Vd lla

lkozrlsi szerz6d6s

arnely ldtrejdtt egyr6szrol a

Szombathely Megyei Jogri Vrlros Onkorminyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
K6pviseloje: Dr. Puskiis Tivadar polg6rmester
Tel.:+36-94/520-100
Telefax: +36-94 I 520-264
Banksz6rnla szdtna: I 09 I 800 1 -00000003-253 003 59
7 43231
Adosz6rna: 15733658-2- I 8
(a tovribbiakban, mint Megrendel6)

Allamhaztaft6si egyedi azonosit6 1AUftl:

masrdszrol az

ABC Group Ing.atlan Fejleszt6

6s - Uzemeltet6

Korlftolt Felel6ss6gii Tdrsasr{g

Szdkhely: 2124 Ujlengyel, Petofi Siindor utca 48.
C6gj egyzdks

zim:

I3

-09 - 1 7 3 9 0

Ad6sz6m: I 3098030-2-l
Banksz6mlasz6rn:

Telefon: +36-30

1I

193

1

1

3

600006-00000000-39634
-8096

I

75

Fax: +36-ll319-2541
E,-mai I : stacho.balazs@gmail.com
Kepviseli: Stach6 Bal6zs Andr6s ligyvezeto
(a tov6bbiakban. mint Vr{llalkoz6)

(egylittesen: Felek) kdz<itt az aluliroft helyen 6s napon a k6vetkezo felt6telekkel:

l.

A szerz6d6s tirgya

1.1. A Felek rdgzitik, lrogy a Megrendel6, mint aj6nlatkdrit

,,a Szent Mdrton Terv

II.

iltemdhez kapcsol6d6

,ldrdanyi Paulovics Istvan Romkert fejlesztdsdre vonatkozd engeddlyezdsi ,!s kiviteli tervek elk,lsz[tdse"
t6rgyban a kcizbeszerzdsekrol szolo 2015.6vi CXLIIL tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) alapj6n
lefolytatott nyilt kdzbeszerzdsi elj6r6sban hozott ddntds6nek megfeleloen a VSllalkoz6val kdt
szerzod6st.

A

kcizbeszerz6si eljrir6s sor6n alkalmazott 6rl6keldsi szempontokra tekintettel V6llalkozo ajfnlatinak
6rtdkeldsre kerijlo elemei az alitbbiak:

R6szszempont

l. Ajrinlati

2.

A

Mesai:in16s

6r (HUF)

26612013.

88.040.000.-

(VII.Il.) Korm.

rend. szerint

E

vagy

ezzel

egyen6ftekri jogosultsriggal rendelkez6 teryez6 alkalmassilgi
felt6tdtelkdnt eloirtakon feltili, mriemldkekkel kapcsolatos 6pit6si
beruh6z6sokkal kapcsolatos tervez6si szakterilleten szerzett
szakm ai tao asztalata

3. A

26612013.

(h6

36 h6nap

nao)

(VII.1l.) Korm. rend. szerint E vagy ezzel

egyendrtdkii jogosultsriggal rendelkez6 tewezo rendelkezik
vil69ordks6gi teriiletre vonatkoz6, vagy vil6gdrdks6g-jeldl6ssel
kapc so ato s szak m a i tap asztal allal ( i ee n/ne m )

igen

I

1.2.

A

Viillalkoz6 az igdrryell feladatok elldt6sdt - a Megrendel6 igdnyeit figyelembe v6ve, a jelen

szerzoddsben r ogzitett
1.3.
I

.4.

A

fe ltdte I ekke

I - v6l I alj a.

szerzodds tiirgya: epitdszeti tervez6si szolgdltat6sok elvdgzdse.

A teljesitds helye:

Magyarorsziig, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.

A tervezett 6pit6si munk6kkal drintett Szombathely, beltertileti fijldrdszletek :
A szerziid6s id6tartama:
A teljesit6si vdghat6rido: 201 8. I 0. 1 5.
2,

5997

ll

hrsz., 6009 hrsz.,

R6szhat6rid6k:

I'

r6szhat6rid6: A V6llalkoz6 kciteles a geoddziai felm6rdsdt 6s v6zlattervet
elk6szfteni 1egkds6bb a
szerz6ddskcit6st kdveto 45 napon beltil.

II'

rdszhat6rido: engeddlyezdsi tervdokument6ci6 Megrendelonek tdrtdno 6tad6sa:
a szerz666skcit6st
kciveto 90. napon beliil. Az elk6szitett engeddlyez6si tervekrol a Megrendelo
6ltal meghivott

III'

IV'

szemdlyek rdsz6re bemutat6 tart6sa.

a Megrendelo az engeddlyes szintii terveket, el6zetes tervezcii kdlts6gbecsldst
j6v6hagy6sra, vdlemdnyezdsre a Mtieml6kvddelmi hat6s6g
szi,m6ia megkiildi. A
Miieml6kvddelmi hat6srig j6vrlhagy6srlt k6vet6en a vdgleges eng-eddlyezdsi
rervdokumentrici6
6pitdsi hat6s6ghoz tortdn6 v6llalkoz6 6ltati uenyrilEsa: ; Mlemldkvddelmi hat6srig
rdszhat6rid6:

j6v6hagy6srir6l sz6l6 6rtesitds kezf'rez vdteldtol szrimftoti
5 napon beliil.
v6ghat6rido: a teljes k<irti kiviteli tervdokumentiici6 Megrendelonek t<irtdn6
6pitdsi enged6ly kiadris:it kcivet6

A vrillalkoz6

l5 napon beliil.

a tervez6si munka sordn el6teljesitdsre

3. Vrillalkozrisi

ritadiisa: a jogeros

jogosult

dij, fizet6si feltdtelek

3'1' A Felek meg6llapodnak abban, hogy a v6llalkoz6t az 1.3. pontban megjekilt feladatok ellitrisii6rt
osszesen 88.040.000,- Ft +

vrlllalkozrisi dij illeti meg.

27y, 6fa, azaznyolcvannyolcmilli6-negyu.n"ri, forint + 27%o afamdrtdkti

A v6llalkoz5si dij tartalm azza a felhivrisban 6s a dokumentilci6ban meghat6rozott
valamennyi feladat
ellen6rtdkdt. A vSllalkozrisi dij emellett tartalmazza a szerzod6sszerfi
teljesft6shez sziiks6ges,

a

feladatleirasban meghat6rozott mennyis6gi 6s min6sdgi elviir6sok szerinti
valamennyi kciltsdget. A
v6llalkozrisi dij tartalmazza tovdbbi a sierzbijogr6isz6l6 1999. dvi
LXXVI. tdrvdny 42. g (l)
bekezddse szerinti felhasznrikisi dij at

A szimla kifizetds6nek feltdtele a Megrendel(5 6ltal a16irt, a szerz6ddsszerii teljesitdsre vonatkoz6
teljesitdsigazolis. A teljesitdsigazol6st 2 (ketto) pdld6nyban kell elkdsziteni.
kdt mrisolati pdld6nyban kell benyfjtani.

A szimllt egy eredeti

ds

Ut6lagos szdmszaki-, mennyis6gi-, 6s miiszaki 6szrevdtelekre val6 hivatkoz6ssal
a vallalkoz6i dij 6s
hatrirido nem m6dosfthat6.

a

Az ifialinyitr fedezetet ny0jt
sziiksdgesek

az l.

megval6sit6sithoz.
6rv6nyesfthet.

A

mindazon munkiik elv6gz6sdre 6s felmeri.ilo kolts6gekre, amelyek
pontban meghat6rozott munk6k szerzrlddsszerii, szakszeli ds komplett
vrillalkoz6 a szerz6ddses 6ron feliil semmilyen cfmen tdbbletkciltsdget nem

Abban az esetben, amennyiben a Vrillalkoz6 aviilalkozoi dijat alulprognosztiziita,
az ebb6l ered6
pluszkdltsdgeket, kiadiisokat stb. nem hrirfthada iit a Megrendelore
6, .i n", mentesfti a teljesit6si
kdtelezettsdg al6l. A nett6 viillalkoz6si dijon feli.il a Megrendelovet szemben
csak aziiltaliinos forgalmi
ad6 (6fa) drvdnyesftheto. A sz6mlitzirsfua 6s a pEnziigyi teljesft6r.. .gy.b"kben
a teljfsitds
id6pontjrlban hat6lyos 6fa szab6lyok ds rifa %o alapjilnkerulh'et sor.

3'2

A V6llalkoz6 h6rom reszszitmli-J.ds egy vdgszriml6t jogosult benyrijtania k6vetkez6
szerint:
l' r'szszimla: A geoddziai felmdrds 6s viizlatterv elkeszitesei, Megrendelonek titemezds
trrrtdn6 itad3sii,
valamint a szakmai teljesit6sigazol6s kiad6srit kcivetoen. A rlszsz(tmla risszege
a nett6

ellenszolgiilt atds 7 0 oh-a.

Il'

r€szszdmla:

A

Vrillalkoz6 az enged'dlyez6si tervek Megrendelonek tdrtdno iltadrlsdt. valamint

a
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szakmai teljesitdsigazol6s ki6llit6s6t krivet6en jogosult
dsszege nett6 ellenszolgriltat6s 50 yo-a.

a

ftszszitml6t benyrijtani.

A

rdszsziimla

III' rdszszlmla: A Vrillalkozo avegleges enged6lyezdsi tervdokument6ci6 dpftdsi hat6s6ghoz t6rtdn6
Tervezo 6ltali benyfjt6s6t, valamint a szakmai teljesft6sigazolils ki6llft6s6t kdvetoen jogosult
a
rd'szszimlirt benyfjtani. A rdszsziimla dsszege a nett6 ellenrrolg,iltut,ir 20 %o-a.
Vdgsz5mla: A Vrillalkoz6 vdgsziimla kirillit6s6ra jogosult a kiviteli tervek
elk6szitds6t 6s iitadiis6t 6s a

szakmai teljesit6sigazol6s kiad6srit kovetoen. A vdgszrimla cisszege a nett6 ellenszolg6lt
at6s 20 yo-a.

A szimlindsra a leigazolt teljesitdst kdvet6en keriilhet sor. A teljesftdst igazol6 okirat a sz1mla
mell6kletdt kell, hogy kdpezze.A vdgsz6ml5t azeliSlegszdml6val cs<ikkentett rn'drtdkben
kell ki6llitani.
A szimlinisra a leigazolt

teljesitdst kdvet6en van lehet6s6g.
mell6kletdt kell, hogy kepezze.

A

teljesftdst igazol6 okirat

a

szitmla

A fizetdsi feltdtelek:

A Megrendelo

a sz6mlik szerintiellenszolg6ltatrist a Ptk.6:130. (1)-(2) bekezdds6nek
megfelel6en
$

banki 6tutakissal fizeti ki.

135. $-rinak (l) bekezddse alapjrin a Megrendelo a szerzodds teljesitesdnek
elismerdsdrol
(teljesitdsigazol6s) vagy az elismerds megtagadris6r6l legk6s6bb a Vrillalkoz6
teljesitdsdt6l vagy az
err6l sz6l6 frrisbeli 6rtesitds kdzhezvdteldtol szimitott tizenot napon beliil fr6sban

A Kbt'

k6teles nyilatk-ozni.

3.3.

Irrinyad6 jogszab6lyok:
a) az iitalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. dvi GXXVII. t6rv6ny;
b) az rillamhdilartisrol sz6l6 2011. 6vi CXCV. trirvdny;
c) az 6llamhaztart6sr6l sz6l6 trirvdny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 36g120ll.

3.4.

(xII.

31.) Korm. rendelet.

Vdllalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzod6s teljesitdsdvel cisszefiiggdsben
olyan
kdltsdgeket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont ka)-kb) alponda szerinti
feltdteleknek nem
megfelelo tiirsasiig tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a Vrillalkoz6
ad6kdteles jdvedelmdnek
r

csdkkentdsdre alkalmasak.

3'5'

Vrillalkoz6 a szerzodds teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t
a Megrendel6

szitmina megismerhet6v6 teszi ds a 9.5. pontban meghat6rozott
i.igyl etekro I a Megrendel 6t halad6ktalanu I 6rtesf ti.

1ukut. 143. g (3) bekezd6seizerinti)

3'6' A Kbt' 135. $-6nak (l) bekezddse alapjiin a Megrende16 a szerz6d6s

teljesitds6nek elismer6s6r6l
(teljesitdsigazol6s) vagy az elismerds megtagad6srir6l legk6sobb ay6llalkoz6
teljesit6s6t6l yagy az
errol sz6l6 ir5sbeli drtesftds kezhezvdteletol sz6m(tott tizenot napon beliil iriisban
kot"l", nyilatfozni.
A Kbt. 135' $-rinak (2) bekezd6se alapjiin, ha a Vrillalkoz6 irisbeli drtesit6sdre (kdszre jelent6s) a
Megrendelo a szerzodesben az iltadds-6tvdteli elj6r6s megkezddsdre meghat6rozott
hatririd6t k6vet6
tizencit napon beliil nem kezdi megaziiladiis-ritvdteli eljrinist, vagy megkezdi,
de l5 napon beltil nem
fejezi be, a vrillalkoz6 kdr6s6re a terjesitdsigazol6st kotiles kiadni.
A 322/2015' Korm. rendelet 31. $-rinak megfelel6en az ellenszolgriltatris kifizetdsere csak az adott
munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesitdsigazol6s ki6llitrisrit kriveioen kertilhet
sor.

3

'7

'

A Megrendelo a Kbt. 135.

$ (6) bekezddsdnek megfelel6e n a szerzldd,sen alapul6 ellenszolg6ltat6sb6l
eredo tartozds6val szemben csak a jogosult riltal elismert, egynemti ds lejrirt
krivetel6s6t {zamithatja

be.

4.
4 '1

A Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

'

A Megrendel6 kdtelezettsdge a jelen szerzldes alilirifjdt kciveto 3 (h6rom) munkanapon beltil
minden
olyan adat, informiici6 6s dokumentum iitad6sa, amely a Yiilalkozd feladatainak szerzoddsszerri
ellat6sdhoz sziiksdges, olyan m6don, amely azonosithat6vri teszi az ttadottdokumentumokat,
illetoleg
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ellenorizhet6en igazolja a Yillalkoz6 fel6 trjrtdnt adat- 6s informiici6szolg6ltatris tartalm6t. A
Megrendel6 kciteles a jelen szerzodds teljesit6se szempontb6l fontos munkakort bet6lto munkatdrsait
kijeldlni 6s a V6llalkoz6val val6 folyamatos kdzremtikoddstikrol gondoskodni.

4.2.

Megrendelo kdtelezetts6get v5llal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sit6sitt celzo vrillalkoz6i
munkav6gz6shez kdsedelem ndlkiil meghozza a sztiks6ges dcintdseket, egyetdrt6se eset6n j6v6hagyja
az el6 terjesztett dokumentumok tartalmdt, illetve ellenvetds eset6n kifog6sait ir6sban, indokol6ssal
ell6tva kdzli V6llalkoz6val. A tov6bbitand6 dokumentumokat
azok tartalmiival val6 egyet6rt6se
eset6n
faxon, illetve post6n megkiildi az drintettek r6sz6re, azokban az esetekben amikor arra

-

-

V6llalkoz6 felkdri.

4.3. A

V5llalkoz6 koteles

a

Megrendel6 figyelmdt ir6sban felhfvni az esetleg cdlszerLitlen, vagy

szakszertitlen utasit6sra. Ha a Megren deli5 az utasit6shoz az irisban rdgzitett figyelmeztetds ellen6re
is ragaszkodik, rigy az utasitasb6l eredo k6rok Megrendelot terhelik.

4.4. A Megrendel6

a szerz6d6s teljesit6se sor6n sztiletett valamennyi, az Szjt. hat6lya al6 tartozo mi.
els6sorban a tervek sajSt tevdkenys6gi k<ir6n beli.il tdrt6n6 korliitlan felhaszniiliisiira szerezjogot. A
Vrillalkoz6 jelen nyilatkozatiwal a munkiik eredmdnyekdnt ldtrejdvo miivek hasznillatdra a
Megrendel6nek kiz6r6lagos jogot ad, korl6tlan idotartamra. A V6llalkozo hozzt\iirul, hogy a
Megrendel6 a m[ivek felhaszn6l6s5ra harmadik szemdly(ek)nek engedelyt adjon, 6s ezzel
osszefligg6sben hozzdjitrul az elk6sziilt anyagok tdbbszcjroz6s6hez, toviibbi dijigeny n6lkiil. A
V6llalkoz6 kifejezeften hozzilirul ahhoz, hogy a szerzbd|s keret6ben iitadott miiveket a Megrendelo
a kds6bbi felhaszn6l6s drdekdben m6dositsa.

5.
5.1

A Vf llalkoz6 jogai 6s ktitelezetts6gei

.

A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s szerinti munkiikat megfelel6 rn6rt6kben megismerte
felm6rte, a szi.iks6ges kiegdszito t6jdkoztat6sokat megkapta, igy a beadott aj6nlata teljes kdrii,

ds
ds

tudom6sul veszi, hogy kizdr6lag a fentiekben rdszletezeltek szerint tarthat csak ig6nyt a vrillalkoz6i
dij5nak megemel6sdre. A nem megfelel6 felm6r6sb6l, vagy egydb, pl, szrimft6si hib6b6l ad6d6 tdbblet
munkat6telek miatt megtdritdsi igdnnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult fell6pni.

5.2.

A V6llalkoz6 aszerzod{stirgydtkdpezi5 munkiikatjelen v6llalkoziisi szerzodds feltdtelei alapjdnvdgzi
el

5.3.

-

a magyar 6s eur6pai uni6s szabv6nyok el6fr6sai szerint

-

els6 oszt6lyri min6sdgben.

A vdgzett munka vitilja esetdn, ha a vizsgitlat eredmdnye a V6llalkoz6

szdmdra elmarasztal6, annak

kriltsdg6t V6llalkoz6 kdteles viselni.
5.4.

A

5.5.

Amennyiben a Megrendelo cdlszertitlen vagy szakszerijtlen utasit6st ad. a V6ltalkoz6 koteles ot erre
fr6sban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel(5 az utasit6siit a figyelmeztetds ellendre fenntartja,
fgy a V6llalkoz6 a munk6t a Megrendel6 utasitiisa szerint, a Megrendelo kockinatira vdgzi el, vagy
viiasztftsa szerint elillhat a szerzoddstol. A figyelmeztetds elmulaszt6s6b6l eredo kdrert a V6llalkozo
a felel6s. A V6llalkoz6 koteles megtagadni az utasft6s teljesites6t, ha annak v6grehajt6sa jogszab6ly
vagy hat6sdgihalilrozat megs6rt6s6hezvezetne, vagy veszdlyeztetnd m6sok szemelydt vagy vagyon6t.

5.6.

A Vrlllalkozo a szerzodds teljesitdse sor6n az MSZ EN ISO 9001 :2009 minosegiriinyit6si tantisitv6ny
alkalmazilsilal vagy az Eur6pai Uni6 m6s tagrillam6b6l szdrmazo, a fentivel egyendrtdkti tan[rsitv6ny
vagy egydb, a fentivel egyendrtdkti int6zked6sek alkalmazdsilal kdteles elj6rni.
A V6llalkoz6 nevdre sz6l6, jelen pont szerinti tanisitv6nyok vagy az Eur6pai Uni6 m6s tag6llam6b6l
szdrmaz6, a fentivel egyendrt6kti tanfsitvdnyok egyszerii m6solat6t vagy egy6b, azon fentiekkel
egyen6rtdkri intdzked6sek bemutatSsa jelen szerz6d6s elv5laszthatatlan melldklete.

V6llalkoz6 koteles munkrij6t olyan gondosan megszervezni, hogy minden eloreliithat6 akaddly
idoben megsztintethet6 legyen ds ennek 6rdek6ben Megrendel6 figyelm6t ezen akadiilyoztat6sokra
id6ben felhivja.
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5.7

.

Alv6llalkoz6k, teljesit6si seg6dek, az alkalmas sdg igazol1s6hoz bemutatott, ds az drtdkel6si
rdszszempontra megajiinlott szakemberek, egydb k<izremtikddok (a tovribbiakban: alv6llalkoz6)
igdnybevdtele:

5.7 .1

.

Az alvrillalkoz6i teljesitds cisszesiteft ardnya nem haladhatja meg a szerzodds 6rtdk6nek 65oh-6t.
Az alvrillalkoz6knak a szerz6d6s teljesit6s6ben val6 r6szvdtele ardnyit azhatirozzameg, hogy
milyen ar6nyban r6szesiilnek a szerzodes 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlktil sz5mitott ellen6rt6kdb6i.

5.7.2. A

Vrillalkoz6 a teljesitdshez akozbeszerzdsi eljrir6sban az alkalmass6grinak igazoliisiiban r6szt

vett

a

65. $ (7)

szervezetet
Kbt.
bekezddse szerint
elj6rrlsban bemutatott
kdtelezettsegvrillaldsnak megfeleloen, valamint a Kbt. 65. (9) bekezdds6ben foglalt esetekben
$
6s m6don kciteles ig6nybe venni, valamint k<iteles a teljesitdsbe bevonni az alkalmassrig
igazolisithoz bemutatott szakembereket.

E

az

szervezetek vagy szakemberek bevoniisa akkoi

maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be miis (idedrtve az iltalakulis, egyestil6s, sz6tv6l6s
0tj6n tdrtdnt jogut6dl6s eseteit is), ha a VSllalkoz6 e szervezet vagy szakember ndlki.il vagy a
helyette bevont
szervezettel vagy szakembenel is megfelel - amennyiben a kcizbeszeiz1si

ij

eljiiriisban az adott alkalmass6gi krivetelm6ny tekintetdben bemutatott udatok alapjin a
Megrendel6, mint aj6nlatk6ro szrikftett e az eljdrdsban

reszi-

vevo gazdasrlgi szereplok

szitiit,

az

eredeti szervezetekkel vagy szakembenel egyendrt6kii m6don megfelel - azoknak az
alkalmassiigi kdvetelmdnyeknek, amelyeknek a V5llalkoz6 akdzbeszeridsi eljilrrisban azadott.
szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.

5.7.3. A

V6llalkoz6 aszerzbd|,s megkiitdsdnek id6pontjiiban, majd - a kds6bb bevont alv6llalkoz6k
tekintet6ben - a szerz6dds teljesft6sdnek idotartama alatt kdteles el6zetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely r6sz vesz a szerz6dds teljesft6sdben, 6s - ha a
megel6zo kdzbeszerzesi elj6nisban az adott alv5llalkoz6t mdg nem nevezte meg - a bejelent6ssel
egytitt nyilatkozni vagy az drinteft alvrlllalkoz6 nyilatkozat6t benyfjtani arr6lls, hogy az 1ltala
igdnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem iill a megel6z6 kdzbeszerzdsi ili6r6sban el6irt [izrlr6 okok
hat6lya alatt.

5.7.4. A teljesit6sben
6

rdszt vevo alviillalkoz6 nem vehet igdnybe az alviillalkoz6i szerzodds 6rt6k6nek

5%- 6t meghal ad6 mdrtdkben tovribbi kdzremtik6d6t.

5.7.5. A kdzbeszerzdsi

eljrirrisban az €,rt1kel6si r6szszempontra megaj6nlott, 5.8. pont vagy 5.9. pont
szerinti szakember helyett akkor vonhat6 be m6s szakember, ha a V6llalkoz6 altii bevont rij
szakember az etedeti szakemberrel egyendrtdkri m6don megfelel a V6llalkoz6 ajdnlata szerinti
szakmai tapasztalatnak. A szakember ilyen m6don trirtdno cserdje esetdn a V6llalkoz6nak be kell
mutatnia az tj szakember r6szletes szakmai Ineletrajzil-.

5.8'

A V6llalkozS iiltal a szerzbdl,s teljesit6s6be bevont Stach6 Baliizs Andriis E vagy ezzel egyenert1kli
jogosultsriggal rendelkez6 tewezo miiemldkekkel kapcsolatos dpit6si beruhfuisokkal kapcsolatos
tervezdsi szaktertileten szerzefi szakmai tapasztalata: 3 dv.

5.9. A V6llalkoz6

rlltal a szerzodes teljesitdsdbe bevont Fehdrvdry Rudolf e vagy ezzel egyenertdkii
jogosultsriggal rendelkez 6 tervezl rendelkezik vil6gdrriksdgi tertiletre vonatkozo, vagy villgtir6ks6gj e 6 I 6sse I kapcso atos s zakmai tap asdal attalt .
I

I

5'10. A Vrillalkoz6 szavatolja, hogy az Szjt. hat5lya al6tartozo tev6kenysdg elliit6sa

sordn csak jogtiszta

term6ket ad it a Megrendelonek, azaz az iiadott termdk (mrl) valamennyi r6sze vonatkoz6s6ban a
Vrillalkoz6 a szerzoi jogok jogosultja, igy azt jogszeriien ruhizza 6t a Megrendel6re.

6. Szerz6d6st biztosft6 mell6kkiitelezetts6gek

6.I.

Kdsedelmi kotbdr:

I A V6llalkoz6
aj6nlatdnak megfeleloen
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V6llalkoz6 aPtk.6:186. $-6nakmegfelel6en k6sedelem esetdre minden k6sedelmes naptArinap ut6n,
a kdsedelembe es6s id6pontj6t6l a tdnyleges teljesitds napjdig a szerzod6s szerinti, iiltaldnos forgalmi
ad6 ndlkiil sz6mitott ellenszolg6ltatis 1 %o-alnapt6ri nap m6rt6kii k6sedelmi k6tbdr fizetdsdt vdllalja.
Megrendelo a kdsedelmi kdtbdr 6sszeg6t maximum 30 nap kdsedelemig drvdnyesiti. A 30 napot
meghalad6 k6sedelem eset6n - a k6sedelemb6l eredo 6s a k6sedelemmel okozott kiirok megtdritdsere
vonatkoz6 Megrendel6i igdnyeket nem drintve - Megrendelo fenntartja a szerz6d6s rendkiviili
felmondiis6nak jog6t, mivel a 30 napot meghalad6 k6sedelmet a felek s0lyos szerzod€sszegdsnek

tekintik.

6.2.

Meghiisul6si kdtb6r:
A szerz6d6s a Vrillalkoz6 drdekkdrdben felmeriil6 olyan okb6l tdrtdn6 meghirisul6sa eset6n, amelydrt
felel6s, a Vrillalkoz6 a Ptk. 6:186. $-5nak megfeleloen a szerz5dds szerinti, illtal6nos forgalmi ad6
n61kii1 sz6mitott ellenszolg6ltatSs 30 Yo-dnak megfelelo m6rt6kben meghifisuliisi kcitbdr fizet6sdt
vSllalja. A szerz6d6s akkor tekinthet6 meghirisultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesitdst jogos/m6lt5nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesit6s kizitrilag a V6llalkoz6 drdekktirdben felmeriilt okb6l lehetetleni.il el
- 30 napot meghalad6 k6sedelem eset6n Megrendelo 6l a rendkiviili felmondiis jogrival.

6.3.

A kotbdr 6rv6nyesit6s6nek m6dja:

A

Megrendelo kotb6rig6ny 6rv6nyesit6sre vonatkoz6 egyoldahi irrlsbeli jognyilatkozatiinak - az ok

megiel<il6s6n tril - rdszletesen tartalmaznia kell a kritb6r drv6nyesitdsdt megalapoz6 tdnyeket, valamint
a kotb6rez6ssel6rintett tevdkenys6gek megjel6l6sdt. A Megrendel6 az 6rv6nyesithet6 kdtbdrt jogosult

a fizetend6 ellendrt6kb6l visszatartani, vagy az adott megrendelds teljesit6sdnek igazolis6t a kotbdr
megfi zet6s6ig megtagadni.

6.4.

Teljesitdsi biaositdk:

A V6llalkoz6 a teljesftds biztosit6kakdnt a szerz6dds szerinti, 6ltal6nos forgalmi ad6 ndlktil sz6mitott
ellenszolgiiltatbs S%o-itnak megfelel6 mdrt6kri teljesft6si biztositdkot bocs6t rendelkezdsre. A teljesit6si
biztosit6k a V6llalkoz6 viiasztirsa szerint a Kbt. 134. $ (6) bekezd6s6nek a) ponda szerinti
form6ban biztosfthat6, amelyet legkds6bb a szerzodds hatrllybaldpdsdig kell rendelkez6sre bocs6tani,
illetve igazolni. A teljesit6si biaositdk rendelkezdsre bocs6t6sa a szerz6dds hat6lybal6p6sdnek
feltdtele. A teljesitdsi biztositdknak a teljesitdsi hat6rido utols6 napjiit kriveto 30. napig 6rv6nyesnek 6s
lehivhat6nak kell lennie, illet6leg rendelkezdsre kell 6llnia.

-

6.5.

-

B6rmely nem szerz6d6sszerti teljesit6s jogfenntart6s ndlkiili elfogad6sa a Megrendelo rdszer6l nem
6rtelmezheto joglemond6sk6nt azon ig6nyekrol, amelyek a Megrendelot a szerz6ddsszeg6s
kdvetkezm6nyekdnt megil letik.

7.

Egy6b szerz6d6ses felt6telek

7.1. A

V6llalkoz6 elfogadja az Allami Sz6mvevoszdk, a Kormiinyzati Ellenorzdsi Hivatal, tov6bb6

a

-

t6mogat6s felhaszniil6siinak ellenorzdsdre feljogositott szervezetek ellenorzdsijogosultsrlg6t, illetve
a krizp6nzek felhasznSl6silnak nyilv6nossiig6r6l sz6l6 rendelkez6sek 6rtelmdben a megkdtend6
szerzodds ldnyeges tartalmira vonatkoz6an a tdjlkoztalitst iizleti titokra hivatkoz6ssal nem tagadja

-

meg 6s e kcivetelmdnyeket

a

szerzod1,s teljesit6s6be bevonni

kfv6nt valamennyi alv6llalkoz6val

szemben is 6rv6nyesiti.

'7.2. A

Felek tudomilsul veszik, hogy a Kbt. 43. $ (1) bekezddsdnek d) pontja alapj6n jelen szerzodds
nyilv6nos, annak tartalmiival 6s teljesitdsdvel kapcsolatos tijdkoztatis lizleti titok cimdn nem
tagadhat6 meg.

7

.3.

A jelen szerzodds teljesit6se sor6n a Megrendelo reszerbl a V6llalkoz6 utasit6s6ra, megrendeldsre,
a teljesit6s igazolis6ra jogosult szemdly:

es

Lak6zi Gr{bor vf rosiizemeltet6si osztrllyvezet6
Lev6lcim: Szombathely Megyei Jog[ V6ros Polg5rmesteri Hivatala
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9700 Szombathely, Kossuth L. u. l_3.

Tel.: 06-94t520-192
Fax:06-94/520-264
e-mai I : gabor. lakezi@szombathely. hu

A jelen szerzod6s teljesitdse sor6n a V6llalkoz6 r6sz6r6l
kapcsolattartrlsra jogosult szem6ly:

a

szerz6d6s kapcsdn nyilatkozatt6telre 6s

Stach6 Bal6zs Andr6s figyvezet6
Levdlcfm: 2724 LJjlengyel, pet6fi S6ndor utca 4g.
Telefon: +36-301931 -8096
Fax: +36-1l3 19-2541
e-mai I : stacho.balazs@gmail.com

7'4'

A Vrlllalkoz6 kijelenti, hory e szerz6dds melldkletdt

kepezo, az iilamh6ztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV' tdrvdny 41. $ (6) bekezddsdben ds 50. $ (1) bekeid6s c) pontj6ban foglaltakra
tekintetel ten
nyilatkozata alapifun a nemzetivagyonr6l sz6l6201L dvi CXCVI. t6rv6ny
3. (l) bekezdds L pontja
$

szerinti ritl6that6 szervezetnek min6siil.

8.

A szerz6d6s m6dosftisa

8'l' A

Felek csak

Kbt.

l4l.

$-6ban meghat6rozott esetekben 6s feltdtelekkel m6dosfthatj1k a

-a
szerz6ddsnek a felhiviis,
akozbeszerz6si dokumentumok feltdtelei, illet6leg az aj[ntattartalma
alapjrin
meghatdrozott rdsz6t.

8'2' A Felek rcigzitik,

hogy nem min6stil a szerzbdds m6dositiisnak a 7.3. pontban meghatrirozott
kapcsolattart6 szemdlyben, illet6leg az el6rhetosdgben bekrivetkezett
brirmelyviiltoziis.

9.

Jogviszony megsziin6se

9'l' A szerz6dds

a teljesitdssel, a szerzbdds id6tartaminak lejdratiival, b6rmelyik f6l jogut6d
n6lktili
a teljesftds lehetetlenn 6 villisilal, illet6leg azonnali hatrilyri
feimond6isal sztinik meg.

megsztindsdvel,

9'2'

B6rmelyik fel jogosult a jelen szerz6ddst azornali hatrillyal felmondani
a mrisik f6l srilyos
szerzbdd'sszegdse eset6n. A srilyos szerzoddsszegds eseteit a g.j. es
a9.4. ponthat1rozza meg.

9.3.

A v6llalkoz6 rdszdr6r a szerzodds sflyos megs6rt6s6t jelenti, ha
a) vrillalkoz6 a teljesitdst jogos/m6ltdnyolhat6 ok netttl megtagadja
b) a teljesitds kizrir6lag a Vrillalkoz6 drdekkdrdben felmeriiliokb6l-lehetetleniil el

c)

9.4.

30 napot meghalad6 kdsedelem eset6n.

A Megrendel6 r6sz6r6l

a szerzodds srilyos megs6rt6s6t

a) az egyittmiikdd6si szabillyoknak a
megsdrt6se,

b) ha

a

Megrendelo

Vrilialko

z6

jelenti
szerzod€sszerti teljesit6sdt lehetetlenn6 tev6

a

Vrillalkoz6 fizet6si felsz6litrisa ellendre esed6kess6 v6lt fizetdsi
kdtelezettsdgdnek neki felr6hat6 m6don az esed6kess6gi idopontot koveto
60 napot meghalad6an

sem tesz eleget.

)'5'

Megrendelo jogosult 6s egyben kriteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiksdges
olyan hat6ridovel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ellltrisrir6l gondoskoini
tuijon -, ha
a) a V6llalkoz6ban kiizvetetten vagy kcizvetlenil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdp". ,r.*"r"t,
amely tekintet6ben
fennrill a Kbt.62. $ (l) bekezdds k) pont kb) aipond6ban *e[hut,irozotr feltdtel;
b) a vdllalkoz6 k<izvetetten vagy kdzvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni i6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben .vagy szem6lyes joga szerint jogkdies szervezetben,
amely
tekintet6ben fennrill aKbt.62. $ (l) bekezd6s k) ponf kb) alpontjribarimeghatrirozotr
felt6tel.
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'6'

A Kbt'

143 ' $ ( 1) bekezddsdnek megfelel6en a Megrend elii
ban foglaltak szerint - aszerzldlstol elillhat, ha:

a)

a

szerzoddst felmondhatja, vagy - a ptk.-

felt6tlentil sztiksdges a szerzbd€s olyan ldnyeges m6dositiisa, amely esetdben
a Kbt. l4l . g alapjrln
rij kcizbeszerz6s i e lj 6riist kel I lefolytatni ;

b) a v6llalkoz6

nem biaositja a Kbt. 138. $-6ban foglaltak betartils6t, vagy aVrillalkoz6
szemdly6ben
drvdnyesen olyan jogut6dlis kOvetkezettbe,u."ly nem felel meg a r6t.
r:q- $-aban foglaltaknak.

9'7'

Megrendel6 kdteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - att6l el6llni, ha a
szerzbdds megktitdsdt kcivet6en jut tudom6sdra, hogy a V6llalkoz6
tekintetdben ak1zbeszerzesi etlaras
soriln kizdr6 ok rillt fenn, 6s ezdrtki kellett volna iimi akozbeszerzesi
eljrirrisb6l.

9'8'

Ha a Megrendel6 a v6llalkoz6si szerzoddst a fentiek alapj6n felmondja, fgy
a V6llalkoz6 ds a
Megrendel6 kdz<itt elsz6moliisijogviszony keletkezik. A Megrendeto
retmei"a Vrillalkoz6 6ltal a

felmondrisig szakszer[ien 6s megfelelo minosdgben elvdgzet feladatokat
iitveszi 6s ellendrtdkdt a
v6llalkoz6nak megt6rfti. A Megrendel(5 az el6zo m6dszeriel 6tvett 6s felmdrt
munkilk ellendrtdkdb6l
levonja azt akiritt, amely ahibris vagy szakszenitlen munkareszek kijavitas6b6l,
illetve m6s viillalkoz6
munkiiba tdrtdn6 bevonris6b6l erednek.

10.

Zir6

rendelkez6sek

10'1' Jelen

szerz6d6s kizdrllag a felek 6ltal alilirt meg6llapod6s ritj6n m6dosfthat6.
Sz6beli m6dosit6s,
nyilatkozat, mell6k- vagy hritt6r-meg6lrapodris drvznyteren.

l0'2' A Felek

megiillapodnak abban, hogy a krizdttiik felmeriilo esetleges jogvitrit
- fokozott
"
egyiittmtik<iddsi kdtelezettsdg mellett tiirgyaldsos titon pr6b6ljrili
meg rendezni,

eredmdnyelensdge_ esetdre a jogvita elddnt6sere hatask6rt6l
J6r6sbir6srig, illetdleg a Szombathelyi T6rv6nyszdk illetdkess6gdt.

A

-fugg6ln

kik6;k a

ennek
Szombathelyi

10'3'

szerziSdds elv6lasahatatlan melldklet6t kdpezi az ajdnlatreteli
felhiv6s, a kcizbeszerzdsi
dokumentumok (ennek rdszekdnt a r6szletes feladatleir6s), az elj6r6s
soriin feltett kdrd6sek ds azokra
adott v6laszok, apenzigyi-miiszaki iitemezds, valamint ayiilal"koz|
ajinlata.

l0'4'

Jelen szerz6dds magyar nyelven kdsztilt.
szabiiyai drv6nyesek.

jelen

A szerzodds brirmilyen drtelmezdse

esetdn a magyar nyelv

10'5' A jelen

szerziSddsben nem szabSlyozott kdrd6sekben a k'zbeszerzdsekrol
sz6l6 2015. 6vi cxLIIL
tdrvdny (Kbt.), a.Polg6ri rdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. evi v. t<irvdny. (ptk.),
valamint a 3.3. pontban
felsorolt jogs zabilyok rendelkez6se i az ir6nyad6k.

10'6 szombathely Megyei Jogri vrlros Onkorm_5nyzata k<itelezettsdgvdllaliisi,
ellenjegyzdsi utalv6nyozesi 6s
drvdnyesftdsi elj6rrlsar6l sz6l6 412014. (xl.l7.) sziimf polgriimesteri
utasit6s Ziapianjelen szerz6dds
alilirdsdra Illds Krlroly alpolgiirmester jogosult.
11. Hatdlybal6p6s
Jelen szerz(5d6s mindk6t fdl riltali alilirils6nak napj5n l6p hatdlyba.

A Felek a jelen szerzoddst, mint akaratukkal mindenben megegy ez6t clgszer(j al6irasukkal
hagyjdk j6vri.
Jelen szerz6d6s 4 (ndgy) eredeti pdld6nyban k6sziilt, amety6ol-t (egy)-eredeti
p6ld6ny a viillalkoz6t,

(h6rom) p6ld6ny pedig a Megrendelot illeti meg.

3

Szombathely, 2018. .. o\: q.w.\if . .. . .... h6nap .. ... .J.g,. ... napjrin
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