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l'1, A Felek rogzitik, hogy a

l\{egrendelo, mint ajilnlatkero a,IOP-6,L3-IS-SHI-2016-00001
Vrisrircsarnokfelfijittisa" c[mli ptitrytizat keretdben nnegvaldstrlri
(ttsdrcsarnok bdvitdsdnek ds/,:,elfijilrislinak dp[t,isi munkdi IL" tlrgyban a l<ozbeszerz6sel<r6l
sz6l6
2015' evl CXLII. tdrvdny (a tovriLbbiakban Kbt.) 112. $ (1) Lekezddse alapj6n lefolytatoll
kozheszerzdsi elj6r6sban (EKR100076|2672019)hozottdontdsenek megferleloen ai1llttlkoz6r,al
kot
a6,onosftdszdmfi ,,SzombatheQi

szerzod6st.

,{.

kcizbeszerzdsi elj6r6s sor6n allcalmazotr 6rt6kel6si szempontokrra tekintettel
V6lla.lkoz6
4l_el!4!444k drt6keldsre kertilo elemei az alilbbiak:
Rdszszempont

HUI

A felhivds III.1,3.) ld2)

a)

pont s:zerinti szakember MV-E jogosul.ts6g

negszerzdse:hez sztiksdges gyakorlati id6n felilli tobblet szakmai
ztalata (h6nap, rnin. 0. m ax, 36)
. A felhiv6s IIL1.3.) M2) b) po
ront s:zrlrinti szakem ber MV-EG j o gos Lrltsrig
sziiksdges
gyakorlati
id6n feliili tobblet szakmai
\negszerzesehez
I

tpasztalata(h6nap, min. 0, marx. 36)
+. J6t6ll6s mdrtdlce a l8tl20l
003. (K.5.) Konn. rendelet 3. ds 4.
lnell6kletdben NEM meghat6r,ozo
:ott dpiiletszerkezetekre es az epitmenyekre
b4nap, min,24 h6, max. 60 h6

Ai:inlat
1.415.321 .696 Ft

T6th Tibor
36 h6nap

Horv6th Ervin
36 h6nzLp
60 tr6nap

1. oldal, dsszesen: 12

Szombathely Megyei J0gir Vdros Onkorrndnyzata

ATOP-6.1.3-15-SHl-2016-00001 azonosft6szdmir,,Szombathelyi V6sdrcsarnokfelirjitdsa" cimi\p|lydzatkeret6ben
V6sdrcsarnok bovftdsdnek dg feli4itdsAnal< 6pitdsi munkdi IL

Vfs{rcsarnok feltjitdsinak 6pitdr;i munklii II.

Szerz6ddss z6nt: 5 4032- /(
L12020

1.2.

A

V6.llalkoz6 az igenyelt feladatok ell6t6s6t
r o gzitett fe lt6telekkel - v6l lalj a.

- a Megrendel6 ig6nyeit figyelembe v6ve,

.

a.jelen

szerz6d 6sbe n

1.3.

A

s,zerz6d6s thrgya:

A

TOP-6.1.3-15-SH1-2016-0000i azonosit6 szhmt ,,Szom$athelyi

V6s6rcsarnok felirj it6sa" proj ekt 6pit6s i

m

unk6i.

A berulr6z6s rdszletes felt6teleit a szerzod6s rnelldkletdt kdpezb mriszaki leir|s taftalmazza.
1 .4. Az 1 .3i. pont szerinti feladaJok r6szletes mfiszaki leir6s6t akozl>eszerz6si elj6r6s sor6n renclelkez6sre
bocs6tott k:"ozbeszerzdsi dokumentumok tar1;almazzdk, armelyel< jelen szerz6d6s elv6lasztltatatlau
melldkletei.

1,5. A teljrrsitds helye: HU-9700 Szombathely, Hqnyadi J, tr. 5-7, szhm alalti 826212 hrsz-ri ing{tlan 6s
a HLI-9700 Szornbathely, 6615129 hrsz-ri ingatlan.

A szerz6d6s id6tartarna/teljesit6si v6ghatzirid6: A kivitelez6si tevdkenys6g befejezds6nek (100 %os kdsztiltsdgi szint eldrdsdnel< 6s a k6szre jelent6s) teljesit6si hat6rideje a szerz6dds rnegk$tdsdt6l
(hatd.lybaldp6s6t6l) szlLm{tott 12h6nap" A Megrendelo el6teljesit6r;t elfogad.
2.

3. Vfllalko:zisi
3.

1

.

dij, fizet6si felt6telek

A Felek rneg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t az 7 .3 . pontban megjelolt feladatok ell{tds66rt
cisszesen 1.415.327.696 Ft + 27% 6fa, azaz egymilli6rd-nilgysziztizerriitmiilli6hhromszflzhuszonh6tezer-hatszirzkilencvehhat forint * 2',to/o 6fa rrrdrtdkii v6llalkoz6si dij illeti
rneg. Az egyes rdszfeladatokra vonatkoz6 vdllalkoz6si dij a r:satolt r6szletes kolts6gvetds gzerint,

A vrillalkozSsi dij tartalmazza a felhivdsban 6s a dokurnerrt6ci6ban meghathrozott valafiernnyi
f'eladat ellendrtr:jkdt. A vSllalkozdsi dij ehellett tartalmazza a :;zerzlddsszerii teljedftdrshez
sziiks6ges, a f'eladatleir6sban meghat6rozott mennyis6gi 6s min,5s6gi elvSr6sok gzerinti
A szhmla kifizetds6nek feltdteie a Megrendelo 6lttal al|irt, a szerzodls:;zeri
teljesft6sre vonafkoz6 teljesit6sigazol6s, A teljesit6siga.zolilst2 (kett6) ptild6nyban kell elk6bziteni.
A szhmlffi egy eredeti 6s k6t m6solati pdld6nyban kelll benvfjtani.
valamLennyi kolts6get.

lJt6lagos szilmsz,aki-, mennyis6gi-,

6s

mtiszali 6szre,,rdtelekre val6 hivatkoz6ssal

a

v6llalk6z6i dij

es a hat6rid6 nern m6dosithat6.

Az iutalilnyhr fecle:zetet nyrijt mindazon murlk6k elvdgzds6rr: 6s felmertilo koltsdgekre, alnelyek
sziiksdgesek az 1, pontban meghathrc:zott munk6ll szer:z6d6sszeru, szakszerir 6s kQmplett
megval6sit6sihaz. A V6llalkozo a szerzodeses 6ron feliil sernrnilyen cimen tobbletkolts6let nem
drvdnyesithet.
Abb;arr az esetben, amennyiben aY|llalkozo a v6llalkoz6i dijat alulprognosztiz|lta, az ebbdl e,red6
plus:zl<o1tsdgekel., kia.dAsokat stb. nem h6rithqtja 6t a Megrenilel6re 6s ez nem mentesiti a tel.llesitdsi

kotelezetts6g a161. A. nett6 v6llalkoz6si dijop feltil er Megre,ndelovel s:zemben csak az ftltal|nos
fbrgalrni ad6 (6.fa.) drvdnyesitheto. A sz5nrrlilzilshrit 6s a pdnziigyi teljesit4sre egyebekben a
teljesitds id6pontjdban hat6lyos 6fa szabillyok ds 5fa oto alapiiln keri"ilhel sor,
3.2

A M,egrendel6 a jelLen szerzodls ellen6rtdk6t a TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 k6dsz6rrir prr;jekt
keretdben elnyert tdrnogatSsb6l finansziroLza. A szerzod'5s ut6finanszirozhstl A tAmpgatirsi
inten:dt6s 100%.

2. oldal,

cisszQsen: 12
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t.3-rs-sH1-2016-0000

azonosit6sz6mf ,,Slzombathelyi Vdsiircsarnok firlLiiitAsa" cimipitlydzat keretdben megval6sul(r
Viisarcsanrok brivitds6nek 6s felfjitasdnak 6pitdsi munkdi II.
V{s:ircsarno'k felfjitds64ak dpitdsi munk:ii II.
trKRO00762672019

Sz,:rzoddss

A V6llalkozo otres:zsi:5ml6t

6s egy

vrigszhmlfil jogosult benyfjtani

zirn: 5 4032- /ZD.020.

a kovetkez6 iitemez;ds szerint:

\.

rcszszirmla: a kivitelezes 15 %-os k6sziiltsQgi szintj6nek el6rdse eset6n a nett6 v6llalkoz6i dij
n5 o/o-a mdrttikben.
2. reszszfumla: a kiviterlezes 30 o%-os kdsziiltsQgi szintj6nek el6rdse esetdn a nett6 vSllalkoz6i dij
n5 o/o-a mdrtdkben.
3,. reszszfimla: a kivitelezes 45 %-os k6szi.iltsQgi szintj6nek el6r6se esetdn a nett6 v6llalkoz6i dij
\5 o/o-a m6rtdkben.
t. reszszhmla: a kivitelezl,s 60 %-os k6sziilts(gi szintj6nek e16r6se esetdn a nett6 v6llalkoz6i dij
n5 Yo-a m6rtdkben.
5,. reszszhmla: a kivitefezes 75 %-os k6sztilts(gi szintj6nek el6rdse esetdn a nett6 v5llalkoz6i dij
n5 o/o-a m6rtdkben.
V6gszSmla: a kivitelezps 100 9'o-os kdsziilts6gl szintjdnen< r:l6rdse eset6n a nett6 v6llall<oz6t dij 25
%o-a m6rt6kben.

4. szhmlilzftsra aleigaz;olt teljersit6st kovet6en keriilhet sor. A teljesitest igazol6 okirat a szhmla
rhell6kletdt kell, hog'kdpezze. V6gs;raLmla benyrijt6sSra a rniiszaki ifiadls-ilttrdteli eljSrris lezhrilsa
UtAn van lehet6s6g.

Arnenriyiben a rlszsizitmla (v6gsz6rnla) tartalmaz a prctjekt keret6ben elsz6molhat6 6s nem
dlsz6molhat6 koltsdgeket is, akkor ez"eket a kolts6geket szilmlsn beliil kiilon t6telk6nt rnegbontva
l(ell szerepelrtetni.
A V6llalkoz6 a szfirnlfin koteles felttintetni az allbbiakat:

'.
'
'.
.

a v6llalkozilsti szerzod6s szifunft
projekt az,onosit6 szhmilt TC)P-6. 1.3- 1 5-SHl -20 1 6-0000
proj ekt tfir gybt:,,Szombathelyi V6srihcsarnok fehij_it6sa"

1

bankja nev6t; bankszimlas:z6mot, aCl6szitmot, IIIAOR szhmifi
Megrenderl6 nev6t, cfm6t, a.d6szhmfit
a,,r6szszitmla" vagy,,v6gs:zfimla" mpgnevez6st.

A

:;zerzod6s t6rgya szerinti 6pit6si beruhilzils az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6l6 20A7. 6vi
QXXVII. torv6ny 142. $ (1) bekezdds b) pontja alkalmazAsirban 6pit6si hat6s6gi engedd[y-k6teles,
eJz6rt fbrditott ad6zhs al6 esik. Az 6pit6si munka ellen6rtdk6r6l sz6l6 szitmlSkat a Mlesrendel6
l6sz6reApa nemut kell ki6llitani.

A fizetdsi felt6telek: A Megrendel6

a Kbt. 135. $ (8) bekezd6s6nek megf'elel6en a sizerz6d6s forgalmi
ad6
n6lki.il
szfumitott
4ltalrinos
- elsz5molhat6 osszege 10 Yo-hnak megfelel6 m6rt6kii,
dl6leg igdnybev6teldnek a lehet6s6g6t biztositja el6leg-visszafizetesi biztor,itdk ellen6b,en.

Az eloleget avegszitmLitb6l kell elszdmolni. A v6gszSml6t ennekmegfeleloen azeloleg.szSm\|val
dsokkentett rn6rt6kben kell ki6llitani.

Az 6pit6si beruhSz6sok, valamint

a:z epitesi beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 tervez6i 6s m6rnoki
spolg6ltatSsok kozbeszerz6s6nek r6s:rletes szabillyair6l sz,6lo 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet

(ptrrvSbbiakl>an:32212015.Korm.rendelet)30. $(1)beke;zd6se alapjhnaMegrendel6aKbt. 135.
$ (8) bekezcl6sdberr foglalt eloleget a V6llalkoz6 k6rdsdrre legk6sdbb az:, lpitdsi munkateriilet
dta<lilsifi kovet6 15 napon beli.il koteles kifizetni.

3. oldal,0sszesen:

l2

A TOP-6.I.3-l5-SIJl-2016-00001 azonosft6sz6rnri,,Szombathellyi V6siircsarnok fehijit6sa" cirriupitlydzat keret6ben megval6gultr
Vdszircsamok b6vit6sdnek ds felfiitAsdnak 6pit6si munkdi IL
V6sf rcsarnok fel fj itri$dnak 6pit6si m un k{i II.

Szerz6d6ss z'6n: 5 4032- lt L-tZOzA.

A

Megrend elo az 6pit6si beruh6z6soll valamint az epitesi beruh6z5soliho:z kapcsol6d6 terv6z6i 6s
mdrnoki szcrlg6ltat5solr. kozbeszerz6sdnek rdszletes szab|lyairol sz6l6 32212015. (X. 3 0.) Korm. renrlelet
32lA-3218. $-6nak megf'elel6en a kovetkezok szerint fizeti hi a szerzod6,sfien foglalt ellendtl.:lkel azzal,
hogy a jogszab6lyi rendelkez6sek sor6n a Megrendelo ,,aj5nlatk6r6k6nt szerzodo f61"-nek, mig a
V

5 I I al

ko z(r,,aj (nlattev okent szer zo do f 6 l " - n ek m i n 6 s i.i l.

A X:bt. 135. $ (l)

bekezd6se aLlapj6n a Megrendeli5 a szerzodds teXjesit6sdnek elismetrds6rol
(teljesit6sigazolfs) vagy az elismer6s megtagad6s6r6l legk6s6bb a V6ltralkoz6 teljesit6s6t$l vagy
az e:rr6l sz6l6 irdsbeli 6rtesit6s kezhezv6td,l6t6l szdrnitott tizenot naoon beltil irSsban koteles

nyilartkozni.

A K:bt. 135. S (2) bekezdese alapj6n, ha d V6llalkoz6 ir6sbeli 6r[esit6s6re (k6szre jeleirtr5s) a
Megrendel6 a :;zerzSd6sben az itadils-Swdteli eljlir6s megkezd6s6re meghat6rozott h4t6ridot
kovr:t6 tizenot napon beltil nem k.ezdi meg az,iltadils-ftwdteli elj5rSst,vary megkezdi, de 15 n'apon
belij.l nem fejezi be, a Vhllalkoztr kdrds6ne a teljesit6sigazolilst kotelbs kiadni.
A3?,212015. Korm. rendelet 31. {i-6nak megfelel6en a:z ellenszolg6ltlat6:; kifizet6sdre csak 4z ildott
murLk6r4 munkardszre vonatkoz6 teljesit6sigazol6s kiidllitSsSt kovetoen keriilhet sor.

A lVbgrendelo tartal6kkeretet nem hatir oz rheg.

3.3.

Ir6rryad6jogszabAlyok:
a) a:z 6ltal6nos forgalnrri ad6r6l szolo 2007 . {vi CXX\TI. torv6ny;
b) az ad6igazgat6:;i elj6rfs rdszle'tszabillyairdl szol6 46512017. (XII.2,8.) KormL. rendelel.;
c) a:z illlamhiztart{srol sz6l5 2011. 6vi CXCV. torv6ny;
d) etz iilamhhztarthsrSl sz6l6 torrr6ny v6grehajtSs6r6l sz6l6 36812011. (XU. 31.) Korm. refldelet.
e) a 2074-2020 progtamozilst id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l sz6rntaz6
tSm,rgatSsok felhaszndl6sSnak rendj6r6l sz6l6 272|ZAI4. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) a;z 6pit6si beruhSz6sok, valamint az lpitQsi beruhlLz6sokhoz kapcsol6d6 tervezoi 6s ni6rnoki
szolgSltat6sok kozbeszerz6s6nek r6szletes szab6lyair:irl szol6 32212015, (X. 30.) Korm. re{rdelet;

g)

trzz lprtdsiigyi 6s az epitlsiiggyel
266,t2.013. (VlI. I 1.) Korm. rend'elet.

osszefligg6 szakmagyakorlSsi tevdkenys6gekrol

s;2616

3.4.

V6ll.a.lkoz6 nem fizettret, illetve szilmoThat el a szerzbd6s teljesitds6rrel cisszefrigg6sbe4 olyan
l<olts6geket, amelyek a Kbt. 62. ti (1) bekezd6s k) pornl- ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknbk nem
rneg,fblel6 t6rsasSg tekintet6ben meriilnek fe[, 6s amelyek a V6llalkoz6 ad6koteles jovedelm6nek
csollkent6sdre a lkalrnasak.

3.5.

V6ll.alkoz6 a

sze>rz:6d6s teljesitdsr5nek teljes idotartama alatt tulajdouosi szerkezet6t a Megt'errdelo
szSrnhra megismerhetfSv6 teszi r5s a 9.5. pontban meghatinozott (p K.bt. 143. $ (3) beldez:d6se
szerinti) iigyleteklol a Megrendeld,t halad6ktalanul 6rl.esiti.

3.6. A

.Megrendel6

a

Kb1..

135.

ti (6) bekezd6s6nek

megfelel6en

a

szerz6d6sen ala.pul6

ellenr;zolgSltat6r;b6l eredo tartoztilsbval szenlben csak ajogosult SltalLelismert, egynemii ds Jejfrt
lcovr:1.el6s6t szSrrnithad a be.

4. oldal, osszdsen: I2
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ToP-6 r.3-r5-sHr-20r6-0000i azonosit6sziim[,,iSzombathelyj Visdrcsarnok lbltjit6sa" cimi\pitlyfuat keret6ben rlegval6sul6

A plegrendel6jogai

4.1. ,{

V6s6rrcsamok b6vitdsdnek 6s fejlfjilAsanak dpiteisi rnunkdi II.
Vf sf rcsarnok felfjittsdnak 6pit6si rnunkr{i II.

54032- lrzt"ZOZO.
6s kiitelezetts6gei

Megrendel6 kotelezetts6ge a jelen szerzodls al|irisifi kovet6 3 (hdrom) munkan,apon beltil

pinden olyan adat, inform6ci6 6s dokumentum 6tadlLsa, amely a Vdllalkoz6 ferladatainak
szerzod5sszerti ellitdqfhoz sziiks6ges, olya4 m6don, amely azonosithat6v6 teszi az ffiadott
flokumentumokat, illetoleg ellen6rizhet6en igazolja a Y6llalkoz6 f'el6 torldnt adal- 6s
jelen szerz6d6s teljesit6se szempontb6l
fontos munkakort betolto munkat6rsait lpijelolni 6sr a V6llalko:26'val val6 liolyarnatos
kozremtikod6siikrol gondoskodni.
inform6ci6szolgSltatilstartalmit. A ldegrendel6 kdteles

4.2.

5.

a

Megrendel6 kotelezetlsdget vdllal ama, hogy a Projekt sikeres megval6sitSsht c6lzo 'r511alkoz6i
tnunkavdgzdshez kdsiedelem n6lkiil meghoLza a sziiks6ges dontdseket, egyetlrtL5se eset6n
j6v6hagyja az el6 te:rjesztett dokumenlumok tdrtalm6t, illetve ellenvet6s eset6n kifog6sait ir6sban,
indokolSssal ellStva kozli V6llalkoz6val. A tov6Lrbitand<i dokumentunrLokat - azok lartallrnhval
yal6 egyetdrt6se eset6n - faxon, illetve post6n megktildi az 6rinte,t1lek r6szdre, azokban az
esetekben amikor arra VSllalkoz6 felk6ri.

,{ Vf llalkoz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5.1. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szefz6d6s

szerinti munk6kat megfelelo m6rtdkben
fnegismerte 6s felm6rte, a sziiks6ges kieg6szftp t|jdkoztatilsokat megkapta, igy a bead,ctt ajhnlata
feljeskorii 6s tudorniisul veszi, hogl kizftr6lag a fentiekben r6szletezettek szerint tarthat csak
igdnyt a vSllalkozoi dij6nak megemel6s6re. A nem megfelelo felmdrdsb6l, vary egy6b, pl.
szSmit6si hib6b6l adl6d6 tobblet munkat6telek miatt megt6rit6si ig6nnyel a Meglendelovel
$zemben nem jogor;ult fell6pni.

5.2. A VSllalkoz6

tudom6pul veszi, hopp, a szerTldds megk.ot6sdt kovet6en koteles viselni annak
Jogkovetkezm6nydt, amely a kiviteli tervdoktrmentilcil olyan hi6nyoss6g6b6l ad6dih melyet a
f6le elvSrhat6 szakrnai gondoss6g merllett 6szlelnie kelletl'volna, de aszen(Sddskot6st megel6zSen
I k<izbeszerz6si eljj6rrls sorSn kiegds:zito thj€lkoz/taths keret6ben nem jelzett. A vrilhlkoz6i dij

fneghathrozisfinill figyelembe nem vett azpn munk6k

is, amely ndlkiil a mri

ri6pftm6ny)

rendeltetdsszenthasznilatra alkalmas megval6sitilsa nem tort6nhet meg (tdbbletmunka)
VSllalkoz6t terhelik.

5.3. A VSllalkoz6 kijel,enti aztis, hogy

szinLt6n a

a munkSk nem meglflelel6 ismeret6re visszavezethet6 okok

lniatt semmilyen egy6b tobblet-koverteldssel sem l6phet fbl, k6sedelmdt e',zzel nem indokolhatja.
$ kivitelez6si mun\5k alapjflt kepezo miiszaki dokumentSci6nak megfelel6 kivitelez6s
pontoss6gf6rt, telje:ssdg66rt, alkalmassSg66rt 6s szab6lyorssSg66rt a V5l[alkoz6 felel. .A mriszaki
{okument6ci6 azon hibiLj66rt, mely kello londos 6ttekint6s eset6n a szerz6d6s rnegkcit6s6t
lnegel6z6en meg6llapithatS lett volna, szint6n a V'6llalkozr6 felel.

5.4. $ v5llalkoz6i dij ta.rtalmazza

- az epiLoipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 19112009. (IX.15)
Korm" rendelet 3. $ (5) bekezd6s6ben irtakon feltil - minclen olyan mriszakilag sztiks6ges feladat
glv6gz6s6t, esetlegesen sziiksdges errged6ly beszerzdsdt,:feltdtel teljesit6sdt ds azok kdlts6g6t is,
{mely a kiadott dokument6ci6k b6rmely r6sz6b6l, rendelLk,sz6s6b6l megSllapithat6an, vagy ajelen
fizerzodds teljesit6sdhez, a miiszaki Stadfis-Stvltelhez, izembe helyez6she;zr, vdgleges h.aszn6latba
Ylteleihez sztiks6ges, ftiggetleniil atttil, hogy az adottfela<lat, felt6tel, illetve munkanern a kiadott
$oltsdgvet6sben, v:rgy egy6b kiadott dokumenturmban td:telesen szerepel-e, vagy sem, 6s/vagy
dmelynek, term6szete folytSn, miiszaki nagysfgrendje pontosan el6re nem volt meghatirazltat6.
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A Vrillalkoz6 aszerzod!,s t6rgy6t kepezo mulrk6kat jelen v6llalkoz6si sz:erzod6s feltdtelei 4lapj6n
vegzi el a maryar 6s eur6pai unitrs szabvSnypk eloirirsai szerint.
5.6.

A

v<igzett munka vitdja esetdn, ha a vizsgil,lx eredm6nye a Y6llalkoz6 szftmfra elmaragz{.a16,
k ko lts6gdt'V illalkoz6 kcjte les vi selni.

anna
5.1

.

A

\rirllalkozo feladata a kivitelezdsi muhk6khoz sztiksdges vzilamennyi seg6dszerkbzetek
telepritdse, helyszinen tarthsa, m.o:zgathsa 6q a kivite,lezes befejez6sel<or a munkateriileltr6l, a
vdllaLlkoz6s munka.v6gz6si teriilel.droltort6n6 elt6vol[t'6ssal. A V6llalkozokotelezetls6ge, ho.gy a
teriilet orzeseral saj6t koltsrSgdre goniloskodjdli a munkakezd6stol a munkateriilet
visszabocs6thsiig (a mtiszaki iltadils-ifivetel 6rv6nyes lezfirhsitt kovetri idopontig).

5.8.

A

a

szabviinyok 6ltal el6irt ellenSrz6seket folyamatosan elvdgezni, a
hibfkat 6s fulfu546ss6gokat halad6kJalanul megsziintetni, az intdzked6seket

Vlillalkoz6 koteles

megrllLlapitott

dokurnent6lni.
Ame,nLnyiben a kivitelez6s sor5n, illetve a j6t5ll5si idiSszakban olyan hiSnyoss5gok deri.ihhelc ki,
amel.yek szakszertltlen munkav6p1z5,srevagy csokkent 6rtdkii anyagokra vezethet6k vissza; alckor
ezeket V6llalko:26 felsz6litrisra, azonnal t6fit6smentesen 6s eg6s46bern koteles megsztilntetni,
illetve a hibSs termdket koteles ki,:serdlni. Artrennyiberr V6llalkoz6 15 nzLpon beltil nem tersz eleget

a fe'lsz6lithsnak, Megrendel6ne,k
kijar,ittatni.

joga vap a munkSt V6llalkoz6 kolts6g6re

elvdgeztetni,

5.10. A Vrlllalkoz6 kol.eles munk6j6t olyan gondoqan megsrz,ervezni, hogy minden el6rel6that6 akadiiy
id6ben megsziintetheto legyen 6s ennek 6rdek6ben Megrendelo figyelmdt ezen
akad 6ly oztat5s okra i dob en fe lhiv j a.
5.1

1. A Vrillalkoz6 tev6kenys6ge alatt folyamatosan kdteles teljeskdriien

6s s;aj5t felel6s hat6sk$rr'rben
az 1wdnyes murrkav6delmi 6s tiizv6delmi el6irSsokat betartani 6s betartatni, dolgoz6i reiztire a
n"runkav6delmi eloir6sok szerinti eg6szsdg[gyi vlzs;gSlatokat elvggeztetni, a munkavpd,olmi
oktat6sokat meE tatlani, a sziiks(iges v6delnii 6s biz;trrsit6 eszkozoket rendelkez6sre bocgiil.ani,
alkallmazni 6s hasz:n6latukat folyamatosan ellen6rizni.

5.12. A Vfllalkoz6 munkavegzdskor olyan g6pekgt koteles tizemeltetni, amelyek az izembetantinhoz
szi.iksdges 6rv6nyes enged6lyekkel rendelke4nek, ke;zr:l5ik a sziiks6$es k6pesit6st megszeleit6k,
6s arnelyek a rendeletekben eloirttz:ajkibocs5tSsi hatdrr5rt6ket nem haladjSk meg.

5.13. A Vrlllalkoz6nakazanyagok

t6rol5s5t irgy kell vdgrehajtania,hogy az
Az igdnybe
vett koztertiletek helyre6llithshvalkapcsolatos minden tevdkenys6g a. Vrillalkoz6 feladata ds azok
koltsdgei is 6t terhelik.
6s eszkozlkmqzgathsSrt

r5s

ig6n'ybe vett koz;teriiletek 6s azok:mithrgyai k6rosodSst 6s s6ri.il6st nr: szenvedjenek.

5.14.

A

\'6llalkoz6 saj6t kolts6gdn 1:artozik biZtositani a munkateri.ilerl eszt6tikailag elfogpdhat6
lehatr4rol6s5t, ellen6rz6s6t, megtenni az osszes 6s;szerti l6p6st a kornyezet v6derlni6re a
kivitelez6ssel kapcsolatos tevdk.enys6gek fonatkoizisSban, valamint elkeriilni a szenl6l'yek,
kozvagyon vagy m6sok k6r6t drs s6riil6sdtl amelyr:t a l6gszennyg:26:;, zaj vagy egy6b k6ros
kdrnyezeti hat6s okoz. A Vrillalkoz6 a munkateriileten elhelyezetl anyagok, szerspfmok
orue:sdrol, azok biz,tonsSgos elhelyezdserctl fqkozottan koteles gondoskodni, ezenvagyonvfdr::lmi
koltsdeek a kivitelezot terhelik.
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5.15. A lak66prtiletek, lak6ingatlanok kozels6ge mliatt az epite,si teriileten a munkav6gzes 6-18 ora
kozott tort6nhet, a hdtvdgi munkavdgzds alkalm6val zajos tev6kenys6g nern v6gezhet6.

5.16.4 kivitek:z6si munk6kat a v6s6rcsamok folypmatos i.izemeltetdse 6rdekeben k6t ii1e,mben kell
Qlvdgezni. I. iitemben a Hunyadi J. fit feloli flej 6piilet, rralamint a Gazda Bolt felol:i 2. szhmit
osarnok l<ertil 6talzrkithsra, felirjit6sr:a., mig d, ketto koztitt l6vo 1. szilmfi csarnok iizemel. II.
iiitemben a Hunyadi J. rit fel6li, 10Ct %-ban elk6sztilt fej 6piilet, valamint aGazda Ilolt fel6li,
{eljesen kesz 2. sz5mir csarnok mrikciclik 6s h4sznrilhat6, (is a kett6 kozott l6vo 1. szim.ti csa.rnok
felitit6s6t es ittalakitits6t kell elv6g,o:zni. A fentiekre tel:intettel az 6piiletek koziil rzalamelyik
hindig haszndlatban lesz 6s miikodik., a VSs6rcsarnok teljr;s kitritdse egy idoben nem lehetsdges.
1{ V6llalk:oz6nak a munk6kat eszerint kell osszehangolni ,6s a munkateriiletet ennek rnegfeleloen
rill m6dj Sban haszndlni.
5.17. A V6llalkoz6 koteles zL kivitelez6s titr:meinek (negfelelSen biztosftani a kiilonboz6 idoszakokban
4 munk6val nem 6rintett teriiletek, dpriiLletr6sze! hasznillatiit, miikodds{t.

5.18' 4 Y6llalk:oz6 az 5pitdsi munkSk teljes id6tartpma alatt, szi.iks6g eset6n 6loer6s 6rz6ssel krjteles
$ondoskodni az epu,let vagyonv6delm6nek blztosit6sr{r6l (pl. nyfl6szSr6k kibont6sa eset6n, az
dptiletbe jut6st lehetov6 tevo 6llvriny 6pit6se egetdn stb.)

5'19. Amennyiben a Megrendel6 c6lszerijtlen vagy szakszenitlen utasitSsf ad (vagy alkalmatlan
{nyagot szolg6ltatott), a VSllalkozrS koteles ot erre ir6sban figyelmez:tetni. Amennyiben a
\4egrendelo az utasitdsht a frgyelmeztet6s ellendre fenntartja, tryy a VSllalkoz6 a munk6t a
Megrendtilo utasit6sa szerint, a Megrendellkockhzatfiravegzi el, vagy villaszthsaszeriint eldllhat
a, szetzi\<llstol. A figyelmeztet6s elmulasilhsilbsl eredlo k6r6rt a YSllalkoz6 a j[elel6s. A
!6llalkoz6 koteles megtagadni az utasffls teljesit6s6t, hil annak v6grehajtSsa jogszabilly vagy
tfat6sSgi hatfirozat megs6rt6s6hezvez:etne vagy vesz6lyeztetne mSsok szenl6ly6t uugy,uugyonit.
5.20.

4 bont6sb6l

6s 6pit6sb6l szhrmaz6 tormel6ket, hulladd,kot az fipitke:zes tertilet6r6l hat6s6gi
eJngeddllyel rendelk,ezr5, rendezett lerak6ba kelf elszSllftani, 6s be keltl tartani az lpitesi 6s bont6ii
hullad6k kezel6sdnek r6szletes szabllyair6l sz6t6 +S|ZOO4. (VII.26) BM-KVvM egyiittes renrJelet
eloir6sait.

5'21. A felvonulSs jellegii szolgilltathsok rls l6tesitm6nyek

meg;val6sitSsa - amennyiben sz,iiks6ges a
tFljesit6sdhez- aYitllalkozo feladatiltk6pezi. $,beruhlzfusr befejez6se ut6n a felvonulbr;i teriiletet
rpndbe kell tenni, az ideiglenes melldkldtesitmdnyeket el kell bontani 6s az e,redeti rillapotot helyre
ldell Sllitani.

5.22'

4

rnurrkav6gzdsekhez sztiks6ges ideiglenes yiz, csatorna 6s elektromos csatlakozdsi pontok
kialakitasrl a kivitelez6 feladata, 6s kolts6ge; A felhaszn6lt energiq vi:r, stb. menrryis6get a
{6llalkoz6 szfimla ellen6ben kciteles megt6riteni, amennyilben sziiks6ges, a:z almerlkl'elszererl6se
is a V6llalkoz6 kolts6ge

5.23. \lv6llalkoz6k, teljesitdsi seg6dek, a"z alkalrqassitg igazolSsShoz bemutatott, 6s az: 6rtdkel6si
rf sz;szemprontra megaj r{nlott szakemb errek, egybb kozremii kodok i gdnybevdrtele :

5'23.I. A V6llall:oz6 alviilalkoz6

bevon6s6ra

a Kbt.

138. g-a szrerinti rendelkez6sek

ff,gyelembev6tel6vel j ogosult.

5i23.2.

A

Vr{llalkoz6

a

alvr6.llalko;z6k tekintet6pen

szerzodds megkot6s6nek id6pond5ban, majd - a k6s6bb bevont
- a szerz6d6s teljbsit6sdnek. iidotartama alatt koteles el6zetesen a
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Me;Eendelonek valarnennyi olyan alv|llllkozot bejelenteni, amely rdsrt ve:sz a szprir6d6s
teljesit6s6ben, 6s - ha a n-regelozo kozbeszerzdsi elj6rSsban az adott alv6llalkoz;6t mdg nem
nevezte meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozni vagy az drinteft alv6llalko:26 nyilaikozat6t

benyrijtani arr6l is, hogy az Arltala iglnype venni kfv6nt alviila.lkozo nem
ko zb e s zer z6s i e I i 6r6sb an el6 irt k:izilr o okok hatilv a al att.

5ll a mEgtlozl

6. Szerz6dilst biztosit6 mell6kkiitelez:etts6gek

6.1.

Kdsedelmi kotbdr: A V5llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-6nak megfelelSen k6sedelem eset6re miinden
kdsedelmes naptdri nap ut5n, a k6sedelembe esds idopontj6t6l a tdnyleges teljesft6s ndpjlig a
szerzbdds szerinti, tartal6kkeret 6s 6ltal6nog forgalrni ad6 ndlkiil sz,6mitott ellenszolgSlthtd.s 0,5

ah-6nak megfelelo fcrrintosszeg/naptiri nap m6rtdl(:ii k6sedelmi kotb6r fizetlset v6ll[lja. A
Mely'endel6 a kdsedelmi kotbdr osszeg6t legfeljebb a nett6 v6llalkoz6i dij 15 o/o-)ig, maxirhum 30
naptdri napig 6rvdnyesiti. A maximillis oss{eget el6r6 k6sedelmi kotbdr 6rvdnyesit6se esgtdn -- a
k6sedelemb6l e;redo 6s a k6seclelemmel ofiozott kdLrok megtdritdsdre vonatkoz6 meg(endel6i
igdrryeket nem drintve - a Meg,rendel6 fenntartja a szerzod6s azorrnali hat6lyri felmon{6s6nak
joglrt, mivel a Felek az ilyen m6rl6kti k6sedelmet sf l1,os szerzoddsszeg6snek tekintik.

6.2.

Meghifsul6si kotb6r:

A

szeruo'Jls a VSlkllkoz6 6rdekkor6ben felmeri.ilo olyan okb6l tort6n6

mep;hiirsul5sa eset6n, amelydrt frilel6s, aY6\lalkoz6 a Ptk. 6:186. $-dnak megfelel6en a szpr:rodds
szerinti, Sltal5nos forgalmi ad6 ndlki.il szimitottellenszolgSltatSs 30 Yo-Snakmeglelel6 mdgtikben
meghiirsul6si krjtbdr frzetesetv6llalja. A szefz6d6s akkor tekinthet6 meghirisultnilk, ha
- Vlillalkoz6 a teljesit6st jogos/m6ltSnyolhat6 ok n6lk0l megtagadja;
- a teljesit6s kizitrllaga V6llalkoz6 drdekkop6ben fekneriilt okb6l lehetetlentil el;
- artiilalkoz6i k6sedelem a 30 mapt6ri napolt meghaladja 6s a Megrerndel6 6l az azonnali hat6lyri
felnxrnd6s jo gtval.
6.3

.

A

A Megrendel6 kotb6rig6ny 6rv6nyes{t6sre vonaLtkoz6 egyc ldahi
wz ok megjefol6s6n tiil - r6szletesen tartalmazn'.ia kell a kotb6r

kiSttbdr 6rv6nyesit6senek m6dj a:

irSs',beli jognyikLtkozatfinak

-

6rvdirryesitds6t megallapoz6 t(inyeket, valamint a kdtb6rezdssel drintett tev6kerlys6gek
A Megrendelo itz 6rv6nyesfthet6 kdtb6rt jogosult a fizetendL6 ellendrtrikb6l
visszatatlani, vagy az adotl rnegrendel6q teljesittdsdnek igazolfts6t a kotb6r megfi2et6s6ig
rneEljelol6sdt.
mep;tagadni.

6.4.

El6lleg-visszafiz:et6si biztosit6k: A V6llalkoz6 el6leg ig6nyl6se esetdn a:zigenyelt el6legneft aL Kbt.
135. $ (7) bekezclds6ben eloirt So/o-on fuliili r6sz6nek megfelel6 mdrt6kii, a Megrendelg javilra
sz6l6 biztosit6kot bocs6t a Megrendel6 re4delkez6sdre. Az eloleg-visszafrzete:;i biztoslt6lk -- a
V6ltalkoz6 v6lasrt6sa szerint - a Kbt. 134. S (6) bekezd6s6nek a) ponda szerinti fo[rn6ban
biztosithat6, amelyet az eloleg ig6nylds6vpl egyidlejrileg kell ren<lelkezdsre bocs6tani, i.lletve
igaz:olni.

6.5.

'Ieljesftdsi biztosftdk: A VSllalkoz6

a) a

szerzod6s teljesit6s6nek elmarad6s6val kapcr;olatos ig6nyek biztosit6kak6nt a szbr;r6d6s
szerinti, riltalSnos forgalmi ad6 n6lkiil szfirnitott ellenszolg6ltatSs 5 %o-6nak megfelelo hdrt6kri

teljcs it6si biaositdkot,

b) a

szerzod6s hibds teljesit6sdvel kapcsdlatos ig6nyek biztosit6kakdnt a sze>rzod6s gzerinti,
forgalmi ad6 ndlktil szSmitotl ellepszolg6ltat6s 5 o/o-6nak megfelel6 mrirt6kii teljesitdsi

Sltalli4Lnos

biztositdkot

A teljesit6si biztositdk - a V6llalkozo v|lasztisa
(6)
a Kbt. 134. $
bekezd6s6nek a) pontja szerinti forniirban biztosithat6, anlelyet a

kdterles a Megren<1e16 rendelkezds6re bocs6tani.

szerint

-
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S&erzodes hat6lybal6p6s6nek idopontjSig kqll rendelke:zdsre bocs6tani, illetve ig;azolni. A
tFljesit6si biztosit6knak a Kbt. 135. $ (1) bekezd6se sizerinti teljesit6sigazol6s kirillft6s6nak
i$6pontj6ig 6rv6nyesnek 6s lehivhat6nak kell lbnnie, illet6leg rendelkezdsre kell 6llnia,

6.6.

A V6llalkozo az fitadoLl munkardszekre a l8l/2003. (K.5.) Kr:rm. rendel;t 3. es 4.
rirell6kletdben meghat6rozott m6rt6kii, illetoleg a 18112003. (K.5.) Korm. rendelle,t 3. 6s 4.
rtrell6kletdben nem rneghatfirozott ripiiletszeikezetekre, tov6bb6 az epitmenyekre a.z ajhnlatz
JptdllSs:

sperint 60 h6nap

6.1.

7,

j6I6ll6stviilal,

B6rmely nem szerzod6sszerii teljesil.6s jogfenntartSs ndllrtili elfogad6sa zr Megrendelo r6sz6r61
nem 6rtelmezheto joglemond6sk6nt az:on ig6nyekr6l, ame,lyek a MegrendelSt a szeril6ddssz:eg6s
(ovetkezmdnyek6nt megilletik.

IDgy6b szerz6d6ses felt(itelek

7

.I

.

A V6llalkoz6 elfogadj a az Allami Sz:5mvev6sz6k, a Korniiny zati Ellenlr:dsi Hivatal , tovilbbh a
!5mogat6s felhaszn6l6s5nak ellen6rzlsdre fdljogositott szervezetek ellen6rz6si jog,csutrts6g5t,
illetve - a kozpenzek felhaszn6l6sSnak nyilvSnoss6gSn6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelrn6ben - a
{regkotend6 szerzldds l6nyeges tartalmit\a vonatko:z6an a tillkortathst iizle:ti til.okra
hivatkoz6ssal nem tagadja meg 6s e lkovetelrlr6nyeket a szerzodds teljesit6sdbe bevonni kiv6nt
yalamennyi alv6llalkoz6val szemben is 6rv6nlesiti.

7

.2.

A Felek tudom6sul veszik, hogy a Kbt. 43 . $ ( 1) bekezd6s6nek d) pontja alapj 6n jelen szerz6d6s
tlyilv6nos, annak 1.artalmfnal6s teljesit6s6vef kapcsolatos t6j6kortatils ld,;zleti titok cimdn nem
lagadhat6 meg.

jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n a Megrendel6 reszercl aY6llalkoz6 utzLsit6s6ra, megrendel6sre,
{ s a telj es itds i gazoll6s6ra.j ogosult szr;m6ly :

{

Kalmfr Ervin virosfizerneltet6si

6s vfrosfejleszt6si osz;tflyvezetd
Ilev6lcim: Szombathely Megyei Jogii V6ros P$g6rmesteri Hivatala
$700 Szombathely, Kqssuth L. u. 1-3i.
Tel.: 06-94/520-192.

g-mail : kalmar.ervin@szombathely.hur
$. jelen szerz6dds teljesitdse sorSn a
6s kapcsolattartSsra j o gosult szem6ly

Villalkoz6 rilszfirfil a szerzodds

kzrpcsin nyilatkozafidtelre

:

Tdth Tibor iigyvezetd
ll.ev6lcim: Inter-Alp Kft.
f

064 Budapest, R6zsa utca 80. 2. em.

L

Telefon: +369450E020
S*ax: +36 94508021
E-mail : interalp@interhlp.hu
7

"4.

A Vr{llalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6d6s mell{klet6t kepei,.6, az illlamhhzta.rtdsr6l s2616 201 I . 6vi
QXCV. torvdny 41. $ (6) bekezd6s6tren 6s 50. $ (1) bekez;d6s c) pontjSbarr foglaltakra tekintettel
tBtt nyilatkozataalapjinanemzeti vagyonr6l s26162011. 6vi CXCVI. torv6ny 3. $ (t) bekezdds
{. pontja szerinti fttl6that6 szewezetnek min6siiil.
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Szerz6d6ss
7

.5.

8.

A

A K'bt. 136.

zdttt: 54032- l1fiZOZO.

$ (2) bekezd6se alapjfm

aYSllalkoz6 tudoinSsul veszi 6s elfogadja, hogy az illetos6ge
szerjLnti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sSg kozvetle:niil beszerezhet 16 vonatkoz6 adatokifi az
orsz;[gok kozotti j r: gseg6ly ig6nybevdtele n6lktil.
szerz6dils m6dositisa

8.1. A Felek csak a. Kbt.

141. $-6tran meghat(Lrozott esetekben 6s feltdtelekkel m6dosffiatjdk a

szer:zrjd6snek a felhiv6s, akozbr>s:zerzdsi ddkumentumok felt6telei, illetoleg az ajhnlat tartalma
alapj 6n me ghathr ozoff r6sz6t.

8.2. A F,elek r6gzitil<, hogy nem min6siil a szeyzodes rn,6dositasnak a 7.'.). pontban meghrtfir<>zott
kapcsolattart6 sirem6lyben, illet6leg az el6rhetosdgberr bekovetkezett b6rmely villtozits.

9.

Jogviszony megsziin6se

9.1. A szerzod6s a teljesit6ssel,

a szerz:,od6s iddtprtamhnalilejinatSval, bfrmelyik fel jogut6d n6tkiili

megsziin6s6vel, a teljesit6s lehetotlenndviiilp|val, illetoleg azonnali hat611u felmond6ssal sziinik
meg.

9.2.
9 .3

.

BSrrnelyik fel jogosult a jelen srsrzoddst azonnali hatSllyal felmondani a m5sik f61 sriLlyos
szer:z6d6sszeg6se eset6n. A srilyos szerzbdes,szeg6s erseteit a 9.3. 6s a 9.4. ponthathrozza me,g-

A V6llalkoz6 r6sz6r6l

;a

szerzodds srilyos m<)gs6rt6sdt jelenti, ha

a) \rrillalkoz6 a teljesitdst jogos/mdlt6nyolhbt6 ok n6lkiil megfagadja;
b) a leljesitds kizdLr6lag aYiilal\;oz6 6rd,ekkbr6ben fblmeriilt okb6l lehetetleniil el;

c)

a

teljesit6ssel 30 napthrinapot meghalad6 k6sedelembe esik vagy hibSs teljesit6s esetdn a hib6t

(.hibds teljesit6r;sel drintett rdszt) aMegrendel6 felhiv6sa ellen6re sem hSritja el.

9.4.

A M.e:grendel6

resz6r6lL a szeuod.6:; sirlyos megs6rt6s6tjelenti

a) az egyitlmrikdddsi

szabSlyolmak a

V5llflkoz6

siz,erzoddsszeni teljesit6sdt lehetetlenn6 tev6

megs6ft6se,

b) ha

a

Megrendelo

kotelezettsdgdnek

a YSllalkaz6 fizet6si fels:z<llit5sa ellen6re esed6kessd v6lt fizetesi
neki felr<ihat6 m6dbn az eseddkessdgi id6pontot koveto lJO napot

mr:ghalad6an sem tesz eleget.
9 .5

.

Megtrendelo jogosult 6s egyben kol.eles a szeyz6dest f-elmondani - ha sztiLks6ges olyan hat6ridi5vel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzijd6ssel 6rintett felar:lata ellatflsfir6l gondoskodni tudjon -, iha

a) a V6llalkoz6ban kcizvetetten \/agy kdzvetlenrtl25olrot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst sz'.erez
valamely ol.yan jogi szem6ly vagy sziem6lyes; joga szerint jogkdpes szervezet, anely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekeZd6s k) pont kb) alpontjdLban meghatSrozott feltd:tel;

b) a VSllalkoz6 k:,.ozvetetten vapSz krjzvetletriil 25oh-ot meghalad6 l.ulajdoni r6szesed(ist sz:prez
valamely olyarr jogi szem6lylbern vagy s4em6lyes .joga szerint jogkdpes szervezetben, amely
tekintet6ben lenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekeZd6s k) pont kb) alpontjdLbanmeghat|rozotl. felte;tel.

9.6. A Kbt. 143. $ (tr) bekezddsdnek rnegfeleloen

a Megrr:ndelo a szeruoddrst felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foslaltak szerint - a szeru6d6st6l el6llhat. ha
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Viis6rcsamok b6virdsenek ds fdl[jitAsdnak dpit4si munkdi II.
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Szerzdd6ss zam: 5 4032- /L|:ZOZO.

a) feltdtlentil sziiks6ges aszerzodds olyan l6nyeges

b)

mr5clositS.sa, amely eset6ben a K,bt. 141.
$
alapj|n Lij kozbeszerzesi eljfirist I.leII lefoly/tatni;
a V6llalkoz6 nem bixositja a l(bt. 138. g-6ban foglaltak betartdsft, vagy a ,{iilalkozo
szemdly6ben 6rv6nyesen olyan jogrut6dl6s kovetkezeft be, amely nem felel
-"g u Kbt. 139. $-

6ban foglaltakna.k;

c) az EUMSZ 258- cikke alapjin a

kozbeszerzds szabdlyainak megszegr5se miatt
kotelezetts6gszegdsi elj5r5s indultt vagy aL Eur6pai IJni6 Bir6saga a:z EUMSZ ll5g"
cikke

alapjitn inditott eljSrSsban kimr:ndta, hggy az F)ur6pai Uni6 jog6b6l ered6 valamely

kotelezetts6g tekintet6ben kcitelezells6gszeg6s tort6nt, iis a bir6sdg 6lial rneg6llapitolt jogs6rt6s
miatt a szerzldes nem semmis.
9-7

.

9.8.

Megrendel6 koteles a szerzSddstfelmondani,
tugv - a Ptk -ban foglaltak sz;erint - att6l elfllni, ha
asz:'etzodds megkot6sdt kovetoenjutrtudom6s6la, hogy aYilllalkozotekintet6ben akciz,beszerz6si
elj6rris sordn kizr{r6 ok 6llt fenn ds ezlrtki kellett volna :r6rni a kozbeszenzdsi eljfr6sb6l.
Ha a Megrendel6 a vSllalkoz6si szen6ddst a fentiek alaltjhn felmondja, rigy a V6llal.koz6 6s
a
MegrendelS kozcjtt elsz6mol6si jogvis:zony kefetkezik. A Megrendelo 1elmeii a V6llalkoz
d 6ltal
a felmondSsig szakszertien 6s megfelelo minospgb en elveg,zeifeladertokat, dtveszi
6s ellen6rtdk6t

a Yiilalkoz6nak megt6riti. A Megrendel6 'pz elozb m6dszeryel 6tvett 6s felmdrrr munk5k
ellendrt6k6b6l levonja azt akfirdt, amerly a hib6s vagy s:,zakszeriitlen munkar6szek ki.jja.vitas6b6l,
illetve m6s v5llalkoz6 munkdba tdrt6nri bevonisfb6i eredrrek.
10.

2.61 6

rendelkez6sek

10.1. Jelen szetzlddskiz|r6laga felek 6ltanahirtm{gdllapodi,rsitjilnm6dosithat6. Sz6beli nn6dosit6s,
ny ilatko zat, me I I 6k- v agy hfitt5r -me gtil I ap o d6s 6rvdnyte lrn.

10'2.

A

Felek megSllapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriil6 esetleges jogvitSt
- fokozott
egn)ttmtikod6si kotelezettseg mellettt - tfir{yalilsos riton pr6b5lj6k mJg-rende;zni, ennek
eredmdnytelensdge eset6re a jogvita eldrint6spre hatSskdrt6l fiiggden kik6;k a Szombathelyi

Jrirdsbir6sSg, illet6le,g a szombathelyii 'rrirv6nysz6k. illetd:k,oss6g6t.

10.3. A jelen szerzldds elv6laszthatatlan mell6klet6i kepezi az ajilnlattdteli fellriv6s, a koz.Lteszerzlsi
dokumentumok (ennek r6szek6nt a r6szletes feladatleirris), az eIj6r6s sor6n feltett k6rd6sek
6s
azok"ra adott v6lasz,ok, a p5nziigyi-mriszaki i.itennez6 s, a szerzodls biztosft6kai,
valamint a
V6llalkoz6 aiilnlata.
10.4. Jelen szetzldes mal}/ar nyelven k6sztilt.
nyelv s;zab6lyai 6rv6nyesek.

A

szerzi5dds trSrrmilyen 6rtelme:r6se eset6n

a magyar

10.5. Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozollk6rd6sekben a ko:zbeszerz6sekr6l sz6l52015.6vi
CXLIII.
torvdny (Kbt.), a Polgiri Trirvdnykorr5vr6l s2616 2013.6.vi V. tdrudny. (ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszab6lyok rendellkez6s ei ai irhnyadok.

l0'6' Szombathely Meglrel Jogi V6ros

OnkormSnyzata kotelezetts6gvdllal6si, ellenjegyzdsi
ttalvSnyozfrsi 6s 6rv6nyesit6si ellfirlsdrol sz6l6 612019.
Qil.1I.) szhmfi polgrirmesteri utasitds
alap.jdn jelen szerz6dds al6ff6s5raDr. lFlorvSth Attila alpolg6rmesierjogoru1t. "
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Szerz6d6ss

zfrn:

5 4032-

I LtzOzO,

11. Hatftybal6p6s
11

.l

.

Jelen szerzodls mindk6t f6l 6ltali al6irbs6n{k napj6n l6p hat6lyba.

1.2. A Felek a jelen szerzodest, mint akaratr;kkal mindenben megegyez6t clgszeri alSir6sukkal
hagyj6kj,5v5. Jelen szerz6d6s 6 (hat) eredeti p6ld6nyban k6sztilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti plldhny a
VSllalkoz6t, 5 (dt) p6ld6ny pedig a Megrendel6t ifleti meg.
Szombathel

y, 2020.nrdrcius,,. 4.,0...-

A kritelezett sdgv6llal6st p6nztigyileg ellenj egyezte

:

Szombatlhe,lv.2020.
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