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napon 6s helyen, az alAbbi feltetelekkel:

az alullrott

l.

=t1zttttzNYEK
1.1 Szombathely MJV Onkorm6nyzata a Szent [Vnarton Terv r6szekent kivdnja a
Savaria Mfzeum homlokzatdnak (6739 hrrsz.) 6s a Mfzeumkertn,ek (6738 hrsz.)
z6ldfel Ulet feluj itasanak kivitelezesi m u n kdit elv6gezn,.

1.2. Megrendelo, mint aj6nlatk6ro

a Kbt., 9.S (1) krek. h.) prontja, valamint

Szombathely l/legyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzatirnak Versenyszabfilyzata alapjAn ,,A
Savaria MAzeumhctz kapcsolodo mAzeumkert z1ldfel1let fefujitds kivitelez6si munk6i"
t6rgyiiban in-lrouse beiszerz6si eljdrdst (tovdbbiakban: ,,eljdr6s") lfolytatott le. Az
eljAras keret6ben a Felek jelen szerz6dest l<6tik egym6ssal.

II. A SZERZODEST AI-KOTO DOKUMENTUMOK

2.1. Felek kijelentik, hogy teljes megdllapoddsukat nem kizdrolag jelen szerzod6s
t6rzsszdvege taftalmazza. Az al1bbi iratokat Ogy kell tekinteni, nrint amelyek a

jelen szerzodr5s eflvdlaszthatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyUtt olvasand6k 6s
6 rte meze ndok, kU lo n6s teki ntette I az al1bbi d oku mentu mo kra
:

I

mfiszaki lein6s,
tervdokument6cio es k6ltsegvet6si kiir6s
vd llalkoz6i aj6n latker6s
Vdllalkozo aj6nlata

ru. A SzEFTzODES TARGYA

3.1

Megrendeh5 megrendeli, Vallalkozo pedig elviillalja az in-hous;e beszerz6si
eljdrds sordn a Szent M6rton Terv kereteben megvalosulo Silvariie Muzeumhoz
kapcsolodo muzeumkert zdldfelUlet felujit6siinak kivitelez6si munk6it a jelen

szerzod6s mell6kleteiberr, kUlonosen a

muszaki lerir6sban,

tervdokumentdcioban foglaltaknak megfelel6en
meg

h

atd ro,zott 6ta l6ny5 rn a k m i n os U lo v allalkozoi

a

a jelen szerzodesben

d ije rt.

IV. AVALLALKOZOI DiJ

4.1. A felek a jelen szerzod6s targyat kepezo munka elv6gz6seert jaro dijat
118 041 910,-Ft + afa,dsszesen: 1491 913 226,-Ft, azaz
egysz{znegyvenkilencmillio-kilencszAztizenhdromezer-kerttoszdzhuszonhat
forint dsszegben hatArozzAk meg.

4.2. A vallalkozoi dlj atalanydil. A vSllalkozoi dij, mint 6tal6nydij mag6ban foglalja
mindazon kOltseget 6s dijat, ami a szerzod6s szerinti Munka hibamentes,
hi6nytalan, szab6lyos, mtik6d6sre k6sz 6s szakszerfi kivitelez6s,6hez 6s
beUzemelersdhez szUks6ges , ez6rL V'allalkoz6 Megrendelovel szemben tov6bbi
koltseEigennyel nem 6lhet.

4.3. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az 6taldnydijat a munka 6s a helyszin ismeret6ben,
tov6bb6 a kroltsegvet6si kifrris alapjan adta meg.

4.4. A Felek rogzitik, hogy az esetlegesen

felmerU16 p6tmurnka elv6gz6s6re jelen

szerzod6s keret6ben nem kerUlhet sor.

4.5. A Felek merg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 a felmerUl6 tdbbletmunk1t az
atalflnyAras v5llalkozoi dij terhere v6gzi el.

4.6. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a v6llalkozasi dij p6nzUgyi fedezete a 2016. 6vi
kolts6gvetdseben rendelkez6sre 6ll.

V. FIZETEISI FELTETELEK

5.1 A szerzodd

felek rogzitik, hogy Megrerndel6 el6leget nem fizet.

5.2 Szdml AzAsi iitemek.

A Vdllalkaz6 3 darab r6szszdmla 6s egy darab

vdgszdmla benyujt6siira

jogosult a,z al1bbiak szerint:

1. rlszsz{mla: A vdllalkozasi szerz6d6s 25 %-os

teljesit6se

eset6n a nruszaki r:llenor 6s a Megrende16 altal kiSllitott
igazoldsok alapjdn jogosult r6szszdrmldt br:nyrijtani. A
rlszszAmla osszege a szerzSd6ses osszeg 25o/o-a.

2,

r6szszitmla: A vdllalkoz6si szerz6d6s 50 %-rcs teljesitese
eset6n a muszaki r:llenor 6s a Meorendelo 6ltal kiSllftott

igazol6sok alapjdn jogosult r6szsz1mlAt beny0jtani. A
rlszszAmla dsszege a szerzoddses osszeg 25<k-a.

3.

rlszszitmla: A vSllalkoz6si szerzod6s 75 7o-os teljesltese
eset6n a mr-lszaki erllenor 6s a MegrendelS 6ltal kiSllitott
igazol5sok alapjdn jogosult r6szsz6mldt benyujtani. A
rSszsz6mla osszege a szerzod6ses 6sszeg 25%-a.

A vegszdmla: A Vatllalkozftsi Szerzod6s 100

96-os teljeslteset

kovetoen, 6s a mennyis6gi 6s min6s6gi hi6nyok p6tl5sa,
valamint a mriszaki iitad6s-Stvetel lezArAsa utdn, a muszaki
ellen6r 6s a Megrendel6 Sltal ki6llitott igazol6sok alapj6n
jogosult a v6gsz6mlht beny0jtani. A v6gsz6rnla osszege a
szerzod6ses osszeg

5.3.

2.5 o/o-a.

A Megrendel6 a szdmla ellen6rt6ket a Ptk.6.130. $-a alapjdn egyenllti ki. A

kifizet6sek a V6llalkoz6 12094507-012527er5-00100009 szAm0 szamlajAra
tdrteno 6tutal6ssal torten nek.

5.4 A Felek rdgzltik,

hogy a r6szsz6mlSk es a v6gszdmla benyfjtdsdnak felt6tele a
mtiszaki ellenor javaslata alapj6n a Megrendelo altal kiadott teljersitesigazolds.

5.5 A sz6mlSkat a Megrendel6 nev6re kell kiSllitani, 6s 4 p6lddnyban

a

Megrendel(5h)z kell beny[jtani. A sz6rnl6nak tartalmaznia kell:
a Tdmogat6si SzerzSd6sben foglaltak szerinti megnevez6st,
a tev6kenys6g pontos meghathroz1s;6t 6s annak TEAOR szdm6t,
a Vd la ko zo bankjitnak nev6t, ba n kszdm laszA m 5t, ad 6szdm dt,
a Megrendelo adosz6m6t, vdllalkoz6i szerz6d6s szdmdra torteno hivatkoz6st,
a vSllalkozAsi szerzodes tdrgydra tort6n6 hivatkozdst,
a,,r 6szszam la" vagy,,vegszd m la" meg nevez6st.
I

I

5.6 A Megrendelo az SltalSnos

forgalmi adorol szol6 2007. evi CXX\y'||. tlrveny 142.
$ (1) bek. b) pontl6ban eloirtak szerint nyilatkozik arnol, hogy a 111.3.1. pontban
meghatdrozott munka nem epitesi hat6s6gi.enged6lyk6teles. A Megrendelo
nyilatkozik tov6bbd arrol, hogy megfelel az Afa tv. 142. S (3ll bekezd6s6ben
fog lalt felt6teleknek.

5.7

K6sedelmi kamat: Fizet6si k6sedelern eset6n Megrendelo a Ptk. 6:155. $-6ban
foglaltak szerinti k6sedelmi kamat megfizet6s6re koteles. Viillalkozo szAmlt46n
szerepl6 minden ezzel ellentetes rendelkez6s eset6n is il fenti szablly
6rv6nyesUl a Felek viszonylatdban.
VI. A TELJESITES HATARIDEJE. MODJA

6.1 A Megrendelir

koteles a munkaterUlel.eket a szerz6d6skotest koveto 15 napon

belUl 6tadn[.

6.2

Teljesit6si hat6rido:
okt6ber 31.

a

kivitelez6si munkdk v6gz6s6nek hat6rideje 2016"

6.3 A Felek rogzitik, hogy a V6llalkozo a szerzod6sberr

rogzltett hatdridohdz

k6pest elotreljesitesre jogosu lt.

6.4 A Vaillalkoz.o a szerzodes teljesit6set legkesobb a t6nylreges teljesites elott 15
nappal keszre jelenti. A muszaki atadds-Stvetel idopontjat a keszre jelentes
Stvetele utAn a Megrendelo kdteles kituzni. A mr-iszaki 6tad6s-Atv6telt a keszre
jelentes Atvetelet kdveto 15 naptdri napon belUl kell megkezdeni. A

teljesitesigazol6s a mtiszaki atadas-atvetel lezArlsf't kovetoen 6llfthato ki.

6.4.1A muszak.i 6tad6s-6tvetel megkezdes6tol szdmitott 10 napon belUl a
Megrendelb muszaki ellen6re az ft'vetelhez szUks6ges vizsgdlatokat elvegzi,
ir6sos nyilatkozatban tdjekoztatja a Megrendelot a teljesltesr6l, a Vdllalkozo
pedig az esetleges javit6sokat, potl6s;okat elv6gzi.

6.5. A V6llalkozo hatdridoben teljesit, het a V6llalkoz6 a szerzodes teljesit6s6nek
k6szre jelenteset legkesobb a teljes;it6si hat6rido elott 15 nappal eljuttatja a
Megrendel6hdz, a mriszaki 6tadiis-dtv6tel a teljes;it6si hatiiridon belUl
megkezdodik, 6s az esetleges javit6rsi, p6tldsi munk6k elv6gz6sevel legkesobb
az Atadas-eitv6tel megkezd6s6t kovet6 10 napon belUl lez6rul.

6.6 A

kivitelezes r6szletes mri$zaki Utemez6s6t a V6llalkoz6 6ltal keszitett, 6s a
szerzod6skotes elott a Megrendel6 r6sz6re atadott heti bontds0 vonalas
Utemterv tarlalmazza. Az Utemterv nregvalosuliisiit a Felek a heti gyakoris6g0
munka6ftekezleteken megvizsgdlj6k, 6s az Utemtenvet szUkseg szerint
aktualiz6ljak. Az Utemterv aktualizdrldsa nem m6dosithatja a szerzodesben
rdgzitett teliesitesi hatarid6ket.

6.7 A

r*szszilmla 6s a v6gsz6mla benyfitds6hoz eloirt teljesftest a mtjszaki ellenor
ellenorzi, 6s javaslata alapjdn a Megrendel6 igazolja. A teljesft6s igazoldsdra a
Megrendeld r6sz1rol Laklzi G6bor, a VdrosUzemeltetdsi OsztSly vezetoje
jogosult.

6.8 A Megrendelo iiltal
kdteles

megblzott mtiszaki ellen6r az fitadtrs-dtv6teli eljdrds sor6n
felfedezett hi6nyokat, hib6kat

a munk6t megvizsgdlni 6s a

jegyzokonyvben rogziten

i.

6.9 A Vdllalkozo koteles a muszaki iitadas-atv6teli elj6rds megkezdesekor 2
p6ldanyban 6tadni a Megrendelonek az 6tad6si dollumentdciot (min6segi
bizonylatok, rnegval6sul6si terv), tovdrbba a letesitm6ny nregfelelos6get tanusito
nyilatkozatokat, vizsgdlati eredmr6nyeket, kimutatdsokat, igazol6sokat,
kozm ti szolg 6 ltat6 i, sza khat6s6g i nyi lartkozatokat es hozzAjAru 6sokat.
|

6.10 Az dtvetel a mrj olyan hibaja nriatt nem tagadhato meg, amely, illetve
amelynek ktjavitdsa vagy, potlSsa nem akadAlyozza a rendeltet6sszerui
haszndlatot.

6.11 Ha az ftadAs-6tveteli eljdriSrs megkezdesekor tapasztalt kisebb jelentosegri, a
rendeltetesszerrj haszndlatot nem akadiilyozo hibek a Vl. 6.4.1. pontban
meghat6ro::ott 10 napos hataridoig nem k6szUlnek el, akkor a Megrendelo a

hibas szr3rkezetek Aral1nlatban szereplo osszeg6nek visszatartdsa mellett az
Stad 6s-dtvetel i e lj al r5s lezd 16s6

hoz hozzAj

6 ru

I

hat.

6.11.1A Felek azhtadhs-6tveteli eljdr6s lezbrls1ig el nem keszUlt j;rvltdsokra ujabb
hatdridot hatdrozhatnak meg. Az 0jabb hat6rid6 eredm6nytelen eltelte ut6n a
Megrendela az el nem k6szUlt javit6r;ok tekinteteben a Ptk 6:'174. $-a alapjiin

6.12

6.13

k6rt6rit6s;re ta rthat igenyt.
A V5llalkoz<i alvdllalkozo igenybeveteldre jogosult a Kbt.szabSlyainak figyelembe
vetelevel. Vdllalkoz6 a jogosan igenybe vett alvSllalkozoert 0gy felel, mintha a
munk6t maga v6gezte volna, alvdllalkozo jogosulatlan ig6nyhev6tele eset6n
pedig felel6s minden olyan k6r6rt is, amely an6lkUl nem kovetkezett volna be.

A

Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a teljesitds minosegevel
kapcsolatban - ak6r a kivitelez6s id6s;zakdban, ak6r ajotdllasi 6s szavatossdgi
idoszakban - kozottUk vita merr"rl fel, elfogadj6k az EMI EpitesUgyi
Min6segellenarzo Innov6ci6s Nonprofit Kft. Gyori Minosegellenorzo
Allom5sdrnak (9027 Gyor, Vag6hid u. 2.) szakv6lemenyeben meg6llapitottakat.
A V6llalkozo kijelenti, hogy amennyiben a szakerto hidnyossiigot, vagy hib6t
dllapit rneg, akkor szakv6lem6nybern foglaltak szerint kdteles a kijavitdst
haladektillanul, sajdt koltsegen elv6gezni.

6.14 A Megrendel6 mtjszaki ellenore:
N6v: Savaria Vdrosfejleszt6si Kft. Piroska LAszlo

Cim: .Szombathely, Ady E. ter 5.
Elerhetoseg: +36 201331-0575

VII. A MEGRENDEL6 JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
7

.1 A Megrendeld k6tr:les a v6llalkozoi dijat a jelen szerzodesben foglaltak szerint a
V6llalkoz6 r6sz6re megfizetni.

7.2. A Megrendelo koteles a rendelkez6sre 6llo kiviteli mrjszaki tervd,okument6ciot 6s
engedelyeket a Vrillalkozo r6sz6re a szerzod6skdteskor 6tadni.

7.3 A Megrerrdel6 koteles a munkaterUlelleket

a V6llalkozo r6sz6rer a 6.1. pontban
meghat6rozott hatdridon belUl munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban 6tadni. A
Felek kotelesek ;az ftad{s-dtv6telrol a jegyzokdnyvet felvenrni, valamint az
Stadds-dtvetel napj6n az epitlsi naplot megnyitni.

7.4 A Megrendelo szavatolja, hogy a jelen szerzodes targydt

k6pez6

kotelezettsege k te ljesiteset h armad ik r;zem6 ly j og a nem korl6loz:.2a.

7.5 A

Megrendelo illetve az Altala megbizott szervezet, vagy szem6ly jogosult a
munka vdgzeset es a felhasznSldsra kerUl6 anyagokat b6rmiikor, mindenf6le
korldtozds nelkUl ellen6rizni. A Vdllalkozo nem mentesUl a felel6sseg alol, ha a
Megrendelo az ellen6rz6st elmulasztoltta, vagy nem megfeleloen v6gezte el.

VI II. A VALLALKOZO

8.1 A

J(fGAI ES TOTTITZETT{JEGI=I

munkaterUlet eloirt elkerit6s6rol, lezArasArol,

a

munkateruletren szUks6ges

figyelmezteto jelz6s;ek, teblek elhelyez6s6rol, a terUlert orz6s6rol,
vagyonv6delm6rol, valamint a nnunkdval, szdll[t6ss;al, anyagt5rol6ssal
beszennye,zett, k6rosodott kOzteriiletek takarlt6s6rol, helyre6llitdsarol

Vdl lalkozo rsaj6t kdltsegen koteles gondoskod

a

n i.

8.2 A V6llalkozri koteles a pf'lylzatban 6s mell6kleteiben foglaltaknelk, valamint a
kiviteli tervdokument6cionak megfelel6 epitesi 6s az epitesi munk6khoz
kapcsolodo esetlegesen felmerUl6 tervez6si (pl.: r6szletterverk, kiegeszito
tervek, forg;alomtechnikai teryek, megvalosul6si tervek) munkiikat,elv6gezni.
8.2.1 A Vzillalkozo k6teles a 111.3.1. pontban meghatdrozott munka kivitelez6s6hez
valamennyi szUkseges nyilatkozatot, igazol6st, szakhat6sagi ny'ilatkozatot 6s
hozzbj{rulalst - kUlonosen amennyibern szUkseges, akkor fakiv6giirsi enged6lyt beszerezni.
8.3

A

V6llalkoz6 koteles a Savaria Muzeum homlokzat6nelk felujitris6t
p6rhuzamosian vegzo kivitelezovell egyUttmrikodni. Az id6szakos kdzds
munkaterUlet-haszniilat az egyes kivitelezokkel egye;ztetett modon, a heti
helyszini rnunka6rtekezleteken rendszeresen aktualizll'va,
i

8.4

a miiszaki ellenor

16nyitasiival tdrt6n ik.

A

Vallalkoz6 a szerzod6sben viillarlt munkdt koteles hatdrridore, a magyar
szabv6nyoknak, illetve a hat6lyos jogszabSlyi elolrSsoknak megfeleloen
elv6gezni.

8.5

A Vallalkoe6 koteles a kivitelez6si munk6t a kornyezr:tet kimrilo m6don,

8.6

A

8.7

A Vallalkozo k6teles

a
kornyezet v'ddelmevel kapcsolatos (p6lddul a zajterhel6sre, a to, arviz, a talaj, a
nov6nyzet v6delm6re vonatkozo) jogszab6lyok, helyi ovezeti eloir6rsok
betart6s6vi:rl v6gezn i.

V6llalko:zo koteles a kivitelez6s sor6n keletkezo hullarj6k - enged6llyel
rendelkezo kezelohoz tdrt6no - elsz6llitiis616l es elhelyezr5s6rol gondoskodni.

k6zm ti szolg

8.8

beszerezni

az elkeszUlt

l6tesitnndny rerrdeltetesszerti

haszndlat{hoz szUks6ges, a l6tesitm6ny megfelelosdgt6t tanrisito
nyilatkozatokat, vizsg6lati eredrn6nyeket, kimutatdisokiat, igazol6sokat,
6

ltato szakh atosSg i nyi latkozatokat 6s hozztrl{ru l6sokert.

A V6llalkoz6 koteles a Megrendelot minden olyan korUlmenyrol haladektalanul
6rtesiteni, amely a vlllalkozls eredm6nyess6gdt, vagy kel15 id6re valo
elv6gz6set vesz6lyezteti, illetve g6tolja. Az ertesft6s elmulaszt6s6bol ered6
k6rokert Vdllalkozo felelos.

8.9 A szerzodes

t6rgy5rt k6pezo Munk6kat szabAlyoz6 jogszabdlyi rerrdelkezesekre
tekintettel et Felek rdgzitik, hogy V6llalkoz6nak a szerzod6s telj,esft6se sordn
rendelkeznie kell az alAbbi szakemberrel:

legaldbb 1 f6, a felel6s mriszaki ve:retoi nev.iegyzekben [26612013. (Vll. 11.)
Korm. Rr=ndelet, 1. mell6klet lV. r6sz:l szereplo MV-KE kategori6s, legalabb 3
6ves muszaki vezetoi szakmai gyakorlattill rerrdelkezo felelos mrjszaki
vezetovel.

IX. KELLEKSZAVATOSSAG. JOTALLAS

9.1 A V5llalk:ozo az iiltala elvegzett munkAra 24 h6nap jot6llasl v6llal, kiv6ve az
egyes nyomvonal jellegti epitmenysz:erkezetek kdtelez6 alkalmass6gi idejerol
szolo 121198E. (Xll. 27.) szdmu EVM-IpM-KM-MEM-KWM egyUttes rendelet
hat6 lya alA tarlozo 6p itm 6 nysze rkezeteket.

9.1.1A szerzttda Felek meg6llapodnak abban, hogy a 1211988. (X11.27.) szAmI
EVM-IplVl-KM-MEIM-KWM egyUttes renclelet hatSlya al6 tartozo
6pitmeny'szerkezeteket tekinteteben a rendeletben nreghatArozatt alkalmassdgi
idot alkalmazz6l,r.
9.1.2

A be6pitett eszk,SzOkre vonatkoz6an az 6rintett eszkdzre vonatkoz6 jotdlldst
kell alkalmazni.

9.2. Ajotallas;i id6szak a mliszaki dtadds-iitv6tel lezlrAsAt koveto n;aptol kezd6dik a
szerzod6s t6rgya teljesit6se sor,6n megvalosult letesltm6ny, tovdbbd
valamentryi egy6b 6pltm6ny, g6p, berendezds, szerel6stechnikai vezet6k 6s
szerelveny, stb. tekinteteben, fUggetlenUl attol, hogy azokat \/6llalkozo mikor
szerezte be.

9.3.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a munk6t az StadAs-Stveteli eljdr6s
lezArAs{l:ol szdmitott egy

6v eltelt6vel, majd 24 h6napos yotdlldsi idoszak

lej5rtakor ism6telten meg kell vizsg6lni (uto-felUlvizsgdrlati eljards). A
Megrendelo koteles az uto-felUlvizsgiilati eljarast el6keszlteni, valamint arra a
V6llalkoz6t meqlrivni.

X. A FELEK EGYIJTTMUKODESE

10.1

A

10.2

A Felek egyUttmr.ikod6senek elsodlerges forumai:
gyakorisdrggal tartott helyszin i munka€rrtekezletek.

V6llalkoz<i koteles a Savaria Mfzeum homlokzatAnak fehijft6sdt
p6rhuzannosan u'egzo kivitelez6vel egyUttmtikodni. Az idoszakos k6zds
munkaterulet-hasz:,ndlat az egyes kivitelezokkel egyeztetett m6don, a heti
helyszini munker6rtekezleteken rendszeresen aktualiz6,lva, a muszaki ellenor
ir6nyitdsiival toftenik. A szerzodo Felek a jelen szerzod6s marad6ktalan
megvalos;itdsa 6rdek6ben folyamatosan egyUttmrikodnek. h Felek id6ben
t6jekoztatjdrk egym6st minden olyan t6nyrol, amely a szerzodds teljesit6s6re
kihat6ssal lehet.

az epitlsi napl6 6s a

heti

10.3 Az epitesi napl6 vezet6s6n6l a 19112009. (lX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak
az irAnyetd6k lt Megrendel6 kijelenteni, hogy az 6pit6si tev6kenys6g nem

epftesi enlqedelykoteles tev6kenys6g, e26rt. papiralapI epitesi naplot kell
vezetni. Az epitesi naploba bejegyzerseket on6lloan csa[< a ket f6l 6ltal a jelen
szerzodesb,en meghatdrozott kepvisel6k es a megbiz,ott nnris,taki ellenorok
tehetnek.
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0.4 Onallo naplobejegyz6sre jogosult:

10.4.'1 A Megrendeki r6szerol.

-

Lak6zi G6bor a V6rostizemeltet6si Oszt6ly vezetoje,
Kiraly Ldszlo a Beruhdz6si lroda vezetoje,

-

a 6.14. pontban felsorolt rnriszaki ellenor6k;

10.4.',7 A Vdllalkozo r6sz6rol:

-

Kiss David Ugyvezeto
Hegedils Eszter felelos kert6szeti 6s mriszaki vezet6

10.5.A V6llalkozo kdteles egyUttmilkodnii a Megrendelovel a Szent M6rton Terv
projektbol iedodo beszdmoldsi kdtele;zettsegek megfele16 bljesitese erdek6ben.
A Vallalkoz6 kdteles a fenti celbol a Megrendelo rendelkezdrsre 6llni, valamint
k6teles a dokumentumokat a Megrendelo altal megjeldlt hratdridon belUl atadni.

10.6.4 Felek meg6llapodnak abban, hoEy amennyiben a tdmogatds a V6llalkoz6
magatadSs,6ra visszavezetheto ok miatt csokken, akkor a Megrerrdelo az of 6rt
kdrt a VSllalkozoval szemben 6rv6nyersitheti.
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0.7. Kapcsolattart6sra kijelolt szemely

14.7.1. a Megrendelo r6szerol:
Toth lstvdn beruhrdz6si Ugyintez6
(30 | 4128630; toth. istvan@szom bathely. h u),
- Tubolyn6 Baldzs Nora vdrosi kert6sz
(30 127 925311 ; tu bo lyne. n o ra@szom balthe ly. h u),
10.7.2. a V6llalkozo r6sz6rol:
- Kiss Ddvid Ugyvezeto
(30/984 1 32'11 ; kiss.david@szompark. hu),
Hegedris Eszter felelos kerrt6szeti 6s mrjszaki vr:zet6
(30/984 1 328; heged us.eszter@szompark. hu),

XI. A SZERZoDES MODOSITASA, MEGSZUrurrrr=Sr

11.1Jelen szerz6d6sben szabdlyozottakat csak ir6sban (papf r alap0 dokumentum), a
Felek c6gszeru al6irds6val lehet mr5dositani. Szoban, rZiutal6 rnagatart6ssal
vagy iriisban, de a szerzodest aldiro kepviselo szem6lyektol elt6rr5 beosztdssal
rendelkez6 szem6lyek dltal tett jognvilatkozat a szerzod6rs m6dositds6ra nem
alkalmas.

11.2

A

Felek meg;illapodnak abban, lhogy

a

kapcs;olattarto szemelyenek, a
naplobejegyzesre jogosult szem6lyenek, vagy a teljesitesi igazolas kiiillitdsdra
jogosu lt szem6l y6nek megv6 ltoz6sa nem m inosU I szerzod6smodositiisnak.

Megrendelo a szerzodestol a szerzod6s teljesit6s6nek nregkezdese elott
bdrrmikor eliillhat, ezt k6vetoen a teljesitesig a szerzodest felmondhatja.
11.3.1A Megrendel(i indoklds nelkUli elall:isa, vagy felmondiisa ersetdn k6teles a
v6llalkoz6nall a d't1 ar6nyos r6sz6t megfizetni <is a szerz6d6s megszrintet6s6vel
okozott kart megt6rlteni azzal, hogy a k6rtalanitds a vdllalkozoi dijat nem
haladhatja meg

11.3

A

11.3.2Megrendelo jolgosult a V6llalkozo szerz6desszegese eset6n irrisbeli
nyilatkoz.atdval azonnali hat6llyal vagy az Altala meghatdrozott hatdridovel - a
szerzoddist k6rtririt6si, kdrtalanit6si k(itelezettseg nelkUl felmonclani, ha
a V6llalkozonak felrohato kr3sedelemr el6ri a 30 napot;
a Vdllalkozo hib6san teljer;it es a hibdt i30 nap alatt nem javitja ki

teljes krSruen;
a Vdllalkoz6 a teljesites jogos ok nelfi<Ul megtagadja;
a VSllalkozo jelen szerzod6sen alapulo k6telezettsegeit olyan jelent6s
mert6kben megszegte, hoE;y ennek kdvetkezteben l\Iegrendelonek a
tov6bbi teljesites nem 5ll 6rdekeben;
a VSllalkozo felfUggeszti a kifizeteseit, ellene joger6,$en felsz6moldsi
eljdrSst rendelnek el, Vdllalkozo legfobb szerve a tdrsasdg
v6gelszdmoldsdnak, megkezd6s6r6l, felszdmol6s6nak
kezd erm 6nyez6s6 rol hat{r oz;
jogszabr6lyon alapulo felmonddsi vagy el6ll6si okok fenn6llnak;
a VSllalkozo bdrmilyen modon megt6veszti az Megrendel6t, vagy
valotlan adatot szolE6ltat es ez kdzvetlen vagy liozvetett modon
sulyosan kdros hatdssal lehet a lenyeges szerz6d6ses
kotelerzr:tts69 ek teljes it6s6re.
11.3.3A szerz:od6s fellnrond6sa, vagy att6l valo el6ll6sijog gyakorldsa csak irdsban
6rv6nyes.

11.4 A VSllalkozo turlom5sul veszi, hogy hribas teljesit6s eset6n a Ptk. 6:157.-6.178.
$-ban, valamint az egy6b hat6lyos jogszab6lyokban foglaltak szerint felel.
XII. VEGYES RENDELKEZESEK

12.1 Szerzod(5 Felek a jelen szerzod6s hatSlybalep6s6nek felfUggeszt6 feltetelek6nt
kikotik a tdmogratiis biztositds6t, illetve a t6mogatdsra irdnyulo okirat meglet6t
(cegszerri al6ird siit).
12.2 Felek jelen sze,rz:odesbol eredo ese'tleges jogvitaikat elsosorban tdrgyalSsos
0ton kotelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtartdsrol sz6lo 1952. evi lll. tv.
41. $-a alapjan rnegdllapodnak abban, hogy a szerzod6sbol ered6 jogvitak
elbir5l6sia kapcr;6n alAvetik magukat - hat5skortSl fuggoen - a Szombathelyi
J6r6sbir6s6g, vagy a Szombathelyi Torv6nyszekkizlrolagos illetekess6g6nek.

12.3

Felek meg6llapodnak, h,rgy amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik
rendelkez6se utobb 6rv6nytelennek minosUl, a szerrz:od6s tobbi reszet
erv6nyesnef< tekintik, kiv6ve, ha Felek
nem kotott6k volna meg.

a szerzod5st az 6rvenytelern rLssz nelkUl

12.4 Jelen szerzod6sben foglalt b6rmelyr jog kesedelmes 6v6nyesit6se, illetve
tfrv6nyesite:senek elmulaszl,dsa nenl jelenti a jogok ervenyesitese16l valo
lemond6st, illetve valamely jog reszleges vagy kizArolagosi 6rv6n\/esitese nem
zArja ki a tobbi, illetve a fennrnarado jog 6rvenyesiteset.
12.5 Jelen szerzr5des al6iriisdval V6llalkozo kotelezi mag6t arra, hogy a szerzod6s
teljesftese sor6n tudomdsSra jutott adal,okat, informAciokat Uzemi 6s
Uzletpolitikai esem6nyeket es/vagy sz:em6lyekre vonatkozc, v6dett adatokat / a
toviibbiakban egyUttesen: adat(ok)/ U:zleti titokkent kezeli. \/allalko;zo szerz6d6s
teljesitese sordn tudom6sdra jutott adatokat harmadik felrrek nem adhatja ki,
azokat csak a jelen szerz6d6s teljesitesehez szUkseges nr6rt6kbr:n haszndlja.
V6llalkozo ennek megtartSs6rol a feladatok ell6tiisiiban l<6zremfik6do
munkat6rsai, alv6llalkozoi, teljesitrisi segedei tekintet6ben is kdteles
gondoskodni. Az inform6ciok es adatok Uzleti titokkent torlenr5 kezeles6re

vonatkozo kotelezettseg
korl6tlan ideig terheli.

a V6llalkozot jelen szerz6d6s lejarat6t kdvetoen

is

12.6 Szombathely Megyei Jogu Vdros Onkormdnyzatilnak mindenkor hat6lyos, a
kotelezettsdgv6llal6si, utalvdnyozSsi 6s 6rvenyesitesi elj6r6srol szolo
polgdrmesteri utasitds alapjiSn az OnkormAnyzat kiadasi el(iirAnyzatai terh6re a
polgdrmesterr, vagy az iiltala ir6sban felhatalmazott szem,Sly vSllalhat
kotelezettseget.
12.7 VAllalkozo kdtelezetts6get v6llal, hogy targy szerinti rnunkdval kapcsolatos
tev6kenys6g;e sor6n a Megrendel6 erdekeit messzemen6en szem el6tt tartja es
Megrendelo erdekeit sert6 elonydket, .iogokat nem szerez.

12.8.VAllalkozo kepviseloje kijelenti, hogy Vallalkoz6 k6pviseletere 6s a jelen
szerzod6s aldfr6s6ra megfelelo jogosttlts6ggal rendelkezik iazzal,l'rogy az ezzel
osszefUgg6sben felmerU16 kiirokdrt a polg6ri jog szabdlyai szerint feleloss6ggel
tartozik Megrendelo tele.
12"9. Ajelen szerzod6s mell6kletei:
1. sz. mell6klet:

mriszaki lelrds,

2. sz. melleklet:

tervdokumentSci6 es kdltsegvet6si kiirds.

3. sz. mell6klet:

v

4. sz. mell6klet:

Vdllalkoz6 ajdnlata

{llalkozoi ajan lertkeres
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Jelen szerzod6st

a

Felek elolvastiik, azt kdzdsen 6rtelmezt6k, 6s

sajat

l<bol, m i nden befo lyast6l me ntesen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben
megegyez6t irtAk alA.
elhatArozAs

u

Kelt: Szombathely, 2016.

*..

no.?-3 napj6n

2016. .o.G. h6 .p.5napjan

asz : r tosaboiaieszioi"oo

A kOtelezettsegv6

)=4..C...... 6v

lla

ldst p6nzU gyi leg

....."(r.

el

lenjegyezte

(->

... ho. ....q)........nap

sieg"icj

i1

:

r

oooos

