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Amely létrejött egyrészrőI:
Név: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
adőszám: 1 5B1 3860-2-1 B
tötz sköny'vi nytlv ántartási szám: B 1 3 Bó0
b ankszámlas z ám: Magyar Á[amkincs tát - 1 0 0 47 0 04-0
I{épviseli: Dt. Nagy Lajos, főigazgatő
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mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészrőI:

Név: \ü7estunion-plan I{ft
Cím: 9 700 S z ombathely, I{ő szegi IJ tca 2. Galéria 7 .
Adószám: 237 5441 B-2-1B
C é g7 egy zék s zám: 1 B _09 -1' 0 B24
Bankszámlaszám: 1 0300002-1 0633 59 1' _49 02001' 6
I{épviseLi: Vermes Csaba
Elethetőség: 30 / 696_228L
e-mail: westunion.plan@gmail. com
mint Vállalkoző (a továbbiakban: Vállakoző)
1'

között

az alábbi feltételekkel.

1) AszBRzooÉs rÁnGYA:
Á Megrendelő közbeszerzési eLjárásttrtki,,Családbatát

sziIészetl<talalátása a Markusovszky

Egyetemi oktatókótházban" tfugyban a mellékelt mőszakl tartalom szednt (1. számil
melléklet költségvetés), amely el)árásnak nyeÍtese YáLlakoző. A szerződés elválaszthataúan

mellékletei a kőzbeszerzést eljátás sotán keletkezett dokumentumok Q<őzbeszetzési
dokumentumok: felhívás, dokumentáció, míiszakj leírások, stb., YilLalkoző ajánlata,
hiánypótlása' stb.) külön csatolás nélkül is.

'

A Vállalkozó

a munkát a vonatkoző hatáIyos jogszabályok és hatósági elórrásokbetartásával

végzi eI.

2\ TELJESÍTÉsIgerÁRIDŐ
munkaterulet átadás-átvételtől számitott 90 nap készteje1entésig. Az átadás-áwételi
el1árás időtartama nem számit bele a teljesítésihatáddőbe'
A VáIlalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött te1jesítési határidő előtt is teljesíteni.
A szetződés a 320/2015. (x.30.) kotmányrendelet 13. \ (1) bekezdés a) vagy b) pont
szednti tattalmú ellenőrzési jelentés kézbezvéteiétkövetően léphet hatáIyba, a munkatetiilet

A

átadásávaI, ennek biányában nem lép hatáIyba.

3) vÁrrerx ozÓl l,Í1
AZ AIÁBBIÁKBAN MEGHÁTÁRo Z oTT ÁrarÁxvÁRoN

:

nettó 80 453 326 Ft*áfa

Felek megállapodnak abban, hogy a nettó átaIányár a befejezési véghatáid'őre
ptognosztizált egyosszegli átaIányár' allili tattalmazza a szeruődés szednti munka teljes körű,

.{t;u,

#Í

It

hiba- és hiánymentesen

a

költséget

lelzett határtdőre tötténő elvégzéséhezszükséges minden

A vállalkozői d!

tarta\mazza' a szel;ződés szednti minőségű és mennyiségű kivitelezésével
kapcso1atban felmerülő valamennyi költségét. AYáLlaIkozó a Megtendelő áItaI elfogadott

díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigénytnem támaszthat. YáL7akoző

a

szetződés szer1nti munkák igazolt, tényleges és szerződésszetű teljesítésénekmegtötténte
után jogosult számla benyújtására. A Yá]]alkozó tudomásui veszi' hogy a számLát a
mindenkod adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő áItaI
meghatátozott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Á
hibásan kiállított számlábőI eredő kátokét aYáIlalkoző teljes felelősséggel tafioz]k.

Megrendeló lrrjelenti, hogy
rendelkezésre

a

szerződés tátgy^t képező munka pénzügyi fedezete

á1l.

FeIek az ellenszolgáltatás kiegyenlítésesotár' a Ptk. 6:130. s (1) - (3) bekezdésében a I(bt.
135.s- ban, különös figyelemmel az (5) bekezdésében, 322/2015 6.30.) I{orm. rendelet
32/A._B. $-ban foglaltak szerint jának eI.
Yál7alkoző a Megrende1ő áItalellenjegyzett teljesítésigazolás airapján a szám]c, beny'ujtására
3 tész-, és egy végszárnla' a teljesítésnek megfelelő
méttékben'a teljesítés25_,50_,75-' és 100%-os készültségénél.

jogosult az alábbiak szerint:

YáLlalkoző 5o/o előIegre jogosult, amely
levonásra.

-

igényléseesetén - az L. részszámlából kedl

Előleg: L1ánlatk&ő a l{bt. 135. s (7) bekezdésének megfelelően előleget biztosít, me1ynek
mértékea szerződésben fog1a1t _ áItalános fotgalmi adő nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 5o/o - ának megfelelő összeg. Az ajánIatkérőként szetződő fél a l(bt. 135. s
bekezdésében foglalt előleget az a1ánlattevő kétésételegkésőbb az épitésimunkatetiilet
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. (322/201'5. (x.30.) I(otm. rendelet 30. $
(1) bek.) Az előleg fizetésétaz ajánIatkétő nem teheti függóvé a szetződő féI ÉszérőI
biztosíték nyujtásától. Az előIeg igénylésérevonatkozőan csak nyeÍtes ajánlatÍevőnek kel1 a
s z erz ő dé sköté skot nyllatko znla.

a számlákat azok kibocsátásától
- Megrendelő
átltalással kiegyenlíti Yá]]alkozó MKB Bank

szánitott 60 naptári napon belül
Zrt-nél vezetett 10300002-10633591-

4902001'6 szánlájfua.

kivitelezés sotán pótmunka metül fel úgy a pótmunka rn(iszaki
szükségességét annak felmerülésekor az építésinaplóban rögzítent kell és a pótmunka
elvégzésével,és annak dt)azásával kapcsolatos igényeket a Megrendelő és Yáilatkoző
kiilön megállapodás ketetéb en köteles ó gzítent.

Amennyiben

a

4) Kölcsönös kötelezettségek
a) Á munkaterület átadása

az épitésinaplóba tőtténő beírással történik' amelÉen a felek
rögzítl< a munkatetület átadáS kori állapotát, amely lrányadő lesz annak visszaadása

során is.

b) A

szerződésben váLla\t kötelezettségeket Vállalkoző teljes egészébenmásta nem
ruházhatja át.

.) Az

épitéshelyszínéna felek közötti

kapcsolattattás a felek képviselői útján történik.

A Megrendelő képviselője: Máté Pétet
tel.: t36 (94) 311,-542

J.lí/ Í/.I^

vL

A Vállalkozó

képviselője

Vetmes Csaba

Tel.: +36 30 696-2281
szerződő felek a szetződés teljesítésesorán kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárnt. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetést kötelezettség terheli a szetződés
teljesítésétbefolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk
megelőzése és az esetlegl:r'fu bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle

L

elv árhatő intézkedés t

Á Vállalkozó

megtenni.

köte1es az épitőipad kivitelezési tevékenységtől szőIő 1'91,/2009. I{otm.

rende1et 24. \_ában foglaltak szetint, minden építésügyihatőságs engedélyhez vagy

tudomásulvételi eljáráshoz kótött épitőtparl kivitelezési tevékenységvégzéséó\
internetes alapú elekttonikus építésinaplőt (a továbbiakban: építésinapló) vezetni. A
szetződés teljesítésévelkapcso1atos közlések az épitéstnaplóba való bejegyzéssel
töténnek. Á MegrendeIő mű'szaki ellenőte útján jogosult a kivitelezés rendszeres
el]enőtzéséte.A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a míiszal<l
ellenőr az építésinap1óba jegyzi be. Bármely olyan munkát, amely méréstigényel'
külön naplóba, j egyzőkönyvbe kell rögzít enj eltakatás előtt.

d) Felek

a munkavégzésselkapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást
az építésinaplóban köte1esek egymással közö]ni. Yá]]akoző köteles a Megtendelő (s a
megbízottja számáta az el]enőnést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatol<at'
felvilágosítást megadni

A z ép ítésin ap ló

.)
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b

an kö tele s haladéktalanul kö

z

ölni

Vállalkozó a Megtendelővel a pótmunka műsza7á szükségességét,
a Megrendelő a Vállalkozőval a pótmunka igényét.
A munkaterület átadása után aYáIlalkozó folyamatosan gondoskodik aról, hogy a
munkaterületen mindenkor betartásta kerrrljenek az áItalános és az adott helyen
a

érwénye sülő tőz, v agy on' b ales et_ és munkavédelmi előítás ok.

0 Á Vállalkoző a Megtendelő áItaI adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát,
ha ez jogszabáIy Vagy hatósági rende1kezés megséttéséteyagy ^z élet- és
vagyonbiztonság v eszély eztetésérevezetne.

g)

eljáni.Azutasítás nemte{edhetki
Yá1lalkoző aMegrendelőutasításaszeintköteles
a munka Ínegszetvezésére'illetóleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

h) Ha a Megrendelő

célszerűtlen vagy szakszeríid.en utasítást ad, erre a Yá]lalkoző
kötelcs őt írgyelmeztetni.

A Megrendelő

'
j)

csak a fe\használásra kerülő anyagok minősége kétdésében,va1amint a
jogszabáIyi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadáIyozása,
továbbá a létesítményrendeltetésszerí3 hasznáIatához elengedhetetleni.il szükséges
pótmunka elvégzése étdekébenadhat utasítást aYállalkozőnak. Az utasítás csak az
építésinaplóba bejegyzetten érwényes.

Ha a szükséges tetmékek, berendezések a kivitelezés időpontjában - időben töttént
megtendelés ellenére - nem szerczhetők b", a Yállalkoző köteles atőI a
Megrendetőt - az építésinapló ut1án _ haladéktalanul értesíteni.A Yállatkoző
jogosult, a Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett azonos hasztáIatl étékűés
azonos átű anyagok (tetmékek, berendezés ek) beszetzéséte is.

k)

Megrendelő hozzá1árul ahhoz, hogy az építésimunkák elvégzéséhezYá|lalkozó
Alvál1alkozót vegyen igényb e.

D A

Vállalkozó köteles a Megtendelőnek a teljesítéssotán minden olyan

_ akát

a

kotábban megjelölt aká)]akoző helyett igénybe venni kívánt - alvállalkoző bevonását

JNá,fril^

tL

bejelenteni, amelyet kotábban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia
kell arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt alvá]7akoző nem áll a tfugyi
kö zb es z erzési elj árásb an meghatár o z ott kizáÍő okok hatály a alatt.

m) Vállalkozó legkésőbll a szetződés megkötésének időpontjában köteles a
Megtendelőnek valamennyi olyan alvá]7akozőt bejelenteni, amely részt vesz a
szetződés teljesítésében,és - ha a mege\őző közbeszerzési et1átásban az adott
alvá|falkozőt még nem nevezte meg-a bejelentéssel együtt nyilatkozni atról is' hogy az
áItala igénybe venni lívánt alvá]]alkoző nem áli \<zfuő okok hatálya alatt. A Vállalkozó
a szetződés teljesítésénekidőtatama alatt köteles a Megtendelőnek minden további' a
teljesítésbe bevonni kívánt aIvál7akozőt előzetesen bejelenteni' és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt alvá]7alkoző nem áli
7<lzfuő okok hatálya alatt.

n)

AYáIIakozó szemé1ye csakaz alábbt esetekben váItozhatmeg:
a) ha a l{bt. 141. $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő
egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás ptojekttátsaság vagy a
teljesítésbtztonsága érdekében iyen szetződéses rende1kezés alapján a teljesítéshez
fnanszltozást n1rujtó jogi személy v^gy az áItaIa jelöIt jogi személy által történik;
vagy

fél személyébenbekövetkező jogutódlás o jog- személy
átaIaku|ásának, egyesülésnek, széwá|ásnak vagy a 1ogutődlással megszűnés más
esetének következménye,vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként

b) ha a

szerződ'ő

következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes izletág (a hozzá
tartoző szetződésekkel, eszközókkel és munkavállalókkal) _ nem gazdaságt tátsaság
j"gi személyesetén az adott tevékenységetel]átő teljes szervezetj egység
áttuházásra kerül a jogutódra, vagy az etedeti szetződő félre vonatkozó
fizetésképtelenségiel1árás során ketül a szetződés átnházásta; ha a szetződésbe
1épő jogutód nem áll a közbeszetzést eljáúsban alkalmazottkjzárő okhatálya alatt,
_az ajánlattevőrc trányadő szabáIyok szerint, a I(bt' 13B. s Q)_@ bekezdésének
akalmazásával -megfelel a közbeszerzést el)átásban a\kalmazott alkalmassági
követelményeknek, és a jogutódlás nem e törwény akalmazásának a megkerü1ését
céIozza. Az a1ánlattevőként szerződő fél személye a fentebb foglalt eseteken kívül
csak új közbeszerzési eljárás eredményeként váItozhat. Á jogviszony egyéb
elemeinek váItozásán a 1'41.. $ rendelkezéseit kell d'Jrralmaznt. Az a1án|atkérőként
szerződő fé1 személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törwény
akallr':.az ás ának me gkerülé s ére.

o)

Yá\\akoző rrem flzet, jlletve számol eI a szetződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, melyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében metülnek fel, és melyek a Yá17a1kozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséte alkalmasak.

p) Az

építkezéshelyszínénkeletkező hulladék elszálhtásáról és annak dokumentáIásátőI
Y áll'alkoz ő s aj át költs égétekö tele s gondo s ko dni.

q) A

szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megtendelő

számára megismerhetővé teszi és a szerződés 13.4 pontia szerinti ügyletekről az
aj ánIatkérő t halad éktalanul étte síti.

munkákat a szerződésben és az a)ánlatban foglaltaknak
megfelelően kell kiviteleznie. A'Yálla]kozó kötelessége gondoskodni a felügyeIetrőI' a
mwnkavégzésről, annak tányításfuőI, azoktől az znyagoktól és eszközökÍől, amelyek a
szetződésszetű teljesítéshez szükségesek, továbbá a 1'91'/2009. (IX.15.) I{otm.

Á Yállalkozőnak a
'
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I,
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9

tendeletben foglaltak b etattásátőI.
Yá]lalkoző saját tevékenységikörében gondoskodrk a rá vonalkoző munkavédelmi'
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és úizvédelml rendszabáIyok betartásátőL Az ezek
be nem tartásábóI eredő kátokat MegrendelőÍe nem háríthatja át, a károkét teljes
anyagi és etkőlcsi felelősséggel tartozk.

YáLlalkoző a részéteátadott tew esetleges hibáiró| hiányosságairól köteles - a tőIe
elvárhatő módon és mélységbeÍl- a Megrendelőt e szerződés alátrásátőI számitott 15
napon belül tájékozt^tnj és a terwtőlvaló eltétéshezengedé1yt kétni.

u) Az

eltakatásra kerüló munkák ekészúItérőIYál]akoző köteles Megrendelőt éÍtesíteni.
Megrendelő képviselője (x,{egtende1ő) az éttesitéstőI számitott 1 munkanapon belül
köteles azt el]renőriznt.

v)

Felek megállapodnak' hogy az I{özbeszerzési dokumentáciő műszaki letrásában, és a
kiviteli telwben megjelölt szabványok, műszaki elóírások alkalmazását magukra nézve
kötelezőnek fogadják ei. A jelen szerződés ketetében megvalósuló munkáknak meg
kell felelnie az ezekben megÍl'atátozott követelményeknek.

w) Vállalkoző avonatkoző
s

ztnthez

tal;to z

ő

telj

e

szabványok, műszaki előltások szerinti legmagasabb minőségi

sítést v áLLaI.

Vállaikozőnak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a
") A
száL]itás során hasznáIt utak és azok műtfugyai károsodást és sérüléstne szenvedjenek.
A szá\lttást, mozg^t^si tevékenység során eIőidézett minden kátétt, így
környezetkárosodásétt vagy szennyezésértaYá]fakozót terheli minden felelősség' és
viselrrie kell a követk ezmény eit.

y) Á

kivitelezés folyamán Yá]]akoző köte1es a munkatetületet szabadon tattant minden
szükségtelen akadá1ytól és minden vá]falkozői eszközt, többlet anyagot, arnely mát
nem szükséges' továbbá minden tötmeléket, hulladék anyagot el kell távolttatia a
munkaterüleaő|. Yá]]a7kozó, alvál]akozőinak tekintetében is felelős a munkaterületi
rendért.

z)

Yá1lalkoző váL7alja, hogy a szerződéskotés időpontjában ismerteti a teljesítésben részt
vevő alvállakozőit, megadja azok teljesítésből való részesedéséneko/o_os atányát,
valamint nyilatkozrk' hogy az áItala igénybe venni kívánt alvá]]a]koző nem ál1 kjzárő'
okok hatálya alatt.

aa)

Az ajánlatkéúkéntszetződő

bb)

Vállalkozó köteles mrnden olyan

féLvagy a nevében el1átő szeméIy (szewezet) a szerződés
teljesítéséneke]]enőrzése során az építésinapló adatat alap1án el)'enőtzi, hogy a
teljesítésben csak a I{bt. 13B. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
akáL1alkoző vesz részt, és az alvá]]alkozői teljesítésaránya nem haladja meg a I{bt.
138. $ (t) és (5) bekezdésében meghatátozott météket.

kör_ulménytő1 a Megtende1őt haladéktalanul
értesíteni,amely sa)átvagy közreműködői teljesítésétakadályozza, gátol)a.

cc) Vál1alkozó köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a munka menetét
figyelemmel kísérje,ellenőrizhesse.
dd)

A

Yá]]alkoző jogosult alvállakozőkat a]kalmazni. Yál]alkoző

az igénybe vett

alvál7a]koző lrlunkájáétt úgy fele1, mintha a munkát magavégezte volna'
ee)

Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű, kezelésére,eIszá]]ltásáta, nyivántaftó lap.
vezetéséreköteles.

fq A

munkatetület átadásaután, a kivitelezés ldőszakában Vállalkozó köteles az á17ag_és
a munkabalesetek elkerülésének, illetve életvédelem

vagyonvédelem valamint

"l*,Wt^
I

VI

bizto sítás áino z s züks éges intézkedés eket megtenni.
gg)

Az

átadás-áwételig a Yá]]alkoző feladatátképezi a munkaterület szükséges elkedtése,
őrzése, kivilágítása, akőzui és tá)ékoztató táblák elhelyezése.

hh)Vállalkozó köteles a munkavégzéscéIjából birtokba vett munkatetület megfe1elő
lsztárr tartásárőI és a keletkezett törmelék, hulladék e|szá]]ttasáról és jogszerű
elhelyez

és é r

őI és ártaImat]anttás fu ől go n do s ko dni.

5) Átadás- áwétel
")

Á Vállalkozo az

áwéte]:' el1fuás ketetében ad1a át a
elkészült létesítményt
^t^dás_
Megtendelőnek. Az átadás- átvétell, eljárás időpontiár61 a Megrendelő legalább B
nappal előbb köteles a Vállalkozót éttesíteni,a Megrendelő feladata az eljátásra
meghívni a j o gszab áIyokb an megj elölt s z erweket.

a felek - mindkét féI ÉszérőIcégszetűen alátt

b)

Lz

.)

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítményrendeltetésszerű

átadás_ átvéte]i e|1árásrőI

_

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 1étesítményáwételétvagy annak
megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és mrnőségi hibákat. A megállapított
rögzítetthatáridőn belülki kell
hibákat, hiányokat aYá|Ialkozőnakajegyzőkönyvben
küszöbö]rrie, továbbá el kel1 végeznie az átadás- áwéte1l eI1fuás sotán valamely hatóság
által előírt munkákat is.
hasznáIatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

d)

e)

6)

Amennyiben a Megtendelő az átvételt, a tendeltetésszetű IlasznáIatot akadáIyoző
nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszeríien megtagadta, akkor a
jegyzőkőnyvben a felek az u)abb átadás_ átvéte]re olyan határidőt úznek ki, amely
elegendő a hibák ftrrányok) kikűszóbölésére.

hz

átadás_áwétel:. el)árás lezáttlltát követően
átadásta kerül a megfelelőségt nyt}atkozat.

az

átadási dokumentáció részeként

Késedelmes teljesítésés kötbérek

-

esetÍe, ba a YállaLkoző olyan okból, ame1yért felelős a létesítmény
átadásánáI késedelembe esik, a felek kötbétt kötnek ki' amelynek mértéke20.000'Ft/késedelmes nap, de maximum a vállalkozői di1 5 o/o_a. Á Felek a késedelembe
esés napját a 2' pontbart je\zett teljesítésihatáridőtőI számoI)ák.
Á Megtendelő a számla összege után késedelmi kamat megfizetésére köteles,
amelynek méttékea Ptk. szerinti, ha a Yá]]alkoző jogszerűen kiállított és leigazolt

Arta

az

végszámlábanszereplőválfalkozótdt1átwtalásávalkésedelmeskedik.

Megtendelő hozzá1árulását adja, hogy amennyiben a Yálla|koző áItaI ben1újtott
végszánla ftzetési határidejével Megrendelő 30 napot meghaladóan késlekedik
abban az esetben Megrendelő és Vállalkozó külön megállapodás ketetében rögzitl a
fiz etésre v onatko

z

ő garanciát.

Meghiúsulási kötbér

-- Ámennyiben a szerződés

teljesítése a Vállalkozőnakbtzonyíthatóan olyan okból,
amelyért felelős meghiúsul, a Megrende\ő részétekötbérfizetési kötelezettséggel

taftozk.
meghiúsulási kötbér mértékea szerződés szerinti, tattalékketet és áitalános
fotgalmi adó nélkril számitott ellenszolgáltatásának 25 o/o-a.
A Yálla\koző a tészteljesítésevonafkozásában az elvégzett munka

A
-

JeaÚ*

ellenszolgá1tatásánakmeghiústrlási kötbérrel csökkentett díjáta jogosult. Megtendelő

ttl

Í"L

jogosult a meghiúsulási kötbér ellenszolgáltatásba történő beszámitásáta, anlak a
meghiúsulási kötbét igényénekcsökkentésére. Meghiúsulásnak minósül különösen,
amennyiben Yál]akoző a váL]alt kömyezetvédelmi teliesítések valamelyikét nem
teljesíti. A vál1alások teljesítéséta miiszakl el1enőr ellenőrz| és azok nem teljesülése
esetén azt baladéktalanul jelzi Megrendelő tészél;e, az építésinaplóban töténő
rögzítéssel egyidejűleg.

- Az ellenőrzés menete
o 1., 5. pontok vizuálrs észlelésse1
o 2. pont szál]ttőIevelek ellenórzésével
o 4. pont száLÍtő játmű(vek) fotgalmi engedélye alapján

Meoaiánlás

Szempont
1

P

o

rz

ő anya

go

k

s

z

ál]itás a kjz ár óIa g p onyv áv aI

fe

detten tötténik

lgen

4.

Aján|attevő vállaI1a, hogy éjszaka, 22:00_6:00 őn kőzőtt nem végez lgen
szá|lítási feladatokat a munkaterülette.
Epítésközben keletkezett hulladékok megfe1elő kezeléséértfelelős lgen
személv kiei lölését v á]]a|ia
I{tzátóIag EURO III. vagy annáIkorszerűbb teherszál]ttő játműveket lgen

5.

I(ommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés lgen

2.
-).

aTkalmaz

időtattama alatt.
Epítésközben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséértfelelős személy megnevezése'
elérhetősége: Vermes Csaba 30 / 69 6_2281'

teli es

7)

lótáIlás:
Yá]Lakoző
áw

é tel /

iz

a

szenődés tátgyát képező feladatok ellátása tekintetében

emb eh elye

z é s b e fe j ez é s é

tő'

s

z ámiw a

2

4 hő nap

1

ó tá17ás t v

az

átadás-

állal.

jogokat felek a
Jótállást és szavatossági kötelezettségeket, valamint az igényél:vényesítési
Ptk., a vonatkozó egyéb jo gszabáIy ok együttes figyelembevételével kezelik.

Felek a
jőtá}1ási

te11es

körű műszakt átad'ás-áwételtőI sz^mitott 12 hónap elteltével, (valamint ha

idő meghalad1a a 12 hőtapot, a jőtállásí idő leteltének időpont1át megelőző

a

60

nappal) utó_felülvizsgálati eL)árást tartanak, melyet a Megtendelő képviselőjekészit elő, és.
arta meg|Ávja aYállalkozőt. Az ott készítettjegyzőkönyvben fe1tuntetett hibák l<tjavitása,

illetve a hiányosságok megszüntetése a Yá]]alt<oző 30 napos hatándőn belüli
kötelezettségét képezi.

A v á|lalko

8)

z ás

i

s

z

etz

ő

dé s mó do s ítás a megs z űné s e

a) A

szerződő Felek az esetleg felmer-r'llő vitás kérdéseket megkísérlik egymás között békés
úton rendezni. Ámennyiben a jogvita rendezése ily módon nem éthető elúgy a szerződő
Felek kikötik a Szombathelyi Törwényszékvagy Járásb:trőságl<tzfuőIagos illetékességét.

b) A szetződéste a hatályos

így krilönösen a l(bt., a Po\gáti
szőIő 2013. évi V. törwény Gtk.), az egyéb építésügyiés kapcsolódó
m^gy^Í jogszabályok,

Törwényköny'vről
j o gs z ab áIy ok az lt ány a dők.

c)

Szerződés módosítása, felmondása

A
d)

szeruődés csak a szetződő felek közös

figyelemb evételévelmódosítható.

megegyezésével,'lrásban a l{bt. 141. $_ának

Megrendelő jogosult a szenődéstől elállni, ha a Yá1]akoző olyan okból, amelyétt felelős
oly mértékűkésedelembe esik, hogy a ftzetendő kötbér eléri a nettő a)ánlatl át 30 o/o_os
mértékét.

tlL

'

e)

Megrendelő jogosult a szetződéstől elállni, ha a Vállalkozőnak, olyan okból, amelyért
felelős, oly mértékűa hibás teljesítése, hogy a fizetendő kötbét eléri a szenődés szednti,
általános forgalmi adó nélkril számitott ellenszolgáltatásának 30 o/o_os métékét.

A MegrendeIő szerződést felmondhatja,vagy

-a Ptk._ban foglaltak szerint _a szerződéstőI

elállhat,
(1) a) feltétlenül szükséges a szenődés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141.
alapj án í1 kö zb es z erz ési elj áúst kell le folytatni;

\

b) az ajánlattevő nem biztosítja a L38. \_ban foglaltak betaÍtását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyébenéwényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a 139. $-ban foglaltaknak; vagy

.) az EUMSZ

25B. cikke alapján

a

kőzbeszerzés szabá|yainak megszegése miatt
Európai Unió Bírósága az EUMSZ 25B' cikke
kötelezettségszegési el1árás indult v^gy
^z
aIapján indított eljárásban kirnondta, hogy az Eutópai Unió jogából eredő'valarnely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés töttént, és a bíróság áItaI megál1apított
jogsértésmiatt e szerződés nem semmis.
(2) Az ajánlatkétő köteles a szetződést felmondani, vagy -a Ptk.-ban fogialtak szennt_attőI
elálLni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomásáta, hogy a szetződő .féI
tekintetében akőzbeszerzési eI1áÁs soránklzátő ok állt fenn, és ezétt7á kellett volna zárri
a kó zb e s z etz é si elj árásb ől.
(3)

Az

a1ánIatkérőként szetződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -

ha szükséges olyan hatátidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szetződéssel érintett feladata
ellátásáről gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni
tészesedést szeÍez valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szednt jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatát o zo tt feltétel;

b) a nyeÍtes a1ánlattevő közvetetten vagy közvetlenül

A

25o/o_ot meghaladó tulajdoni

részesedést szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben' amely telrintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel'

fentieket a Felek e1olvasták, megértették' és mint Szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az

alulírott napon cégszeríien, 4 eredeti példányban (1 példány a YáL7alkozőt,
Megrendelő t illeti) alátták.
Melléklet Felelősségb iztosítás igazolása

\ü/e

Dr. Nagy La1os, fő

MEGREND

íogi cliren

l(e1t:

,L(.4

s

tr-rnion-plan

Vetmes Csaba

I(ft

VÁILALKozo

3

péIdány a

Nyilatkozatminta a szetődéskötés időpontiában az a]váILalkozókta vonatkozóan

Csaba.

Alulírott.........Vetmes
p1an

I(ft."

.

..

.

....,...(név), mint

"(z)...

'''.....\ü7estunion_

...'...(.égnév) . . .9700 Szombathely, I{őszegi u. 2. Ga|érta 7.....

(székhely) a1ánlattevő cégegyzésrejogosult képviselője nyilatkozom' hogy

a ,rCsaládbaút

szülészet |<ta|akitása a Markusovszky Egyetemi oktatókórházban'' tárgyí l{bt. 115. s

(1)

bek. szer'int lefolytatott nyílt közbeszetzési eljárás eredményeként létrejött szeuődés teljesítésében

az alábbi alvá1lalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, székhelye,

A teljesítéso/o-os atánya

kapcsolattartó neve,
elérhetősége

A számLázandó összeg
@Iőiáryzat|)

Gárty Kft.

5%

4.000.000,-+Afa

Medgáz-tech Kft.

100/n

8.000.000,- +Afa

Magyat Epületgépészeti és

2,5rÁ

2.000.000,- +Afa

60/,,

5.000.000,-+Afa

ÉpítőipariKft.
Papp és Pezenhófer Kft.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a I{bt. ó2. s (1) bekezdés g)k),

*)

I(elt:

és q) pontjai szerint meghatátozottl<tzárő

Srrr""r!r-[

okok hatá\ya alatt.

q,

LclS ce

rt
cégszeűi alátás

l_

