a kotbdr 6rv6nyesit6sdt megalapoz6 t6nyeket,
valamint a kotb6rezdssel 6rintett tev6kenysdgek megjelcil6s6t. A Megrendelo az drv6nyesitheto

A Megrendelo kotb6rig6ny

k<itb6r megfizet6sdig jogosult

az adott

megrendel6s teljesit6s6nek igazol/sitt

a

kotbdr

megfi zet6s6ig megtagadni.

6.4.

Eloleg-visszafizet6si biaosit6k:
A V6llalkoz6 eloleg ig6nyl6se eset6n azigenyelt elolegnek a Kbt. 135. $ (7) bekezdds6ben elSirt
S%o-on feliili rdsz6nek megfelelo m6rt6kri, a Megrendelo javilra sz6l6, a Kbt. 134. $ (6)
bekezd6se szerinti biaosft6kot bocsdt a Megrendelo rendelkezds6re. MegrendelS a Kbt. 134. $
(6) bekezdds b) pontjSnak megfeleloen elfogadja a V6llalkoz6 cdgjegyz6sre jogosult vezeto
tiszts6gviseldj6nek vagy legalitbb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkezo tulajdonos5nak,
vagy egyiittesen legalSbb 50%-os kozvetlen tulajdonrdsszel rendelkezo termdszetes szem6ly
tulajdonosainak kezessegv6llaklsrit is. A biaosft6k nyrijthat6 a Kbt. 134. $ (6) bekezdes a)
pontj riban meghatiirozott formrikban i s.

6.5.

Teljesit6si biaositdk:
A V6llalkoz6 a teljesftes biaositdkak6nt

a szerzSd6s szerinti, 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lki.il
szSmitott ellenszolg6ltatris 5Yo-hnak megfelelo m6rt6kri teljesit6si biaositdkot bocsiit
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A teljesitdsi biaosftdk - a V6llalkoz6 viiasrtflsa szerint - a Kbt.

134. g (6)
pontja
a)
szerinti formriban biztosfthat6, amelyet legk6sobb a szerzodds
hatrilybal6p6s6ig kell rendelkezdsre bocsiitani, illetve igazolni. A teljesft6si biaosftek
rendelkez6sre.
bekezd6sdnek

rendelkez6sre bocsiitSsa a szerzbdes hat6lybal6p6s6nek felt6tele. A teljesit6si biaosit6knak a
teljesitdsi hat6rido utols6 napjirt koveto 30. napig 6rv6nyesnek 6s lehfvhat6nak kell lennie,
illet6leg rendelkezdsre kell 6llnia.

6.6.

J6t6ll5s:

A V6llalkozo azifiadott munkardszekre 36 h6nap j6trlll6st v6llal, j6trlll6sijegy kibocsittisbval.

6.7.

J6t6ll6si biaosit6k:
A VSllalkoz6 a j6t5lllsi igdnyek biztosft6kakdnt a szerzodes szerinti, 6ltal6nos forgalmi ado
n6lktil sz6mitott ellenszolgriltaths 5%o-6nak megfelelo m6rtdkii j6t6ll6si biaosft6kot bocs6t a
MegrendelS rendelkezds6re. A j6t6ll6si biaosit6k - a V6llalkozo vilasrtilsa szerint - a Kbt. 134.
$ (6) bekezd6s6nek a) pontja szerinti form6ban biaosithat6, amelyet legk6s6bb a teljesit6s
id6pontj6ban, azaz a szerzod1,sben rogzitett teljesft6si hat6ridoig kell rendelkez6sre bocs5tani,
illetve igazolni. A j6trlll6si biaosit6k rendelkez6sre bocs6t6sa a teljesit6s igazoliis6nak felt6tele.

A

j6t6U6si biaosit6knak a j6t6llisi ido utols6 napjirt k<iveto 15. napig 6rv6nyesnek

6s

lehfvhat6nak kell lennie, illetoleg rendelkez6sre kell 6llnia.

6.8.

Amennyiben a V6llalkoz6 a 6.6. pont szerinti j6trilllsijegyet a miiszaki ifiadhs-atvdteli elj6r6s

lezfirisirig nem adja

iit a

Megrendelonek,

a teljesit6sigazolils nem adhat6 ki, illetoleg a

Megrendelo a 6. L pont szerint k6sedelmi kotbdrt 6rvdnyesit.

6.9. A V6llalkoz6 viilalja, hogy a

szavatoss6gi 6s j6t6ll6si id6szak tartam6n beli.il b6rmely, a
Megrendelo riltal felismert hiba orvosliis6t a bejelent6st koveto 2 munkanapon beli.il megkezdi
(kisz6llSsi ido).

6.10. Amennyiben a V6llalkozo a6.9. pontban meghat6rozott hatSridon beliil nem kezdi meg a hiba
orvosl6s6t, a Megrendelo jogosult a hibrit a j6trillSsi biaosit6k felhasznrilSsil.al a V5llalkoz6
kolts6g6n miissal kijavfttatni.
6.11. B6rmely nem szerzod6sszerti teljesit6s jogfenntart6s n6lki.ili elfogadrlsa a Megrendelo rdsz6rol
nem 6rtelmezheto joglemond6sk6nt azon iglnyekrol, amelyek a Megrendelot a szerzod6sszeg6s
kovetkezm6nyek6nt megilletik.

7.

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

7.1.

A V6llalkoz6 elfogadja az Allami Sziimvevosz6k, a Kormiinyzati Ellenorz6si Hivatal, tov6bb6 a
feljogositott szervezetek ellenorz6si jogosultsrig6t,
illetve - a kozpdnzek felhasznrllls6nak nyilviinossSgrir6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelmdben - a
megkotendo szerz6d6s l6nyeges tartalmiira vonatkoz6an a tilekortahst i.izleti titokra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e k<ivetelm6nyeket a szerz6dds teljesitds6be bevonni kfvrint

tSrmogat6s felhasznrilisrinak ellen6rz6sdre

valamennyi alv6llalkoz6val szemben is 6rv6nyesiti.
7

.2.

A Felek tudomiisul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (l ) bekezd6s6nek d) pontja alapj6n jelen szerzodds
nyilv6nos, annak tartalm6val ds teljesftds6vel kapcsolatos t6j6kortalrs izleti titok cim6n nem
tagadhat6 meg.

7

.3. A jelen szerzod6s teljesitdse sor6n a

Megrendel6 r6sz6r6l

megrendel6sre, 6s a teljesitds igazolflsira jogosult szem6ly:

Laklzi Gd bo r vi ros ii ze m e I tet6s i osztilyv ezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jogri Vriros PolgSrmesteri Hivatala
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a

V5llalkoz6

utasft5s6ra,

9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.

Tel.: 06-941520-192
Fax: 06-941520-264
e-mail : gabor. lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzod6s teljesft6se sor6n a V6llalkoz6 r6sz6r6l a szerzodds kapcs6n nyilatkozatt6telre
ds kapcsolattart6sra

jogosult szem6ly:

Tak6cs Sindor iigyvezet6
Levdlc(m: 9700 Szombathely, M6rleg utca2.
Telefon: +36-7 013 I 4-4842
Fax: +36-941320-431
e-mail : info@szkendo.hu

7.4. A V6llalkoz6

kijelenti, hogy e szerzSdds mell6klet6t k6pezo, aziilamhhnartrlsr6l sz6l6 2011.
6vi CXCV. torv6ny 41. $ (6) bekezd6s6ben 6s 50. $ (l) bekezd6s c) pontjriban foglaltakra
tekintetteltett nyilatkozataalapjiln a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201l.6vi CXCVI. t<irv6ny 3. $ (l)
bekezd6s l. pontja szerinti rltl5that6 szeryezetnek min6siil.

8.

A szerz6d6s m6dosit6sa

8.1. A Felek csak a Kbt. l4l.

$-6ban meghathrozott esetekben 6s feltdtelekkel m6dosithatj6k a
szerzod6snek a felhiv6s, a kozbeszerz6si dokumentumok felt6telei, illetoleg az ajinlat tartalma
alapj rln meghat6rozott rdszdt.

8.2. A Felek rogzitik, hogy nem minosiil

a szerzod6s m6dositilsnak a 7.3. pontban meghat6rozott
kapcsolattart6 szem6lyben, illet6leg az eldrhetosdgben bekovetkezett b6rmely viiltozils.

9.

Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerzSd6s a teljesft6ssel,
megsztin6s6vel,
szrinik meg.

a szerz6d6s idotartamhnaklejirat6val, b6rmelyik fdljogut6d n6lki.ili
lehetetlenn6 villils6val, illet6leg azonnali hatr{lyri felmond6ssal

a teljesitds

9.2. Birmelyik f6l jogosult a jelen szerzod6st
szerzoddsszeg6se eset6n.

9.3.

A sflyos

azonnali hatSllyal felmondani a mSsik f6l sflyos
hatirozza meg.

szerzod,Ssszeg6s eseteit a 9.3. 6s a 9.4. pont

A VSllalkozo reszerol a szerzodds srilyos megs6rt6s6t jelenti, ha
a) Vrillalkoz6 a teljesitdst jogos/m6lt6nyolhat6 ok n6lki.il megtagadja
b) a teljesit6s kizrir6lag a V6llalkoz6 6rdekkor6ben felmertilt okb6l lehetetleniil el

c) 30 napot meghalad6

9.4. A Megrendel6

k6sedelem eset6n.

r6sz6rol a szerz6d6s srilyos megs6rt6s6t jelenti

a) az egyittmiikdd6si szab6lyoknak a Vrillalkoz6

szerzod6sszerri teljesit6sdt lehetetlenn6 tev6

megs6rt6se,

a

Megrendelo a V6llalkoz6 fizet6si felsz6litiisa ellen6re esed6kess6 v6lt fizetdsi
kdtelezettsdg6nek neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi idopontot k<ivet6 60 napot

b) ha

meghalad6an sem tesz eleget.

9.5.

MegrendelS jogosult 6s egyben kdteles a szerz<id6st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatriridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod|,ssel drintett feladata ellit6s6r6l gondoskodni
tudjon -, ha
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a) a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlennl 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szewezet, amely
tekintet6ben fennrill a Kbt. 62. $

(l)

bekezd6s k) pont kb) alpontjaban meghathrozott feltetel;

b) a V6llalkoz6 kcizvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fennrilla Kbt.62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatirozott felt6tel.

9.6.

A Kbt. 143. $ (l) bekezdds6nek megfeleloen a Megrendelo aszerzod6st felmondhatja,vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - aszerzod6st5l ekillhat, ha:
a) felt6tleni.il sziiks6ges a szerzodds olyan l6nyeges m6dosft6sa, amely eset6ben a Kbt. l4l. $
alapjrin

fj

kozbeszerzdsi elj6r6st kell lefolytatni;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. $-5ban foglaltak betart6siit, vagy a Vrillalkoz6

szemdlydben 6rv6nyesen olyan jogut6dkis k<jvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.

c)

$-6ban foglaltaknak, vagy

az EUMSZ 258. cikke

alapjrln

a

kozbeszerz6s szabiilyainak megszeg6se miatt

kdtelezettsdgszeg6si elj6rrls indult vagy az Europai Uni6 Bir6siga az EUMSZ 258. cikke

alapj5n inditott eljrlr6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l eredo valamely
kritelezetts6g tekintet6ben kotelezetts6gszegds t<irt6nt, 6s a bir6sSg 6,ltal meg6llapitott
jogs6rt6s miatt a szerzodds nem semmis.

9.7.

MegrendelS kdteles aszerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,
ha a szerzod6s megk6t6s6t kdvetSen jut tudom6s6ra, hogy a Viillalkoz6 tekintet6ben a
kozbeszerzdsi eljrir6s soriin kiz6r6 ok rillt fenn, ds ezdrt ki kellett volna zilrni a k<izbeszerz6si
elj6r6sb6l.

9.8.

Ha a Megrendelo a v5llalkozrisi szerzoddst a fentiek alapjrin felmondja, fgy a V6llalkoz6 6s a
Megrendel6 ktizdtt elsz6moliisi jogviszony keletkezik. A MegrendelS felm6ri a V6llalkoz6 6ltal

a

felmondrisig szakszertien 6s megfelelo minos6gben elvdgzett feladatokat 6tveszi 6s
A Megrendelo az elozo m6dszerrel rltvett 6s felmert
munk6k ellen6rt6k6bol levonja azt a kilrii, amely a hibrls vagy szakszertitlen munkardszek
kijavit6s6b6l, illetve m6s v6llalkoz6 munkiiba tort6no bevoniis6b6l erednek.

ellen6rt6k6t a Vrlllalkoz6nak megtdriti.

10. Zhr6 rendelkez6sek

10.1. Jelen szerzoddskizflrolag a felek iital alilirt meg6llapodrls fdrln m6dosithat6. Sz6beli m6dosftds,
nyi latkozat, me I l6k- vagy hritt6r-meg6l lapod6s 6rv6nytelen.
10.2.

A

Felek megrillapodnak abban, hogy a kdzotti.ik felmeriilo esetleges jogvitrit - fokozott
egyiittmiikriddsi kritelezetts6g mellett - t6rgyal6sos titon pr6b6lj5k meg rendezni, ennek
eredm6ny.telens6ge eset6re a jogvita eld<jnt6s6re hat6skortol ftiggoen kikt tik a Szombathelyi
Jrirrlsbir6srlg,

iI

letSleg a Szombathelyi T6rvenysz6k

iI

let6kessdgdt.

10.3. A jelen szerzod6s elv6laszthatatlan mell6klet6t kepezi az ajinlatteteli felhfvris, aklzbeszerzlsi
dokumentumok (ennek r6szek6nt a rdszletes feladatleirSs), az eljdri.s soriin feltett k6rd6sek 6s
azokra adott v6laszok, a pdnziigyi-m[iszaki iitemez6s, valamint a Villalkoz6 ajhnlata.
10.4. Jelen szerzod6s magyar nyelven k6sziilt. A szerzodds bSrmilyen 6rtelmez6se eset6n a magyar
nyelv szab6lyai 6rv6nyesek.
10.5.

A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott

k6rd6sekben a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. dvi V. torv6ny. (Ptk.), valamint
a 3.3. pontban felsorolt jogszabrllyok rendelkez6sei az iriinyad6k.
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Szombathely Megyei Jogri Viiros Onkorm6nyzata kcitelezettsdgvrillalisi, ellenjegyzdsi
utalvinyozisi 6s 6rvdnyesitdsi elj6rrls6r6l szol6 412014. (XI.l7.) sz6it polg6rmesteri utasitiis
alapjSn jelen szerzSdes aldirbsilra Ill6s Krlroly alpolgrlrmester jogosult.

11. Hatdlybal6p6s

Jelen szerzod6s mindkdt fel riltali aliirisilnak napjrin ldp hatrilyba.

A Felek a jelen szerzoddst, mint akaratukkal mindenben megegyeziSt cegszerii aliifr6sukkal hagyj6k
j6vri. Jelen szerzod6s 4 (n6gy) eredeti p6ldrinyban k6sztilt, amelybol -l (egy) eredeti pe1aiy

a

V6llalkoz6t, 3 (hiirom) pdldriny pedig a Megrendelot illeti meg.

Szombathely Megyei Jogrl

Viros

Onkorminyzata
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B st,I 1 1600006-00000000.02602237
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Tak6cs S6ndor

iigyvezetd

Megrende16 k6pviselet6ben

V6l lalkoz6 k6pviseletdben

P.H.

A

kdte lezettsd gvrll lakist pdnztigyi le g

e I I enj

egyezte

:
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St6ger Gribor osztirlyvezetil ,
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