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Amely l6trejott
N6v: Szombathely Megyei Jogri V6rros 6nkorm6nyzata
Sz6khely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Ad6szdm: 1 5733658 -2-18
Kdpviseli: Dr. Puskds Tivadar polgdrrnester
- tov6bbiakban ,,Megrendel6" 6s

N6v: Savaria Vdrosfejleszt6si Nonprofit Kft.
sz6khely: 9700 Szombathely, F6 t6r 213-2.

ad6sz6m: 12436864-2-1
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P6nzforgalmi szolgdltato: OTP Bank Zrt. tszak Dundntf li R6gi6, 9700 Szombathely,
F6 ter 3-5.
K6pviseli: Benk6 J6nos Ugyvezet6
C6gjegyzekszSm:

1

8-09-1 09408

mint Megbfzott,
- tov6bbiakban ,,Megbizott" (egyUttes emlit6sUk eset6n: ,,Szerz6d5 Felek" vagy ,,Felek")

kozdtt az alulfrott napon 6s helyen az alfibbi felt6telekkel:

1. El6zm6nvek: Felek rogzitik:, hogy Megrendel6, mint Ajdnlatk6r6

I

a

kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011.6vi CVlll. tdrv6ny (tov6bbiakban: Kbt.)
S (1)
bekezdes k) pont ka) pont alpontja alapjdn versenyszab1lyzat szerinti eljarrlst
folytatott le,,Szombathely, Tele*i B. u. - Stromfeld u. l1-es Huszar u. dttat
hatdrolt teriilet csapadekviz elvezet6s kivitelezesi munkdtinak mAszaki
ellen6rz6se" t6rgy6ban. Erre figyelemmel Felek az al6bbi tartalommal
szerz6d6st kdtnek egym6ssal.

-

2.

Felek teljes megSllapoddsdt a fizerzSd6s t6zsszovege, az altrnlattdteli felhivds
6s a tervdokument6ci6, valamirrt Megbizott nyerles ajdnlatdnak teljes tartalma
kepezi.

3. A szerz6d6s tirqva:

Megrenclel6 megrendeli, a Megbizott pedig elvdllalja a
Szombathely, Teleki B. u. - Stromfeld u. 11-es Huszdr u.6ltal hatiiroltterUlet

-

csapadekvlz elvezet6s kivitelez6si munk6inak mriszaki ellen6rz6s6t a 2.
pontban felsorolt dokumentumokban meghat6rozott szakmai, mUszaki
tartalomnak megfelel6en,

4. A szerz6d6s teliesit6s6nek hatirideie: a

kivitelez6s j6t5ll6si id6szakdnak

lejdrtdt6l sz6mitott 30. nap

5, A szerz6d6 felek a jelen szenz6d6s tdrgy6t kepez6 munka elv6gz6s6ert j6ro
dijat netto 1.180.000,-Ft + 27 % AFA, dsszesen brutt6 1.49S.600,-Ft, azaz
egymillio-nlgyszlzkilencvennyolcezer-hatszAz forint dsszegben hatilrozzlk
meg.

6.

Megrendel6 kijelenti, hogy
koltsegvet6s6ben

b

a

mfiszaki ellen6rz6si dij p6nzUgyi fedezete a

iztositott.

7. Megbizott 3 r6sszdmla 6s 1 v6gsz6mla

beny0jtdsdra jogosult

az alAbbiak
szerint:
R6sszdmla:
1. a szerz6d6ses dsszeg 30o/o-a, a kivitelez6s 30%-os keszUltseg6n6l
2. a szerz6d6ses osszeg 30o/o^a, a kivitelez6s 60%-os k6szUlts6gen6l
3. a szerz6d6ses osszeg 301'/o-a, a sikeres mriszaki dtadds-6tveteli elj5rds
lezdr6sakor.
V6gsz6mla'. a szerz6d6ses dsszeg 10o/o-a, a j6t5ll6si id6szak v6g6n tartand6
garanciSlis elj6r6s lezdr6sakor,
Megbizott a sz{mlft a teljesit6s Megrendel6 6ltali leigazolds6t k6vet6en
jogosult beny0jtani. Megrendel6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a beny0jtott
sz6mla alapjdn esed6kes dfjat a szdmla ki6llitds6t6l sz6mitott 30. napon
6tutalds utjdn megfizeti a Megbizott OTP Bank Ztt. Eszak Dun6nt0li R6gio
1 17 47 006-20220042-000000 s;2. szfimlAjAra.

8.

Megrendel6 fizet6si k6sedelmer eset6n
kamat megfizet6s6re k0teles.

9. Megbizottat

a Ptk-ban foglaltak szerinti k6sedelmi

a jelen meg6llapod6sban meghatdrozott

bdrmely konkr6t

hat6rid6hOz kdtott kotelezettri696nek, feladat6nak k6sedelmes teljesit6se
eset6n k6sedelmi kotb6rfizet6s;i kotelezetts6g terheli. A kotb6r alapjSt a teljes
nett6 ellen6rt6k k6pezi. A kdtkr6r mert6ke a k6sedelem minden napt6ri napja
ut6n 1%, a kdtb6ralapra vetitl'e, de alkalmank6nt legfeljebb 30 napi tetelnek
megfelel6 osszeg. Ezek a rertdelkez6sek nem zdrjilk ki a Ptk. kesedelmes
teljesit6sre vonatkoz6 rendelkerz6seinek megfelel6 alkalmazflsdt. Amennyiben
a fizetend6 kdtb6r osszege alkalmank6nt meghaladja a 30 napi t6telnek
megfelel6 dsszeget, az a Megbfzott s0lyos szerz6d6sszeg6s6nek min6sUl, 6s
a Megrendel6 - a Megbizottral szembeni kdrt6rit6si kotelezetts6g n6lkUl azonnali hat6llyal felmondhatja a megSllapod6st.

a Megrendel6 a meg6llapoddst a Megblzott szerz6d6sszeg6se
miatt k6nyszerUl felmondani, a Megrendel6 a teljes nett6 ellenert6k 10 o/o-6nak
megfelel6 m6rtektj meg h i ris u l6rsi kotb6rt kdvetel het a Meg bizott6 l.

l0.Amennyiben

11.

Megrendel6 erv6nyesltheti kt'tb6r feletti k6r6nak megt6rit6s6re vonatkozo
ig6ny6t is.

12.A felek meg6llapodnak abban hogy a jelen szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben
egymdssal egyuttmukodnek, minden l6nyeges korulm6nyr6l egymdst
kolcson osen t6j6koztatj 6k.

'13.A szerz6d6s teljesftes6hez t;zUks6ges egyUttmukddes keret6ben
r6sz6 16l szakmai nyi latkozatt6tel re az alabbi szem6lyek j og os u lta k:

Megrendel6resz6r6l:
Megbizott r6sz6rol:

a felek

Bokorn6 Horv6thAnitatel:30/517-9219,
Pusztai lstvSn tel: 30127 9-257 4
Ben ko Jdnos tel: 201246-8868,
Bonzsei Csaba tel: 30/955-5329

14.Megrendel6 a szerz6d6st6l brirmikor el6llhat, k6teles azonban a Megbizott
addig felmerUlt k6lts6geit, valarnint az elvlgzett munkdja ardnydban a miiszaki
ellen6rz6s dfj6t megfizetni.
15, Vit6s kerd6sekben a Felek egyeztetnek, jogvita eset6re magyar joghat6s6got
kotnek ki, 6s a hat6skori szabSlyoktol fUgg6en a Szombathelyi Jdr6sbir6sdg,
illetve a Szombathelyi Tdrv6nyszek illet6kessEg6ben Sllapod nak meg.
16. A jelen szerz6d6sben nem sziabSlyozott k6rdesekben a magyar jog eloir6sait
kell alkalmazni.
17, Szombathely Megyei Jog0 Vdrros Onkormanyzatanak mindenkor hatdlyos, a
kdtelezetts6gv6llal6si, utalvdnyozdsi
6rv6nyesft6si eljArdsrol sz6l6
polg6rmesteri utasitds alapjdn az Onkormdnyzat kiaddsi el6ir1nyzatai terh6re a
polg6rmester, vagy az 6ltala irdsban felhatalr"nazott szem6ly v6llalhat
kotelezetts6get.

6s

A felek a

szerz6d6st, mint akaraliukkal mindenben megegyezot, j6vrihagy6lag

al6irtdk.
,.,;t
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Savaria Virosfej leszt6si

