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Szombathety Megyei Jogri Vfros Onkorm ilnyzata
szdkhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
ad6sztma: 15733658-2-18
S zdmlav ezet6 p6nzi n t6zete: Ma gyar A I I amkincst6r
Szitmlaszdma: I 0047 00 4-003397 9 I -000000 1 7
k6pviseli: Dr. Nemdny Andr6s
mint Megrendelo, a tov6bbiakban: Megrendel6
mdsreszrol a(z):
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szdkhelye: 1133 Budapest, V6ci ifi76.3. em.
cegtregy zekszdma: 0 1 -09-6802 1 4
adoszdma: I I 86 | 689 -2 - 4 |
Szitmlav ezet6 pfinzintfizetez Budapest Bank Zrt.
Szitmlaszftma: 10102237 -1287 6000-0 1 003 00 8
kdpviseli: D6csn6 Balogh Zsuzsanna Ilona iigyvezet6
mint Vd,llalkoz6, a tov6bbiakban: Vdllalkoz6

TRI,NECON Tanf csad6

a tov6bbiakban egyi.ittesen ,,Felek" - koz<itt az altlirott helyen 6s napon az alf-},bi
felt6telek mellett.

I" Preambulum

1.

Megrendelo ajanlatk6rokint kozbeszerz6si eljdrdst inditott ,,szombathelyfenntarthatd
ility Plan : SUMP) elkdszftdse" tttrgyban. A
.

j-u-l-ius--.1Q:en,--KE:-124-6.6-1.2929...s2am.qn._kerull

ozbeszer zdsi elj 6r6sban V 6llalkoz6 6rvdnyes ds
tett. Felek figyelemmel a Polg6ri Torvdnykonyvrol

nyeftes aj6nlatot (a tov6bbiakban: Aj6nlat)
sz6l6 2013. 6vi V. tcirveny (a tov6bbiakban: Ptk.) vonatkoz6 rendelkezeseire - kotik meg jelen
v6llalkoz6si szerzod6st (a tovdbbiakban: Szerz6dds)" Felek rogzitik, hogy az aj6nlatk6r6sben,
valamint az Ajhnlattevo nyertes ajhnlathbanfoglaltak aszerzodes tartalmi reszetkdpezik.

A kozbesze rzesi eljhrtts sordn Y6llakoz6 ajhnlattnak allbbi elemei kertiltek drtdkeldsre:

Ar (HUF)
33.300.000.- HUF
alkalmass6gi feltdtel rgazoldsdra bemutatott
szakember ott meghattrozott relev6ns szalcmai gyakorlata
36 h6napon feltili idotartamdnak osszege (minimum 0,

Egyosszegu Nett6 Aj6nlati

M2. a)

maximum tovAbbi 3 !_lrqqpl
M2. b) alkahnass6gi feltdtel igazolils;ftta bemr-rratott
szakember ott meghat ttrozotl relevdn s szakrn ai gyakorlata
36 h6napon feltili idotarlam6nak osszege (minimum 0,
maximum tov6bbi 36 honap)

.36-h64ap

II. A szerz6d6s tirgya

2. A V6llalkoz6 vallalj4 hogy a szerzldes I6rgyti" kepezo Szombathely fenntarthat6
mobilitdsi tervdnek elkdszitdsdt a Preambulumban hivatkozott krizbeszerzdsi eljdrds
Aj6nlattdteli felhiv6sdban 6s dokument6ci6jdban szereplo el6ir6soknak, illet6leg azajilnlatdban
v611alt feltdteleknek megfeleloen elvdgzi.
Szombathely fenntarthat6 mobilit6si telve a TOP-6.4 "l-15 paly|zati konstrukci6 keretdben
k6szi.il el, igy elkeszitds6ndl ir6nyad6ak a TOP-6.4.1-15 pillydzati kiir6s ds annak reszekdnt a
T6mogato Szervezet 6ltal rendelkez6sre bocsdtott dokumentumok. A SUMP kidolgoz6s6t a
,,Thjdkoztat6 a Fenntarthat6 V6rosi Mobilit6si Terv (SUMP) kdszitds6rol" cimu dokumentum
alapian sziiksdges vdgrehajtani, a ,,TOP-6.4.1-15 Fenntarthato v6rosi kozlekeddsfejlesztds"
cimti felhiv6sban meghat6rozott mindenkori feltdtelek figyelembevdtel6vel, a SUMP
elkdszitdsdre a TOP 6.4.1 felhiv6s keretdbenkozzetett sablon formai ds tartalmi elvdrdsai
szerint. A k6szitds sor6n figyelembe kell venni az ,,UTMUTATO - Fenntarthat6 v6rosi
mobilit6si tervek kidolgoz6sa ds vdgrehajtisa" cimu m6dszeftani ritmutat6 eloir6sait, amely a
ko zbeszer zd s i elj 6r6s dokument6cioj 6nak r 6szdt k6pezi.

3"

A V6llalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a Megrendelo

4,

A

a jelen szerzodes alapjttn
keletkezett, szerzoijogi vddelern al6 eso valamennyi alkot6ssal kapcsolatban - az ellendrtdk a
V6llalkoz6 fel6 tort6no megfizet6sdt kovetoen, teriileti, id6beli, m6dbeli 6s mdrt6kbeli
korl6toz6s ndlktjli kizdrolagos felhaszndldsi engedelyt ad a Megrendelonek a szeruSijogr6l
szolo 7999. 6vi LXXVL torv6nyben fbglaltaknak megfelel6en. A Megrendel6 a szerzodes
alapjhn a V6llalkozo itltal 6tadott tervvel kiz6r6lagosan ds szabadon rendelkezik, azokat
korl6flanul l'elhaszndlhatja,hasznosithatja, amelyhez Ajdnlattevo jelen szerz6dds al6,irds6val
ki fej ezette n ho zzitj 6rul.

kizdr6lagos felhaszn6l6si jog a V6llalkoz6 tov6bbi engeddlye ds tovdbbi
iogdijfrzetesi kotelezetts6g ndlktil, idoben, alkalomban ds t6r'ben korl6toz6s n6lkiil kiterjed
ktilonosen a mii harmadik szemdlyel< szhnhra tort6no hozz|ferhet6vd tdteldre, nyilv6nossdgra
hozalal|ra, kiallitdsfua. mdsol6s6rc, terjeszt6sdre, ltdolgozhatosigdra 6s az fitdolgozhatosdg
jog6nak harmadik szemdlyle toltdno iltruhfnhat6shgfna (6tdolgoztat6s), valamint a mri
tobbszorozdsdre, amely rnagiban foglalja a mri k6p- vagy hangfelv6telen rogzitdsdt, illetve
szftmitogeppel vagy elektronikus adathordozora val6 m6sol6sdt, tov6bbh az elozoekben
felsorolt jogositv6nyokat is mag6ban foglal6 tobbszoroz6s jog6t.

5.

A Vdllalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy az trtdolgoz6s, illetoleg

tfidolgoztatds joga

magftban foglalja a mri (mtireszlet) b6rmilyen m6dosit6s6t, megvilltoztatdsttl,fitdolgozhstt.

6.
fe

Vdllalkoz6 feladatht kepezi a kozbeszerzesi dokumentumokban eloirt tartalornmal

ltdtelekke I r eszletezett

fe

I

III.

7.

ds

adatok elvd szd s e.

Megrendeld jogai 6s kiitelezetts6gei

Amennyiben Vdllalkozonak az ajdnlattlteli felliivdsban nem szereplo, a teljesitdshez
sziiks6ges egydb informAciora van sziiksdge, kciteles az informhcio igdny6r<ll Meglendelot
haladdktalanul 6rtesiteni, Megrendelo vdllalja, hogy V6.llalkozo 6ltal eszszerrlen kdrl, a
szerzoddsszerri telj esitdshez sztiksdges minden inform6ci6 t, adatot, nyrlatkozalot,hozzftjdrulilst
a leheto legrovidebb dsszeru hat6r'idon beltil - kdsedelem ndlktil - V6llalkoz6 rendelkezdsdre
bocs6t.

8,

Megrendelo jogosult a V6llalkoz6 tevdkenys6gdt ellen6rizni, de az ellenorz6s a
V6llalkoz6 szerz6ddsszeni teljesit6s6t nem hdtrilltathatja. V6llalkoz6 nemmentestil a feleloss6g
al6l, ha Megrendelo az ellenorzdst elmulasztotta vagy nem megfeleloenvegezte el, 6s nem is
hivatkozhat arra.

IV" Vfllalkozr6 jogai

6s kiitelezetts6gei

9.

V6llalkozo haladdktalanul kclzol Megrendelovel minden olyan kortilmdnyt, amely jelen
szeruodes teljesit6sdt drdemben drinti vagy befoly6solja: V6llalkoz6 koteles a szerzodls
teljesitdsdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetel Megrendelo szttmtra
megismelhetov6 tenni ds Megrendelot haladdktalanul drlesiteni a I(bt. 143. $ (3) bekezd6se
szerinti valamely kcirtilm6ny be6llt6r6l.

0.

V6llalkoz6 a lefolytatott kozbeszerzesi eljttrils alapj 6n megkotott j elen szerzodds, illetve
a Megrendelo utasit6sai szerint koteles elj6rni. Megrendelo utasit6sa nem terjedhet ki a munka
megszervez6sdre, nem teheti a teljesitdst terhesebbd. A Vdllalkoz6 es a Megrendelo a szerzSd6s
teljesitdse erdek6ben a fentieken tul, 6ltal6ban is egyiittmtikodnek. Ennek megfeleloen kello
idoben egym6s rendelkezdsdre bocs6tjdk a sziiks6ges adatokat, valamint gondoskodnak a
teljesitds tovdbbi feltdteleinek megteremt6s6rol. A teljesit6st 6rint6 minden ldnyeges
kortilmdnyrol halad6ktalanul tdjdkoztatjak egym6st. Az egyuttmukcid6si kotelezettseg
Megrendelo vonatkoz6sdban nem jelent tobbletkdtelezettsdg-v6llal6st.
I

11.

V6llalkoz6 felelos a teljesit6shez sztiks6ges elegend6 szttmu ds szaktuddsri szem6lyzet

biztositdsddrt.

12.

a

szerzodds teljesitds6hez jogosult alvilllalkoz6kat ig6nybe venni. A
V6llalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodes megkot6sdnek idopontjaig a Megrendelonek valamennyi
olyan alv6llalkoz6t bejelentette, amely rdszt vesz a szerzodds teljesit6seben, 6s - ha a
megelozo kozbeszerz6si eljir6sban az adott alv6llalkoz6t m6g nem nevezte meg - a
bejelentdssel egyritt nyilatkozott arr6l is, hogy azfitalaigdnybe venni kfv6nt alvdllalkoz6 nem
|llkizftro okok hat6lya alatt.

V6llalkoz6

A V6llalkoz6 a szerzodds teljesitdsdnek id6tartama alatt koteles a Megrendelonek minden
tov6bbi, a teljesitdsbe bevonni kiv6nt alv6llalkoz6t elozetesen bejelenteni, 6s a bejelentdssel
egyritt nyilatkozni arr6l is, hogy az titala ig6nybe venni kiv6nt alviilalkoz6 nem 611 kizdr6 okok
hatiiya alatt.

13. A

V6llalkoz6 a teljesit6shez a kdzbeszeru6si elj6r6s sor6n, az alkalmass6g6nak
rgazol|sdbanrdszt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben es m6don
koteles ig6nybe venni, valarrint koteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmass6g igazolilsilhoz
bemutatott szakembereket, E szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkor maradhat el, vagy
lrelyetttik akkor vonhat6 be m6s (idedrtve az 6talaktI6s, egyesi.ilds, sz6tvdl6s utj6n tort6nt
jogut6dl6s eseteit is), ha aYtllalkoz6 e szewezet vagy szakember ndlkiil vagy ahelyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknal< az alkahnass6gi kdvetelmdnyeknek,
amelyeknek a Vdllalkozo akozbeszerudsi eljfrdsban az adotr szervezettel vagy szakemberrel
egyritt felelt meg. V6llalkozora a kozbeszerzdsi eljdr6s sordn bemutatott szervezetek 6s
szakemberek bevon6sa tekintetdben egy6bir6nt a Kbt. 138, S (4) bekezddse alkalmazando.

14.

Vallalkoz6 a jogosan igdnybe vett alvfllalkoz66rt ugy felel, mintha a munk6t maga
vegezte volna, alv6.llalkoz6 jogosulatlan igdnybev6tele eset6n pedig felelos minden olyan kfuert

is, amely andlktil nem kovetkezett volna be" IIa a V611alkoz6

a

jelen fejezet rendelkez6seit

megszegi, a Megrendelo jogosultaszerzodesszegds krjvetkezmenyeit alkalmazm. A V6llalkoz6

az iitala, alv6llalkoz6i ds alkalmazottai 6ltal okozott k6rdrt teljes felelosseggel taftozik.

E ktjrben a Yiilalkozii kifejezetten kotelezettsdget v6llal arra, hogy a tevdkenysdge folyt6n
ered6 k6rokat teljes konien megt6r'iti. Vrillalkoz6 a Megrendelonek vagy a harmadik
szemdlynek okozott kdrokert feleloss6ggel tartozilc.

15.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a szerzodes teljesitdsdhez szi.iksdges, jogszab6ly
vagy hat6sag ttltal eloirt valamennyi enged6llyel.

16.

Amennyiben a Megrendelo cdlszerritlen vagy szakszeritlen utasit6st ad, a V6llalkoz6
kciteles ot erre ir6sban frgyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelo azutasit6sdt a figyelmeztetds
ellen6re fenntarda, :iagy u V6llalkoz6 a munk6t a Megrendelo utasftdsa szerint, a Meglendelo

kockinatdra vegzi el, vagy vfiasztdsa szerint el6llhat a szerzoddstol. A figyelmeztetes
elmulaszt6s6b6l ered6 kdrdrt a V6llalkozo a felel6s. A V6llalkoz6 koteles megtagadm az
utasitds teljesit6s6t, ha annak vdgrehajt6sa jogszabilly vagy hatos6gi hatirozat megsertdsdhez
vezetne, vagy veszdlyeztetnl mdsok szemdlydt vagy vagyondt.

.

A Vdllalkoz6 - amennyiben kiilfdldi ad6illetos6gri - kcitel es a szerzodeshez arra
vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hatosd"gt6l a magyar
ad6hat6s6g kozvetlenril beszerezhet a V6llalkozon vonatkoz6 adatokat az orszhgok kozotti
j ogsegdly ig6nybevdtele ndlktil.
17

Y. Aszerzdd6s teljesitds6nek hatrirideje, teljesitds helye, m6dja

18, A szerzodds hatdlya a mindkdt fel 6ltal torl6nt alilirastfiol sz|rnitva 450 napig talt. A
Felek a 2, rdszteljesitds 6s a vdgteljesftdsi hat6rid6t fix hat6ridonek tekintik, azaz a
Yfilalkoz6nak ezen hat6rido alattkell azadott2. rdszteljesitdsi 6s a vegteljesitdsi hatd"ridore a
feladatot szerz6ddss zerint telj esitenie.

19.

Rdszhat6rido(k):
1. rdszteljesitds: a SUMP elk6szitds6nek m6dszertandra vonatkoz6 javaslat lead6sa
Ajdnlatkdr6 rdszerc a szerzod.eshaliiyba l6p6sdt kovet6 60 napon beliil (a muszaki
leir6sban foglalt I. rnunkardsz, valamint a II. munkardszhez sziiksdges adatgyirjtdsre
vonatkoz6 javaslat)

2. rlszteliesit6s: a SUMP tdrsadalmi egyeztetdsre bocs6that6 szakertoi villtozatdnak
elkdszitdse a szerzodes hat6lybal6pdsdtol szdmitott 300 napon beliil -fix teljesitdsi
hat6rido-.

Veghatdrido: a SUMP dokument5ci6 t6rsadalmasitdst kcjveto 6s Szombathely
Megyei Jogri V6ros Kozgyul6se dltal elfogadott vdgleges viitozattnak leaddsa
Aj6nlatkdrb rdszdre, a szerzodds hat6lyba ldpesdt kdvet6 450 napon beliil -fix
telj esit6si hatdrido-.

20.

Aj6nlatker6 az elkeszitett SUMP-ot j6v6hagy6sra megkiildi a Tdmogat6 rdszdre,
Amennyiben a T6mogato az elkdsziilt dokumentummal kapcsolatban velemdnyt, feltdteleket
fogalmaz meg, rigy Aj6nlattevo kcjteles az eszreveteleket Aj6nlatk6ro 6ltali megkiilddsdt6l
sz6mitott 15 napon beliil a tanulm6nyban tivezetni, Az 6tdolgoz6s6rt Aj6nlattev6 kiilon
ellenszolg6ltatdsra nem j ogosult.

2L

A

teljesitds helye: Szombathely Megyei Jogti V6ros Polgdrmesteri Hivatala, 9700
Szombathely, I(ossuth Lajos utca 1-3.

22. A rdszteljesitdsek dokument6ci6i6t

a V6llalkoz6 2 peldhnyban papiron, tovttbb| 2
pdld6nyban digit6lis szelkesztheto formdtumban szilllitja le (pl. CD-n, DVD-n, pendrive-on,
stb.) a Megrendelo jelen szerzod6sben megjel6lt kapcsolattart6si cimdre.

23. A

V6llalkoz6

a vdgteljesit6s

r6szdt kepezo vdgleges SUMP dokument6ci6t 8
pdld6nyban papiron, tov6bbd 8 p6ld6nyban digit6lis szerkeszthet6 form6tumban sz6llitja le (pl.
CD-n, DVD-n, pendrive-on, stb.) a Megrendelonek.

VI. Ellen 6 rt6k, fizetflsi feltdtelek

24.

Szerzodo felek megdllapodnak abban, hogy V6llalkoz6t a jelen szerz6dds melldklete
szerinti feladatok telies 6s hib6tlan ell6t6s66rt mindcisszesen 33.300"000.-" F't + 8.991.000 Ft
AnA
plusz nyolcmillioftarminchdromrnilli6-hiromszdzezer forint
kilencsz6zkilencvenegyezer forint 6ltal6nos forgalmi ad6),
brutt6 42.29I.000 Ft
^zaz v6llalkoz6si dij (a
(negyvenkettomillio-kettosztnl<rlencvenegyezer forint) mdrt6ku
tov6bbiakban: v6llalkoz6si dij) illeti meg.

25.
26.

Megrendel6 eloleget nem fizet.

Aszeruldes finanszirozhsaazEur6pai Uni6 forr6saib6l tortenik. A teljes szdmlarisszeg
I))Yo-a (a tdmogatott kolts6g erejdig) kiegyenlit6se Teriilet- ds Telepiil6sfejleszt6si Operativ
Program (TOP) keretdn beltil az Eur6pai Uni6 finanszirozdshval, ut6finanszirozits keretdben
val6sul meg,

27.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy

az

ajhnlat megtdtele elott figyelembe vett minden

koriilmdnyt, amely aszerzodes hi6nytalan 6s megfelelo teljesitdsdhez sziiksdges,6s be6pitette
az tnba a szerzodds teljesitdsdvel kapcsolatos valamennyi koltsdget, igy kiilonosen a
szolg6ltatds lebonyolit6,s6hoz kapcsol6d6 kdzvetlen (munkab6rek, alv6llalkozoi dijak stb.) 6s
kozvetett (adminisztr6cios kdlts6gek stb.) koltsdgeket, valamint minden olyan kolts6get, mely
a szerz6dds thrgyittkepezo szolgftltatds hi6nytalan elldt6sdrhoz elengedhetetleniil sztiksdges.

28.

Megrendelo a szdmla elsz6molhat6 cisszegdt ut6finanszirozds keretdben szfmolja el a
TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 azonosit6szdmi projekthez kapcsol6d6 t6mogat6si szerzodds
terhere.

29,

Av6llalkoz6si dij kifizet6se azigazoltszerulddsszerriteljesftdstkovetoen aKbt. 135. $
(1) (4) 6s (5) bekezd6seiben 6s a Ptk. 6:130. $ bekezd6sdben foglaltak szerint a szhmla
kezhezvltel6t vagy - ha b6rmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezd6sdben szabfiyozott koriilmdny
fennfll - az igazolt szeruoddsszerti teljesitdst koveto 30 napon beliil, szhmla ellendben,
6tutal6ssal, forintban (HUF) kertil kifizet6sre az al6bbiak szerint:

A V6llalkoz6 jogosult kidllitani

- az L rdszteljesitds szakmai teljesitdsigazolfstft kovetoen az L rcszszitmlilt a szerzodes
ol,

el

lendrtdkd nek

-

a 2. r6szteljesit6s szakmai teljesitdsigazolilstrt kovetoen a 2, reszszamlat

ellen6rldk6 nek

20o/o

-

4 0o/o-

6r

a

szerzodes

6rol. ds

- a vdgteljesites teljesitdsigazolAs6t kcjvet6en a vdgszdml6t a szerzodds ellendrtdkdnek 40%6161"

30.

V6llalkoz6 a teljesitds Megrendelo 6ltal tdrtdnt teljesitdsigazollsffi kovetoen jogosult

sztrmla benyrijt6s6ra. V6llalkoz6 szerz6desben meghaltrozott kotelezetts6geinek
teljesit6sigazollsira Kalmdr Ervin, a V6rosiizerneltet6si es V6rosfejleszt6si Oszt6ly

osztdlyvezetoje jogosult, szakmai teljesitds igazolfs ki6llit6s6val, a teljesitdst koveto 5 napon

beltil.

31. A szdmltfi mindenkor egy p6ld6nyban,

a Megrendelo nevdre, szdkhelydt es adoszdmft
feltiintetve kell ki6llitani 6s Megrendelo szikhelydre rnegkr.ildeni. V6llalkozo a kibocs6tott

szdml|n az Afa torvdnyben eloirt kotelez6 tartalmi elemeken feltil kdteles felti.intetni:

-

projekt azonosit6 sz6mdt,
projekt nevdt,
a tev6kenys6g pontos meghatfitoz6sdt es annak TEAOR szdmhl,
bankja nevdt, banksz6mlaszimot, ad6sz6mot,
Megrendelo ad6szdrndt,
jelen szerzSdes szdmdrat<irtdno hivatkozfst.
jelen szevndes ttrgydra tor.tdno hivatkoz6st,
fel kell tiintetni a,,rdszszan'tla" vagy ,,vegszdmla" megnevezdst.
A szdmla melldklete a teljesitdsi gazoIils. Ettol eltdr6en ki6llitott szitmlilk esetdben Megrendelo
jogosult azol<at azonosithatatlankdnt visszaktildeni. Az ebbol eredd fizetdsi kdsedelem miatt a
Vdllalkoz6 kdsedelmi kamatot nem drvdnyesithet a Megrendelovel szemben.

32. Y6llaIkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat eI aszerzodds teljesitdsdvel osszeftigg6sben
olyan kdltsdgeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek
nern megfelel6 t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajinlattev6 ad6koteles
j civedelmdnek csokkent6s6re alkalmasak.
33.

Megrendelo fizet6si kdsedelme esetdn Vdllalkoz6 jogosult Ptk. 6:155. $ szerinti
k6sedelmi kamatot kovetelni. A kamat vetit6si alapja a kiegyenlitetlen szttmladrtdke.

34. A Vdllalkozokdtelezimagii, hogy amennyiben harmadil( fdl koveteldst t6maszt vele
szemben, nern hivatkozik arra, hogy koveteldse 6ll fenn a Megrendel6 ir6ny6ban, tovdbb6
kotelezi magtfi, hogy a koveteldst nem aj6nlja fel biztositdkul.
VII. Szerz6d6st biztosit6 rnell6kkiitelezetts6gek, teljesft6si biztosit6k

35.

I(tjtbdr:Vdllalkoz6 aPtk. 6:186.$ (1) bekezddse alapjdn penzfrzetesdre kotelezimagit
affaazesetre,ha olyan okb6l, amidrt felelos, megszegi a szerzoddst. Mentesr"il a kotbdr

fi zetdsi kotelezetts

eg alol, ha szerzod6sszeg6s6t kimenti"

36.

Ha aYiilalkoz6 b6rmely, aSzev6d6 Felek iital a szolgtitatds megval6sithsdrakijelolt
teljesitdsi hatdridot - azaz a 2. rdszteljesitdst 6s a vdgteljesitdst - neki felr6hat6an
elmulasztja, a Megrendelot kesedelmi kotbdr illeti meg. A Felek kesedelmes teljesitds
esetdre 30 napos kotbdrkoteles p6that6ridoben fllapodnak meg. A p6that6rido a jelen
szerzodes V. fejezetdben meghatdrozott fix teljesitdsi hatAridot koveto naptol kezdodik. A
k6sedelmi kotbdr tnertdke a2. reszteljesitds k6sedelmes teljesitdse esetdn a2, reszszhmla,
mig a vdgteljesitdsi hatdrido kdsedelmes teljesitdse esetin a vegszamla nett6 v6llalkoz6i
dijdnak 10% naponta. A kotb6r alapjaa szelzod6s teljes nett6 ellenert6ke. A kdsedelmi kotbdr
maximdlis mdrteke 30 napi tetelnek rnegfelelo osszeg.

fix

37.
X

A Megrendel6

csak abban az esetben tarthat igdnyt a k6sedelmi kdtbdrre, amennyiben
a kdsedelem a V6llalkozo hib6j6b61 ered. Amennyiben a Megrendelo aY6llallcoz6 6ltal
4,szszeiypnkett, a szerz6ddsszeni teljesit6shez szi.iks6ges inform6ci6t, adatot, nyilatkozatot,
hozzaj@rl6st, dontdst aSzerzodo felek 6ltal irdsban rogzitett hat6ridon beliil nem bocs6da
a V6llalkoz6 rendelkezdsdre, 6s a kdsedelmes teljesitds krzirolag Megrendelo ebb6li,
V6llalkoz6 6ltal el nern h6rithat6 mulasztis6b6l ered, abban az esetben kcitbdrigdny nem

drvdnyesithet6.

38. A

kotbdr megfizetdse nem mentesiti a V6llalkoz6t a szerzodes teljesitdse al6l.
Amennyiben a V6llalkoz6 kdsedelme a kdtbdrterhes 2. r6szteljesitds 6s vagy vdgteljesitds
vonatkozdsftbana0 napt6ri napot -kotberkdteles p6thatdrido- meghaladja,irgy a Megrendelo

srilyos szerzoddsszegdsre val6 hivatkoz6ssal
hat6llyal felmondhatj a.

a

szerzodestol el6llhat vagy

azt azonnah

39.

Ebben az esetben aszerzodest nem teljesitettnek kell tekinteni, ds nem teljesit6s esetdn
aYfilalkoz6 meghiirsulfsi kotb6rt lcoteles frzetni, melynek mdrt6ke a szerzldds teljes nett6

ell en6rtek6 nek I 0o/o - a.

40.

A V6llalkozo hrbisan teljesit -(Ptk. 6:157. $)-, ha az illtala szolg|ltatott teljesit6sek a

teljesites idopontj6ban nem felelnek meg a szerz6d6sben vagy a jogszabfiyban foglaltaknak.

4I.

Hib6s teljesitds esetdn a Megrendel6 hib6s teljesitdsi kotbdrre jogosult, melynek alapja
erintett 2. reszszitmla, illetve avdgszttmla nett6 cisszege, mdrtdke annak
30 Yo-a. Amennyiben a Megrendelo a hib6s teljesitds kapcs6n -kotb6r helyett- szavatoss6gi
igdnykdnt kijavit6st, kicserdldst ir e\o aV6llalkoz6nak, irgy az esetben a hib6k, hi6nyoss6gok
jegyzekenek megkiildds6vel egyidejiileg felsz6litja a V6llalkozot a hib6k kijavitds6ra,
hi6nyoss6gok p6tl6s6ra a kijavitts elvegzdsdhez sziiksdges hat6rido tuz6s6vel. Ezen
szavatoss6gi igdnnyel egyidejrileg hibds teljesit6si kotb6r nem alkalmazhat6. Amennyiben a
V6llalkoz6 a hib6k javit6s6nak, hidnyoss6gok p6tl6s6nak akitizltt, dsszerii, de legfeljebb
30 napos hat6ridon beli.il nem tesz eleget, ugy ajelen pont szerinti kdtbdrt koteles frzetm a
Megrendelo reszdre 6s a Megrendel6 sirlyos szerzoddsszegdsre valo hivatkozdssal a
szerzodestol el6llhat vagy azt azonnalihatallyal felmondhatja 6s a jelen szerzodds szerinti
meghiirsul6si kotb6rre j o gosult.
a hib6s teljesitdssel

42.

Teljesitdsibiztosit6k:
szerzodds teljesitesdnek elmaradds6val kapcsolatos igenyek biztosit6kakdnt a
Megrendelo Teljesitdsi Biztosit6k rendelkez6sre bocsdtttsitt k<iti ki a jelen szerz6d6sben
neghatdrozottak szelint. A jelen pont szerinti Biztosft6k kedvezmdnyezettje a Megrendelo.

A jelen

A V6llalkoz6nak a Biztositdkot - a Kbt. 134. $ (6) bekezdds a) pontja alapjanvfiaszttsa
szerint - az al6bbi form6k valamelyik6ben kell rendelkezdsre bocs6tania a jelen
szerzoddsben rcigzitett idopontban ds osszegben, a megjelcilt drv6nyessdgi idotartamra:
az eloirt pdnzosszegnek a Megrendelo fizet6si szhmlitjitratortdno befizetdsdvel

.

(6tutal6s6val),

c
.

pdnztgyi intdzmdny vagy biztosit6 ftltal villlalt ganncia biztosit6s6val,

p6nziigyi intezmeny vagy biztosit6 6ltal v6llalt keszfizet6

kezess6g
biztosit6s6val, vagy
o btztositdsi szerz6des alapj6n ki6llitott -kdszfizet6 kezessdgv6llaldst larta\maz6
- kotelezv6nnyel.

Amennyiben a V6llalkozo a Biztositdkot pdnztigyi intezmeny vagy btztosit6 6ltal vdllalt
garancia, kezess6g vagy kcitelezv6ny nyirjtds6val biztositia,tgy a Biztosit6knak meg kell
felelnie az alitbbi felt6teleknek :
. a Megrendel6 vagy az fitala megjelolt szemdly, mint kedvezmenyezett rdszerc
sz6l,
r a Biztositekb6l szdrmazo igenyek - a Bank el,tizetes hozzitjdrtrlttsa ndlkril - nem
engedmdnyezhetok 6s nem iltuhttzhatok,
o aBtztositdkot ki6llit6 hitelint6zet vagy biztosit6 t6rsas6g Magyarorszdgterileten
p enzigy i szolgilltattts nyuj t6s 6ra j o go sult,
o tartalmazzaaki6llit6 visszavonhatatlands felt6tel ndlkiili kotelezettsegv6llal6s6ta
kedvezmdnyezett6ltali elso felsz6lit6st6l szd.rnitott legfeljebb 5 (ot) banki nap alatti
frzetdsre,

o a Biztosft6kot ki6llit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgdlatdra, illetve a
V6llalkoz6t az alapjogviszony alapjdn megilleto bArmilyen kifog6sol6s
drvdnyesitdsdre, tov6bb6 lemond a szolg|ltat6s visszautasitdsdra, visszatarlfshra,
annak vitatdshravagy beszitmit6s6ra vonatkoz6 valamennyi jog6r6l, tov6bbd an6l
is, hogy a V6llalkoz6 a Szerzod6sbol vagy azzal kapcsolatban, illetve m6s
jogviszonyb6l eredo, a Megrendelovel szembeni koveteldseit drvdnyesitse.

A Biztositdkot ki6llit6 a biztositek drvdnyesitdsdre vonatkozo kedvezmenyezetti fizetdsi
felsz6lit6st nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelmdnyhez, amely a
kedvezmdnyezett drvdnyesitdsi jogdt korlfiozza, ide nem 6rtve a Biztositdk lehiv6s6ra
vonatko z6 szab 6ly szeru al6ird,s igazolilsdr a vo natko z6 kovete lmdny eket.

A Vdllalkozo a

rnhr rendelhezdsre bocsdtott Biztosit6k vonatkoz6sdban a fentiekben
rlgzitett nr6sik rendelkez6sre bocsdt6si form6ra tdrhet ifi, azonban ez nem jdrhat az adott

Biztositdk Megrendelo rendelkezdsere 6II6sa folyamatoss6g6nak megszakaclilsdval es az
igdnyervenyesitds - jelen szerzoddsben meghatdrozott - krir6nek korlttozhsttval, az
drvdnyessdgi/hatdlyossdgi id6tartam rcividiildsdvel, vagy b6rmely egydb, Meglendelo
jogos drdekdt sdrto kcivetkezrrdnnyel. A Megrendel6 a mhr rendelkezds6re bocs6tott
Biztositdkot megtestesito okiratot,vagy ardszeremegfizetett Biztositdk osszegdt krzdrolag
a Biztosit6k itj form6ban tortdno rendelkezdsdre 6ll6sdnak idopontj6ban kciteles
vi s s zaszo I g6ltatni/vi s s za:utalm.

A V6llalkoz6 a 'feljesitdsi Biztosit6kot a jelen

szerzSdes hatdlybaldpdsekor koteles a
Megrendelo rendelkezdsdre bocsdtani, amely jelen szerzodes 3. sz. mell6klet6t kdpezi. A
Teljesitesi Biztositdk mdrtdke a nett6 V6llalkoz6i dij 5%-a (ot szdzaleka). A Teljesitesi
Biztositdk hatdlya a jelen szerzod6s hat6lybal6pdsenk napjAval kezdodik ds a v6gsz6mla
kibocs6s6t6ra vonatkoz6 teljesit6si igazolils napj6t koveto 60 napig 6ll fenn.

A

Teljesitdsi Biztositdk celja a jelen szerzodds, a vonatkozo jogszabttlyok, illetve a
teliesites sor6n ezekkel cisszhangban a Megrendelo 6ltal meghalfrozott kcivetelm6nyek
alapjhn a V6llalkozot terhelo kritelezettsdgek szerzoddsszerii teljesit6sdnek biztosit6sa.
Ezzel osszhangban a Megrendelo jogosult b6rmely V6llalkoz6i szerzodesszegds,
mulaszt6s, k6rokozfs esetdn keletkez6 jogos ig6nyeit a Teljesft6si Biztositdk terhdre
kieldgiteni.

6 a v lgszdnla kibocs6t6s6ra vonatkoz6 teljesitds rgazolfts kiad6s6t kovetoen
haladdktalanul koteles a Teljesitdsi Biztosftdkot, illetve ha abb6l bdrmely cisszeg a
szerzod6s teljesitdse sorAn levondsra keriilt, ald<or a fennmarad6 cisszeget,
visszaszol g titalnt a V6llalkoz6 r6szdre.
Megrendel

Amennyiben a V6llalkozo felelossegi kor6ben felmeliilt okra visszavezethetoen a jelen
szelzoddsben rogzitett teljesit6si hat6rido kdsedelmet szenved, tgy a Vdllalkozo koteles a
k6sedelemmel/rneghosszabbod6ssal drintett Biztositek hatillydnal< megsztindse elott az
adott Biztosit6k idotartamtt a biztosit6ki folrn6nak rnegfeleloen kiterjeszteni, ds ezt
Megrendelo rdszdre okirattal igazoln| illetve a Biztositdkot rnegtestesito rij, eledeti
okiratot (garancia, banki keszfrzeto kezessdgvAllal6s, biztositdsi kotv6ny) a Megrendelo

rdszdre 6tadni.

A Biztositdk kiterjesztett

lejaratdnak

fj

kdsedelem/meghosszabbodds miatt m6dosul6 rij hatdridot koveto 60. nap.

idoponda

a

VIII. A szerz6d6s mddositfsa,

megsziin6se 6s annak jogkiivetkezm6nyei

43"

Szerzodl Felekjelen szerzoddstkizhr6lag ir6sban, aKbt. 141, $ szerinti konilmdnyek
fenn6llta eset6n m6dosithatj 6k.

44.

Megrendelo jelen szerzod6st aY5'llalkozohozrntdzett ir6sbeli nyilatkozattal, k6rtdrit6si
kotel ezettsd g ndlktil azonnah hatdl ly al felmondhatj a, ha
- a Vdllalkoz6 a szerzbddses kotelezetts6geit sirlyosan vagy ismetelten megszegi;
- a V6llalkozo a Megrendel6 6ltal megadott dsszerti, de legal6bb 30 napos hat6ridon beliil
nem tesz eleget annak a felhiv6snak, hogy szerz6ddsszerti kotelezettsdgeinek tegyen
eleget;
- aYfllalkoz6 a MegrendelS elozeteshozziljfurulSsa ndlkiil 6s a Kbt. 13 8. S rendelkezdseibe
ritkozoen vesz igdnybe alv6llalkoz6tvagy egy6b kozremukod6taszerzldds teljesit6s6hez;
- aY|llalkoz6 fizetdsk6ptelennd v6lik, felsz6mol6si vagy vdgelsz6mol6si elj6r6s indul vele
szemben, felfliggeszti gazdastryi tevekenys6g6t;
- jogeros marasztal6 hatdrozatot hoznak a VdllalkozS szakmai tev6kenysdgdt drinto
szab6lysdrtds vagy buncselekm eny miatt;
- az adott kotelezettsegere el6irt teljesitdsi hat6rido letelte el6tt nyilv6nvalovir v6lik, hogy
a V6llalkoz6 a munkft csak szdmottevo k6s6ssel vagy - a fogyatdkoss6g kil<iiszobcildsere
tizott mdlt6nyos hat6rido letelte ellenere is - hibfsan tudja elv6gezni.

45. A Megrendelo a szerzodest felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak

szerint

-a

szerzoddst6l el6llhat, ha a I(bt" 143. $ (1) bekezddsdben meghathrozott esetek b6rmelyike
fenn611.

46.

A Megrendelo kdteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk,-ban foglaltak szerint att6l el6llnr, ha a szerz6des megkotdsdt kovetoen jut tudomds6ra, hogy a szeruodo fel
tekintetdben a kozbes zerzesi elj 6r6s sor6n kizdr6 ok 6llt fenn, ds ezefi ki kellett volna zitrni
a kozbeszerz6si elj 6r5sb6l.

47

.

A Megrendel6 a V6llalkozohoz intdzett ir6sbeli nyrlatkozattal,kftrterit6si kotelezettseg
ndlkiil azonnali hatallyal felmondhatj a a szerzoddst, ha a V6llalkozo tulajdoni helyzet6ben
vagy tulajdoni viszonyaiban b6rmely, a I(bt. 143. $ (3) bekezddsdben meghathrozott
kortlmdny bekcjvetkezik.

48.

V6llalkoz6nak a Megrendelo szerzodlsszegdsbol eredo k6r6t meg kell tdritenie 6s
mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak Yfllall<oz6it ds alkalm azoltait minden perrel,
igdnnyel, vesztesdggel ds k6nal szemben, amely a V6llalkozo tev6kenysdgebol vagy
mulasztds6b6l ered ielen szerzod6s teliesit6se sor6n"

IX. Egyiittmfikiid6s

49. A munkavegzds osszehangolilsa, a szolg|ltatits teljesitdse sor6n sziiksdgessd
intdzked6sek megtdtele tekintetdben"

V6llalkoz6 reszercl kapcsolattart6 szemdly :
ndv: D6csn6 Balogh Zsuzsanna Ilona iigyvezet6
el6rhetosdg: 1133 Budapest, V6ci rit 76"3" emelet
e-mail : trenecon@trenecon.hn
telefon: +36-1 1237 -1450

v6lo

Megrendel o rcszdr6l kapcsolattart6 szemdly
ndv : I(almdr

:

Ervin o sztftly v ezeto,

V drosiizemeltetdsi 6s Vdro sfei leszt6si O szttlv
el6rhetos6g: 9700 Szombathely, I(ossuth L. u. 1-3,
e-mail : kalmar.ervin@szombathely.hu
tel: -t-36 941520-192

50. A

feladatvdgzds sordn szoros egyiittmukodds sztiksdges Aj6nlatk6r6vei ds az
iltal megnevezett tov6bbi erintett szereplold<el. A V6l1alkoz6 koteles
Meglendelo legaldbb 3 munkanappal kordbban, irisban kozolt kdr'6sere Szombathely
Megyei Jogf Vdros l(tizgyuldse 6s a Bizotts6gai til6sein megjelenni 6s a sztiksdges
tdilkoztatftst megadni , azzal, hogy a Megrendelo elozetesen a megjelendsre sz6l6 felhiv6ssal
egytitt kozh a kozgyril6s, vagy a bizottsdg Shaltfugyalt, V6llalkozot erinto napirendeket.

Aj6nlatkero

51.

A mtiszaki leir6sban meghatirozott j6v6hagy6sok megtdteldre Aj6nlatkdro rdszdrol dr.
Ilorv6th Attila v6rosfejlesztlsefi. felel6s alpolg6rmester jogosult, amely alol a

kepvisel6testtileti dcintdst ig6nylo k6rddsek kivdtelt kdpeznek.

52.

Szerzodo felek kcjtelesek egymAs kcjzotti valamennyi kozldst, drtesit6st, intdzkeddst ds
dcint6st ir6sban figziteni 6s egymdshoz haladdktalanul eljuttatni. Minden olyan kozldst,
mely a szerzod6s vonatkoz6shban a cimzett r1,szerol tudom6sulvdtelt, vagy intdzkeddsi
kotelezettsdget jelent, illetve keletkeztet, ir6sban is meg kell kiildeni.

53,

Megrendelonek ds V6llalkozonak mindent meg kell tennie annak drdekdben, hogy
k<jzvetlen t6rgyaldsokon, bdkes riton rendezzenel< minden olyan nezetelterest vagy vit6t,
amely kozcjtttik a szerzodessel kapcsolatban felmertil. Ha a Megrendelo ds a Vdllalkoz6
eszszeri hat6ridon beli.il nern tudj6k megoldani a szerzodessel osszefi.iggdsben keletkezett
jogvit6jukat, annak eldontdse 6rdekdben al6vetik magukat a hatdskiiri szab6lyokra
figyelemmel a Szotnbathelyi J6r6sbir6s6g, illetve per6rt6ktol ftigg6en a Szombathelyi
Tcirvdnyszdk illetekess6genek.

54.

Szerzldo felek megdllapodnak abban, hogy jelen szerzodds hat|lyhnak tartama alatt ds
azt kovetoen, a jelen szerzoddsben foglalt kivdtellel, bizalmasan, iizleti titokkdnt kezelik a
szerz6dds teljesit6se kapcs6n tudomdsukra jutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat,

azokat harmadik l€lnek semmilyen form6ban nem adj6k tov6bb. A fenti inform6ci6k,
tdnyek, valamint adatok - a m6sik fdl 6ltal elozetesen adott kifejezett ir6sbelrhozzdjdrullsa
ndlkiil - l<tzfn6lag a szerz6des teljesit6sdle haszn6lhat6k fel.

55,

Mindkdt ldl tttjekoztatja drintett munl<avdllaloit a jelen szerzod6sben foglalt
kcjtelezettsdgeirol es f"elelosseget v6llalnak saj6t rnunkavdllal6ik tekintetdben a fenti
kcitelezettsdgek telj esitdsedrt.

56. A Szerzodo F-elek kcitelesek mindenfdle korl6toz6st6l mentesen lehetovd tenni, hogy az
uni6s t6rnogat6st nytijt6 szewezet,l<ozremtikdd6 szervezet, a Kormhny 6ltal kijelolt belso
ellenorzdsi szerv, a fejezetek ellen6rz6si szewezetei. a Magyar Allamkiucstfr, illetve az
Iranyit6 I{atosdg ds a I{tfizeto Hat6sdg, tovdbbd az Eur6pai Bizotts6g, az Eur6pai
Korrupci6ellenes Iroda 6s az Europai Szfunvev6szdk, egydb arra jogosult hat6s6gok a
Szerzoddssel kapcsolatos dokumentumokat fitvizsgftljavagy ellenorizze, auditot vdgezzen,ha
sztiksdges, tdmogato szfnnltzitsi dokumentumok, valamint b6rrnilyen md:s, a projekt
frnanszir o z6s 6v al kap

c s o I at o
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57, A

Megrendelo hozzdjdrul ahb,oz, hogy a Vdllalkoz6 szerzoddsszerinti teljesitdse
esetdben a I(bt. rendelkezeseivel osszhangban ajelen szerzoddsben foglalt feladat teljesftdsdre
re ferenc i akdnt hivatko zzon. a Me srend e lo ne vdnek fe lti.intetd s dve l.
l0

58,

A V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerzodes mell6kletdt l<6pezo, az filamhhztartilsr6l szoTo
2011. evi CXCV. torvdny 41. $ (6) bekezdds6ben ds 50. $ (1) bekezd6s c) pontj6ban foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozataalapjananemzeti vagyonr6l sz6l6 20lL evi CXCVL torvdny 3. g
(1) bekezdds 1. pontja szerinti 6tl6that6 szervezetnek minosiil.

X" Nyilatkozatol<

Mindket fdl kijelenti, hogy
- kello felhatalmaz6ssal es jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodls alfiftitshra es

59

telj esites6re;

- a jelen szerzod6st a fdl nevdben altriro szemdly

megfelel6, a vonatkoz5
jogszabdlyok 6ltal megkiv6nt regisztr|lt al6ir6si joggal rendelkezik, igy reszdrol a
szerzodds alilirdsa 6s teljesitdse nem eredmdnyezi mhs, olyan szeruldds, vagy egy6b
j o gnyilatko zat megszegdsdt, melyben fdlkdnt szerepel ;
- nincs olyan fiiggoben lev6 kotelezettsege, vagy 6rdeld<ordben ldvo m6s kortilmdny,
amely kedvezotleniil hathat a jelen szerzoddsben foglaltak drvdnyessdg6re,
telj e sitdsdr e, v agy saj 6t telj esitdsi k6szs6 gdre, illetve kdpesse gdre.

XI. Az alkalmazand6,jog

60.

A jelen szerzoddsben nem szabttlyozott k6rddsekben a Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6
2013. dvi V. tdrv6ny (,,Ptk."), a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. dvi CXLIIL torvdny (Kbt.),
valamint az egyeb kapcsol6d6, hat6lyos jogszabillyok vonatkoz6 rendelkezdseit, valamint a
k6zbeszeruesi elj6rdsban kdszitett Ajdnlattdteli felhiv6s ds dokumentdci6 elofr6sait kell
alkalmazni.

61.

Szombathely Megyei Jogti Vdros Onkorm6nyzata kotelezetts6gv6llal6si, ellenjegyzdsi
utalvdnyoz6si 6s 6rv6nyesitesi elj6r6s6rol sz6lo 612019. (XL11.) szdmri polg6rmesteri
utasit6s alapj6n jelen szerzodes ald;irhshra Dr. Horvdth Attila alpolg6rmester jogosult.

62.

Jelen Szerzodest a Felek 6ttanulmfnyozds ds drtelmezds ut6n, mint sz6nddkukkal ds
iigyleti akaratukkal mindenben megegyezotnegy eredeti pdlddnyban jov6hagy6lagirjdkal6,
melybol Megrendelot 3 (hdrom), V6llalkozot 1 (egy) pdlddny illet.

il

63.

Je I e n
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zer zo d6 s e lv61 a szthatatlan

ft szdt k6p e zik az alilbbi mell 6kletek

1. szdrnri mell6klet: Y.6llalkoz6 nyertes ajinlata
2. szdm:6 mell6kl et : Atl 6that6 s 6gi nyilatko zat
3. szdmu melldklet: Teljesit6si biztosit6k megl6tdre vonatkoz6
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Megrendelo k6pviseletdben

Kdpviselo n-eve:
D6csn6 B alo gh Zsuzsanna Ilona
i.igyvezet6
V6llalkoz6 k6oviseletdben

P.H.

P.H.

A kotel ezettsd
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