Kdzszo LG ALTATASI szE Rz6 D Es
amelvqt egyr6sz16l

n6v: Szombathely Megyei Jogrl Vdros Onkorm6nyzata
sz€rkhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
addsziim: 1 5733658-2-1
k6prvisel6: dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester
mint Megrendel6,

I

m6sr6szr6l a(z)

n6l,: Vas megyei Kem6nysepr6 6s Trizel6stechnikai Kft.
sz6,khely: Szombathely, N6rai u. 3.
k6prvisel6: N6meth Ldszl6 lgazgat6
cegrjegyz6ksz6m:'l B-09-1 05776
ad(rsz6m: 1 31 92457 -2-1 8
sz6mlavezet6 p6nzint6zet neve: Erste Bank Zr1.
p6nzforgalmi sz6mla sz6ma: 1 1618003-011898400-18000005
mint Szolg6ltat6,

(a tovqbbiakban Felek) kotoftek az alulirott napon 6s helyen, az al6bbi felt6tele(ker:

I. EL6ZMENYEK
1.Meg1endel6, mint ajdnlatk6ro a k6zbeszez6sekr6l sz6l<i 2011. 6vi cvlll. tdrv6ny
(tovSbpiaLkban: Kbt.) alapj6n
,,K6m6nysepr6-ipari kclzszolgdrltat6s elidt6sa
szombathely Megyei Jog0 V6ros 6s Vas Megye k0zigazgatdrsi terulet6n ll" tdr$yoan
-|
kdzbeszerrz6sielj6r6st(tov6bbiakban: "kdzbeszerz6sieljdrr6s")folytatott

a

le.

2. A

Sz:olg5ltat6, mirrt aj6nlattev6 a klzbeszerz6si elj6r6sban r6szt veit, 6s
figyelemrnel arra, hogy Megrendel6 szotg6ltat6 ajenlit6t fogadta el nlertes
aj6nlatk6nt az 1. kttzbeszerz6si r6sz vonatkozdsdban, igy a Felek jeren
kdzbegzerrz6si szerz6d€rst kotik

egym6ssal.

-

II. A SZERZ6DEST AIXOTO DOKUMENTUMOK

1..An4akr ok5n, trogy jelen szerz6d6st a Felek a kIzbeszerzlsi elj6r5s allpj6n
kotdtt6k meg, a Felek l<ijelentik, hogy teljes meg6llapoddsukat nem kizdrr6lag jelen
szerz6d6s torzsszr5vege tarlalmazza. A kozbeszerz6si elj6r6s sor6n kelei*bzett
iratokat fgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzod6s elvdrlaszthataflan rdszeit
k6pezik, azzal egyutt olvasand6k 6s 6rtelmezend6k, kultinos tekintettel az ileooi

dokumentumokra:

-l'elhiv6s, dokument6ci6,
- Szrclg6ltat6 nyertes ajdnlat6nak teljes tartalma.

2, A ktilfdldi addilletcisi6g( Szolg6ltat6 koterles a szerzod6shez arra vonalkozrS
meghatalmaz6st csakrlni, hogy az illet6sege szerinti ad6hat6s6gt6l a ntdgyiar
ad6httt6sdg kozv'ertlentil heszerezhet

a

Szolgdltat6ra vonatkoz6 adatokflt az

orszdgpl< koz6tti jogsegrSly ig6nybev6tele n6lktil.

3.

a

Fele,k rogzitik, frogy
szerz6d6s nregkdtese, tis teljesit6se soriiiin it
kozbeszerz6sekre vonartko;r6 szabiilyoz6s cd;ljdval dsszhangban, a kozbesze)rz6si
alapelveinektiszte,letbern tiart6sdval [Kbt.2. S] kell elj6rni. A Kbt. 125. g (4) bekgz:d6s
a) pontj6nak eleget tdlvr; Felek meg6llapodnak, hogy Szolgdltat6 a szeii;itid(rs
teljesitfsrc so16n nern fizethet kl, illetve szirlmolhat el a szerz6d6s teliesitebevel
dsszef0gg6sben olyan k0lts6geket, melyek a Kbt.56. $ (1) bekezdes k) ;lontla
szerinti l'elt6teleknek nr:m megfeleld t6rsas6g tekintet6ben rnerUlnek fel, es metlyek a
SzolgAltat6 ad6koterles j0vedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.
4. A l{b11. 125. S (4) bekezd6s b) pontjAnak elegett6ve Felek meg6llapodnak, hogy
Szolg6ftrat6 koteler; a jerlen szerz6d6s teljeslt6s;6nclk teljes icl6tartama alatt tulajd!nosi
szerkerzt>l6t
lVlegr:erndeli5 szAmAra megismelrhet6v6 tenni. Szolg6ltatr5
a
jelen
megi{tm(}rhet6v6 t6telre vonatkoz6 k6telezetts6ge mellett
a
$zer4(id4s
ld6tartarna alatt irdsban koteles tdjekoztatni Megrendel6t minden, a tulajdpnosi
szerkezel6ben bel<,cvetliezett v6ltoz6sr6l, a megv6ltozott e:; az 0j adatok, valartrint a
v6ltoz6s hat6lyAnak nrregjeloles6vel. Szolgaltat6 a jelen szerzodes teljes itesl4nerk
teljes idiltartama alatt l"ralad6ktalanul irdsban k0teles Megrendel6t ertesiteni q Kbt.
125. $ (i') bekezd(ir;6ben rnegjelolt 0gyletekr6l.

a

-

-

5, A lKbt. 125. S (5) brekezd6s6nek eleget t6ve Felek rOgzitik, hogy Megrqhdel6
jogosult 6s egybren koteles a szerz6dest felmondani - ha szUks6ges !lyan
hatdrid6'v,el, amel)r lehr3t6v€r teszi, hogy a szr:rzdd6ssel 6rintett feladata elllitEis6r6l
gondoskc,dni tudjon - ha

a) a

S;zolgiiltat6bian kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tul{jdoni
r6szesed,5st szere:z vialarnely olyan jogi szerm6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelke,z:6 gazdas6gi tArsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k)
pontj6baLn meg hatiirozott felt6teleknek,

b) ra Si;lolgdltatar k6zvetetten vagy kozvertlenUl 25%-ot

meghalad6 tul{ijdoni

vagy jogi szem6lyis6ggel

r6szespd,5st szeroz vialarn(lly olyan jogi szerm6ly
nerrr
rendelkez:5 gazdasAgi tiirsias5gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) Lrekdzddrs
k) pontj d,k'an meg l'rat6nrzott felt6teleknek.
6 A Kbt, 125. S (6i) belkezdr5senek eleget teve Felek rogzitik, hogy a Kbt. 125;i $i ({i)
bekerzd6sr szerinti felmorrdds eset6n a Szolg6ltat6 a szerz6d6s megszfin6se elj{t mdr
teljesitt2tt szolg6ltat6s rs;:erz(5d6sszer0 p6nzbeli eilenertek6re jogosult.

Megnendel6 nyilatkozza, hogy a Kbt. 12ti. S (8) bekezd6set figyelembe vette
kozbesz,erz6si elj6r6s erl6kerizit6se so16n,

7,

B.

A

sz:erz6d6s teljeslit6ser sor6n

a Kbt, 128. $-t6l a Kbt. 131. $-ig tqrjed<1

renderlke,z6sek 6rtelemszerfi en i16nyad6k.

9. A s:zer:r6d6s mirdositErsa l<apcs6n a Kbt. 132. $ ir6nyad6.

III. A SZERZ6DES TARGYA

1. Megrendel6 mergrendeli, Szolg6ltat6 pedig elv6llalja, hc,gy - A k6m6nysep
kcizszolgl6ltatdsokr6l sz6l6 2012. ,6vi XC. torv6ny, valamint A k6m6nysep

V6ros
varos Onkormlntyzaler
unKorman\lzalEt Kozgyritesenek
Kozgyfil6s6nek A k6menysepr6-ipari kozszolgdlta
k
(ll.'l
sz6ki 4l:2013.
1) sz6mri onkorm6nyzati rendelete alapjdn - kem6nysep
kem6nyset
k6zszplg6ltat6st ny[jt. A kdzszolg6ltat6si k6telezetts6g tartalmdt a

Jogri

Elj6r6p sorAn hatdnozt6k meg a Felek.

2. AkQz:izolgtdtatlissal erintett ell6t6si terUlet a 2012.6vi XC. t6rv6ny 5. S (2)
pontj6nak megfelel6en:

Vas Megye kozigazgatiisi tertilete, kiv6ve szombathely kOzigazgat6si terulet6t.
Felek rdgzitik, hogy VSllalkoz6 viseli a kOzszolg6ltat6ssal dsszeftjgg6
hiszen s:zolg6ltat6s;i koncesszi6s kozbeszerz6si eljiir6s kerult lefolytatiisra e
ktildn kiermelik Fel-.k, hogy Megrendel6 nem tartozik felel6ss6ggel az
kdteles szem6lyek, tov6bbri
egy6b ingatlan-tulajdonosok
inqaflan-tuiaidon
koteleNetts6gei6rt.

az

tre

II/. A SZERZ6DES ID6BELI HATALYA
1. A Fglek jelen szerz6rj6stA k6m6nysepr6-ipari k6zszolg6ltat6sokr6l sz6loz0l2. evi
XC. t6ry4ny 5. g (2) bekezd6s e) pontjdra figyelemmel hai6rozott id6re k6tik.

1.1 AEzetz6d6s2014.j0lius 1. napj6n I6p hat6lyba 6s2124.jrtnius 30. napj6is iart.
1'2. Amennyiben jr-'len szerz6d6s megk6tes6re akezd6 dritumndl kes6b'b kJrdl sor,
[gy a yflyhat6rid6 akkor sem m6dosul.

v, MEGiRENDEL6 JocAr Es x0relezelrsEe

er

1. A Megrendel6 k6telerzett$eget viillal arra, hogy a kozszolgdrltatasi dijak t<apolin a
-elv6gzese
mindenkor aktu6liri jcrgszab6lyokb6l kdvetkc'26 feladatai
tekinte+6ben
Szolg6ltat6t tiij6kc,:latjra.

2, A lr/e13rendel6 a Sz:olgriltat6 kozszolgdrltatdsi tevekenys6g6t jogosult cln6ll6an,
vagy szak616 megl,riz6rsAval ellen6rizni.
3, A Megrenrjel6 kOtele:zettsi6getviillal ana, hogy legkesobb 2014. jfnius 30. rrrppj6ig
dtadja a Szolg6ltat6nali a kOzszolgdltatdssal 6rintett ingatlanok cim6t, valanlint erz
ingatlan haszn6l6jAnak,is tulajdonosdnak szem6lyes adatait.

VI,,A SZOLGALTATO JOGAI

EJS

KOTELEZETTSE:GEI

1. A lizrrlg6ltat6 l,iijteles a mindenkor hat6lyos jogszab6lyokban - igy kUldn
6vi XC. torvenyLren, valamint a 63120'12. (X11.11.) BM rendeletben,
Szorrrbatlrely Meg,yei .logri V6ros OnkormAnyzata KozgyUles6nek 412013. il.11)
6nt
sz6m0 onkorm6rnyzati rclndelet6ben
l<ozszolg iiltat6 kdtel
meg hatdrozott feleulatollat elv6gezn i.
2011,.,

- a

2. A

si;zolgiiltat6st a mindenkor hatdlyos; jogszabdlyokbart
kUlonOson a2012.6vi )lC. tdrvenyben, valamint a6312012. (X|1.11.) BM
tov6blrd Szombathely ll4egvei Jog0 V6ros Onkormenyzata Kdzgy0l6senek
(11.11) sz6m0 onkonn5nyzati rendelet6bern
foglaltaknak
jogszapiilyokban erl6irt rn6don, 6s gyakoris6ggal koteles ny[jtani.
S;zolgriltat6

a

-

3, A $zolg6ltat6 erlv6llialko:r6 ig6nybevetel6re a Kbt. 128.S (2)-(5) bekezd

iety
t'1,

01 3,

iben
alatt
b6ly

foglalt rendelkez6s;ek betartiSs6val jogosult. Amennyiben a szerz6d6s id6tarta
uj kaz.beszerz6si jogs;zatr6ly keri.il elfogad6sra e korben, Ugy az 0j jog
hatdlypa lep6 jogr;zabrily hatdlyba l6ptet6 rerrdelkezesei alapj6n hatdrozhat6 me{J,
lyal
Kbt. 128.S (2)-(5)
hogy a;z
kozlresziarzesi jogszabdly vagy
jogosan
igenybe vett k6zremUkod6tit
alkalnrgz:andrik. l3zolg6ltat6
alvdrllalkr:z66rt 0gv fe,lel, mintha
munkdt maga v6gezte volna, alviill 02:.6
jogos;ulatlan igenybevetele elseten pedig felel6s minden olyan kArert is, amely
lkul
nem kovetkezett vcllna be.

0j

a

a

a

4. A S.zolg6ltat6 kot,::lezetts6get v6llal ana, hogy a szerz6d6s idotartant
legal6pb 5. 000 0Cr0,- FV6v r:sszegil felel6ssegbiztosltiissal rendelkezik. Am
a MagyaLrorsz6gorr 6rvrlnyben lev6 fizet6eszkOz megvdltozik, tigy 6rtelemsz
0j fizot6r:szkozre 6tvdrlt6s szab6lyai szerinti osszegii felel6ss69biztosit6
rendr:rlke:zni Szolgiiltatd nak.

alatt
n

naz
kell

adott
lV.4, pont alapjrin
adatokal napra li6sze:rn vezeti. A Szolg6ltat6 koteles az aktuAlis ada
Megrenclel6t
rnegk:erers6s k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 3 munKanapon beliil
t6j6ko+tatni.

5. A Sz:olg5ltat6 kOtelezettseget v6llal ana, hogy az

a

A

szplg6ltat6 koltelezetts6get vAllal ana, hogy a szerz6d6s megszfin6se(or az
aktualizlilt adatokat a lvlegrendel6nek 6tadja, valamint, hogy az 6tad6st kovetden az
adatokat nyilvdntart6s6b6l torli. Felek megdllapodnak, trogy a k6m6nysepr]o-ipari
kdzszolgdltat6s161 2012. 6vi XC. T6rv6ny 5.
(6) bekezd6seben togtatt
dokumentumataddrsi kdtelezetts6g k6sedelm6re vonatkoz6an fizetend6 k6tbdr
napt6ri naponk6nt. 30.000-, FVNap. Megrendel6 mindaddig k6sedelmesnek

s

dokumentumanyag. Illegrendel6nek '15 napja van az iratanyag vlzsg6iateira.
Amennyiben a szerz6rd6s id6tartama alatt Uj k6m6nysepr6-ipari kcilszolg
sz6l<i torv6ny vagy e t6rgykort szab6lyoz6 jogszabdly kerul elfogaddsra,-0gy ezen
jogs;zqbiily szerinti dokumentum6taddsi kotelezetts6g k6sedelme eset6re- j6r a
kotb15r.

6. A SzolgAltat6 koteles 6venk6nt a t6rgy6vet k6vet6 6v janu6r 31.
elv6gzett munkdr6l ir6sbeli t6j6koztatast adni a Megrendel6 r6sz6re.

ig az

7. A Sgolg6ltat6 kciteles a Megrendel6 megkeres6s6re a megkeres6s
sz6mitott 3 munkanapo,n belUl vdlaszolni.

8. A Szolg5ltat6 kotel:s a Megrendel6

6ltal tov6bbitott panaszokat,
soron kil'til kivizsgiilni, ,valamint annak eredm6ny6r6l a Megrendel6t k

9. A Szolg5ltat6 kdtelers az ingatlan

tulajdonosai, haszn6l6i 6ltal tett
valamint.panaszokat riyrily{nlsrtani, kivizsgdlni, valamint a szijks6ges
megtenn

10-

A

i.

$zolg5ltat0 koteles lega16bb hetente egyszer munkanapon nyo|r:

id6tartpmban

U

gyf4lfogad6st tartani.

10.1.,4 Sizolgeltat6 kdterles az Ugyf6lfogad6s rendj6r6l a lakossdgot ak6zsz
ny0jtdgiival 6rintett hell/ onkorm6nyzat hirdet6t6bldj6n kif0ggeJztett hirde:
t6jeko;:tatni.

11' A szolg6ltat6 kijel:nti, hogy a k6m6nysepr6-ipari kozszolg6ltat6s ell6td$6nak
szakmpi szabdlyair6l sz6l6 6312012. (xal.1i.) BM rendelei-ben meqhatdi.ozott
kozszolgiiltatds el 6t5sahoz sziiks6ges szakmai, szemelyi, t6rgyi 6s -gazdasdgi
felt6teleknek megfelel. A szolg6ltat6 kotelezettseget v6ilai-' arra, - ho$y a
Megrendel6nek halad6l(alanul jelzi, ha a jogszab6lyokbin foglalt szakmai, sr"rrety,
tdrgyi vagy gazdasiigi ferlt6teleknek nem felei meg.

12. A szolg6ltat6 r6szdre a kozszolgattat6s6rt j6r6 dijat
vagy h9s;zn6l6ja - fizeti meg.

13' A

lSzolg6ltatri kriteles

a

szolg6ltatdst

meghaf6rozott id6szakokra vonatkoz6

d

a

ij6rt v6gezn

i.

- az ingaflan

tulajdofrosa,

Kozbeszerz6si Eljdrds $or6n

13,1. A i2014.
iZ01rt. k<izszolg6ltatdsi dijak tekintet6ben Aj6nlattev5nek
Aj6nlattev6nek Szombgthely
Szomb4thely
Megygi "logri V6ros Onkorm6nyzata Kiizgyfil6s6nek hatSlyos 3112013. (V|1.31.)
sz6mil 0nkormdrryzati rendelettel m6dositott 412013. (11.11.) onkonrr$pyzati
rendelet6t kell alkalma;znier,

13,1.f.

A 2015,6r,'i ktizszolgdltat6si dijak -

sormunka keret6ben dlldtoll
teveken'ys6gek erset6Lren: Szombathely lr/egyei Jog0 V6ros Onkorrniiriyzata
KozgyfilSsenek a 261',2013. (V|.25.) szdm0 onkorm6nyzati rendelettel m6d$sftott
412013. (11.11.) onl(ornrdrnyzati rendeletben rtigzitett, valarnint a 34712012. (){11.11.)
Korrn. n>ndelet 3. li (2) berkezd6s6ben meghatdrozottakra iekintettel az 1 egyi6gnyi
munllariilbrditds nertt6 r5ra: 2000,- Ft.
13.1.2, l\ 20'15. evi koz:szolg6ltat6si dijak - Az ingatlan tulajdonosa 5ltal megr$ndelt
6g6stqrrn6k-elvezr:t6verl kapcsolatos kotelez6 m[iszaki vizsgAlatok esetpben:
Szombatlhely Megyei "lrrgri V6ros Onkormenyzata Kozgy(les6nek a 412013. (ll 11 )
onkormarnyzati rendeleitdben meghat6rozott, valamint a 34712012. (Xll.11.) [orm.
rendelet 3.S (3) bellezd6s6ben meghat6rozottakra tel<intettel az 1 egvSegnyl
munkardrlbrdltds nertt6 iira: 3000,- Ft,

A

13.2.

l<6m6nysepr6-iparl kozszolg6ltat6sr6l sz6l6 tdrv6ny vegrehajt6s6r6l rs::616
34712.012. (Xll. 11.) Korm. rendelet 3. S (7) bekezdese szerint a tov6bbi 6{ekne
(2016"2024) a dijak meghaldrozds6ndl a Kozponti Statisztikai Hivatal 6ltal kdz:letett
el6zo 6v okt6ber 1. r5s a t6rgyev szeptember 30. kdzotti egy eves f
ol
6rinderxs;rel l<orrigdilva kell az el5z6 6vben aktu6lis maximum 6fi6ket figy
mbrl
venn

i.

13.3.,4 {izolg6ltatri a rlelndek:tben meghatdrozott dij fels6 hat6rSt nent l6pheti rit

13.4. A {Szolg6lta1r5 k6'1t;lers az 6ltala ki6llitott sz6mlAn feltUntetni
megnrgvez6seit es a ho'izzajuk kapcsol6d6 dijakat.

A

Szolgdlta.t6 j'rgosult
tevekonys6get fol'vtatni, kiv6ve

'14.

a
a

a

k6mr!n

Lrsok

kozszolg6ltatiisi tev6kenysegen kivul
2Q12. 6vi XC. torv6ny B. $-6ban megh

v6b

tev6kenysegeket,

A

6s bev6teleit
pararnStereivel egyUtt, amennyiben a kdzszolg

lizglg6ltat6 k.otelers

a

k6zszolgeltat6s kolts6geit

szolgdltates6t6l ell<UlOrritve kimutatnl bels6 szAml6iban,
elkii ltin

it6s6nek

a k6ltsegek 6s

tobbi
k)

kozszolg6ltat6si tev6kenys6gen kivul egyeb tev6kenys6gel<et is v6gez.

VII. A S'lERZ:6DES MODOSITASA, MEOSZUNTETESE
1. Mfft5rit5s;
1 .1 .Jelen szerzodrlsben szab5lyozottakat csak iresban (papir alap0 dokume
m), a
Felek cdgszerfi aldiriis6val lehet m6dositani. Sz6ban, rautal6 magata
vagy
ir6sbap,,Ce a szer;z:6d6st aldrir6 kepvisel6 szemelyekt6l elt6r6 beoszt6ssal rend lkezo
szenrddy,lk 6ltal telt jognyilatkozat a szez6d6s m6dosit5sdrra nem alkalmas.

1.2

A

J,elen szenz6d6st

a Kbt. el6ir6sainak megfelel6err, a

kozbeszerz6si eli6riis

alapj{n megkotott szr:rz6d6sek m6dosit6sdra vonatkoz6 szab6lyok betarthsdval
lehet mirdositani.

meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattart6 szem6ty6nek,
.rg$
teljesifesi igazol6rs kidllitris6ra jogosult
J

94

szem6ly6nek megv6ltoz6sa nem

szerzfl ddsm6dosit6snark.

VAOV A

iirit5sur

akkor

VIII. A FELEK EGYUTTMUK6DESiE
1 , A Fe lek k6tel:zettseget v6llalnak arra, hogy jelen
szerzcid6s hat6lya alatt
folyamabsan egyilttmfi k6dnek. Ennek keret6ben t<-etto ioouen t6i6koztati6k 6qlmast
a.jekrn szez6d6sben loglaltak teljesit6se mellett minden olyan- k6rdesrcil, an]ery a
jelen spenz6d6s teljlesit4s6re kihat6ssal lehet.

2. Felek k6zotti kaprcsolrattart6k, es elerhet6segeik:

2.1 Mggrcndel6

Osztell!,

r€rsz6r6l:

KommunSlir;
lkiraly@s,zombathely. hu

Kir5ly L6szl6 kommunSlis Ugyint6z6, V6rosUzemeliet6si

6s

K6rnyezetv6delmi

lroda; tel:

94,52q-2BO;

2.2 A $z<>lg6ltat6 rtisz6r6l: Olasz J6zsef tigyvezet6 igazgat6, tel: 94/506-498; elmail:
kemenysr:pro@slk.hu

3. A fent megnevc'zett kapcsolaftarl6k szem6ly6nek v6ltoz6sdr6l a F6l toteles a
m6sik Felet halad6l< n6ll<Ul, de legk6s6bb ot munkanapon bellil 6rteslteni.

4. A

J<apcsolattart6k ,iogosults6ga nem terjed ki a szerz6d6s m6dositilsdra,
megszunlet6s6re, illetve olyan utasitas 6tad6s-dtv6tel6re, amely kcizvefl enul vagy
kdzvetve a jelen szr:rz6cl6s m6dosit6s6t eredm6nvezne.

IX. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Bk6s!qi kikittqs:
Felek jeh:n szerzdddsLr6l ered6 esetleges jogvit6ikat els6sorban
{ton
koteleqek, rendezni, Felek il polg6ri perrendtartds16l sz6l6 1952. 6vi lll. tv.
$-a
alapj6n meg6llapcrdnarli abban, hogy a szerzOd6sb6l ered6 jogvit6k elb Lldsa
kapc;sdln ,aliivetik magufiat - hatSskdrt6l fUggoen -.a Szombathelyi Jdr6sbir6sii vagy
a Szorybrathelyi Tiirv€nrysz:6k kiz616lagos illetekesseg6nek.
2.

R g.pElsr q e s,

l?n4inrlSi!.enS9g
Felefl rneg6llapodnak, hogy amennylben jelen
ut6bb 6rv'enytelennek rnin6s;tjl, a szerz6des tObbi
ha Felelr a szerz6d6st az 6rv6nvtelen r6sz ndlkUl nem

s,IlJrklljrfteq

Jelen s:zerz6d6s al6irdrs6val SzolgAltat6 kotelezi mag6t arra, hogy a sze4f6ddrs
teljesiter;,e sor6n tudorndsi6ra jutott adatokat, informdci6kat, iizemi 6s Uzletp0litikai
esenr6n'yeket es/vagy r;zern6lyekre vonatkoz6 vedett aclatokat / a tovdbbifilban
egytitl:esen: adat@k)/ iizleti titokkent kezeli. Sizolgdltat6 sz:erz6d6s teljesit6se $ordn
tudonrSsiira jutott adatokat harmadik f6lnek nern adhatja ki, azokat csak itr jelen
szerz6dris teljesitesdhez szUks6ges mertekben hasznAlja. Szolgdltat6 $nnerk
megterftii,s616l a I'elaclatok ell6t6sAban kozrem(kddo munkatdrsai, alv6llalIoz6i,
teljesiter;i seg6deii tekintet6ben is koteles gondoskodni, Az inform6ci6k 6s qdatok
Uzleti tilokkdnt teifi6n(5 kezel6s6re vonatkoz6 k6telezetts6g a Szolg6ltatdt jelen
szerzddr5s lejdratiit kovi:toen is korl6tlan ideig terheli.

4.

Sizontbathely lVegyei Jogir V6ros Onkormdnyzatdrnak mindenkor hat6lyos,

a

kotelezettsegv6llalliisi, utalviinyoz6si 6s Ervenyesit6si elj6r6srcll sz616
polgdl16ersteri utasriitdrs alapj6n az onkorm6nyzat kiad6si el6i16nyzatai terhflre a
polgdrmerster, vagy az iiltala ir6sban felhatalmazott szem6ly v6llalhat kotelezet$drgert.

5. l'lat6rid6k szilmitiisa: A jognyilatkozat megt6tel6re vagy egyeb maga]trrtas
tan0s[t6s5ra napokbaLn meg6llapitott hat6rid6be a kezd6napot nern kerll
belesz:6mltani. A heteklren, h6napokban vagy evekben meg6llapitott hatdrido aiaon a
napon jiir le, amely elrreve;r6s6n6l vagy szdm6niil fogva megfelel a kezd6 nqpnak.
Ha ilyr:n nap az utclls6 lr6napban nincs, a hat6rid6 a h6nap utols6 napjdn j6r lel lla a
hatdrid6 utols6 napja nrunkaszUneti nap, a hat6rido a kovetkezo munkanapcln ljdr le.
A hathrozott naFrhoz kotcrtt jogszerz6s nap kezdet6n kdvetkezik be. Jelen
szerz(idt!s alkalmerzAser sorhn munkanap az a naptAri nap, amely nem
s::ombat, kiv6ve a munka tdrv6nykonyv6r6l szolo2012. evi l. torv6ny'f 02. $
(5) beke.z:d6s felhatalm;azdsa alapjdn kiadott NGM rendelet (NGM. r.) munkanz:r$ot
vas6rnap,
munkaszUnetini;tp,
az NGM r. szerinti pihenirnap.

a

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Amennyiben a szr::rz6d6s id6tartama alatt rlj Munka Torv6nyk6nyve es/vagy innak
NGM rerdelettel a;eonos t;irgykort szabflyozo jogs;zab6ly kerul elfogadAsra e korbett,
lgy aa {j jogszaberly hcrtAlvba l6p6 jogszab6ly hat6lyba l6ptet6 rendelkezesei alapj6n

hat5rgzl^rat6 meg, hogy az
alkalmazand6k e l:6rbe,n.

tij klzbeszerz6si jogszabAly vagy a NGM. r sz:{b6!ai

A

a

Felek meg6llapitj6k, hogy
kozszolg6ltatdsi szerz6d6s megk6t6sere 2014.
m6rciqrs 14. napjAt kovet6en ker0lt sor, ez6r1. a 2013.6vi CLXXVI. t6rv6ny 1. g-a
6rtelm6ben, valamint a Kbt. 18'1. g (10) bekezd6se alapj6n a szerz6d6sre A
folgari
Torv6nyk6nyvr6l sz6l6 20'13. 6vi V. torveny rendelkez6seit kell alkalmazni.

Jelen szerz6d6sl

a

Felek elolvastdk, azt kozosen 6rtelmeztek, 6s sai6t
elhatdro::6sukb6l, minden befoly6st6l mentesen, mint i.igyleti akaratukkal mindlnbbn
megegyez6t irt6k al6.
Kelt: v!014.6v m6jus h(ty'finapjln

Mell6(let: 6tadott dokurnentumok16l, nyilv6ntartdsok16l k6szitett jegyz6k

E

o

Kdm6nyseprii

Sz0r'irbathely,

Adoszdm: 131
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