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mint V6llaIkoz6

m6sr6szr6l a(z)

1

egyiittesen a tov6bbiakban "f,'elek" vagy o,Szerz6d6 Felek" k6t6ttek az alulirotl napon 6s
helyen. az aldbbi leltetelek-kel.
I.

ELdZMENYEK

mint ajanlatk6ro a kdzbeszerz6sekr6l s2616 2071. 6vi CVIII. tdrvdny
(tov6bbiakban: Kbt.) alapj(n ,,Szombathely, Gagarin utcai gyalogqtkel1hely
kdzyiliigitdsdnak korszeriisitdse " targyban kdzbeszerzlsi elj 6r6st (tovribbiakban:

1.1. Megrendel6,

,kdzb eszen6 si e1j ar6s") inditott.
mint aj6nlattev6 a kozbeszerz6si eljar'6sban reszt velt,6s figyelemmel an4
hogy Megrendel6 a V6lla1koz6 ajanlatfit fogadta el nyertes aj 6nlatk6nt, Feiek jelen
kdzbeszerz6si szerz6d6st k6tik esym6ssal.
Y 6llalkoz5,

II. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK
2.1. Annak okrln, hogy jelen szerz6d6st Feiek a krizbr:szerz6si eljr{r6s alapj a:r kdtcitt6k meg,
Felek kij elentik, hogy teljes meg6llapoddsukat nem kizdr6lag jelen szerz6d6s
tdrzsszdvege tafiafmazza. A kdzbeszerz6si olj 6rdrs sor6n keletkezett iratokat rigy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerzod6s elvSlaszlhatatlan r6szett k6pezik, azzal egyill
olvasand6k 6s 6rlelmezend6k, kiildnds tekirrtettel
alikbi dokumentumoka
(tov6bbiakban:,,szerz6d6ses okmrinyok") :

az

-

felhiv6s, dokumentSci6, kiildnos tekinLettel a mriszaki 1eir6s, a kivitelezdsi
dokument6ci6, valamint az itrazatlan l<6lts6gvet6s, kiegdszit6 tdjlkoztatdsra
adott aj 6nlatkdr6i v6laszok (amennyiben erre sor keriilt);
V6l1a1koz6 nyertes aj6nlat6nak teljes tartalma, a Kbt. 80. $ (1) bekezdds6ben
foglaltakra figyelemmel;
a Vrillalkoz6 felel6ss6gbiztosit6si kiltv6rLy6nek m6so1ata.

A

fenti dokumentumok k6zdtti, ugyanazon k6rddsre vonatkoz6 barmely e1tdr6s,
ellentmond6s, 6r1e1mez6si nehdzsdg esetdn a dokumentumok hierarchi6ja (emlitdsi
sonendben a legmagasabb rendrivel kezdve) a kcivetkez6: kiegdszit6 titjlkoztatdsra adott
ajanlatk6r6i vdlaszok (amennyiben erre sor keriilt), a fe1hiv6s, dokument6ci6, V6llalkoz6,
mint Aj anlattev6 qtnlata a Kbt. 80. $-5nak (1) bekezdds6ben foglaltakra figyelemmel. A
jelen alpontban emlitett dokumentumok egyiittgsen: ,,Szerz6d6ses okmdnyolC'.
2.2.

A

a

kiilfdldi ad6illet6s6gri V6l1a1koz6 kdteles
szevlddshez arca vonatkoz6
meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge sTerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g
kozvetieniil beszerezhst a V6l1a1koz6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok k6z6tti jogseg6ly
ig6nybev6tele n6lkiil.

2.3. Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6s megkdtdsq, 6s teljesitdse sor6n a kdzbes zen1sekte
vonatkoz6 szabLlyozSs c61j6va1 dsszhangban, a kdzbeszerz6si alapelveinek tiszteletben
tartdsiryal tKbt. 2. $l ke1l e1j6mi.

III. A SZERZ6DES TARGYA

a a kdzbeszerz6si elj6rSs sor6n,
kiil6n6sen a dokument6ci6 miiszaki leirdsdban (tov6bbiakban: ,,mriszaki 1eir6s")
meghatfuozott min6s6gi 6s mennyis6gi mutat6knak, valamint a kiviteli
tervdokument6ci6nak megfelel6, a 9700 Szombathely, Gagarin utcai Vas Megyei
Szakositott Szocidlis kl1t6zet ekitti gyalogdtkel6hely szabv6nyos kdzvil githsa
korszeriisitds6nek kivitelez6si munkrfit kett6 darab rij kandel6ber 6s h6rom darab rij
kdzvil6git6si l6mpatest ki6pit6s6vel, a jelen szerzoddsben meghat6rozott ifiilSnylrnak
min6sii16 vrillalkoz6i dij 6rt.

3.1. Megrendel6 megrendeli, V6l1alkoz6 pedig eiv6llalj

IV. AVALLALKOZoIDiJ
4.1 Felek a jelen szerz6d6s t6rgyitt k6pez6 munka elvdgzds51rt jin6 dljat 2.008.87 4,- Ft + rifa,
dsszesen: 2.551.270,- Ft, azaz kett6milii6'6tsziizdtyenegyezerkett6sz6zhetven forint
6sszegben hatriro zzik meg.

4.2 A vfllalkoz6i di1 fitalarydij. A v6llalkoz6i dij, mint ilalilnydij mag6ban foglalja mindazon
kdlts6get 6s dijat, ami a szerzodls szerinti munka hibamentes, hi6nltalan, szabSlyos,
miikdd6sre k6sz 6s szakszerti kivitelez6s6hez 6s beiizemel6s6hez sziiks6ges, ezdrt
V6l1a1koz6 Megrendel6vel szemben tov6bbi kdlts6gig6nnyel nem dlhet. A V6llalkoz6
kij elenti, hogy az iialinydijat a munka 6s a lhelyr;zin ismeret6ben, tov6bb6 az Srazatlan
k61ts6gvet6si kiir6s alapj rin adta meg.

4.3 Felek rdgzitik, hogy az esetlegesen felmeriiLl6 pr6tmunka elv6gzdsdre jelen

szerz6d6s

keretdben nem keriilhet sor, tekintettel a Kbt.-ben {bglalt rendelkez6sekre.

4.4 Felek megillapodnak

abban, hogy a V611alkoz;6 a 1blmeriil6 t<ibbletmunk6t az 6tal6ny6ras

vallalkoz6i dij terh6re v6gzi el.

4.5 Megrendel6 nyilatkozik, hogy a kivitelezcisi lev6kenys6g el1en6rt6k6nek p1nzngyi
fedezet6vel az al|bbiak szerint rendelkezik. A fedezet ftnansziroz|s{ra az 182612074.
(XII.23.) Korm.hatdrozat alapjan foly6sitott

illani

tinrtogatitsb6l t6r16nik.

V. FIZETESI FELTETELEK

5.1. Sz:imlafizet6s.' A sz6mla ellen6rt6kdt a Megrendel6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6
2013. 6vi V. torv6ny 6:130. $-a szerint 6s w ad6z6s rendj6r61 s2616 2003. 6vi XCIL
ttirv6ny 36/4. $-a szerint 6tutal6ssal egyenliti ki, illetve amennyiben az aj6nlattev6k6nt
szerz6d,6 f61 a teljesit6shez alvdllalkoz6t vesz ig6nybe a 30612011. (XIL 23.) Korm.
rendelet 14. $-a 6s az ad,6z6s rendjdr6l sz6l6 2003.6vi XCII. tcirv6ny 3614. $-a szerint
dtutal6ssal egyenliti ki.
5.2. Szdml6z6si iitemek: V6llalkoz6 egy darab v65;sz6rnla benyLijt6sara jogosult.

A v6ssz6mla: V6llalkoz6 a mennyis6gi 6s min6s6gi hianyok p6tl6sa, a mriszaki 6tad6s6tv6tel lez6r6s6t kovet6en jogosult a vdgs:lrlmlAt benyrijtani. A v6gsz6m1a osszege a
szerz6d6ses dsszeg 100 %-a.

5.3. Felek figzitik, hogy

a v6gsz6mla benyrijt6s6nak felt6tele a mtiszaki ellen6r javaslata
alapj6n a Megrendel6 6ltal kiadott teljesit6sigazol6s.

5.4. A

sz6ml6t Megrendel6 nev6re kell kiSllitani, ds 2 p6ldanyban Megrendel6hoz ke1l
benyirjtani. A sz6ml6nak tartalmaznia kell: a tev6kenys6g pontos meghat6roz6s6t 6s
annak TEAOR szfmit, Y 6llalkoz6 bankj 6nak nev6t, banksz6mlaszdmdt, ad6sz6rnii,
Megrendel6 ad6szinn6t, vdllalkoz6i szerz6d4s szhm6ra tdr16n6 hivatkoz6st, vii"llalkoz6i
szerz6d6s tixgyfua tdrtdn6 hivatkoz6st, valamint a ,,vegszinnla" megnevezdst. A
teljesit6s igazold'sa 6s a kifizet6s a Prk. 6:130. $ (1)-(2) bekezddsei, valamint a
3061201I. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. $ sizerint tcirldnik. A kifizet6s V6llalkozo
10104789-62553059-00000001 sz6mu szdml6j6ra 16ft6n6 6tutal6ssal trjrtdnik.

5.5.

Megrendel6 tbj6koztatja Y5llalkoz6| hogy a sirerz6d6s 6s annak teljesit6se esetdn a
kifizet6s az ad6zds rendj6r61 sz6i6 2003. 6vi -KCII. tdrvdny 361,4. g hatalya al6 esik.

5.6.

K6sedelmi kamat: fizet6si k6sedelem eset6n Megrendel6 a Ptk. 6:155. g-6ban foglaltak
szerinti k6sedelmi kamat megfizet6sdre k6teles. 'V6llalkoz6 szitmlLjhn szerepl6 minden
ezzel ellentdtes rendelkezds eset6n is a fenti szabdly 6ru6nyesiil a Felek viszonylat6ban.

VI. A TELJESITES II\TARIDEJE" MODJA
6.1. Megrendel6 kdteles a muntateriiletet a szerzld€s hat6lybal6p6sdt kovet6 5 napon beliil
6tadni.

6.2. Teljesit6si hat6rid6: V6llalkoz6 a szerzodls III. pontj6ban meghathrozoll kivitelez6si
munk6t 1egk6s6bb a szenodds hat6lybal6p6s6t kdvet6 szdmitott 30. napig k<iteles
elv6geznt.

6.3. Felek r6gzit1k, hogy V6llalkoz6

a

szerz6ddsben rdgzitett hatririd6hdz k6pest

el6teljesitdsre jogosult.

6.4. Y 6llalkoz6 a szerzod.6,s teljesit6sdt 1egk6s6bb a tr5nyleges teljesit6s el6tti napon keszre
jelenti. A mtiszaki ritad{is-6tv6te1t Megrenc[e16 a k6szre jelent6sben meghatarozott
id6pontra kitrizi. A milszaki dtadris-atvdtel megkezddsdt6l szhmitoll 15 napon beltil
Megrendel6 mriszaki ellen6re az iivftelhez, szi.iks6ges vizsg6latokat elv6gzi, ir6sos
nyilatkozatban tijdkoztatja Megrendel6t a teljesitdsr6l, V611a1koz6 pedig az esetleges
j avft6sokat, p6tl6sokat elv6gzi.
6.5. V6llalkoz6 hatririd6ben teljesit, ha V6llalkoz6 a szerzodds teljesftds6nek k6szre jelent6sdt
legkds6bb a teljesit6si hatarid6 lejdrla e15tti napon eljuttatja Megrendel6hdz, a
3

ldtesitmdny kdsziilts6gi foka olyan mdf6kri, hogy a mriszaki 6tad6s-6tvdte1i eljar6s a
kdszre j elent6st kovet6 nyolc napon beliil megkezd6dhet (.azaz a letesilm6nynek nincs

olyan hib6ja, amely, illetve amelynek kijavit6sa vagy p6tlasa akadfiyozza a
rendeltetdsszerii haszn6latot), 6s az esetleges javitfsi, p6tldsi munk6k elvdgzlslvel az
Aj 6nlatkdr6 legkds6bb az fiad s-fttv1tel megke,zd6s6t kdveto 15 napon vdgez..
6.6.

A

vdgszdmla benyrijt6s6hoz e16ir1 teljesit6st a mriszaki e11en6r ellen6rzi, 6s javaslata
alapjdn Megrendel6 igazolja. A teljesit6s igazol sfna Megrendel6 r6sz6r61 Lakdzi Gribor,
a Vdrosiizemeltet6si Oszt6ly vezet6j e jogosult.

V6llalkoz6 6ltal benyijtott sz6mla kifizetdsrinek/ elsz6mol6sra tdrtdn6 benyrijtds6nak
felt6tele, hogy azt szakmai 6s p6nziigyi szempontb6l a mriszaki ellen6r j6v6hag1ta, 6s a
sz6ml6t a v6rosfejleszt6s6rt fe1e16s alpolg6rmester al6ir6srival e1l6tta.

6.7. Megrendel6 61tal megbizott mriszaki ellen6r az 6tad6s-6tv6teli e1j6r6s sor6n kdteles a
munk6t megvizsg6lni ds a felfedezett hi6nyokat, hibakat jegyz6konyvben rdgziteni.
6.B. V6l1a1koz6 kciteles a mriszaki 6tad6s-6tv6teli elj rir6s megkezd6sekor 2 p6ldrlnyban 6tadni
Megrendel6nek az atad6si dokument6ci6t (rnin6s6gi bizonylatok, megval6suldsi tew),

tov6bb6 a ldtesitm6ny megfelel6s6g6t tanrisit6 nyilatkozatokat, vizsg6lati eredmdnyeket,

kimutat6sokat, igazolisokat, kozmriszolglLltat6i, szakhat6s6gi nyilatkozatokat
hozzijarulisokat.

6s

6.9. Felek ri)gzitik, hogy nem tagadhat6 meg az 6tv6tel a l6tesitm6ny olyan hib6ja

miatt,
amely, illetve amelynek kij avit6sa vagy p6tl6sa nem akadilyozza a rendeltet6sszeni

haszn6latot.

6.10. Ha az 6tadfis-61v6teli

elj 6r6s megkezd6sekor tapasztalt kisebb jelent6sdgri, a
rendeltet6sszerti haszn|latot nem akad6lyoz:6 hi.b6k a 6.4 pontban meghatarozott 15
napos hat6rid6ig nem kdsztilnek e1, aktrior a Megrendel6 a hib6s szerkezetek
arajrlnlatban szerepl6 osszeg6nek - a Kbt. 130. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak figyelembe
v6te16ve1 tdfdn6
visszatarl6sa mellett az 5tad5s-htv6teli ell|r
lezhrds|hoz
hozzhjorulhat. Felek az 6tad6s-6tv6teli elj6rds Xezar6sriig el nem kdsziilt javitdsoka
irj abb hatarid6t hatarozhatnak meg. Az riiabb hatarid6 eredm6nl'telen eltelte ut6n
Megrendel6 az el nem kdsziilt javit6sok tekintet6ben igdnyt tarlhat a 9.1 pontban
meghatarozott hibds teljesit6si kdtb6ne.

-

s

6.11. Valla1koz6 a1v6llalkoz6 ig6nybev6tel6re a Kbt. 128.9 (2)-(5) bekezd6seiben foglalt
rendelkezdsek betafids6val jogosult. V611alk,cz6 a jogosan igdnybe vett alv6llalkoz66t1
rigy fe1el, mintha a munk6t maga vege^e volna, zLlviillalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele
eset6n pedig fe1e16s minden olyan k6r6r1 is, zrmely an61kii1 nem kcivetkezett volna be. A
klzbeszerzlsi elj6r6s sor6n bej elentett alv6lladkoz6klistitjii a szerz6d6s 5. sz. mell6klete
tatl.almazza.

-

6.12. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyib,en a teljesit6s min6s6g6ve1 kapcsolatban
akfu a kivitelezds id6szak6ban, akar- a j6t6ll6si r5s szavatossdgi id6szakban - k<jzdttiik
vita meriii fel, elfogadjak az EMI Epit6siig'yi Mlin6s6gellen6rz6 Innov6ci6s Nonprofit

Kft. Gy6ri

Min6s6gellen6rzo Allomds,inak 19027

Gy6r, V6g6hid

u.

2)

szakv6lem6ny6ben meg6llapitottakat. V6llalkoz6 kijelenti, hogy amennyiben a szak6rt6
hir{nyoss6got, vagy hibdt 6llapit meg, akkor a szakv6lem6nyben foglaltak szerint kdteles
a kijavitrist halad6ktalanul, saj 6t k61ts6g6n e1vdgeznl

6. 13.

Megrendel6 mriszaki ellen6re:

Nev: Horvdth Gyula VJadimir

Cim: 9700 Szombatheiy, Szent Fl6ridn kr1. 53.I14.
E16rhet6s6g: tel.: 0630 1231 -4326

VII. MEGRENDEL6 JOGA.I
7.1 Megrendel6 kdteles a v6llalkoz6i dijat a
rdsz6re megfizetni.

ES

KOTELEZETTSEGEI

jelen szerz6d6sben foglaitak szerint V6llalkoz6

kdteles a rendelkez6sre 6116 ldviteli mriszaki tervdokument6ci6t
kivitelez6shez sziiks6ges tdbblet p6ld6ny ait (2 p6Id6ny papiralapt forma) V6llalkoz6

7.2 Megrendel6

r€sz5re a szerz6d6skcit6skor 6tadni.

7.3 Megrendel6 kciteles a munkateriiletet V6llalkoz6 r6sz6re a 6.1. pontban meghatarozott
hatarid6n beliil munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban 6tadni. Felek kdtelesek az ittadds6tv6telr6l ajegyz6kdnywet felvenni, valamint az 6tad6s-6tv6tel napj 6n a papir alapf 6pit6si
napl6t megnyitni.
7.4 Megrendel6 szavatolja, hogy a jelen szerzldest
harmadik szem6ly joga nem korl6tozza.

tirgydt kdpez6 kdtelezettsdgek teljesit6s6t

7.5 Megrendel6 illetve az 6lta1a megbizott szeryezet, vagy szemdly jogosult a munka v6gz6s6t
6s a felhaszn6l6sra keriil6 anyagokat b6mikor, mindenfele korlStoz6s n6lkiil ellen6rizni.
V6llalkoz6 nem mentesiil a szerz6desszeg6s jogkdvetkezm6nyei a161, ha Megrendel6
Vdllalkoz6 tev6kenysdg6t nem vagy nem megfi:1e16en e11en6rizte.
7.6 Ha a munka v6gz6se sor6n a kortilm6nyek ana engedn6nek kdvetkeztetni, hogy a teljesit6s

hibiis lesz, Megrendel6 a fogyat6koss6g kikiiszdbcil6s6re kitriz6tt megfelel6 hat6rid6
sikefielen eltelte ut6n gyakorolhatja a hibds teljesit6sb61 ered6 jogokat.

VIII. VALLALKOZO JOGITI E:; KOTELEZETTSEGEI
8.1 Vdllalkoz6

a

tev6kenys6g v6gz6s6nek felt6teleit irgy kdteles megszervezni, hogy

biztositsa a tevdkenys6g biztons6gos, szakszeni, gazdas6gos 6s hat6rid6re tdrt6n6 befejezes
fe1t6te1eit.

8.2

A

munkateriilet elkeritds6rfl, 1ezin6safi1,

a mulkateriileten

sziiks6ges figyelmeztet6

je1z6sek, t6b16k elhelyezds6r6l 6s a teriilet 6rz6s6r61 6s vagyonvddelm6r6l Vrillalkoz6 saj6t
koltsdg6n kciteles gondoskodni.

8.3 Vrillalkoz6 a szerz6d6sben v6lla"1t munk6t kdteles lhat6rid6re, a magyar szabv6nyoknak, a
hat6lyos jogszab6lyi el6ir6soknak 6s a szerz6d6sbe,n el6iftaknak mindenben megfelel6en
elv6gezni.

8.4 V6llalkoz6 a kivitelez6si munk6t a k6myezetet k{m616 m6don, a k6myezet vddelm6vel
kapcsolatos (pd1d6ul zajterhel6sre, a t6, a viz, a talaj, a nciv6nyzet v6delmdre vonatkoz6)
j

ogszab6lyok, helyi, ovezeti e16ir6sok betart6s6val v'lgzi.

8.5 V6l1a1koz6 k6teles az lpitorpa;ri kivitelez6s sor6n keletkez6 hullad6kok
rendelkez6 kezel6hdz t<jrt6no - elsz|llit|s r6l 6s e1he1yez6s6r6l gondoskodni.

-

engeddllyel

8.6 Vdllalkoz6 k6teles az 6pit6si munk6khoz kapcsol6d6, esetlegesen sziiksdges terveket (pl.:
rdszlettervek, kieg6szit6 tervek, forgalomtechnikai tervek, megval6sulSsi tervek),
elk6sziteni.

8.7 Vdllalkoz6 koteles beszerezni az elk6sziilt l6tesitm6ny rendeltetdsszerii hasznitldtithoz
sziiksdges, a l6tesitm6ny megfeiel6sdg6t tanrisitr5 nyilatko zatokat, vizsg|lali eredm6nyeket,
kimutat6sokat, igazol6sokat, kozmriszolgril'lat6 szakhat6s6gi nyilatkozatokat 6s
hozzitjini|sokat.
8.8 V6llalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan koriilm6nyr6l halad6ktalanul 6rlesiteni,
amely a kivitelezds eredmdnyess6g6t vagy ke116 id6re va16 elvdgz6sdt vesz6lyezteti, illetve
gdtolja. Az 6r1esit6s elmulasztdsdb6l ered6 k6rokdft V6lla1koz6 felel6s.
8.9 Tekintettel a szerzodds ttrgyfi klpezo munkal<at szab6lyoz6 jogszab6lyi rendelkezdseke
Felek r<igzitik, hogy V6l1a1koz6nak a szerz6d6s teljesitdse sor6n rendelkeznie kell legal6bb
1 f6, a fe1e16s mriszaki vezet6i n6vjegyzekb<>n f26612013. (VII. 1 1.) Korm. rendeletl
szerepl6 MV-VI kateg6ri6s vagy a 24412006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti MV-VI
kateg6ri6s, legal6bb 3 6ves mriszaki vezet6i szakmai gyakorlattal rendelkez6 feiel6s
mriszaki vezet6 szakemberel.

IX. A SZERZ6DES MEGER6SITESE
9.1 Ha V6ilalkoz6 a felel6ss6gi kdr6be tartoz6 ok mieLtt hibrlsan teljesit, 6s/vagy V611a1koz6

Megrendel6 6ltal ktiz6lt j6t6l16si kifogtlst nem sztinleti meg teljes kdnien 6s megfelel6en a
szerzcid6sben r\gzitetl hatarid6n, illetve a mtiszali 6tad6si vagy j6t61l6si feliilvizsg6lati
jegyz6kdnyvben figzitett hatarid6n beliil, ugy Megrendel6 hib6s teljesit6si kotb6rt
k6vetelhet V511alkoz6t61. A hib6s teljesit6si k6tb6r m6rtdke: 1 %. A hib6s teljesft6si kdtb6r
alapja: a szerzidds teljes nett6 e11en6ft6ke. Az <ddlldsijog megnyilta 30 nap. Felek rdgzitik
a Ptk.6:187. $ (2) bekezd6se alapj rin, hogy Megrendel6 a hib6s teljesit6si kcitb6r mellett
nem 6rv6nyesithet szavatoss6gi ig6n1't.
9.2

Felek megdilapodnak abban, hogy V6llalkoz;6 a felel6ss6gi kdrdbe taftoz6 ok miatti
k6sedelmes teljesit6s eset6n koteles k6sedelmi lktjtbdt1 fizetni. A kdsedelmi kotbdr m6fi6ke
naponta | %, alapja a szerzod1s teljes nett6 e1len6fi6ke, legnagyobb 6r16ke 30 napi
tdtelnek megfelel6 dsszeg. A k6sedelmi kotb er a v6gszirmlritb61 keriil levon6sra a Kbt. 130.
$ (6) bekezd6s6ben foglaltak figyelembe v6tel6ve1.

9.3 Jelen szerz6d6s V611alkoz6 felel6ss6gi kdr6be tartoz6 okb6l bekdvetkez6 meghirisul6sa
(teljesit6s jogos ok ndlkiili megtagad6sa, Megrendol6 szankci6s e161l6sa vagy felmondilsa
V6l1a1koz6 szerz6d6sszeg6se ok6n) esetdn a nLeghi.risul6si kritb6r m6r16ke 70 Yo, alapja a
meghirisul6ssal 6rintett szolg6ltat6sok nett6 e11en6r15ke.

9.4 J6t5ll5s: V61la1koz6 az
elv'gzett munkdra 36 h6nap j6t5l16st v6llal. A j6r6lhsi
'ltala lezfu\sit k6ret6 napt6l kezd6dik a szerzodls teljesit6se
td6szak a miiszaki ritad6s-6tv6tel
sor6n megval6sult l6tesitmdny, tov6bbd va.larnennyi egy6b 6pitmdny, g6p, berendez6s,
szerel6stechnikai vezetdk 6s szerelv6ny, stb. tekinl.et6ben, fiiggetleniil att61, hogy azokat
V6lla1koz6 mikor szerezte be.
9.5 Felek meg6llapodnak abban, hogy a munkSt az 6tail6s-itv6te1i elj 6r6s lezfu6s6t6l szr{mitott
egy 6v elte1t6ve1, majd a 36 h6napos j6t611d.si id6szak 1ej 6rtakor ism6telten meg ke1l
vizsg6lni (ut6-feliilvizsg6lati elj6r6s). Megrendel6 k<jteles az ut6-feliilvizsg6lati eljar6st
el6k6sziteni, valamint arra V6llalkoz6t meghivni.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy V6l1a1koz6nak a szerz6dds
megkdt6sdt6l a mtiszaki 5tad6s-5tv6teli eljiniis lezafis5,tg tar16 id6tartamra az epitesiszerel6si munk6kra 6s valamennyi ldtesitm6nyre teljes korri, legal6bb 200.000
Ft/karesemdny, illetve 2 mil1i6 Ft/6v kardrtdkf felel6ssdgbiztosit6ssal kell rendelkeznie.
Vallalkoz6 a 30612011 . (XII. 23.) Korm. rendelet 9. g-nak megfelel6en kdteles
legk6s6bb a szerz6ddskot6s id6pontjdra
ftdel6ss6gbiztosit6si szerz6d6st kotni vagy
megl6v6 felel6ssdgbiztosit6s6t kiterjeszteni a. lenti dsszegre. A V6llalkoz6 kdteles a
szerz6ddskdtdsig a felel6ss6gbiztosit6si k6tv6ny m6so1at5t a Megrendel6 rdsz6re Stadni,
ezen kritv6nv ielen szerz6dds 4. sz. mell6klete.

9.9 Felel6ss6gbiztositis:

-

-

X. A FELEK EGYUTT'VUT6IESE

10.1

Felek jelen szerz6des maraddktalan :megval6sit6sa 6rdekdben folyamatosan
egyiittmtikcidnek. Felek id6ben

t6j 6koztatj

6k egym6st minden olyan t6nyr6l, amely a

szerz6d6.s teljesit6s6re kihat6ssal 1ehet.

10.2 Felek egyiittmrikdd6s6nek els6dleges f6rumai: a papir alapf dpit6si nap16 6s a helyszini
kooperdci6.

I0.3 Az dpit6si

19112009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az
ir6nyad6k. Az €pn6si napl6ba bejegyz6seket ctn6ll6an csak a k6t f6l 6lta1 a jelen
szerz6d6sben meghat6rozott k6pvisel6k 6s a megbizott miiszaki e11en6r<jk tehetnek.

10.4

nap16 vezet6sdn6l

On6116 napl6bej egyzdsre

10.4.1

a

jogosult:

Megrendel6 r6szdr6l:

- Lak'zi Gibor a Vdrosiizemeltetrlsi Oszt6ly vezet6je,
- Kirdly L6szl6 aBeruhizist koda vezet|je,
- a 6.13. pontban felsorolt miiszaki ellen6rdk;
10.4.2 A V6l1alkoz6 r6sz6r6i:
-

Ko6s J6nos

fe1e16s

mtiszaki vr:zet6 (MV-VI/AJI 8-00 1 85)

10.5 Vdllalkoz6 koteles halad6ktalanul t6j6koztatni Megrendel6t, ha jelen szeruod€.s
teljesit6se e16tt, vagy a szerz6d6s teljesitdse alatt ellene felszrlmolSsi, v6ge1sz6mo16si
vagy v6grehajt6si elj6r6s indul.

az rfllami trimogatdsb6l ad6d6
besz6mol6si k<itelezetts6gek megfe1e16 teljesit6se 6rdek6ben. Vrillalkoz6 kdteies a fenti
c6lb61 Megrendel6 rendelkez6sre 611ni, valamint kciteles a dokumentumokat Megrendel6
6lta1 megje161t hatarid6n belii1 6tadni. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a
phlybzati trimogat6s Y611alkoz6 magatartds|ra visszavezethet6 ok miatt cs<ikken, akkor
Megrendel6 az 6t 6rl kbrt Y 6l1alkoz6val szemben drudnyesitheti.

10.6 V6l1a1koz6 koteles egyiittmrikddni Megrendelovel

1

0.6. Kapcsolattafi6sra
1

kijeldlt szem6ly

0.6. 1. Megrendel6 r6sz6r6l:

-

Kiraly

L6sz16

beruhaz6si ilodavezet6
(3 0 / 4 128 63 (l ; kiraly. laszlo@szombathely.hu),

7

-

Pusztai Istv6n

tigyint6z:6
(30 121 9?-57 4 ;

1

ipusztai@szombathely.hu),

0.6.2. V6llalkoz6 r6sz6r61:
Ko6s J6nos

fe1e16s mriszaki vezet6
(9415 05-

1

00, villkasz@villkasz.hu)

XI. A SZEMdDES MODOSJITASA. MEGSZT]NTETESE
11.1 Jelen szerz5d6sben szabitlyozotlakat csak irdLsban (papir alapf dokumentum), a Felek
c6gszerri al6ir6s6vaI lehet m6dositani. Sz6ban, l6utal6 magata:16ssal vagy ir6sban, de a
szerz6d6st a16ir6 k6pvise16 szem6lyekt6l elter6 beoszt6ssal rendelkez6 szem6lyek 6lta1 tett
jognyilatkozat a szerz6d6s m6dositris6ra nem alkalrnas.

11.2Jelen szerz6d6st

a Kbt. el6ir6sainak megf'e1e16en, a

kdzbeszerzlsi eljhrds alapjdn

megkdtdtt szerz6d6sek m6dosit6sara vonatkoz6 szab6lyok betar16s6va1 lehet m6dositani.
11.3 Felek meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattart6 szem61y6nek, a napl6bejegyz6sre
a teljesft6si igair,ol{s ki61lit6sfua jogosult szem6ly6nek
megvdltoz6sa nem min6siil szerz6d6sm6dosit6snak.

jogosult szem6ly6nek vagy

.4 Megrendel6 a szen6ddstol a szerz6d6s telj esit6sdnek megkezddse el6tt b6rmikor e1611hat,
ezt kdvet6en a teljesit6sig a szerz6d6st felmondhatj a.
11

11.6 Megrendel6 el61l6sa vagy felmond6sa eset6n kdteles V6llalkoz6nak a dij arrlnyos r6sz6t
megfizetni 6s a szerz6d6s megsziintetds6vel okozott k6rt megt6riteni azzal, hogy a kfutalanitas
av6llalkoz6i dij at nem haladhatja meg.

11.7 Megrendel6 jogosult VSllalkoz6 szerzodlsszegese esetdn - ir6sbeli nyilatkozatSval
azonnali hat6llyal vagy az tala meghatfirozott hatdrid6vel, k6rt6rit6si vagy ktirtalanit6si
kdtelezetts6g n6lkiil - a szerz6d6st felmondani, ha
- V611alkoz6nak fe1r6hat6 k6sedelem eldri a 3 0 napot;
- V6llalkoz6 hib6san teljesit 6s a hib5t 3l) nap alatt nem javitj a ki teljes kdnien;
- Y 6llalkoz6 a telj esit6st j ogos ok ndlkiil megtagadj a;
- Vdllalkoz6 jeien szerz6d6sen alapul6 kdtelezetts6geit olyan jelent6s
mdrtdkben megszegte, hogy ennek kdvetkezt6ben Megrendel6nek a tov6bbi

-

1

1.8

teljesit6s nem 611 6rdek6ben;
V6llalkoz6 felfriggeszti a kifizet6seit, ellene joger6sen felszrimol6si elj rirrist
rendelnek el, V6llalkoz6 legf6bb szerve a tarsas6g v6ge1sz6mo16s6nak,
megkezd6s616l, felsz6mo16s5nak kezdem6nyez6s616l hatiroz;
j ogszab6lyon alapul6 felmond6si vagy e16116si okok fennSllnak;
V6l1a1koz6 brirmilyen m6don megl6veszti Megrendel6t, vagy va16t1an adatot
szolg6ltat 6s ez kozvetlen vagy kdzr/etett m6don srilyosan k6ros hat6ssal
lehet a l6nyeges szerz6d6ses kcitelezettsdgek teljesitds6re.

A szerz6d6s felmond6sa, vagy att6l

va16 elal16si

jog gyakorl6sa csak irrisban 6rv6nyes.

11.9 Amennyiben a szerz6dds arnak teljes kdni teljosit6se n6lkiil szrinik meg, rigy Felek
kdtelesek az elszrimolSs 6rdek6ben egym6ssal szembeni ig6nyeiket halad6ktalanul felm6mi 6s
egyeztetdst kezdem6nyezni. Felek megrillapodnak, hogy az egyeztet6sek sorfn fiiggetlen
szak6rt6t vonnak be, amemyiben az elszdmolSsi osszeget nem tudj6k kolcsdndsen elfogadni.

V611alkoz6 kijelenti, hogy a fiiggetlen szak6rt6 szdmdra tizleti krinyveibe, szerz6ddseibe
betekint6st enged jelen szerz6d6ssel dsszefiigg6sben.

XI I. VEGYES RENDELKEZESEK

A felek rdgzitik, hogy a Megrendelo a 1826/2014. (XII.23.) Kormdnyhatdrozat a\apjdn
brutt6 800 mil1i6 Ft dllami t6mogatdsban rdszesiilt ,,Szombathely megyei jogir varos
fejleszt6seinek t6mogat6sa" cim alatt. A T6mogatrisi Megdllapod6s 2015. febru6r 27. naplfin
aI(irSsra keriilt, a beruhiiz6s kivitelez6sdnek elso szakasza mar folyamatban van. Az els6
szakaszban fel nem hasznalt p6nzmaradv6ny felhaszn6l6sa tekintet6ben a T6mogat6si
12.1

Meg6llapod6s m6dosit6s6t kezdemdnyezte a Megrenclel6. A m6dosit6si kdrelem elbir6lisa
jelenleg folyamatban van, amelyre tekintettel a Megrendel6 a kdzbeszerzdsi e1j6r6st a Kbt. 40.
S (3)-(4) bekezddse alapj 6n inditotta meg. Bnnek megfelel6en a Tdmogat6si Meg6llapod6s
m6dosit6sara ir6nyul6 igdny el nem fogad6sa olyan kdriilm6ny, amelyre ajanlatk6r6 a
szerz6d6s megk<it6s6re vagy teljesitdsre k6ptellenn6 v6l6sa okakdnt hivatkozhat. Erre
tekintettel a felek meg6llapodtak abban hogy jelen szerzodds a tilmogatdsi ig6ny elfogaddsa
eset6n l6p csak hat5lyba. A hat6lyba l6p6sr6l a Megrendel6 a tudom6sul v6telt k6vet6 3
munkanapon beliil drtesiti a V6llalkoz6t. Amennyiben a szerzodds a fenti okok miatt nem l6p
hat6lyba, rigy az esetben a szerz6d6 feleknek egyrn6ssal szemben semmilyen kdvetel6st nem
t6masztanak.

12.2 Felek jelen szerz6d6sb6l ered6 esetleges j ogvit6ikat els6sorban targyal6sos irton
kdtelesek rendezni. Felek a polgari perendtarl6sr6l s2616 1952.6vi III. tv. 41. $-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerz6d6sb61 ered6 j ogvit6k e1bir616sa kapcsdn al6vetik
magukat - hat6sk6fi61 ftigg6en - a Szombathelyi J6r6sbir6s6g vagy a Szombathelyi
Torvdnysz6k kizrir6lagos i11et6kess6g6nek.

12.3 Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6d6s bdrmelyik rendelkezdse ut6bb
6rv6nltelennek min6stl, a szerz6d6s tobbi r6sz6t 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve, ha Felek a
szerz6d6st az 6rv6nytelen rdsz n61kiil nem kdt<jtt6k volna meg.

12.4 Felek rdgzitik, hogy V61lalkoz6 teljesit6sdnek el.marad6s6val vagy hib6s teljesit6s6vel
dsszefiigg6sben Megrendel6t 611 kar megtdrit6s66rl a. Ptk. 6:419. $-tiban foglaltak szerint
kezesk6nt felelnek az alibbi szem6lyek/szervezetek az al6bbi felt6telek szerint, figyelemmel
arra, hogy a kozbeszetzlsi elj6rds sorrin Y 6llalkoz6 a kezesk6nt felel6 szem6ly/s zervezel
kapacit6s6ra t6maszkodva fe1e1t meg az el6itt alkalmass;6gi kdvetelm6nyeknek:

A

kezess6get megalapoz6 jogszabilyi Kbt. 55.

rendelkez6s:
kezess69 terjedelme:

A

A kezes
A kezes
A kezes
A kezes
A kezes

A

neve:
sz6khelye (lak6helye):

telefonszfma:
faxszfma:
e-mail cime:
m

$ (6) bekezdds c) pont

V61lalkoz6 teljesitds6nek elmarad6sdval vagy
dsszefligg6sben
MesrerLdel6t 6ft kar
..1 * :,zerz6dtskattitkor kiralre nd6
..1 * t;zerzSddskaft skor kitoltendd
I * t;zerz6ddskdtdskor kitaltendd
..1 * szerz5ddskdtdskor kitdltend6
..) * ..zcrz6ddskitIdtkor k altend6

hib6s teljesit6sdvel

306/2011.

fXIt.23.t Korm.

rendeleL 10.6 t2

rendelkez6s:
A kezess6g terjedelme:

bekezd6s

V6llalkoz6 teljesitdse azon rdszdnek
elmarad6s6val vagy hib6s teljesit6s6vel

dsszefligg6sben Megrendel6t 6d kdr
megt6ritds66rt, amelyre vonatkoz6an a

kdzbeszerz6si elj6r6sban
alkalmass6g6t

Vri11a1koz6

a kor6bbi teljesit6sek
a szerz\dds

betnutatdsa igazolta:
A
A
A
A
A

kezes neve:
kezes sz6khelye (lak6helve):
kezes telefonszima:
kezes faxsziima:
kezes e-mail cime:

teljesit6s6nek eg6sze
I * szerzdddskdtdskor
..l * szerz6ddskatdskor
..1 * szerzdddskdtdskor
. .l * szerzdddskaftskor
..1 * szerz5ddskdteskor

kitalrendd
kirchendd
kitalrcndd
kitaltendd

kitdltend'

jog k6sedelmes 6rv6nyesit6se, illetve
jelenti
jogok
6rvdnyesit6s6nek elmulaszt6sa nem
a
6rv6nyesit6sdr61 va16 lemond6st, illetve
valamely jog r6szleges vagy kjzin6lagos 6rv6nyesft6se nem zarja ki a tdbbi, illetve a
12.5 Jelen

szerz6ddsben

foglalt b6rmely

fennmarad6 j og 6rv6nyesit6s6t.

12.6 Jelen szerzodls al6ir6sdval V6llalkoz6 kdtelezi mag6t ara, hogy a szerzodds teljesitdse
sor6n tudom6s6ra jutott - jogszab6lyi rendelkezds alapjan kdz6rdekri adatnak nem min6sii16adatokat, inform6ci6kat, iizemi 6s iizletpolitikai esem6nyeket 6s/vagy szem6lyekre vonatkoz6
vddett adatokat / a tovSbbiakban egyiittesen: adat(ok)/ iizleti titokk6nt kezeli. Y67lalkoz6 a
szerz6d6s teljesit6se sorrin tudom6s6ra jutott adatokat harmadik f61nek nem adhatja ki, azokat
csak jelen szeru6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges m6rt6kben hasznilja. V6llalkoz6 ennek
megta:t6s6r61 a feladatok eIl6t6s|ban k6zremiik6d6 munkatarsai, a1v611a1koz6i, teljesitdsi
segddei tekintet6ben is kdteles gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok iizleti
tdrt6n6
kezel6s6re vonatkoz6 kdtelezetts6g V6l1a1koz6t jelen szenbd1s 1ej6rat6t kd
is korlitlan
ideis terheli.

12.7 Szombathely Megyei Jogt Varos Onkormiinyzatrinak mindenk
kdtelezetts6gvallal6si, utalv6nyozrlsi 6s 6rv6nyesitdsi e1jrir6sr61 s2616 po
alapjdn az dnkorm6nyzat kiad6si el6ir6nyzatai terhdre a polg6rmester, vagy
felhatalmazott szemdly vallalhat kdtelezetts6get.
12.8 Y 6llalkoz6 kdtelezetts6get v6l1a1, hogy targy szerinti munk6val kapcso
sor6n Megrendel6 6rdekeit messzemen6en szem e16tt tarlja 6s Megrende
eJonyoket, jogokat nem szerez.

12.9 A Kbt. 125. $ (4) bekezd6s a) pontj6nak eleget t6ve Felek
V6lla1koz6 a szerzldes teljesit6se sorii:r nem fizethert ki, illetve szdmo
teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan k6ltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1)
szerinti feltdteleknek nem megfelel6 t6rsasrig tekintet6ben meriilnek fe1, 6s
ad6kdteles idvedelmdnek csdkkent6sdre alkalmasak.

A Kbt.

125. $ (4) bekezd6s b) pontjrinak eleget tdve Felek
Vrillalkoz6 k6teles a jelen szerz6d6s teljesitds6nek teljes id6tarlama
szerkezet5t Mesrendel6 szfnntra mesismerhet6v6 tenni. V6l1alkoz6 - a
t6telre vonatkoz6 kdtelezettsdee mellett - a ielen szetzodls id6tartama
tdj6koztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetdben bekd
megv6ltozott 6s az irj adatok, valamint a vfiItozhs hat6ly6nak megje1616sdve1.
12.10.

10

hatdlyos,

i

a
utasitds

6ftala irhsban
tev6kenys6ge

6rdekeit

s6r16

hogy

el a

szerz6d6s

k) pontja
V61la1koz6

hogy
tulajdonosi
ir6sban kdteles
vd|toz6sr6l, a
6l1a1koz6

jelen

szerTSdds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul irdsban
k6teles Megrendel6t
6rlesiteni a Kbt. 125. g (5) bekezd6s6ben megjeldlt rigylerekr6l.
12.11. A Kbt. 125 9 (5) bekezd6s6nek eleger t6ve Felek figzitik, hogy
Megrender6 jogosult
ds egyben kdteles a szenod6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hataiidovei

teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata elldtdsdr6l gondoskodni tudjon,

amely iehet6vd

_

ha

a)

Y illalkozSban kdzvetetten vagy krizvetleniil 250/o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st
szsrez valamely olyan jogi sz:t"?J{ vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes"
szeruezet, amely
tekintet6ben fennall a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj 6ban meghatarozott valamely
felt6tel.
b) Y 6l1a1koz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez
valamely olyan jogi szem6lyben_ vagy szem6lyes joga s-erint jogk6pes szervezetben,
amety
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. g (1) bekezdds k) pontjriban meghat,irozott valamely
felietel.

AKb|725. g (6) bekezdds6nek eleget
:2:12
bekezdds

r6ve Felek figzitik, hogy a Kbt. 125. $ (5)
szerinti felmondiis eset6n a Y 611alkoz6 a szerzodds m"gszr,neJe el6tt m6r teljesitett
szolgriltat6s szerzldesszeri p6nzbeli ellen6rt6kdre,jogosult.
12-13. Y 6llarkoz6 k6pvisel6je kijelenti, hogy vriJlalkoz6 k6pviseletdre 6s a jelen
szerz1des
al6ir6s6ra megfelel6 jogosults6ggal rendelkezik azzal, iogy az ezzel osszeftiggJsben
felmerril6 karokdrt a polg6ri jog szabillyai szerint fb1e16ss6ggel iatozik Megrendelo
feiel
12.74.

A jelen szenodds mell6kletei:

mell6klet: akiizbeszerz6si eljarrist meg:indit6 fe1hiv6s,
2. sz. mell6klet: aklzbeszerzlsi eljrir6s dokumentrici6ia,
1. sz.

3. sz. melldklet: Y

iilalkoz6 ajinlata,

4. sz. mell6klet: Y 5l1a1koz6 felel6ss6gbiztositasi kdtv6ny6nek miisolata, amelyek
a
szerz6d6s szerves rdsz6t k6pezi, att6l elvllaszlhatatlan.
Jelen szerz6d6st Felek elolvastdk , an kdzlsen 6rtelme:tt6k,6s saj6t elhatfuoz6sukb61,
minden
befoly6st6l mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megeg yez6t irt6k al6.
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