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(a tov6bbiakban, mint Vdllalkoz6)

kozott az alulirott helyen 6s napon a kovetkez6 feltdtelekkel:

1.

A szerz6d6s tfugya

I'1. A Felek rdgzitik, hogy a Megrendelo, rnint aj6nlatk6ro ,,Szent Mdrton SmartCity vdroskiirtya ds
por/alrendszer kiolakftds'a vdllalkozitsi szerzcjclds'keretdben" tdrgybat'r a kcjzbeszerzesekrol szolo20l5.
evi CXLIll' tdrvdny (a tovdbbiakban Kbt.) ll3. $ (l) bekezddse alapj6rr lefolytatott kozbeszerzesi
elj6rasban hozott dcjntesenek megl'eleloen a V6llalkozoval kot szerzoddst.
1.2. A V6llalkoz6 az igenyelr feladatok ell6t6,sirt
szerzoddsben rdgzitett feltetelekkel - v6l lalja.

- a Megrendelo igdnyeit figyelembe v6ve,

a jelen

.3. A szerzod6s t6rgya:
Szent Mrirton SmartCity v6roskiirtya 6s portrilrendszer kialakit6sa v6llalkozirsi szerzbd6s keretdben
feladat elvdszese.
1

A beruh6z6s rdszletes felt6teleit a szerzod6s mellektetdt keoezo miiszaki lel:astartalrnazza,

2.

A szerz6d6s id6tartama:

A teljesitdsi vdghatdrido:

szerzbdes hatrilybal6pdsdtol sziimitott 105 munkanap azzal, hogy a

rendszer elkdspitdsdnek hat6ridej e a szerzodd,s hat6lybal6pdsdt6l sz6mitott 45 munkanap.

3.
J. V6llalkozddi
vailarKozagl orJ,
dij, Ilzetesl
fizet6si leltetelek
felt6telek
3. I

.

A Felek rneg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t az | .3. pontban rnegjelolt feladatok ell
osszeseri 20.335.000,- Ft + 27o/o Afa, azaz hrjrszrnilli6-ltaronszazharminccitezer forint + 27%
rn6rtekri v6llalkozdsi dij illeti meg.

A

v6llal[<oz6si

dij

ifl

tartalmazza a felhivAsban 6s a dokument6ci6ban meghatarozolt valamenny
lett tarlalmazza a szerzoddsszeni teljesitdshe:

mennyisdgi ds minos6gi elv6r6sok szerint
Itdtele a Megrendelo riltal al6irt, a szerzod6sszeri
tdsigazol6st 2 (ketto) p6ld6nyban kell elk6sziteni
n kell benyrijtani.
szrevdtelekre valo hivatkoziissal a v6llalkoz6i di

k elvdgz6s6re ds felmertilo koltsegekre, amel.
unkak szerzodesszeri, szakszeni 6s komp
6ron felLil semmilyen cimen tobbletkoltseget n

llalkoz6i dijat alulpro gnosztiz|lta, az ebbol ered(
t a Megrendelore ds ez nem rnentesiti a teljesitds

ltif a Megrendel6vel szemben csak az 6ltal6nor
6s6ra es a
teljesitdsre egyebekben i
-- rpenzigyi
--.--oJ
ifaoh alapjhn keriilhet sor.

)z

i.

n lehetosdg. A teljesitdst igazolo okirat a szhmla

A Kbt. 135. $-6nak (1) bekezd6se alapj6n a Megrendelo aszerzod6s teljesit6senek elismer6s6rol
(teljesitdpigazol6s) vagy az elisnrer6s megtagad6srirol legk6sobb a V6llalkoz6 teljesit6s6tol vagy
az errol szol6 irasbeli drtesites kezhezveteletol szarnitott tizencit napon beltil irrisban kciteles
nyilatko4ni.
A nregref delo aszftmlaszerinti ellenszolg6ltat6st a 6:130. $-6nak megfeleloertfizetjki 6tutaldssal,
a V 6f I a kozo 1 0 403923 -3921 5 6 13 -000000 0 0 ban ksz6rn la szftmilr a.
I

Vrillalkoz6 a szerzodes teljes[tesenek tetjes idotarlama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendel
szamfra megismerhetove teszi 6s a 9.5. pontban meghatirozott (a Kbt. 143. S (3)
szerinti) iigyletekrol a Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.

A Kbt. 135. $-5nak (1) bekezddse alapj6n a Megrendel6 a szerzldds teljesit6sdnek elismer6sd
(teljesitdsigazolis) vagy az elismeres megtagad6s6r6l legk6sobb a V6llalkoz6 teljesitdset6l v
az errol sz6l6 iriisbeli 6rtesitds kezhezvetelelol szilmitott tizenot napon beliil ir6sban kote
nyilatkozn i.

A Kbt. 135. $-6nak (2) bekezdese alapj6n, ha a V6llalkoz6 ir6sbeli ertesites6re (keszre jelent6s)
Megrendelo a szerzodesben az 6tad6s-6tveteli elj6r6s ntegkezdesere nteglrat6rozott hat6rid,
koveto tizenot napolt beli.il nern kezdi meg az6tadi$-6tvetelielj6r6st, vagy rnegkezdi, de l5 na
beli.il nem fejezi be, a VSllalkoz6 keres6re a teljesitesigazolilslkoteles kiadni.
432212015, Korm. rendelet 31. $-6nak megfeleloen az ellenszol g6ltaI6s kifizetds6re csak az
munk6ra, munkardszre vonatkoz6 teljesitdsigazol6s ki6llit6s6t kcjvetoen keriilhet sor.
3.7

4.

. A

Megrendelo a Kbt. 135. $ (6) bekezdesdnek rnegfeleloen a szerz6ddsen alapul
ellenszolg6ltat6sb6leredo taftozils6val szernben csak ajogosult 6ltal elismeft, egynemri es lila
kcjvetel6s6t sz6m fthatja be.

A Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

4.1. A Megrendelo

kotelezettsdge a jelen szerz6dds alilirdsht koveto 3 (h6rom) munkanapon beli.i
minden olyan adat, inform6ci6 ds dokumenturn 6tad6sa, amely a yftllalkoz6 feladatainal
szerzodlsszerti ell6t6s6hoz szlikseges, olyan m6don, amely azonosithat6vh teszi az 6tado
dokumentutrrokat, illetoleg ellenorizhetoen igazolla a Yiilalkozo fel6 tortdnt adat- d
irfornr6cioszolgiltattts tartalrr6t. A Megrendelo koteles a jelen szerzodes teljesitdse szempontb6

fontos irunkakort betolto

nrLrnkatS.rsait

kozrem Likodesiikrol gondoskod

4.2'

n

kijelolni es

a

V6llalkozoval val6 folyamator

i.

Megrendelo kotelezetts6get v6llal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sit6s6t c6lz6 v6llalkoz6i
munkavdgzdshez k6sedelern n6lkijl megl'tozza a sziiksdges dcint6seket, egyetertese esetdn
j6vrilragyja az eld terjesztett dokurnentumok tartalmaL, itletve ellenvetds esetdn liifog6sait ir6sban,
indokol6ssal ell6tva kcizli V6llalkoz6val. A tov6bbitand6 dokumentumokat
- aLoktarlralmlval
vaf6 egyetert6se eset6n - faxort, illetve post6n megkiildi az erintettek reszdre, azokban
esetekben amikor arra V6llalkoz6 felkeri.

4.3. A V6[lalkoz6

koteles a Megrendelo figyelm6t ir6sban felhivni az esetleg cdlszenitlen, vagy
szakszerftlen utasit6sra. Ha a Megrendelo az utasitrishoz az irhsban rogzitett figyelmezteGs
ellendre is ragaszkodik, irgy az utasitdsb6l ered6 k6rok Megrendelot terhelik.

5.A Villalkoz6 j ogai 6s kiitelezetts6gei
5.1.

A V6llalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodes szerinti munk6kat megfelel6 m6rtd
megismefte 6s felm6rte, a szi.iksdges kiegdszito tftjekoztatlsokat megkapta, igy a beadott ajhnla
teljes kcirfi, ds tudom6sul veszi, hogy kiz6r6lag a fentiekben rdszletezettek szerint tarthat
igdnyt a vtillalkozoi dij6nak nregemel6sdre. A nem rnegfelelo felmdrdsb6l, vagy egydb, pl
szrirnit6si hib6b6l ad6d6 tcjbblet rrunkat6telek miatt megtdrit6si igdnnyel a Megrendelove
szemben rrem jogosult felldpni.

5.2.

A Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a nLurk6k nenr megfelelo

ismeretere visszavezetheto oko

miatt semmilyen egydb tobblet-kovetel6ssel sern l6phet fel, kesedelrrrol ezzel nem indokolhatja
A munk6k alapj6,t kepezo mtiszaki dokument6.ci6nak megfelelo szolgriltat6s pontoss6
teljessdgdeft, alkalmass6grlert 6s szab6lyossdg6ert aYilllalkozo felel" A mftszaki dokument6ci
azon hrbilir6rt, mely kello gondos 6ttekintds esetdn a szerz6des megkdtes6t meeelo
rnegdllapfthat6 lett volna, szinten a V6tlalkoz6 felel.

5.3.

A V6llalkoz6 aszerzodds t6rgy6t kepezo munk6katjelen v6llalkozhsi szerzodds felt6telei alapj
vdgzi el, a magyar 6s eur6pai uni6s szabvrinyok eloirAsai szerrnt.

5.4. A

vegzett munka vit6ja esetdn, ha a vizsg|,lat eredmdnye
annak kdltsdgdt Vrlllalkoz6 koteles viselni.

aYilllalkozo szilmara elmarasztal6
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Anrenrryiben a szerzodds teljesitdse sor6n, illetve a j6t6ll6si idoszakban olyan hirinyoss6go
dertilnek ki, arnelyek szakszert-itlen munkavdgzesre vagy cscikkent 6rt6kri anyagokra vezetheto
vissza, akkor ezeket V6llalkozo felszolitdsra, azonnal teritdsmentesen ds eg6sz6ben kotele
megsztintetni, illetve a hibds tenrdket koteles kicserelni. Antennyiben Vdllalkoz6 15 napon beli.i
nelll tesz eleget a felsz6lit6sttak, a Megrendelonek joga van a felaclatot a V6llalkozo kcjlts6edrr
elv6geztetni, kijavittatn i.

5.6.

A V6llalkoz6 koteles munk6j6t olyan gondosan megszervezni,hogy minden elorekithat6 akadal
idoben rnegsziintetheto legyen es ennek drdekdben Megrendel6 figyelmdt
akadiiy oztatiisokra i do ben fe h i v a.
I

i

Amennyiben a Megrendelo celszerfitlen vagy szakszerLitlen utasitdst ad (vagy alkalmatla
anyagot szolg6ltatott), a V6llalkoz6 kcjteles ot erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben
Megrendelo az utasit6sifi a figyelmeztet6s ellen6re fenntarlja, ugy a V6llalkoz6 a munk6t
Megrendelo utasit6sa szerint, a Megrendelokockilzatdravegzi el, vagy villaszthsa szerint el6llh
a szerzod6stol. A figyelmeztetds elmulasztisfhol ered6 k6r6rt a Yfilalkoz6 a felelos. A
V6llalkoz6 koteles megtagadni az utasit6s teljesit6s6t, ha annak vdgrehajt5sa jogszabhly vagy
hat6s6gi hat|rozat megs6rt6s6hezvezetne, vagy vesz6lyeztetnd m6sok szemdly6t uugy uugyon6t,

5.8.

A Vdllalkozo v6llalja, hogy az |ltala szilllitott k6rlyarendszer biztositja a kovetkezoket:
l. A TDM 6ltal haszrriilt k6rtyarendszerrel val6 egyiittrrr[ikodes es valos ide.jri adatcsere;
2. QR kod azonosit6s;
3. Megldvo k6fty6k felhaszniil6sa;
4. A rnegajiitrlott rendszerben partner6rtekesitoi rnodul meglete (Afiliate modul);
5. Rendelkezik a szolg|ltat6k drtdkelds6nek lehetos6gdvel a krirtyabirtokosok riltal;
6. Rendelkezik API modullal azegyeb kiilso rendszerek|tezval6 csatlakozdshoz;
7 . A kittya a lejtrat utiin invitativ kiadvanykent miikodik tov6bb, mint inform6ci6-hordoz6.

6. Szerz6d6st biztosft6 mell6kkiitelezetts6gek

6.1.

K6sedelmi kcitbdr:
A V6llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-6nak megfelel6en k6sedelem eset6re minden k6sedelmes napthri nap
ut6n, a k6sedelembe es6s idopontj6t6l a tdnyleges teljesit6s napj6ig aszerzodds szerinti, attutanot

forgalmi ad6 ndlktil sz6mitott ellenszolg6ltat6
fizetesdt v6llalja. Megrendelo a kdsedelni k
6rvenyesiti, A 30 napot meghalad6 kdsedelem e
okozott k6rok uregteritdsdre vonatkoz6 Megr
a szerzldds rendkiv i.i I i fe mon d 6siinak
felek s[rlyos szerzod6sszeg6snek tekintik,
fen ntartj a

6.2.

I

,

Meghiirsul6si kotbdr:

A V6llalkozo a

Ptk" 6:186. $-6nak megfeleloen a szerzoddsnek a V6llalkoz6 6rdekk
felmeriil6 olyan okb6l tcjrtdno meghirisul6sa esetdn, amely6rt felelos, a szerzodds szerinti
6ltal6nos forgalmi ad6 ndlktil szhmitott ellenszolg6ltatds 30 o/o-6nak megfelel6 mdrtd
rneghi[rsul6si kcjtbdr fizet6s6t v6llalja. A szerz6des akkor tekinthet6 meghirisultnak, ha
- V6llalkoz6 a teljesitdst jogos/rnelt6nyolhat6 ok n6lkiil megtagadja
- a teljesites kizdrolag a V6llalkozo erdekkoreberr felrnerlilt okb6l lehetetlenlil el
- 30 rrapot rneghalad6 kdsedelenr esetdn Megrendelo 6l a rendkivijlifelmond6sjog6val,

6.3.

Hib6s teljesit6si kotber:

A V6llalkoz6 a Ptk. 6:186. $-6nak megfeleloen
bekovetkezo

- hib6s teljesft6s

-

a Vrillalkoz6 6rdekkoreben felmeriilo okbi

eset6re nrinden hib6s teljesit6ssel erintett naptilri nap ut6n, a hib6

teljesitds idopontj6t6l a tdnyleges, hibamentes teljesit6s napj6ig a szerzodes szerinti, Sl
forgalmi ad6 nelki.il szilmitotl ellenszolgilltatts lo/o-inak megfelelo forintdsszeglnap mertekr

hib6s teljesftesi kotb6r fizet6s6t v|llalja. A Megrendelo a hib6s teljesitdsi kotbdr osszegd
maxiuuu 30 naptriri nap hib6s teljesitesig 6rvdnyesiti. A 30 napt6ri napot meghalad6 hibd
teljesites eset6n - a hib6s teljesitesbol eredo ds a liibris teljesitdssel okozott kdrok megtdritdsdr
vonatkoz6 Megrendeloi ig6nyeket nem drintve - a Megrendelo fenntartj a a szerzodes rendkiviil
felmond6s6nak jog6t, mivel a naptiri 30 napot meghalad6 hib6s teljesitdst a felek srilyo
szerzo ddsszes6snek tekintik.

6.4. A kotb6r

drvdnyesitdsdnek rn6dja:

A Megrerrdelo kotbdrigdny 6rv6rryesitesre vonatkoz6 egyoldali irrisbelijognyilatkozathnak ok nregfeloldsdn t[rl - rdszletesen tartahnaznia kell a kcitber drvdrryesitesdt megalapoz6 tenyeket
valamint a kotberezdssel 6rintett teveker-rysegek megjeloleset. A Megrendelo az ervdnyesithet(
kotbdrl jogosult a fizetendo ellenertdkbol visszatartaui, vagy az adott rnegrendelds teljesit6sdne

6.5.

i

gazol 6sitt a kotber rne gfi zetdsd i g m e gtagadn i.

J

6t6ll6s:

A V6llalkozo az |tadott munkardszekre 12 h6nap teljes korri j6trill6st vf,llal,
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7.

B6rmely nem szerz6d6sszerit teljesites jogfenntart6s nelktili elfogad6sa a Megrendelo
nem drtelnrezheto joglemond6skdnt azon igdnyekr6l, arnelyek a Megrendel6t a szerz6d6ssze
kovetkezrnenyekdnt megil letik,
Egy6b szerz6d6ses felt6tetek

A V6llalkoz6 elfogadja az Allami Sz6mvevoszek, a Korm6nyzatiEllen6rzesi Hivatal, tov6bb6
t6mogat6s felhaszniiliis6nak ellenorzesere feljogositott szervezetek ellenorzdsi jogosultsrlg6t
illetve - a kozp6nzek felhaszrr6l6s6nak nyilv6rross69616l sz6l6 rendelkezdsek drteimdben
-:
nregkotendo szerzldes lenyeges tartalnara vonatkozoalr a tilekoztatdst izleti titokra
lrivatkozdssal nern tagadja rreg es e kovetelnrenyeket a szerzodes teljesitesdbe bevonni kiv6nt
valamennyi alvrillalkoz6val szemben is ervdnyesiti.

1.2. A F-elek tudorn6sul

veszik, hogy a Kbr.43. $ (1) bekezdesdnek d) pontja alapj6n jelen szerz6d6s
nyilv6tros, annak tartalm6val 6s teljesit6s6vel kapcsolatos t6j6koztatls izleti titok cim6n nem

tagadliat6 meg.

1.3.

A jelen szerzodds teljesftese sor6n a Megrendelo rdszerol aY|"llalkozo utasit6s6ra, megrende
es a teljesites igazol6s6ra jogosLrlt szentdly:

Keringer Zsolt osztdl yv ezeto
Levelcim: szornbathely Megyei Jogir v6ros polg6mresteri Hivatara
9700 Szombathely. Kossuth L. u. l-3
Tel.: 06-941520-221
Fax: 06-941328-148
e-mai I : kerin ger@szom bathely.hu

A jelen szerzodds teljesitdse sor6n a Y6llalkoz6 r6sz6r6l a szerzodes kapcs6n nyilatkozattdtel
6s kapcsolattaft6sra

jogosult szem6ly:

Fekete Tamris iigyvezet6
Levdlcim: 8623 Balatonfoldv6r, M6ricz Zsigmond
Telefon: +36 20 964-2839
E-mail: info@qilaq.hu
7

.4.

8.

u.26.8.

ep.

A V6llalkoz6 kijelenti, hogy e szerzodds melldkletet kepezo, az 6llanhhztafi6sr6l sz6l6 201 l. dv
CXCV. torveny 41. $ (6) bekezdeseben es 50. $ (l) bekezdes c) pond6ban foglaltakratekintette
tett nyilatkozataalapji"n a nenrzeti vagyon16l szolo20ll. evi CXCVL tdrveny 3. (l) bekezddr
$
I . pontla szerinti ifilithatS szervezetnek minostjl.

A szerz6d6s m6dositdsa

8.1. A

Felek csak a Kbt. 141. $-6ban megl.ratarozott esetekben ds feltdtelekkel m6dosithatjrlk
szerzodesnek a felhiv6s, akozbeszerz6si dokumentumok feltetelei, illetoteg az ajinlat tartalm
alapj6n meghat6rozott rdsz6t.

8.2. A Felek

rogzitik, hogy nem minosiil a szerz6d6s m6dosit6snak a 7.3. pontban meghatiirozotl
kapcsolattarlo szemdlyben, illetoleg az el6rhet6s6gben bekdvetkezett b6rmely vdltoz1i.

9.

Jogviszony megsziin6se

9'l.

A szerzodds a teljesitdssel, a

szerz6dds idotartarn6nak lej6rat6val, bhrmelyik fdljogut6d nelktili
nregszlindsevel, a teljesites lehetetlenrrd vd.l6s6val, illetoleg azonnali hat6ly(r felrnond6ssal szfinik

meg,

9.2.

B6rmelyik f6l jogosult a jelen szerzodest azonnali hatdllyal felmondani a rniisik fdl srilyos
szerz6ddsszegdse esetdn. A s[rlyos szerzldesszeges eseteit a 9.3. 6s a9.4. pontharhrozzameg-.

9.3.

A v6llalkoz6 rdszdrola szerz6d6s sfilyos megsdrtes6t jelenti, ha
a) v6llalkoz6 a teljesitest jogos/meltdnyolhato ok nerki.il megtagadja
b) a teljesiteskizirolaga V6llalkoz6 erdekkcireben felmertjlt okb6l lehetetlentil el
c) 30 napot rneghalad6 kdsedelern, vagy liib6s teljesit6s esetdn.

9.4.

A Megrendelo rdszerol a szerzodds sf lyos megs6rlds6t jelenti
a) az egyittmfikod6si szab6lyoknak a V6llalkoz6 szerzod6sszeni teliesites6t lehetetlenne tevo
megsdrtdse,

b) ha

a

a Vrillalkoz6 fizet6si felsz6litSsa ellendre eseddkessd v6lt fizetdsi
neki felrohat6 m6don az esed6kessdgi idopontot kcivet6 60 napot

Megrendelo

kcitelezettsdg6nek

meglialad6an sent tesz eleget.

9.5'

Megrendelo jogosLrlt es egyben koteles aszerzodl.stfelnrondani - ha szi.ikseges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata ell6t6s6rol gondolkodni tudion -. ha

a) a V6llalkozoban kcizvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-oLrneghalado tulajdoni rdszeseddst szere

jogi szer,r6ly vagy

szemdlyes joga szerint jogkdpes szerezet, amel
aKbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontjriban meghathrozottfelt6tel;
b) a Vdllalkoz6 kcjzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amel
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatdrozolrfelt6tei.

valamely olyan

tekir.rtetdben fenn6ll

9.6. A Kbt. 143. $ (1) bekezddsenek rregfeleloen

a Megrenclelo a szerzodest felrnondhada,vagy
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6destol e[6llhat, ha;
a) feltdtlentil szliks6ges a szerzodes olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely esetdben a Kbt. 14.
alapj6n frj kozbeszerzesi elj6r6st kell lefolytatni;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. g-6ban foglaltak betartilsht, vagy a V6llalko
szem6lydben 6rvdnyesen olyan jogut6dkis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
$
6ban foglaltaknak.

9.7.

Megrendelo koteles aszerz6dest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,
a szerzodes megkotdsdt kcivetoerr j ut tudorn6s6ra, hogy a V6llalkoz6 tekinteteben a kdzbe
efj6r6s sor6n kiz6r6 ok Sllt fenu, 6s ezertki kellett volnazhrni a kcizbeszerzdsi eli6r6sb6l.

9'8'

Ha a Megrendelo a v6llalkoz6si szerzoddst a fentiek alapjiln felmondja, rigy a V6llalkoz6 ds i
Megrendelo kcjzott elsziimol5sijogviszony keletkezik. A Megrendel6 felm6ri aYilllalkozo 6,lta
a felrnond6sig szakszenien ds megfelelo rnin6s6gber-r elv6gzett feladatokat 6tveszi 6s ellen6rt6k6
a V6llafkoz6nak rnegtdrfti. A Megrendelo az elSzo modszerrel 6tvett 6s felm6rt munkri
ellenert6kdb6l levonja azt akarat, amely a hib6s vagy szakszerr-itlen munkareszek kiiavit6s6b6l
illetve rn6s v6llalkoz6 nrunk6ba torteno bevon6s6b6l eredrrek.

10.

Zir6

rendelkez6sek

10.1' Jelen szerzodes kizhr6laga felek altal alilIrt megrillapod6s ftjrin m6dosithat6. Sz6beli m6dos
ny il atkozat, m e I I dk- v agy

10.2'

l^r

ifite r -rn e 96 I

I

ap o

d6s erve n yte len

.

A

Felek rneg6llapodnak abban, hogy a kcjzcjttiik felmeri.il6 esetleges jogvitSt
- fokozott
egyiittrnrikoddsi kotelezettsdg mellett - t6rgyal6sos r-iton prob6lj6k meg rendezni, ennek
eredm6nytelens6ge eset6re a jogvita eldontds6re hat6skcjrtol fiiggoen kikotik a Szombathelyi
J6r6sbir6s6g, i letoleg a Szombathelyi Torv6nyszdk illet6kessdgdt.
I

10.3' A jelen szerzodds elv6laszthatatlan rnelldkletet kdpezi az ajinlattdteli felhiv6s, a kozbeszerzdsi
dokumentumok (ennek r6szek6nt a rdszletes feladatleir6s), az ellilrds sor6n feltett kdrddsek 6s
azokra adott v6laszok, a penzUgyi-rnriszaki iitemezds, valamint aY6llalkoz6 ajdnlata.
10.4' Jelen szerzodds magyar nyelven k6szi.ilt. A szerzodds b6rrnilyen 6rtelmezese esetdn a magyar
nyelv szab6lyai dr.venyesek.
10.5. A jelen szerzod6sben netn szab|lyozott kerddsekben a kcizbeszerzesekrol szolo2015. evi CXLIII.
torv6ny (Kbt.), a Polgriri Torv6nykcinyvrol szol6 2013. evt V. torvdny. (Ptk.), valamint a 3.3.
po ntban fe soro lt j o gszabrl lyok re n d el kez6s ei az ir 6ny adok,
I

l0'6

Szornbathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata kcjtelezettsdgvdllal6si, ellenjegyz6si
utalvinyozitsi 6s drvdnyesit6si eljrir6s6rol sz6lo 412014. (XI.17.) szhmt polg6rmesteri utasitris
alapj6n jelen szerz6dds al6[r6shra llles K6roly alpolg6rmester jogosurt.

11. Hat6lybal6p6s
JeIen szerzbdes r-nindket f6l

6ltali aliirhs|naknapjrln l6p hat6lyba.

A Felek ajelen szerzod6st, mint akaratukkal mindenben megegyeziitcdgszeni al6irrlsukkalhagyj6kj6vd
Jelen szerzodes 4 (negy) eredeti peld6nyban kdsziilt, amelybol I (egy) eredeti pdld6ny aYfillalkozot,'(h6rom) pdld6ny pedig a Megrendelot illeti rneg.

[r

Szombathely

.2017.decembe 1.9'

L,r,Ulv^0V

A kotelezettsegvallaldst pen

ellenjegyezte.
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