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1.

A szerz6d6s tSrgya

'1
.1 Szombathely Megyei Jog0 Vdros intezmenyeinek, valamint a k6pvisel6 testulet
tagjainak Internet alap0 velrosi h6l6zat6nak uzemeltet6se.

1.2 A l:elek rdgzitik, hogy a Megrendel6 az ,,lnternet ataprt vdrosi h6l6zat
iizemeltet6se" fdrgydban uni6s 6rtekhat6r alatti, hirdetmeny n6lkUli tdrgyal6sos
eljdrdst folytatott le a Kbt. 98 S (2) bekezd6s c) pontja atapj6n, melynek nyertese a
Szolgdltat6.

1.3 Felek a szer46d6st az ajdnlatt6teli felhiv6s, a kozbeszerz6si dokumentumok 6s a
nyertes ajdnlat tartalmdnak megfelel6en kdtik meg, amely dokumentumok ugyan
lrzrKarlag nem kFrUlnek szerz6d6shez csatolesra, de a szerz6d6s ezekkel egyutt
olvasand6 6rtelnierzendo.

1,4 Felek rdg2itik, hogy

a

szerz6des megkot6st;,

6s teljesit6se sor6n

kOzbeszerz6sekre vonatkoz6 szabdlyoz6s c6lj6val Os{izhangban,
alapelveinek tiszteletben tart6s6val kell elj6rni.

a

a

k0zbeszerzesi

2. Megrendel6 jogai 6s kdtelezetts6gei

- jelen szerz6des hat6lya alatt - jogosult a fent meghatarozott Internet
alapf vdrosi hdl6zat haszn6latera es a szerz6drls mell6kleteiben reszletezett

2.1 Megrendelci

szolgaltatAsok ig6nybev6tel6re.

2.2 Az Internet al;rp0 v6rosi hdl6zat hasznSlatSval kapcsolatos felhaszniil6i ismereteket
a szoigdltat6 ttltztl az Internet alapf v5rosi h6l6zat uzembe helyez6sekor etadott
felhaszndl6i k6zikdnyv tarlalmazza.

2 3 l\mennyiben az Internet alap0 v6rosi hdlozathctz a nyertes erjdnla can foglaltak
szerint szoftver is tartozrk, igy Megrende16 jelen szerz6des haa6lya alatt jogosult
azok haszndlatdra.

2.4

Megrenderl6 el6tt ismert 6s elfogadott, hogy a rendelkez6sere bocs6tott
szoftvere.ket kizd16lag a jelen szerz6d6s c6lj5val osszhangban haszndlhatja,
felhasizn5ldsi joga nem kizdr6lagos es nem terjed l,ii a szoftvereli tobbszor6zes6ie,
m6sol6s6ra (kiveve az archiv6l6si c6l0 mdsoldst), terjesztes6re, dtdolgo:zds6ra, vagy
b6rmilyen m6don (ellenert6k fejeben, vagy ingyenesr:n) t6rten6 hasznositds6ra.
2 5 A Megrendel6 a szoftverek ferhaszn5r6siira harmadik szem6lynek enged6ryt a
m[isz:irki dokumentdci6b6l kovetkez6 terjedelemben iadhat.

2.6 A Megren<ielci vSllalja, hogy a szoftvermasolatokai megsemrnisiti, amennyiben
bdrmely okniil fogva nem jogosult tovdbb a szoftverek haszndrlatdrir.

2.7 Megrendel6 az lnternet alap0 vdrosi h5l6zat meghib6sod6sa esetdrn az 6szlelt
hibdt a szolgSltat6 ejjel-nappal ingyenesen hivhat6 8o/324-os3 telefonsz6mdn,
illetver a 941501-617 telefaxon lsis-com szolgdltatir Kereskedelnri Kft. szolg6ltat6i
projektkoordinatornak halad6ktalanul bejelenti.
2.8 A hibabejelent6s k6sedelm6b6l, vagy elmulasztdsab6l ered6 kovetkezm6nyek6rt
Megrerndelo felel.
Megrenderlc5 a gyors hibaerh6rit6s erdek6ben v5Iarja, hcrgy a Szorgdrtat6
szakermberei szamara biztositja az lnternet alapi verosi iebza{hoz a vdrikoz6s
n6lk{.jli hozziifer6s lehet6s6g6t.

2.9.

l0.lMegrendelo v6llalja, hogy gondoskodik a szolgiiltat6 tulajdondt k6pez6 Internet
alap0 vdrosi hdrl6zat rendeltet6sszer[i haszndlat6rol, meg6ri6sen6l, miikddesenek
folyarnatos frgyelemnrel kis6res6rcil es erre tekintettel elfogadja, hogy az lnternet
alapI vdrosi hSl6zattal kapcsolatos munkdt (pl. karbantarterst, hibaelheritest,
valtodatest, bcivit6st stb.) csak a szolg6ltat6, vagy alv6llalkoz6ja jogosult v6gezni.
2'

2 1.1
.Megrendel6 vdllalja, hogy gondoskodik az Internet alapi vdrorii h6l6zat energiaeildtdse16l es a helyis6gre eloirt klimaviszonyol< biztosit6sd16l. nz eioirt
klimaviszonyok aktiv elemek eset6n. +i 0 "c 6s +3s 'c koz:otti homers6klet,
maxinrum 7 ,vo relativ p6ratartalom. Az el6irt t0zolt6 berende::6s biztositdsa a
Megrendel6 feladata.

2.12 l\4egrendelci vdllalja, hogy az Internet alap[ vdrosi hdl6zat

tdrol6sdrhoz
sz0ksdlges helyiseget t6rit6smentesen biztositja 6s renclszeresen portalaniija.

21-3 l\4egrendel6 a jelen szerz6desben korulirl szolgdltatds6rt
dijfizetesre koteles.

3.

a lent

r6szletezett

Smlgeltat6 k<itelezetts6gei 6s jogai

31 s:rolg6ltat6 a helyszini hibaelh6rit6sr6l munkalapot k6szit, amelyet lVlegrendel6
is alliir. _ A munkalapot alAiro term6szetes szem6lyek e ' jognyilatkozat

vonatl,ioz6sdban szerzod6 felek k6pvisel6jekent jdrnal< el.

3,2 A lSzolgdltat6 koteles a felhiv6sban 6s annak elvdlaszthatatl;rn r6szet k6pez6
dokumentiici6ban eloirt szolgeltatasokat (bt;uzemeles, dokumentdci6, v6gpont
6thelyez6s stb.) biztositani.

A Szolgeltat6 tudom6sul veszi, hogy a szerz6ddrs teljesit6s6nek teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrende|5 szem*a megismerhet6v6
teszi 6s az alSbbi Ugyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti:
3.3

a) a SzolgSltat6ban kozvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fenndll a 6:1. g (1) beke:zd6s k) ponl kb)
alpontj.lban meghatarozott felt6tel;
b/ a Szolg5ltat6 kdzvetetten vagy kozvetlenUl 2li%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szes<;d6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint
jogkepes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a 62. S (1) beke;zdes k) pont kb)
alpontj:lban meghat5rozott felt6tel.
3.4 Felel6sseg a kdzrem fkod6kert:

3.4.'1 A Szolgriltat6 a szerzod6s feltetelei szerint i96nybe vett alvdllalkoz66rt,
kozrentfikodo6rt igy felel, mintha az adott feladatot maga l6tta volna el. Ha a
SzolgiSltat6 szerz6desszeg6, illetve jogszab6lyba utkozci m6don vett igenybe
kclzrent [ikodcit, felel6s minden olyan k6r6rt is, amely erzen szem6ly ig6nybev6tele
n6lktil nem kovetkezett volna be,

3.4.2 A Megrendel6 nem korldtozza a Sz:olg6ltert6 jogosults6gdt alv6llalkoz6
bevonilsdra. A Szolgdltat6 azonban legk6s6bb a szetzodes megkot6s6nek
id6pontjdban koteles a Megrendel5nek valamennyi olyan alvellalkoz6 t bejelenteni,
amely r6szt vesz a szerz6des teljeslt6s6ben, 6s - lra a megel6z6 kozbeszerz6si
eljdrdsban az adott alvdllalkoz6t m69 nem nevezte meg - a bejelentessel egyutt
nyilatliozni arr6l is, hogy az Altala ig6nybe venni kiviint alv6llalkoz6 nem 5ll kiz616
okok hat6lya alatt.

3.4.3

A

Szolg6ltat6

a

szerz6d6s teljesit6senek id6tarlama alatt kdteles

a

a

Megrerndel6nek minden tovabbi,
teljesit6sbe bevonni kivant alvdllalkoz6t
el6zetersen bejelenteni, 6s a bejelentessel egytjtt nyilatkozni arr6l is, hogy az Allala
ig6nybe venni kiv6nt alvdllalkoz6 nem 6ll kizdrir okok hat6lya alatt.
3.4.4 A SzolgSltato az ajbnlatfban az alihbi alv6llalkozirkat mutatta be:

4.

Drlaz6s, fizet6si felt6telek

4.'1 Megrendel6 v6llalja, hogy a meghat6rozott szolgeltates ell6tds6rt a Szolg6ltat6
r6sz6re havi 6talSnydijat fizet. A havi 6tal6nydij m6d6ke 1.882.000,- Ft + 5% AFA,
azaz egymilli6-nyolcsz6znyolcvanketezer forint + 5% AFA.
17 . napjeiol hiavonta f izetend6. Az esetleges
tored6kh6napokra (a szerz6d6s hatSlyba lepes6nek,6s megszrjnes6nek h6napja) a
havi dtaldnydij idcia16nyos 16sze fizetend6.

4.2 A havi dtal6nydij 2018. dprilis

4.3 S:rolg6ltat6 az eseddkes 6tal6nydijr6l havonta, tdrgyh6napot kovet5 h6nap
napj6ig teljesft6si .jegyzokonyv alapjen sz6mlat allit ki.

15.

4.4

A teljesitesi jegyz6konyv

alAirAslra Megrendel6 r6sze16l Keringer Zsolt
oszt6lyvezet6 jogosult. A teljesit6si jegyzokonyv az adott havi szlimla mell6klete.
A Megrendel6 a sz6mldn feltuntetett osszeget a Sr:olgaltat6 MKB BANK ZRT.-n6l
vezetett 10300002-28025528-00003285 sz6m0 sz1mt{jeta utatja
A
szabelyszer(en beny0jtott szem16k kiegyenlit6se a ptk, 6:130 $ szerinti rendben
tdrtrinik, kiv6tel ez al6l, ha Szolg5ltat6 alvSlialkoz6t von be.

et.

A Megrendel6, amennyiben a Szolq6ltat6 a teljegjtqqhez: alv6llajkoz6t vesz
ig6nybe a Ptk.6:130. S (1)-(2) bekezd6s6t6l elt6r6en a kovetkez:6 szab6lyok szerint
fizetti ki a szerz6d6sben foglalt ellen6rt6ket:
a)
Szolgeltat6(k) legkescibb
tetjesit6s etismer6s6nek id6pontj6ig
nyilatkozik(nak), hogy kozulUk melyik rnekkora ossjzegre jogosult az
ellen6rtekb6l;
4.5

a

br)

a

a

Szolgdltat6(k) legk6s6bb a tetjesit6s elismer6s6nek id6pontj619
nyilatkozik(nak), hogy az 6ltala a teljesit6r;bt; a Kbt.13ti. g szerint bevont

alv6llalkoz6 k egyenk6nt mekkora oss:zegre jogosultak az ellen6rt6kb6l;

c) a

Megrendel6 felhivja a Szolgiiltert6(ka)t, valamint a b) pont szerinti
a teljesites elisrner6s6t kovetoen dllitsdk ki szeml6ikat,
egyidejrllleg felhivja oket, hogy amennyiben nent szerepelnek a
koztartoz6smentes ad6z6i adatbdzisban, nyijtsek be a tonyleges kifizei6s
alvd llalkoz6kat, hogy

d)
e)

id6pontj6t6l szamitott harminc napn6l nem r6gerbbi egyUttes ad6igazol6st;
a Megrendelo az ajdnlattev6i es az alvdllalkoz6i teljesites ellenert6k6t a
szAmla kezhezvetel6t kovet6 harminc napon belul kozveflenUl utalia iit minden
egyes Szolgeltat6(k)nak es atvAllalkoz6(k)nak;
a d) pontban foglaltakt6l elt6r6en, ha a Szolgiiltat6nak vagy alvdllalkoz6nak a
kifizetes id6pontj6ban az egyuttes arl6igaz,cliis alapj6n l<oztatoz6sa van, a
Megrendelo a SzolgSltat6i, illetve az alvdllalkoz6i teliesit6s ellen6rt6k6t a
koztartozas erej6 jg visszatartja.

4.6 l\tlegrendel6 a kiszdmlSzott dsszeget a fizetesi hat6rjd6 lej6rldig irdsban vitathatja
(dijn:rklam6ci6). Ha a Szolg5ltat6 a d ijreklamiici6nak helyt ad, akkor a kdvetkezo havi
elszdrmolSs alkalmdval a d i.lkul6nbdzetet 6s annak ptk. szerinti k6sedelmi kamat6t
Megrcndel6 r6szere j6vairja. A dijreklamdciir elmulaszt6sa, mint rAutal6 magatartds
a ki$:zAmlazott osszeg elfogad6s6nak minosUl.

4.7 l:izet5si k6sedelem eset6n Megrendel6 a ptk. 6: 1liS $,bern foglaltak szerinti
kesedelmi kamat megfizet6sere koteles.

4.8 l$zolg6ltat6 szdml6j6n szerepl6 minden erzzel ellent6bs rendelkezes eset6n is a
fenti szabiily 6rv6nyesul a Felek viszonylataban.
4.9 Flatvan naptdri napot meghalad6 k6sedelem eset6n - el6zeters ertesites mellett
a Szolgiiltat6 jogosult a szerz6d6st azonnali hat6llyerl felmondani,

-

A Szolgdltat6 tudomiisul veszi, hogy nem fizeihet, illetve sz5molhat el a
szen:6d6s teljesit6s6vel dsszef0gg6sben olyan koltr;egeket, amelyek a Kbt.62. S (1)
bgferzdgs k) pont ka)-kb) alpontja szerinti fett6teleknek nem megfeleto tdrsJsdg
tekinlet6ben merulnek fel, 6s amelyek a Szolg6ltat6 ad6kotr:les jovedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak.
4.10

A Megrendel6 a szerzodesen alapul6 ellens;zolgdltatdsb6l ered6 tartozdsdval
szemben csak a jogosult 6ltal elismert, egynemii es lejert kovetel6s6t sz6mithatja

4.1 1

4.1',2

Az a16nlatt6tel, a szerzod6s es a kifizet6sek p6nzneme a magyar forint.

4.1:l A vonatkoz6 jogszab6lyi rendetkezesek: Kbt. '135. S (t);(3); (6);
136. S (1) a) 6s b) a Ptk. 6:130, S (1)-(2) 6:'t55.9 (i)-(2).

(1

1); a Kbt.

4.14 A Szolg6ltat6 ajdnlati drSnak kiaiakitdsa sordn tekintettel volt arra, hogy dr6nak
minden olyan feladat megval6sites6nak ellen6rt6k6t tartalmaznia kell, amelyik
b6rmelyik dokumentumban szerepel, vagy
rendeltet6sszer[i haszn6lathoz
sziiks6ges, vagyis az ajdnlati drnak teljes korLineki 6s mag6ban kell foglalni minden
kifizet6si ig6nyt, ami a szerzod6s teljesites6hez sz ks6gers.

a

4.1li A

Szolgriltat6 tudom6sul vette,

hogy amennyiben vdllal6si

ArAt

alulprognosztiz6lta, az ebbol ered6 pluszkolts6geket, kiad6sokat stb. nem h6rithatja
dt irz Aj6nlatk6rore, 6s ez nem mentesiti a kdzbeszerz6sj dokumentumokbin
foglaltak, valamint a megval6sitds ideje alatt erv6nyben levcj hazai 6s Eu-s
normativSknak, mLjszaki e16ir6soknak, szabviinyoknak megfele16 min6s6g(
teljersit6si kotelezetts69 al6l.

4.16 A Felek rogzitik, hogy a Szolgdltat6 dtaldny dija fi>r dr, vagyis az a
jogszab6lyokban foglalt esetek kiv6televel semmilyen formdban 6s semmilyen
hiviatkozilssal nem valtoztathat6.

5. li

szerz6d6s id6tartama, megsziin6se

5.1 Uzerzod6 felek jelen szerz6dest 2O'18. dprilis 10. napjdt6l
napj6ig, 36 h6napos, haterozott id6tartamra kotik.

-

2021

.

mArcius 31 .

5.2 ,A hatfrozott id6tartam lej6rt6ig jelen szezod6s egyoldalri megszUntet6s6re
kizer6lag irdsban, azonnali hatSlyI felmond6s [tjan kerulhet sor.
5.3 Azonnali hat6lyl felmondessal egyoldalii]n meelszijntetheti a szerzod6st:
jelen szerz6d6sben meghatarozott, illetve vonatkoz6 jogszabdlyi
rendelkez6sek alapj6n annak min6stj16 srilyos szerz6drlsszeg6s eset6n a
serelmet szenvedett f6l;
a Megrendel6, ha a bir6sdg csod-, felsz6mol6si-, vagy v6gelsz;imoldsi eljdr5s
(a toviibbiakban egyUtt: felsz6mol6si elj6r5s) lefolytatdrsdt elrende16 v6gz6se
a Szolgdltat6val szemben joger6re emelkedrett; kiv6tel ez al6l a Cs6dtv. 11.
(2) bekezd6s h) pontjAban foglaltak
az e16bbi feltetelek (srilyos szerz6d6sszeg6s, vagy felszilmol6si eljdrds)
hidny6ban
a jelen szerz6des szerint meghirisuldsi kotb6r m6rt6k6vel
megegyez6 m6rt6k( b6natp6nz fejeben - bdrnrelyil< f6l.

' a

a

'

I

.

-

Megrendel6 jogosult a Szolgdltat6 szerzoddsszeg6se eset6n - ir6sbeli
nyilalkozateval, azonnali hat6llyal vagy az 6ltala meghatdrozott hat6ridovel k6rttlrit6si, kdrlalanitdsi kdtelezetts6g n6lkUl a szerzod6st felmondani, ha
. a Szolg5ltat6nak felr6hat6 k6seclelem eleri a 30 napot:
. a Szolgdltat6 hibdsan teljesit es a hibdt 30 nap alatt nem javitja ki teljes

5.4

.
.

kdr[ien;
a Szolg6ltat6 a teljesit6st jogos ok n6lkiJl megtagadja;
a Szolgdltat6 jelen szerz6d6sen alapul6 kotelezettsdgeit olyan jelent6s
m6rt6kben megszegte, hogy ennek liovetkezt6ben Megrendei6nek a

.
.
.
.

krvdbbi teljesites nem dll 6rdekr!ben;
a Szolgdltat6 bdrmilyen m6don megt6veszti az Megrendel6t, vagy
val6tlan adatot szolgSltat es ez k6zvetlen vagy kozvetett m6don
s0lyosan keros hat6ssal lehet a l6nyerges szerzod6ses kotelezetts6gek
teljesit6s6re.
Szolg5ltat6nak felr6hat6 olyan kor0lm6ny meri)l fel, amely a
szerzod6s rendeltet6sszer( telji:sit6sdrt nyilvdnval6an akadAlyozza v agy
nreghiIsitja;
joger6s elmaraszta16 hatdroz:atot lroznak
Szolgdltat6 szakmai
tev6kenyseg6t 6rinto szab6lysertes vagy biincselekrn6ny miatt;
m6s k6zbeszerz6si eljdrdsban a Szolg6ltat6 hamis adatokat kozOlt vagy
az eljArAs nyertesekent szerz6d6sr-.s kotelezetts6geinek nem tett
eleget;

a

a

5.5 lSUlyos szerz6d6sszeg6snek min6siil tov6bb6, ha

a)

a szerzoddsszeg6s olyan k6teleizetts6g szerz5d6ss:zerfi teljesit6s6nek
elmaraddsSval val6sul meg, amelyet a Megrendelo a kozbeszerzesi
elj6r6sban az ajanlatok 6rt6kel6sre sorlin figyelembe vett; vagy

b) a s;:erzod6sszeg6s eredm6nyek6nt a teljesit6s a szerz6d6s tartalmat6l
olyan m6rtekben t6r el, amely - ha a felek szerz6d6siiket igy m6dositottiik
volna - szerzod6sm6dosit6skent a Kbt vonatkozo szakaszai alapjan (141
.

$ (6) bekezd6se szerint) l6nyeges m6dositesnak minosulne.
5.6 Megrendel6 tov6bba a szerz6d6st- kdrt6ritesi, k6rtalanitdsi k.otelezettseg n6lkulfelrn,cndhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szefint, a szerz6d6stol el6llhat, ha:

a)

feltetlenUl szUks6ges a szerz6drls olyan l6nyeges m6dositdsa, amely
eset6ben a 141 . S alapjan ij kozbeszerzesi eljdrrdst kell lefolytatni;

b) A Szolg6ltat6

nem biztositja a Kbt. 138. g-barr foglaltak betart5s6t, vagy
az aj6nlattevok6nt szerz6d6 fel sz:em6ly6ben erv6nyesen olyan
jogut6dl6s kovetkezett be, amely nenr felel meg a Kbt. 139. g-ban
foglaltaknak; vagy

c)

az I:UMSZ 258. cikke alapjdln a kozbesz:erz6s szabdlyainak megszeg6se
miatt kotelezetts6gszeg6si elj6rds indult vagy az Eu16pai Uni6 Bir6sdga
az EUMSZ 258. cikke alapjdn inditott eljardrsban kirnondta, hogy az
Eu16pai Uni6 jogdb6l eredci valamely kotelezetts6g tekintet6ben
kotelezettsegszeg6s tortent, 6s a bir6s6g dltal megrillapitott jogs6rt6s
miatt a szerz6d6s nem semmis.

lMegrendr:16 jogosult kerterit6si, kartalanitasi kotelezettseg n6lkUl, 6s egyben
koteles a szez6d6st felmondani, - ha szuks6ges olyan hat6ridcivel, amely lehet6v6
teszi, hogy a szerz5d6ssel 6rintett feladata ell6tiis5r6l gondoskodni tudjon -, ha

5.7

a) a Szolg6ltat6ban kozvetetten vagy

kdzvetleni.il 2S%-ot meghalad6

tulajdoni r6szesed6st szerez valanrely olyan jogi szemely vagy
szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fennell
a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban meghratarozott fett6tet;

b)

a

SzolgSltat6 kozvetetten vagy l(ozvetlenul 25o -ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy

szem6lyes joga szerint jogk6pes sizervezetben, anrely tekintet6ben
fennell a 62. S (1) bekezd6s k) pont kb) atpontjAban meghatarozott
felt6tel.
Ebben az esetben a Szolg6ltat6 a szerzodes rnegsz(n6se elott m6r teljesitett
szolgeltat6s szerz6d6sszerui p6nzbeli ellen6rtdk6re jogosult.

5.8 Megrendel6 k6rt6ritesi, kSrtalanitdsi kdtelezetls6g n6lkul, kr)teles a szerzod6st
felnlondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak s;zerint - att6l el6llni, ha a szerz6d6s
megkotes6t kovet6en jut tudomSsdra, l"rogy a szerzodo f6l tekintet6ben a
kdzhreszerz6st eljdr6s sordn kizaro ok dllt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna zArni a
kdzheszerz6si elj6r5sb6l.

5.9 Amennyiben valamelyik fel a jelen

a

f6l

sz,erzod6st
nrdsik
s0lyos
szenzddesszegese miatt, vagy a Szolgeltat6 felsz6mol6sdt elrende16 joger6s bir6s6gi
v6gzes alapjdn szUnteti meg egyoldal0an, tovebba ha a szerz6dbs teljesit6se
mdsik f6l 6rdekkor6ben felmerult okb6l velik leheteflenne, rigy a mdsik f6l a felmond6
f6l rdrszere meghirjsul5si kotb6rt koteles fizetrri.

i

5.1

0 A Meghirisuldsi kotb6r m6rt6ke 10

ellen szo

lg

6ltatds nett6 osszege.

o/o.

A merghi0sul6si kotb6r alapja a teljes

1 Amennyiben a szolgSltat6 az ada]dr'e|i,zat ki6pitesere el6irt hat6rid6t ttillepi,
kesedelmi kotber fizet6sere koteles. A kesedelmi kotbrlr mert6ke naponta 1 %.
?la!,]a ? kdsedelmes teljesitessel erintett szr:lg5ltatds nett6 elleneft6ke, legnagyobb
6rteke 30 napi t6telnek megfelelo osszeg.
5.1

5.121 Felek rogzitik, ha szolgSltat6 a felelos;s6gi kor6ben tartoz6 ok miatt hib6san
teljesit, fgy Megrendel6 hibds teljesitesi kotbert kovetelhet szolgdltat6t6l. A hibds
telje$it6si kotb6r mert6ke naponta 1 o/o, alapja a hibes treljesit6ssel 6rintett
szolgdltatds nett6 ellen6rt6ke. Legnagyobb 6rt6ke 3o napi t6telnek megfelel6

oss2:eg.

5.13 A k6sedelmi es a hib6s teljesit6si kotbtlr fizetese nem mentesiti szolgaltat6t a
telje$ites al6l. A kotb6rigeny nem 6rv6nyesit6se, vagy nem haterid6ben tort6n6
erv6nyesit6se nem jelent joglemondest Megrendel6 r6sz616l.
14 Amennyiben kotberkikdtes alkalmazZrsAra okot ad6 korulm,5ny (pl. felmondds,
leszergl6s) csak az Internet alap0 v6rosi hiil6zat egyes elemeit erinti, rigy a havi
6taliinydij ezen elemekre es6 osszege kepezi a biinatp6nz-, illetve kotb6iszdmitds
alapjdt, Jelen pontban irt esetben a szerzddds az Internet alap0 vdrosi hdl6zat nem
6rintett elemeinek vonatkoz6seban v6ltozaflan felt6telekkel hatdlyban marad.
5.

5.15 A szerz6d6s megszLin6s6vel a Megrendel6nek a szolgiiltat<i tulajdonilban l6vo
Internet alap0 v6rosi h6l6zatra fenn5ll6 haszn6lati joga megsz(nik..

5'16 A szerzod6s megszlin6se eset6n a {}zolgdltat6 j.gosult a jelen szerz6d6s
tdrgydt kepezd - a szolgSltat6 tulajdon6ban levo - Internet alap0 vdrosi h6l6zatot
leszerelni 6s elszdllitani. A leszerel6s 6s elszilllitds kolts6geit a szolg6ltat6 viseli.

6.

Zhr6 rendelkez6sek

6.1 .jelen szerzod6st a Kbt. eloirdsainak, kLilonos€)n a Kbt. 141 . g megfelel6en, a
kozbesze126si elj6rds alapjdn megkot6tt :;zerzori6sek m6dositils6ra vonatkoz6
szabillyok betartesaval lehet m6dositani.

6,2 Felek megdllapodnak abban, hogy a kaposolattart6 szem6ly6nek vagy

a

6.3 A Megrendel6 a Kbt, 142. S (1) bekerzd6se alapjan kdteles dokument6tni

a

teljersitesi igaz:ol5s kidllitas6ra jogosult szemelyenek megvdltozdsa nem mincisul
szerz6d6sm6dosit6snak

szerz6des teljesit6sere vonatkoz6 adatokat, ennek kereteben krrteles ellenorizni 6s

dokumentdlni azon szerzod6ses kotelezettsegek teljesit6s6t, amelyeket a
kdzkreszerz6si elj6r6sban az ertekeles soriin figyelembe vett, valamint minden, a
szerz6d6sben foglaltakt6l elt6ro teljesit6st, annak okait 6s - adott esetben - a
szenzod6sszeg6ssel kapcsolatos ig6nyek ervenyesit6set.
6,4

l\

Megrendelo kciteles a K6zbeszerzlsi l-lat6sdgnak bejelenteni, ha a Szolg6ltat6
szerzod6sers kdtelezetts6g6t srilyosan megszegte 6s ez a szerz6des
felmondSsdho:z vagy el6ll6shoz, k6rt6rit6s kovetelesehez vagy a szerzod's alapjdn
alkalmazhat6 egy6b jogkdvetkezmeny ervdnyesit6sehez vezetett, valamint ha a
SzolgSltat6 olyan magatart5s5val, amelyert felel6s, rdrszben vagy eg6szben a

a

szer:zod6s lehertetlenitl6s6t okozta.

6.5 Felek megSllapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6des bArmelyik rendelkez6se
ut6bb 6rv6nytelennek minosul, a szerz6d6s tobbi 16sjzet 6rv6nyesnek tekintik,
kiveve, ha Felek a szerzod6st az 6rv6nytelen resz n6lkul nem kdtott6k volna meg.

Szolg6ltat6 a jelen szerzod6ssel dsszefugg6sben tudomds5ra jutott
nyilvenoss69ra m69 nem hozott informdct6kert harmadik szem6lynek csak
Megrendel6 el6zetes ir6sbeli enged6lye alail6n adhat 6t, illetve hozhat
nyilvanoss6gra. Szolg6ltat6 ezen kotelezetts6ge megszeges6vel osszefugg6sben

6.6

megrendel6 fel6 kdrterit6si kotelezetts6ggel tartozik.

6.7 lSzolgriltatti nem tanisithat olyan magatartdst, amellyel Megrendel6 penzugyi,
gazdasagj 6rdekeit serten6, vagy vesz6lyeztetne. A Szolgaltat6 a jelen szerzcjd6s
teljeslt6s6vel osszefUgg6sben tudom6sdra jutott Uz:leti 6s egyeb titkot, mes hasonl6
adatrct, inforrn/ici6t k6teles bizalmasan kezelni, azollat kizAr6lag a jelen szerz6d6s
telje:;ites6hez haszndlhatja fel.

6.8 {lzerzcjd6 felek megdllapodnak abban, hogy rnindaddig, amig egymdssal mds
k6zbesit6si cimet nem kozolnek, nyilatkozataikat a kordbban kozolt kezbesit6si
cimrr: hat6lyosan megtehetik.

6.9,4 felek kcitelezetts6get vdllalnak arra, hogy egymiis gazdasdgi tev6kenyseg6hez
kapcsol6d6 minden olyan tenyt, inform6ci6t, nregoldilst vagy adatot, adatb6l
levonhat6 kdvetkeztet6st (uzleti titkot), amelynek a birtok6ba jelen szerz6d6s alapjdn
jutottaUjutnak harmadik szem6lyekkel nem k620lnek, azokat nem adjdk ki,6s nem
teszik hozziiferhet6v6.
6.10 Szolgdltat6 vdllalja, hogy ha csod-, felszdmoldsi, vagy v6gelszdmoldsi eljdr6s
hatdlya al6 kerUl, vagy ha c6gadataiban olyan v5ltoz6s kovetkezik be, amely jelen
szer::6d6s teljesites6t 6rinti (pl.: szekhely, telephely', fi6ktelep, banksz6mlasz6m stb.
v6lto:zik), akkor err6l a Megrendelot irasban, a vdltozAs bekovetkrezt6tol szamitott 15
(tizendt) naptdri napon belUl ertesiti.

6,1 1 Szerz6drj felek a jelen szerzod6ssel kapcr;olatos nyila ,lozatok megt6tel6re
jogosult kapcsolattart6kk6nt az aliibbi szemd:lyeket jeldlik meg:

Megrendel6 oldal616l:

Keringerr Zsolt

Szolg6ltat6 olclald16l:

l(ov5cs R6bert

fax:

94t520-221
94t520-223

tet.:
fax:

94/900-900
94t501-617

Szerz6d6 felek vSllaljdk, hogy a kapcsolattarldk szem6ly6ben bekovetkez6
esetleges v5ltoz6st irdsban kozlik egymas$al. Az ir6sbeli kozlds k6zhezv6teleig a
korilbban megjelolt kapcsolattart6 tehet hat6lyos jognyilatkozatokat,
Az al6ir6 term6szetes szem6lyek polgdri jogi felel6ssegUk ismerd6ben 6s tudataban
kijebntik, hogy rendelkeznek
jelen szerz6d6s alAirAsithoz szuks6ges
felhatalmazetiokkal.
6.112

a

6.13 vdllalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6des mellekletet kepezo, az 6llam hiiztart5sr6l
szok5 2011.6vi CXCV. torveny 41.S (6) bekezdelseben es 50.S (1) bekezdes c)
pontjdban foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alaplAn a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. evi cXCrVl. tdrv6ny 3.9 (1) bekezdes '1. pontja szerinti 6fliithat6 izervezetnek
min6sul.

6.'14 Szerz6dcl felek

a

vitds k6rd6seket els6sorban egyeztet6ssel rendezik.

KozvetlenUl nem rendezhet6 jogvita eset6re szerzldo felek

kikotik

a

Szombathelyi Verosi Bir6sag, illetve

illek!kess696t.

a

-

hatesk6rt6l fUgg6en

-

Szombathelyi Torv6nysz6k

ti

Szombathely Megyei Jog0 V5ros Onkormdnyzata kotelezetts6gvallaldsi,
ellenjegyzesi utalvdnyozdsi es 6rvenyesit6si eljdr5s6r6l szolo 412014. (XI.17.) sz6mrj
polg6rmesteri utasltirs alapj5n jelen szerz6dris al6it'as;ara lll6s Kdrroly alpolgermester
6.1

jogcrsult.

6.1€i Az aldbbiakban felsorolt mell6kletek jerlen Sz:erz6d6s elv6laszthata an r6sz6t
k6pezik:

l. szdmtntelleklet:

i2. szAml

mell6klet:

szakmai-mtiszakispeciFikdcio
tArgyalesi jegyz6kOnyv

6.17 Hatdlvba l6pes:
Jelen szerzod6s mindk6t fel eltali alair6sa napj6n lep hat6lyba.

Jelen szez6d6s kdzbeszerz6si elidrds
szerz6d6sben foglaltakt6l elt6r6 aj6nlatot
szab6lyozott k6rd6sekben Kdzbeszerz6si
vonatkoz6 egy6b jogszab6tyi rendel
0gyleti akaratukkal mindenben
j6vdhagy6lag alSirtdk.

/ekent j6tt l6tre; Megren(el6 a jelen
kivdnt tenni. A szerz6ddsben nem
ry 6s a Polg6ri Torv6nykrinyv 6s a
az irAnyad6ak, Fenti szerzodest, mint
szerz6d6 felek
niai napon

a

Kov6cs R6

$P.n.
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A kotelezettsegvSllaldrst pdnziigyileg ellenjegyezte:
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