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Kozos ajftnlattevok

Szo

mint v6llalk oz5 (a tov6bbial<ban

:

(a tovfbbiakban

(Szombathely Kozleked6s
ium), k6pviseletre jogosult: UT-TESZT Mdrnoki ds
tat6 Kft. kdpviseli Alm6ssy Lhszlo iigyvez:et6
Vfllalkozri").
Felek") kozcjtt az alulirott napon 6s helyen az althbi

feltdtelek mellett:

Preaumbulum

Aj6nlatkdro megkotdtt t6mo
r szerz6desekkel rendelkezik az Uj Szrdchenyi Terv
Kozlekedds Operativ Program ,, 6rosi ds el6v6rosi kozossdgi kOzlekedds fejlesztdse" c.
p\lyhzatt konstrukci<l tekintetd
. A t6mogatdsi szerzodes a kovetkezii programhoz
kapcsol6dik:

o

,,Szombathely intermod

llis

kcizciss6ei kozlekeddsi

csom6oorLt ldtesitdse"

(azonosft6s zarn: KOZOP .5 s.0-09- 1 r-2012-0017\

A

szerzodes tar gya szorinti szolgt

aphlyazat keretdben val6sul meg"

Megrendelo TED-20 1 3 lS 248-433 43 szirmon kdzossdgi ertel<hatfrt e16ro, nyflt kcizbeszerzesi
elj6r6st folytatott le a szerzod6s
6ban" A kozbeszerzdsi elj6rds nyertes ra.j6nlattevoje a
V6llalkozo lett.

A Vdllalkoz6 koteles a s

szolgaltathst az ajantati felhi
min6sdgi me ghat6ro z6s szerint,

mellett teljesiteni,

A

Vrillal

dokumentumokban .[o glaltakat
foglaltakat betartva eli 6rni,

Szevodo Felek rOgzitik, hogy a Szen6dest
a kozberr"rrdrql.,.ol sz6l6 2011.6vi CVIIL
torvdny (Kbt.) I24t $-a rende kezdsei
alapjdn a fent hivatkozott kozbesze .rzesi
eljfuisra
tekintettel, arurak eredm6nyek
irjdk a16. A kozbesze:zesi] elj6r6s dokr_Lrnentu"r"i j;1;;
szelzodds elv alaszthatatlan ftt
k6pezik, krilonos tekintettgl az aj6nla1,i felhivAs
ds a
dokumentdci6 rendelkezdseire.
int a nyeftes aj6nlat tartaknara,

1" A szerzldds t6rwn
A,,Szombathely intermoddlis
09-11-20f2-0017) c. nyefies
Megval6sithat6s6gi Tanulmriny
cisszesen 1 db kcjits €g
- has)<
kiaiakitfsa folyamatdban elv6las
valamennyi dpitdsi tevdkenys6
feladatleildst dz,,iitmutai6
idoszakban a l(ozlekeddsi O

)zcissdgi kozlekeddsi csom6pont ldtesitdse,,
(KOZO'_S.5,0_

Iytzat keretdben elkdszitendo,, osszesen 1 darab
Rdszletes
(a tovAbbiakban:
illetve
az
RMT_h",
kup"rol6j6,
\yT),
i_elemzds (a tov6bbiakban:
QBA;, valamint u, i{MT_h.,

thatatlanul kapcso16d6, a v6gs:6 aiiernativ
a'onatkoz6s 6ban
'l tanulm6nyterv elkdszitdse, mel yhez kapc;sol6d6 rdszletes
egval6sithat6s6gi tanulmdny keszitdsdhez
2007-2013
iv Program paly'zataihoz: Kozop-5.5
ds
,,v6r,osi
elov'rosi
kozdssegi kozleked.ds fei 1eszi6se, valamint
a D okument dci6 tafialmazza.

Az RM'I-he4 kdziis fo
vdrosi kiizleked6si
rendszerdnek tekintet6
leh ets 69es alternativ6k.
a tiibb szempontri 6r
(a vtzsgttlatnaJ< fi
elkepzel6seket);

a

lomfelv6tel 6s forgarmi modelr k6szit6sr: els6sorban
r, mddvilasztdsi szok6sol<, illetve az aut6bu sz_h6l6r.ata
n, amely alapjdul szolgfl a fejleszt6si irfnyok 6s
It o z at ok v izs garathh o z, 6,s ki i n d u
l 6 s i a d a t o ka t rritgattul
6shez, illetve a k'zgazd,as 6gi ki'ts 6g-hasz
on elemzzshez
kell vennie az el6v6rosi kcizri kedesre"vonat.kozo
fei
resztdsi

b. A forgalmi modell 6s a
alapjfnL a jelenlegi

egr

dszer

helyzet6rt6kel6s;

c. C6lmeghat{rozds
d.

a lhel

6kel6s figyelembe v6tel6vel;

Alternatfvdk, vhlt

:

az Ajinlattdlfeli cloku

entrici6ban rfiszletezett szempontok rnarad6ktalan

meghatSrozilsa

az

tanulm6ny keszitlsehez a 2001-2013 id6szakban ,,Utmutat6 megval6sithat6sdgi
a Kozrekeddsi ope:rativ p'ograii
p61y Lzataiboz; KOZOP- 5,
,,v6rosi ds el6v6rosi kozcissdgi kcizrekedds fejiesztdse,,6s

figyelembe v6tel6veh

e.

kiizleked6si hhl6zat 6s szolg6ltat6sok 6rtdkel6se
gyenges6geinek 6s er6ss6geinek felt6r6sa.

A

vizsgdlatok alapjdn

diint6s-el 6k6szit6 tanul

r RMT elk6szft6s6nek folyam atdba foglerlt egy darab
ny elk6szit6se;

f.
2.

ncy darab kQzgazdasdgi

A elk6szft6se.

A vrlllalkozd kiitelezetts6gei:

A

V6llalkozb ielen

alitirds|val kijelenti, hogy rendelk,:zik

telj esitdsdhez sztiksdges t

a feladat

I ds szakdrtelemmel.

A vallalkoz6 kotele
feladat teljesitds6re i

ul6

I<apcsol6d6. 6tadott do

ntumoknak megfelel6 en telj esiti,

vdllal azdrt, hogy a jelen szerz6des szerinti minden, a
tevdkenysdget a jelentos, Megrendelo altal az
Ajhnlatteteli Doku
6 b an me gh atftr o zott tap asztalattal rend e I k ezo v filalko zolol
elv6rhat6 szdkdrtelemme 6s gondossdggal a legjobb tud6sa szerint, a legnagyobb
koriiltekint6ssel a magy jo gszabalyoknak, szabv6nyokn ak" szal<mai eloird soknak,
illetve a jelerr szerzodds
, annak mell6kleteiben 6s az abL"rcz elvtilaszthatatlanul

A

V6llalko zd feladatait

projekt helyszindn, ille
kdtelezettsdgdnek telj esi

sz6khelydn vagy a telephely6n I6tja el, szliksdg esetdn a
a szeruldds 4.2. pontjdban meghatirozor.t konzult6ci6s
eset6n a Megrendelo szdkhelydn.

A V6llalkoz6 onmaga

ztosrtja a feladat ellffiitsithoz sziiksdges 6ltal6nos irodai
infrastluktrir6t (iroda,
togep, telefon, f6nym6so16s, postai kd:zbesites..,stb,),
amelydrt ot a v tllalkozitsi ijon feltil kdltsdgtdrft6s nem illeti meg.

A V6llalkoz6 a s
4.6. pontban meghatii
rendelkezdsre 611, es vd
me gltat(tr o zotf fe I adatokat

pontban meghatdrozott idotarlama alatt a Megrendelo
t k6pviseldj 6(i)vel elozetesen egy ez;tetett id6pontokban
a szerzodds 1"1. pontj6ban, valamint a dol<umentfci6ban

5.

A

V6llalkozd a feladat ll6t6sa sor6n koteles a Megrendelovel egy'iittmukodni. a
Megrendelovgl folyama
r egyeztetm, kapcsolatot tartani jelen szerzoddsben
meghatdrozott m6don, illetve a vonatkoz6 jc:gszabillyi rr;ndelkezdseket
maradekjal anul

b

etartani.

A V6llalko zSnal< egyiitt iikoddsi kcitelezettsdse ok6n a jelen szerzodds teljesitdsdt
akadiiyozo [<ciriilm6nye
haladdktalanul 6s marad6ktalanul a. Mesrendelo
tudom6s6ra kell hoznia,

Jelen szerz6glds teliesi
inform6ci6lchoz. adatokh
j ellegriek, gorrdoskodik
ds egyben kcit
j elen szerz6 dds telj esitdsd

3. AMe

vel

kapcsolatban amennyiben a Yilllalkozo olyan
fdr hozzit, amelyek a Megrendelo szernponljdb6i bizalmas
k bizalmasan tdrt6n6 kezeldsdrol, megfelel6 v6delmdr.ol,
v|llal ana, hogy ezen adatokat es informrici6kat csak a
z indokolt, szriks6ges mdrtdkben ds esetben haszn6lja fel.

elezetts

A

projektek teljes koni l6zm6nyeire vonatkoz6an a Megrendel6 t6teles dtadasi6tvdteli jegyz6kdnywel egyiitt egy elektronikus pdld6nyban a V6llalkozoval
egy eztetett m6don fitadja a l. sz. mell6kletben meghat6rozott dokumentumokat a
szerzo dds aI6iI

isdtol szhm Lott 5 munkanapon behil"

3.2, A Megrendel6 kcjteles
szerz6d6s teljesi
nyilatl<ozatokat, e
megfelelo tartalommal

feladat tetjesit6sdhez sztiks6ges 6s a
vrilralkoz6 6rta1 a jelen
dsszefliggdsben igdnyelt adatokat, infor.m6ci6kat.
Lt)
6s egydb sziiks6ges dokumenturnokai
{:\rt
ke1r6 idoben ds
V6llalkoz6 rendelkezds6re bocs6tani.

3,3, Megrendel(nek egyrit trikoddsi
kotelezettsdge kapcs6n az esetlel3esen
felmenilo,
jelen szenddds teljesi sdt
akad6lyoz6 kcirtilmdnyeket haladdktalanul
a
Yilllalkozo
tudomds6ra lcell hoznia.
3.4" Megrendelo. kdteles a

:szdre vdlemdnyezlsre, vagy j$v6h
agy6:sta 61.adott az RMT_
zitett munk aanyagokat v61em6nye
ir"tu" dcinteni azok

hez kapcsol6doan el
jovahagy6s4r6l a

rii,

tnyagok kozl6sdt6l

- lmely tcjfidnhet szr:mdJ;,ssen, e_mailen,
faxon, illetve postai i :on is, a Ytilalkozo
dcjntds.tol fligg'en _ sz'mftott 15
munkanapon behil, a je en szerzodds
5. ds 7,.po.ntj6baE meg[it6rozrott

teljesitdsi ds
fizet6si riterntervnek m gfelel6en. Megrendel6
koleles u rrirrnkuu,ryugot ot 1"rie*
dontdsdt kcivet6en m ximum 10
munkanapos hat6rid6 tiizesevel _
m6dot adni a
Y|llalkozonak ana, ho a szi.iks6ge
s vdltoztatilsokat
6tvezesse.

3,5" Megrendel6 v6l1alja, ho1 y
teszt vesz a szerz6d6s teljesit6sdhez sizrikseges
folyamatos
kommunikdoi6ban,

a

p

feltdteleivel egyiitt, ki
kapcsolattartdsra vonat

4,1.

A

Y 611alkoz6 koteles a
kapcsolattartbjat es az

|ll/sdrol,

pu'q:l:kk.l, annak saiit resii taievi
:ff}^.:
:r:i:!1"
retten a
.jelen szerz6d6s 4, pontj6ban
rendelkezds eknek megfeleloen.

meghatlrolott

ladat elvdgzdse sor6n a Megrend eI6
4.6. pontban megjelolt
rla kijeldlt szemdlyeket folyamatosan
t^jdkc>ztatni a feradat

4.2, Yallalkoz6 a Megrende vel minimum
k6thavonta, de szriks.g szerintr. alkalommar
a
Megrendel6 sz6khely6n konzult6ci6t k.teles
taftani, amelyie er Megrend el6 6,ItaI
megj elolt szakdfioket is eg kell
hivnia.
4.3. A konzult6qi6kon a
6IIalkoz6 k.teres
teljesitdsi foryamatban erkdszrirt
munkardszeket, mu
agokat bemutatni, a Megrendero 6s
meghivott **ertoinrr.
dszrevdtelett a tovi
>z6sn61 figyelembe venni. A
v61larko)o u touabbtelvezes
szempond6bdI ldnyeges 6rd6sekben
kciteles tfijekoztatilst 6s dil6sfograldst
kdLni a
Megrendel6t6l, kriloncjs

a

Meglendel6rg b6rmilven
r6hatnak, va$y a

tekintettel azon k6rd6sek eldcjntdsdr.el um"ly"k

a

re nem l|thatd kcitelezettsdg )t, kdltsd get
vagy kocl<Lzatot
i
megval6sit6si kolts6gek becsrirt szintjdnerr
emelkeddsdt
^i1au de16 j 6vdh
iddzhetik elol A Mesre
agy ds6v ar kdsziilt megord6s me gv
itltoztatasfra
vonatkoz6 igdnydnek kdv
dnyeit a Megrendel6 viseli.
4,4. A v6llal)<ozo koteles a j
r sze'z6dds teljesitdsdt 6rdemben veszlryez.teto,
inetve az
azt konkr.dt4n akaddl
kci^ilmdny(ek)r61 a tudomdssjzerz,ist kovetoe'
?6
haladdktalanul, de lesk
^ munkanapon belUl fr6sban,
bb 3
rdvid riton (fax, e_mail) a
grendel
Me
6t drtesitenli.
4.5. Amennyiben Az akadill
t6s miatt aY|llalkozo r6szer6r a terjesitdsi
rdszhat6rid6k
b6rmelyike, illetve a teli itdsi vdghatririd6nek
megtart6sa veszdlybr: L.riil,
annak m6dosit6sa mertil f l, a Vdllalkoz6
kciteles ezt, illetve ezen tgenyet a. ut
uiity
felmeniidsdt k$vet6en hal d6ktaianul,
de legkdsobb 5 munkurraporib"itit i.a.Uun.
uL

;;;;

al6t6maszto doku
k egyidejri csatol6s6val Megrendelonetrr beielenteni, aki a
Kbt. 1 32.$-6ban foglaltak alapj 6n a szer zo desm6 do sitds drdekdb en int6 zkedik.
Folyamatosa4 fenn6ll6 a
Iy oztat6s e seten a Y 6lIalkoz6 rendszeres en, de I e gfelj ebb
10 naponk6nl koteles jekoztatni a Megrendel6t az akadfi.yoztatis elh6rit6sa
6rdek6ben tett ldpdseirol bemutatva az akad|ly fenndll6srinak a teljesit6sre vfrhato
kovetkezmdnveit.

Jelen szerzoddsben Felek az alftb

kapcsolattarl6kat j elolik meg :

Megrendel o r eszer ol rLrtasit6s

a

N6v:

Szak6ly Szabolcs a
Marton Zsolt alpol
T el: 9 4 I 520 -239, 9 4 I 520Fax:
E-mail:
zabolcs
Me grendel 5 r eszer ol kapcsolatot

Ndv: Szakdly $zabolcs,
Tel:94-520-239

a

feljogositott szemdly:
6rosfejlesztdsi Oszt6ly v ezetoje,
r

hu zsmarton@szombathely.hu

rt6 szem6ly:
6ro sfej lesztdsi Oszt6ly v ezetoje

Fax:
E-mail szakalS'. szabo

bathely.hu

:

Ytilalkozo reszdrol:
UT-TESZT KFT. Rdszdr6l
Ndv: Priski Ott6 - mriszaki gazgato
Tel:204-6626
Fax:204-6625
E-mail: ut-t

TRENECON-COWI Kft. 6,szdrol:
Ndv : Lehoc zki Zsuzsanna igyvezeto
TeI:237-1450
Fax:231-1451
E-mail : trenecon@trenec

6s

hat

.hu

hatririd6k:

V6llalkozo a ,,,,Szombathely in
ilis kozoss6gi kozleked6si csorn6pont letesitdse"
(K0zo P-s.s. o-oe- I | -20 r2-o:u 7', cimr.i projektekhez kapcsol6d6 1 db RMT -t valamint az
RMT-hez kapcsol6d(, osszesen
db kdlts6g - haszon elemzds (a tov6bbiakban: CBA)
elkdszit6sdt illetve egydb jelen
rzoddsben me ghatdr ozott feladat okat arz al dbbiak szerint
koteles teliesiteni;

1. r6szhatdrrid6:

a projektek kcjzcjs fo

Vdros helyi u-u
;ovihagyand6, alternati

l:gy

|taddsa

I,

rcFzhatfuid,6i

kiit6st6l szfimitott 90. nap

ffiHjfq1].TTlJeterer; elkdsz rtdse ds fetdolg oz6sa,
l"T.:,*'lj::il'-"'.t5::t"::::+r'ii{l;;;;;il.il'fr:#:i
i":'::"'"f*u]!:"u::o.tilti,*u'o't":r'*il.ri""filli
6kat tartatmazo, nt6 6k rle'
;;;ril r? " :il;: ri;'J 3l
d

ci

seI

Jr

u

A

Megrendelo Aianlatt :vo 6ltal
elkdszitett
jov*hagy, arr6l
MegrerLdel6t legkdsobb a
,alternativftkb6l egyet
szerz6ddskcjt6st6l szilmitott
jrtesit
1 3 0. napig
i.

2, r 6,szhat6rld6 : Szerz6 6skiit6st6l
szilmitott 150. nap

qdO
f,o reladatok:
feladatok: A ttro--.

Megrendel6 altal iegkds6bb a
szerz6ddskcitdst6l szfimit
,rlr"o;.'""0"'r
mell6kletdt kepezo
kdltsdg haszon elemze (CBA),
a Rdszletes megval6ritfrutiragi'^;]ilt}ffi;,
elv ftlaszthatafl anul kan c
l6d6 dokumentumok (a vd$Jges
urt"t#iuu vonatkoz6s6ban
tanuirn dnyterv) ell<dsiit<
t, i.i:addsa

!::l::y"!1 fuT, iT"k

A projekt zdr6sa, a

v6ghat6ri

eivdgzdse sor6n elkdszitett
dok

kovet6en tcjrtdnhet meg, V6llal
rnegv6laszol6s6r6l ds a tanulmr
meiy dtvezetdsek naegtcirtdnte
telj esitdsi ga zolas kifilit6s a
csak

elvdgzend6 feladatok teljesitdsdnek,
illetve a feladatok
tum (RMT) t<SZ dltali vdtem6nyez(:setd,
j6"6hdt;;;
inak gondoskodnia kell a fcSZ errr:.vd1:eleinek
.v

v

vr,vrvlrlu\

kiegdszi
hogy ,
z6dds g.

szerlnt.

dr.demi
trlUgIIll

6l
"-u

ak

Az.elkeszilt forgalml modellt, d
elektlonikus pdlddnyban (CD/i 'ntds-el6kdszit6 tanurmdnyt 6s az RMT'-I egyenkdnt 2 db
a szoveges muoLur.dszeket word
formdtumban), illetve _ ahol
Y3^_*,*nordoz6n,
ez
zlmezhet6l
db
nyomtatott
g
p6ld6nyban kell leszdilitani.
tanulnr6nytervet ugyancsak 2
A
el tronikus pdld6nyban CD/DVD,
g

pdlddnyban szriksdges r.endelke

'e bocs6tani.

valamint

rJb,

'yomtatott

7. A vr{llalkozdsi dfi
Y6llalkoz6t az I" pontban fogla
5.5.0-09-11-2012-001j szdmri p

mindenkori AFA ttirvdnynek
v{llalkoz{si dij illeti meg!
Anennyiben a szeru<$d.6s teljr
kovetkezik be, a szttml6z6s a
ii
hagydsa mellett.

t feladat szerz6d6sszerii teljesitdse eset6rr
jekt eset6n iisszesen nettd 158 700 a t<6ZOp_
000 _ Ft +
egfelel6 AFA, az^z bruttrS 20I
S4g 000 forint

k

idotartama alatt az Apa torrrdn),ben
viitozis
i drvdnyes Af'A-val tcjrtdnik, a nett6 tn.viitozatlanul

V:illalkoz6 a teljesft6s sorf,n I db el6legsz6mla, 1 darah rlszszirmla 6s 1 v6gsz:imla
benyrfijtfsf ra j ogosult a szerziJd, s 5. pontjrlban, illefve az ajd'nlattdteli dokumentrtciriban
foglalt rn6rfiildkiiveft megvalfs
t kiivetden az egyes szdmldk tartaln$i illetlen az
alfbbiak szerint:
Elolegbekdft (amenrryiben azA
60 464 700,- Ft dsszegben,

o.

!A

4l20ll. (I.28.) Korm.
MegrendelS az eljatas ered
rdszdre a szerzSdds elsz6mol
igdnylds6nek lehetos6g6t.

attevd kdri): el6leg, a viilalkoz6si dij 30o/o-a, brutt6
kovet6 30 napon beliili kifizet6ssel.

rendelet 571A. g (1)bekezd6s elbi.rf-rrfi:a tekintettel
6nt kotott szerzldesben kdteies biztositrmi a sziilito
cisszege 3)Yo-anak megfelelo mdrtdkri sz:6llit6i elolec

A4l20ll.(I.28) Korm, r.e et 57lA.g (3)bekedds alapjtn az (I) bekezdds szerinti
eljrir6sok eredm6nyekdnt kcj
szerzoddsben a kcizszflra szervezet ked.lezrnenyezett
kdteles kikcitni az (1) bek
ls szerinti eljiir6sok eredmdnyekent kottitt szerzodes
elsz6molhat6 osszesdnek I0%
ds az igdnyelt .szallitSi eloleg kiilont,ozetdre jut6
t6mogat6s osszegdraek megfel
m6rtdku, az NFU javfna szalo, a Kbt, 126. $ (6)
bekezddse szerinti blztositdk
jt6s kotelezettsdgdt. A gazdasilgi t6rsasdg vagy nonprofit
szervezet szillito cegSegyzesre j
It vezeto tiszts6gviselojdnek vagy legaldbb 50%-os
kozvetlen tulajdonrdsszel rende ez6 tulajdonos6nak, vagy egytittesen legal6bb
5O%_os
kcjzvetlen

tulajdonrdsszel
kezessdgvdllallisa, vagy garanci
bekezddse szerinti 61[ami

A szhmla ellen<Srtdkdnek ki

tdrvdny (a tov6bbiakban ptk,)
hat6s6gnak nem minosiilo szemdll
bekezddsdben foglaltak szerint) ds
a szerint 6tutal6ssal keriil sor,

lkezS termdszetes szem6ly

tulaidonosainak
awezet altal villlalt kezessdg, valamint M t\.bn" 92" (l)
$
is elfogadhato a sztilit6i eloleg biztositdkakdnt

a Polgftrt Torvdnykonyvrol sz<jlo 1959" dvi IV.
Fejezet6ben foglalt szab6lyok szer:int (szerz6d,o
I kdtdtt szeruoddse esetdn kifejezetten a ptk. 292lB,S
e)
ad6zfs rendjdrol szSlo 2003. dvi XCl.. tor.vdnv 3614" 6-

lftdsdre

IV.

- 1. r6szszfmla: a vtlilalkozrisi dii 4 jYo - 6nak tekintetdben, Forgalomfelv et'lek elkd
s zitd s e 6 s
feldolgozdsa, a buszh ttlozat vizst fia, valamint a projektek kcjzrjs forg;almi
modelljdnek

elkdszitdsdvel kapcsolatos kol
a MegrendelS 6ltaI j6vdhagyott 1 darab dontdselokeszito
tanulmdny e1ad6sat, dg a Megre
o irdsbeli teljesitdsigazolilsffi kovet6en (ha Vdllalkozd az
igelnyelheto eloleg telj0s cisszeg6t i
yelte).
Amennyiben V6llalkozo nem I
yelte az ig6nyelhet6 eloleg teljes osszegdt, ugy az L
reszszttmla osszege a v6llalko
dij 70 %o-6nak es az igenyelt elol,og mdrt6kdnek a
kiilcinbcizete lehet.
Abban az esetben, ha a V6llalk
egy6Italan nem 6l az el61eg igdnyidsdnek lehet6sdgdvel,
akkor azl. ressztrmla dsszese a v6l koz6i dij osszegdnek 7j%o-a lehet.

- V6gsz6rnla: a v6llalkozasi dii
j6v6hagyott I clarab RMT (CBA
telj e sitdsi g azollsitt kovetoen.
(A vfllalkoz6nak foly6sitott el6l
tartalmazil sz:iml{ban visszavo
sz{mla teljesft6se nenl lehet k6s

fennmarad6 osszege tekintetdben, a Meggendelo tital
6s a tanulm6nyterv ifiadasffi ds a Megrendelo ir6sbeli

teljes iisszege legk6s6bb az utolsrS fizikai teljesit6st
sra keriil" Az utolsr5 fizikai teljesit6srt tartalmazl
i, mint a projekt fizikai megval6sitdsrlnal< napja)

A Megr.en{elo teliesi

8,1.

vegsztmla benyirjt6s6
kcivet6en haladdktalanr
kiadlstra Megr.endel6

A

igazolilsa alapjdn ay6_llalkoz6 egy
el6.[eg, egy rdsz_ ds egy
jogosult, amelyet
ameryet
k.teles
koteles
I teljesit(is
tJiiesitei* jo^znl6o
t.i^AA^,t+
..ly_qrrurr,
igazol6s kiad'sat
kiallitani es Megrender6 rdszdre 6tadni.
A teljesitds igazorBs
;zercI Dr, Puskds Tivadar polgdrmester jogo.uit, --o--*-^'

I

vegszdmla bei
af fe.lt6tele
pont szerinti biztosirdk rryrijt6s6r6l
712,2
sz6l6
igazollsnak a X4e grendel rdszdre
tortdno 6tad6sa.

8,2.

A Kifizetdsre koteles
meghatdrozott v6llalk
bekezddse szerinti elfo
Kolmdnyrendeletben fo
rend 20. g (a) (s) bek
is, szdllit6i finanszi

vezet (a Kozremrikodd Szerve zet) az
eile'szorg'rtat'skdnt
dijat, a Megrende,Ib 6ItaI: u i.1"r,ito, f<Utl
f:o.S iiJ
ny itatko zat6t kcj vet 6 e
; 8 | oio a' (iti., \, j
^ riXIL23.)
, figyelemmel a 28112006.
int a Kbt,
1:O S ,(4) beke:rd,"rdb.r, f"A"lt;il;
'I q >z'anuLa rr-cizremrikodo szerve zet tLrtari rrern"til"rc,'u
belril 6tutal6ssal fizeti ki,
ellendrtdkd'ek

i

;

i

K";

napjdt koveLo 30
A J^nu
kiegyenlitdsdre a pol
sz6t6 irglg" evi rV, ,d;;;;;'^i;
tovdbbiakban: ptk,) l 1_.Tciygnvkonyvr6l
ry.
Fejezetdben foglalt
hat6sdgnak nem minos
,szabillyok szerint (szerzodo
szemdllyel kotdtt szerz6d6se
kiftjezetten i},k
29218, g (1) bekezdese
foglaltak szerint) es az ad.oz6s"r"td'
rendjeirol
sz6l6 2003, dvi
XCII. tor.vdrqy 36/,4.. g-a szerint ritutal6ssal
keriil sor" Az elrensz;olgriltat6s .geszb",i
eur6pai uni6s t6mogat6 ;b61, a l<6ZOp-5.5,0_09_1
t_zOtz_oo1.,t az:onosit6 szttmu
projektb6l kerril finansz rozdsra,
kifizetdse
r00%-os
t6mogat6si in'Lenzit*s .;ii;,;
+A4A^:1,
A
il i,
LUrLsrllK. A
SZefZOdeS,
elsz6mol
dnznemi:
fo.rint. arn.*yil.n u
megval6sit6s nyomon k
'et6se, ill
6pitett
ellenolzd:se sord.n me^il
fel olyan pr.oblema, a
miatt a t
6t fel kellene ftiggeszte;i L,gyl
felfliggesztds ideje az eI6 6 ekb en
me ghat'r ozott i d6tartamot m" gh
o s s z:abbitj a.A Kbt.
130. g (4) bokezddse d lmdben
a kifizetdsre kciteles ,r"ru"tit'ist
az aj6nlatkdr.6k6nt
sz.erzodo fdlre ir6nyad6,
Ptl<.29218. $ (1) bekezd.s.ben foglaltak
szerint koteles az
ellenszolgdltatdst teliesi i. A Megrendel6
a kifizetdsn eI aZ uii,u, rendjer6l sz6l6
2003. dvi XCII. tdrvdny ( rt') 361A. g-6ban
foglaltak szerint j6r el azaldbbiak
szerint:

A

kozbeszerzdsek teljesitdsdhez <apcsol6d6an
a kSzbeszerzdsekrot sz6r6 ttirvdny
nyertes ajdnlattevo 6s a Kbt.
rinti alv6llalkoz6k kozotti szerz6ddsek, va.tami't szerinti
minden
tov6bbi, apolgarijog szerinti al
z6!]p
megkdtcjtt v6llalk o zi,,si- szr zj dds ek
lallo
1!tt
tcjrtdno, a havonta nett6 rn6don
alapj an
Lmitott 200 000 forintot meg rarad6
kifizetds^dl a kifizetdst
teljesit6 az igenybe vett alvdllal
a teljesitds6rt - visszatartdsi kcitels2q3llsds
ndlkril
abban az esetben fizethet,ha
a) az alvd'llalkozd bemutat. 6tad
napn6l nem rdgebbi nomlegesnek
b) az alvillla\koz6 a kifrzetJs idor

Kifizetdst teljesitonek min6stil az

j o g szerint

i

alv 6llalkoz6

.

megktird a t.nyleges kifizetds idoponLtjd.tdl
sz,mitott 30
in6sril6 egytittes adoigazolfust, vagy '
tj 6b an s z er ep el a kd ztarto z6sm
s ad,o z o i * d atb

3y

"nt-"

6z

is

b

an.

attevo, a Kbt. szerinti alv6llalkoz6,
valamint a poigdri

5 tfti ekoztutja az aIv tr|
kifizet6s az adozits rerrdidrol sz6lt
A v6llalkoz6 koteles a ielen
elofr6sokat az alvtilaXkoz6kkal k
Megrendel

Ikoz6t ar:r61, hogy a szerubdls 6s ennek teljr:sitdse esetdn a
2003. 6vi XCII" torvdny (Arr.) 361A. g hat6l.va al6 esik.
rodds rendelkezdseit 6s a szerz6dds t:irg1,6ra vonatkozo

tt

szer z6 desben i s me gfelel

6

en drvdnye s iterri

"

A kifizetdst teljesft6 a kci
t mutat6 egyrittes adoigazolits 6tadiisa, bemutatdsa vaqv
megkiild6se ut6n a koztartozfts rejdig visszatartja a kifizetdst.
Amennyrbe:n az egyritt-es
igazoldn koztafiozfst mutat ds a kifizetds kotelezettje
ennek eilen,jre elmula#ia a
visszatart6st,

a kifizetds erejdig e
'emlegesen felel az alvdllalkoz6t a kifitzetds idopontjdban
terhelo koztartozdsdrt, A visszata
i kotelezettseg az iiltal6nos forgalmi ad6ra nem
nemter-ild
telied ki.
Nem keletkezik a kifizetdst
jesit6nek visszatart6si kcitelezettsdge 6s egyetemleges
felelo ssd ge, ha a tttj ekoztatilst" mj t alvrillalkoz6 nemkapta
meg.

Ha az 6llami ad6hatds6s a k

zerzeshez kapcsol6d6 kifizetds cdlj6b6l ig(inyelt egyiittes
kt, az adoigazolirs ki6llit6s6val egyidejrilee, a vdgrllajtds
szabflyai szerint intdzkedik a
vetelds lefoglalis6rdl. Az 6llami ad6rrat6sZLg az egyriites
adoigazolttsban, a vrirnhat6s6g ja 6ra feltiint etett koztartoz6sok
vdgrehaj tirs6t is kdzvJleniil
foganatositja ds a boszedett tarl zisokat kdveteldsar6nyosan
atadja a :r6mhatos6snak" A
kifizetdst telj esito a vlsszatart6s
kcivetelds lefoglaldsdt kovetoen mentestil az egyetrernleg"s
felelossdg al6l. A kifizetdst telj to a kdztatlozfst meghalad6
osszegf k:ifrzetest a rtt
egydbkdnt kcjtelezo fizetdsi harririj
telj e s f ti az adohatos dg v6 grehaj t6si r; s elekm6nye el ott,
ad6rgazolttsban l<ciztartoziist m

Amennyiben a kifizetEs kapcsolt
megval6sititsitban rdszt vevo min
dsszegdig a kifizet6s id6pontjri
amelynek a kifizetdst tbliesitettdk.

iillalkozrisok kozott tortdnik, a kcizbesz:erze,sek kcizvetlen
ik kapcsolt v6lialkoz6s egyetemleges(3n fillel a kifizetds

n fenn6116,

azon kapcsolt v6llalkozits kjztafiozitstrcrt.

A fenti rendelkez6sekEt a Kbt"
'inti ajSnlatkdro, illetve a nevdben elj6r6 m6s; szemdly
ds a
nyertes ajtnlattev o kd2ott ldtrej ott szerzoddsekre is alkalmaznikell,
azzar az elterdssel, hogy
az ajftnlatkerot nem terheli a
fiartasi kdtelezettsdg az ajanlati \ragy a teljesitdsi
bizto sitdkra, illetoleg az aj 6nlat
egyetemleges felel6ssdge nem keletllezill.
Az egyittes

ad6rgazolds annak 30

tartozo kifizetdsekndl tobb

kifi

apos drvdnyessdgi idejdn belil
telj esitondl is felhaszn alhat6.

az Art. 361A, g hat6lya

ald

Amennyiben az alviilalkoz6 a kifi :etdst teljesftovel szemben
fenn61r6 kcivetelelsdt faktordlia
(engedmdnyezi), a kifizet6st
eljesit6 abban az esetben fizethet a faktornak
(engedmdnyesnek), ha a kifizetd ; el6tt a faktor (engedmdnyes)
vagy az alvallalkozo
rendelkezdsre bocsdtia az alvfi alkozora vonatkoz6 egyrittes
ad,oigazolilst, vagy az
alv allalkoz6 szerepel a l<oztartozfi
entes adozoi adatbdzisban, ellenkezo esetbon a kifizetest
telj esito egyetemleges feleloss6ge
visszatartiisi kotelezettsdee fenn6ll "

8.4 Tekintettel ana, hogy jelen szerzSdds egy Eur6pai Uni6s t6mogat6.sb6l megval6sul6
projekt rdsze, az Onkormtnyzat (
v ezmdnyezett) a Y filalkozo szitmlttitnalt bedrkezdsdt
kdvetoen a kifizetds igdnyldsdt
Kozremrikod6 Szervezethez nyujtja be. A t6mogat6s
foly6sit6sa kozvetlenill a Vrilla kozS rdszdre tortdno kifizetdssel
tt;rtdnik (sz6llit6i

finansziroz6s)

8.5

A sz6ml6t a hatdlygs
szerint kell

kitolteni;

jo zabSlyok szerint kell kidllftani.
A

a szr{mli{kon sze

sz6mit,

rdszsz

6ml;*at az alfbbtal<

l

i sziiks6ges a tev6kenys6g lefrfsriLt
6s annak TEAOR

j

a szdmldkon fel
tiintetni a projektazonositd pzrimot,
bankszrimla sz'mot
banh nev{t, ad z6mot:
a szfmldhon fel ke tiirrtetni
a ,rszilmlaD elnevez6s t, r6szsz6mla
eset6n pedig a
,rrflszszd,lnla' kife
av|llakozoi szev,6
szdmdr a tort6n6 hivatkoziist
av|llalkezoi szerzod, tdr gy fu a
6s a

a
o

tcirt6n6 hivatkoz6st

A projekt pontos megneveTdse
. ,,Szombathely intermo:ddlis 6zdssdgi
kozrekeddsi csom6por,rt ldtesitdse,,
09_tt_2012_0017

8.6

V6llalkoz6 ner4
olyan kdltsdgeket, me

nem megfelel6,

,n

__

Kozop.5,5,0_

(ivet

t

e sitd s
(r s szeft g
gds b en
l:"t^"
t __-^v!sve
i1?!:: !:r,relj
s6. g^.1,(1)
rv
\ / bekezdes
k,;;ftil;;#"r:;,J,:ffi:il
szgl.ll:ltl
Pwuu4
"me,lyelr
ag ?f,b't'
tekintetdben
vvu 'rwrLrrutrn
menilnek fei,^
rql, es
ds m€)lyell a y|llalkozo

:lf

I*

aoot(oteles jcivi
ad6kciteles
.yovedelm
cscikkentdsdre alkalmasali. Vaiiaff<orO
a sz.erzi\r16q
teljesitdsdnek te]jes id
szerzodds
alatt tulajdonosi szerkezeteta
Megrernd
1ftama
etO szamara
megrsmerhetlv(. tes
dS a
a 8.7
87 bekezdds
helrezAAo szerinti
ao^-i^+2 -.1
- r, r ..rigyletei<roi
a Megrendel6t
haladdktalanul drtesiti.

T\

8.7

Megrendel6 jogosult
egyben koteles a szerzodest felmondani _
ha sztiksdges
olyan hatdridovel,
ly lehetov| teszi, hogy a szerz6ddssel dlintett
ell|tdsfuol gondoskod itudjon
f;il;;
- ha
a) a Yallalkoz6ban k zvetetten vagy
kozvetrentil 25%o-ot meghalad6
rdszeseddst szerez val
tuiajdoni
vagy_jogi rr,.m.ilyisdggei nem
rendelkezd gazdasilsi t TIY_"Y:1,j:.g1
ferel -.g-u Kbt: s6.
p ond 6b an fi:re
$ rri u.[.,ao, r.t
s.hatari z a iiiffi;,1?,ilil.nem

*:ldly

b) a YdIlalkozo
rdszeseddsl szercz val
rendelkezo gazdasilgi
k) pontjdban meghatd

A szeu6dds 8.7
megsziin6se el6tt m6r
jogosult.

9.1.

;ten vagy kozvetlenril

; rui-il, J'ai;i".?.r;::

r szerinti felmo'd6sa

eset.n a v'ilaltco z(i a szevod.es
ljesitett szolgilltatils szerz6dds rrri:
p{nt beri ellendrtdkdre

A Megr.endelo a ptk" 410. (5) bekezd.se
folvt'n alkalmazand,6 412. g (3) bekezdds
a,) pontja alapjan a
kapcsolatban
rendelkezdsre bocs6tott i ,gi
5":nlflljt\91t,
"i3" i ;.".rZaesr.r
oltalomban r.szesithet6
b6r;;;'"r^ff.#i:il:?:
tekintetdben azzal a tovai riakban
szab adon rendelkezik,

i"t-.i-'u,

erre is figyelemmel alakftot
6k ki,

9.2.

25%o_ot meghalad6 tulajdoni
josi ,;;elyisdggel nem

szemlty
I_:lr_a1ly
u.?e.b?n.
amely nem felel.uugy
-"s
tt felt6teleknek.

A

Yallalkozo jelen

szer

idotartamra - azaz a mri
hannadil< szem6lynek

ell enszo l g6rtat6s

dds al6frds6val tenileti korlatozils
ndll<r.il, hatlrozallan
Vszellemi alkot6sok teljes v6delmi
idejdri: kiz616lagos,
heto felhaszn6l6si jogot .ng"J
u
Megrendelonel< az

10

RMT, illetve az elkeszi
tekinteteben.
9.3. Tov6bbi a Y,aIIalkozd
LXXU. torvdny 9. $ (6
teljesftdse sor6n keletk
kap c s o atb an hatfr o zatla
valamenny i Vtruhazhatd
engeddlyt ad arra, hogy
tovdbbi engeddlyt adjon.
1

sor6n l6trejdtt mrivek, mri rdszletek, szeflemi alkot6sok

fejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogr6l sz6lo 1999. dvi
bekezd6se ds v. fejezete alapjin Megrendel6 a szerzodes
tt, szerzor jogi vddelem al6 es6 valame'nyi alkotdssal
ideju, korl6tlan es kizhrdlagos felhaszn6ldsi jogot JLWLVL
szerez
Jv6vL
szeruoi jog vonatkoz|sftban, tov6bb6 a sz.erz6 kifeiezett
egrendelo a mri(vek) ferhaszn6r6s6ra harma<lik szemdivnek

9.4. Yallalkozo kilfeiezetten ki lenti, hogy a felhasznfrl 6si engeddly
kiti:rj ed krilonosen:
a. a mri(vek) tetsz6leges
ldrinyb an, anal6 g vagy di gitrilis adath.r do,r,on tets zo le ses
alkalommal toftdn6
bbszorozdsdre, a tobbszorozcitt pdld6riyol: terjesztesJre.
valamint az el
ben fblsorolt jogositv6nyokat is malgttban foglal6
tobbszcirozds jog6nak
ik szemdly r6,szere torldno 6tensecldsdr:e

b. a terjesztdsi jog
m6don tdfidn6 nyil

c. az fidolglztLs, illetve
mri(vek) vagy azok

illetve tov6bbterve
beszerkesztdsdt, bete

ban foglalj a

a

tobbszorozott pdld6nyok b,6rmeiy ismert

ss6ghoz val6 kcizvetitdsre valo jogot is
rtdolgoztatits jog6ra, amely magttban foglalja ktildnosen a
szletd(i)nek b6rmilyen m6dositris6t, megv6lto ztarttstfi" ti.t, rij (terv)dokument6ci6ba, RN4T-be va16 bedpiteset,

9.5. Ha a jelen szerz6ddsben

:ghatfrozott felhaszn6l6si m6dok a szerzodds hatdlya alatt
, hogy jelen szerz6dds megkcit6setrior ismerl 6s a
szerz6ddsben engeddlye
felhasznfilsi m6dok megval6sulisrit hatdlconyabban,
kedvezo bb fetrtdteleldcel.
y jobb min6sdgben teszik lehetovd, a jelen szerzoddssel
me gszer zett folhas zn6l 6si og e megvfltozott, illetve
kib6vtilt felhrrszn6l6si m6dokra
is kiterjed.

ugy viiltoznak" boviil

9.6"

V6llalkoz6 csak a M
muv(ek)et, valy azo
nyrlatkozatot a jelen
szerzod6s sikores teliesitd
feladat korr-ilirhs6t re

9.7

A

Szerzldo Felek kiie
felhasnftlftsi jogok dij6t is

el6 elozetes ir6sbeli hozzajfuuttts6val adtLatja tov6bb a
b6rmely munkardszdt, illetve adhat harmadik fdlnek
isb en me gh atftr o zott szolgtitatils 616 l, tr e le e rtv e azI, ho gy
kovet6en a Megrendelo nev6t, a tefesftds ideidt ds a
kozritt nyilv6noss69ra hozhassa.

tik, hogy a szerzoi jogok ellendrl<ikdt,
v6l1 alko z6s i dij tartalmazza.

bele6rtve

a

10. Minds6g, szavatossig:

10.1" A Vdllalkoza ielen
al6ir6sdval kijelenti ds szavatolja, hogy rendelkezik a
szerzod6s [.1. pontj
meghatfuozott feladat teljesitdsdhez sziiks6ses
szakdrtelemrpel, illetve, hogy kiz6r6lagos szeruoje az R.MT-nek,
a CBA_n"ak,
valamint valamennyi a :gyban szereplo dokumentumnak, tervn,sk,
amely egydni,
eredeti jellegu ds a saj6t
llemi alkot6sa.
10.2. A V6llalkoz6 kciteleze s6get v6llal arra, ds szavatol
az6\:." hogy a jelen
szerzoddsben meghat6ro rtt minden kotelezettsdget, krilonosen
a s:zerzodes 1.1.
pontjriban nne
feladat
irrinyul6 tevdkenysd:get, jelentos
gyakorlattal lendelkez6, vrillalko
6 szakdrlelemmel ds glondoss {rygal,
legjobb tudasa szerint, a legn
ltekintessel, valamint u
u,

-us

11

jogszab6lyokn
szakmai Ss ha
elv6la
ritmutat6kban

bv6nyoknak, szakntai ei6ir6soknak,
tov6bbd a vonatkoz6
valamint a jelen szerz6ddsbeni melldktreteiben
ds az annak
;
L Kcpezo
kepezl apntalteteli
aj|nlatteteli do
dokument6oi6nerk ds K6zop
ir6soknak megfelel6en telj esiti.

V6llalkoz6 kor lezet eget v'llal
tov6bb6
jeren szerzodds teljesitdse
sordn a M
-izempontjainak
.dtrd, .trogy
el6 szakmai ds gazdas6goss6gi
_.rrr.."no
figyelembevdtel mel t, a tudomds6ra
jutott megrendeloi erO.lrf.;;;*r;;id;.,
j6r el.

10,3,

,

A V6llalkoz6 s
RMT, valami

szemdtynBk.

nincs olyan j o ga, amety az
3::*,lr:trharmadjk
i a tfugyban szereplo dokumentum,
terv illetve a
vagy r.szietrik felhasznilriu 6tlkiuit"l.
i"ta" akad'iyo zza, vagy

munkaanytagok
korlftozzd..

i0,5. A V6llalkoz6

cfl c

az

tervezdsi, kidolgoz6si hib6kiprt a
Meg;ren<l:lovel szemben
Megrendel6 a jelen
elfoga{ta, ds k
.szep1id,esben iigtaltak teljesft6sdt
vagy tov6bbtervezds
cdrj$b6l urolJut tov6bbadta, A
6sdt,
t
* t: get s I k 6rtdr itd s i fet e I o s s J Ji
;
1t^t_I","]:,
?
-d
a?^:,^t:
ki az, hogy
a szen6des

ald<or

is

flelelo

ha

1.1.,

pontjabil

;.;
il;;,;;-.;;i,
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feltdtrenrir
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A jelen szsrzSdes Y67 koz6 ttltali teljesit6sdben - a 11"4 pont szerinti kivdtellel kciteles kozremuk<idni
olyan alvfilalkoz6 ds szakember, amely a kozbeszeruesi
elj6r6sban r'6szt vett
Y iilalkozo alkalmassd gttnak igazolilsihan A v6llalkoz6
kdteles a N4egrende
a teljesitds sor6n minden olyan - akfr a kor6bban
megjelcilt alvrillalkoz6 helyett igdnybe venni kiv6nt - alvttllalkozo bevon6s6t
bejelenteni, amelyet
ajfinlatitban nem nevezett meg ds a trejelentdssel egytitt
nyilatkoznia kell an6l i hogy az ftltala ig6nybe venni kiv6nt alt.tilalkoz6
nem-jll a
Kbt.56.g-valamint, ha a megel6zo kozbeszerzdsr elj6r6sban azt Megr.endelo

el6irta, az 57. $ - szerin kizftr6 okok hatdlya alatt"
11.4. Az olyan alvftllalkozo 'agy szakember (a tovdbbiakban;
alv6llalko:26) helyett, aki
vagy amely a koz
rzesi eljftritsban r6szt vett a v6llalkoz6 alkalmass6c6nak
igazollsftban csak a M grendel6 hozzhjftrulirs6val ds abban az esetben vehet
rcszt a
teljesitesben m6s alv6ll kozo, ha a szerzSddskotdst kovetoen - a szerzod,eskotdskor
elore nem ldthato ok krivetkezt6ben - be6llott ldnyeges kciriilnr6ny, vagy az
alvallalkozd bizonyi
i hib6s teljesftese miatt a szerzodes vagy annak
,"rr"
nem lenne teljesithet6 a megleldlt alv6llalkoz6val, ds ha a V6llalkozo
"gy az uj
alv 5'llalko z6val e gyttt s megfelel azol<nak az alkalmassrigi
liovetelmdnyeknek,
melyeknek azYttlLal
t a kdzbeszerzdsi elj6r6sban az adott alvfilarkoz6val esvtitt
felelt meg.
Az alv6llalkoz6
lye nem m6dosithat6 olyan esetben, amennyiben egy
meghatixoz'ott alvillla (ozo ig6nybevdtele az drintett szolgiitattts sajiitos

be vdve a

tulajdons6gait fi
drtdkeldsekor [Kbt, 63.
11.6. A Kbr, 128.9 (1)_(2)
V6llalkoz6 vagy a
valamelyikd, mint
megszunik.
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az alv fllalko z6[< j o gellene

kozbeszerzdsi elj6r6sban

az

ajinlatok

(4) bekezdesel meghat 6roz6 kciriilmdnyrek .min6siilt.
ezddsek szerinti teljesftdsi kcitelezettsdget teljesftheti a
term6szetes szemdly alviillalkoz6 jogutr5dj a, ha ezek
gi trirsas6g 6talakul vagy a szervezet jogut6dl6ssal

s

k risszehangoldsa a Y6lla\koz6 felactata, A Vdllalkoz6
gatartdsdert rigy felel, mintha sajifima.ga jart volna el.
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Kotbdr

a. A Vdllalkoz6 kotbdrfelel

gel tartozik, ha kdsedelmesen teljesit, vagy nem teljesit.
a MegrendelS altal a szerzodes 5" pontidban

A kotbdffizet6si kcite
kezdo napja
eloirl telj esitdsi hat6rid6ket oveto nap.
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dkdnek A,5Yo-a I nap.
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, hogy a jogosulti kdsedelem a kotbdrterhers idotartamba

kdsedelmi kotbdr maxi
nett6 ellendrtdkdnek 10 %

mdrtdke a kdsedelemmel drintett szolstitatfts telies

nem sz6m.it bele.
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v6llalkoz6si dii 1

c

;Irzetdsdre abban az esetben,kciteles a Vlillalkoz6
a nett6
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olyan okb6l v6lt
alkozo tehetd felel6ssd.
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biztosit6k nyrijt's'vat biztosftott
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Megrendcl6 jogos{lt - a
munkrit miissal elv
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Amennyiben a bi osit6k
Meglendelot ke
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fentiekben meg
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rnak esete: A biztosit6k a j6t6ll6si

id6szakban
ll6si kiitelezetts69 kiir6b e tartozi
rriner< kijavft6srinak
ma alatt a Villalkoz6 aMegrendel'
iittal ielzett hib6;
napon beliil kiiteles meghezdeni,
6s a nrunhar tszhez

id6tartamon beliil befejezni, Eltlntezii
'6llalkoz6 6rtesit6se mellett _ a bizt,osft(lk esetben a
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rf;jtdshra bankgarangia formajilban kertil
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mulaszt6st kd'vetett el a
nem teJjesitette 6s a M
kivdnja.

f,
13.

A biztositdk 0sszege r6szl tekben is ig6nybe veheto.

A szerz6d6s medsziin6sg!
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Amennyiben a V lalkoz6 fizet6k6pessdgdben,
pdnzrigyi hel1,2s156.n olyan
:1k
amely
a
szerzodes
tetjeFiteset
v eszelvezteti koteles a
!e,
Megrendel6t a konilm6
bekcivetkezdsdtol szdmitott I munkanapo' behil iriisban
egrendel6 j ogosult a szerzode,gtol el6llni,
ldnye ges v fil,oz6s kcjvetk

szerz6ddsszegds tu
j ogs6r1;ds elhdritdsdra ir6s

Meglendelo az erdekmi
hat6llyal irdsban fel
Jelen $zerz6d,es
szeru6 dds megs zrind s 6t6l
visszaadni minden, a
melldkletdben meghat6ro
azok mdsolatait, valam
kotelezettsdgeinek telj esi
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ly okb6l tortdn6 megszrih6se esetdn a yillalkozo a

ritott 5 munkanapon beltir
$citeles a rMegrend ero rlszere
ndel6 61tal a Vrillalko z6 ,sz6mfra a sizerzldds 1. sz,
illetve az azokonfehil 6ta{ott dokumentumot. adatot
ds

nt a

Megrender6 reszlre

:se kapcs6n

a jelen szerz6dds szerinti

mdr elkdszrilt munkaanyagot,

Y illlalkozdsi szerz6

d6sb

en

fo gl

altakon tul az al6bbiakban
A melldkleteh a

)gzitett feltdtelekben dllapodnak meq,
rk, azzal egytitt kezelend6k:

Ajdnlati dokurnen
YalIalkqz6r ajflnlat
KOZOP ftmutat6k
Felelossdgbiztosf
felel6ssdgbiztosi

A Kbt. r27.s Q)

kotv6ny mdsolat
r

(100

endelkezzen a V 6l I al ko z6)

milli6 lbrint drrdkri

kezddse szer.inti kiilftldi addillet6sesu nyertes
ajdnlattevo
meghatalmazhsa (, zk adott esetben)
l.sz,mellldklet: A M
6ItaI ftadott dokumentumo k

14.2. Ha a jelen

egyes kikcjtdsei drvdnytelenek vag;y drvdnytelennek
minostilndnek, ezen drv6 ytelensdg nem 6rinti
a szerzodls eg6sz6t. A szerzod,es
drvdnytelensdggel nem drintett rendelkezdsei
drvdnyben rnaradnak ds

kikdnyszer.ithet6k,
t4,3.
A szerzodds m6dos trisa csak ir6sban, mindk6t fel kozos raegegyezds6vel,
a
Kbt. 132.9-6barr foglaltak gyelembe veteldvel
tdrtdnhet.
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14.4.

Jelen
nem szabhlyozotl" k6rd6sekben a Ptk. 6s az RMT
felhasznttlilsa teki
aSzeruotjogr6l sz6l5 1999.6vi LXXVI. torv6ny, illetve a
m6s vonatko{6 jogs
k rendelkezdsei az ir6nvad6k.
A Szet'zod6 Felek szerz6d6sbol ered6 vit6s k6rd6seket el6sz6r meskis6relik
egym6s kozdtt b6kds, tl
6sos riton rendezni, ennek eredm6nytelensdse esetdre
kikritik a szombathelyi
lyri bir6s6g illet6kess6g6t.
FelBk meg6ll itj6k, hogy a vhllalkozor szerzodds rneglcotds6re 20t4.
m6rcius 14. napjht kovet6en keriilt sor, ez6rt a 2013. 6vi CLXXVII. tdrvdny 1.
$-a
6rtelm6ben, vala{nint a Kbt. 181. $ (10) bekezd6se alapj6n a szerz6desre A Polg6ri
Torvdnykonyvr6l sz6l6 2013. i V. trirv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.
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elen szerz6d6s 7 p61{6nyban

A

Szeruodo Felek a ielen
mindenben megegye46t j 6v

CVIII. torvdny (Kbt.) hatillya

aI6

tartozik

magyar nyelven es 16 szdmozott oldalttartalmaz"

elolvas6s
g al|irtdk.

6s

6rtelmezds ut6n,

fu.

e.o/q.

^\,0

mint

akaratukkal

I

-.-;-;;-iKft.

S

MeArendel6
zombathely \4e gyei Jo gri V6ros
6nkopm6nyzata
kepviseletdben
Dr. Pulkds Tivadar
polq6rmester

Vrillalkoz6
UT-TESZT Mdrnoki ds S
Kft.
kdpviseletdben
Alm6ss1, Lhszl6

iigyvezetS

oo\
1<

o

s
ro./

A k6tet.

t5st

"

s;

.lezte

I6

