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6s helyen a kdvetke26 tartabmmal

Preambulum.

A Megrendet6 a jelen valhlko zasi szerz6&s (tovSbbiakban szerz6&s) targylt k'6pez6

fehdatokra vonatkoz6an " 
*i-J,. irs. g (1) bekezdes szerinri nemzeri, hirdeun6ny n6lkiili

HrgyalSsos kdzbeszerz6si "f;at," 
fofyr'tou le (EKRO01555402019)' mely eljdriis

szerz6d6sk6t6sre iogosult ,i-afin"rOi" iXU. f af. t 1+1 fetezdes alapjiinl a Vdllalkoz6

lett (tovlbbiakban Ktizbeszerz6sJ.

Megrendel5 szavatol az6rt, hogy az inform'6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az

inio'..a.iOrrrtadsdgr6l sz6l'6 21ll.6vi CXII. trirv6ny elSirisainak megfelel6en - a ielen

ii.iaaet megval6sitiis6ban r6szt vev6 szem6lyek' valamint a besziimolds' a

,rruaiytrrrn.agl eli6rds 6s az ellen6rz6si tev6kenys69 so16n itadott dokumentumokban

fettrinietett szem6iyek szem6lyes adataiknak a Megrendel6 6ltal tort6n6 kezel6s6hez

iia.e.*" ezen aiatok felv6iel6t, teroleset, nyilvinossiigra hozatalat, statisztikai

m6dszerekkel tort6n6 feldolgoziisdt isJ kifejezetten hozzdjiirultak'

Minderre tekintettel Viillalkoz6 a jelen bekezd6s szerinti szem6lyes adatok kezel6s6hez

kifejezetten 6s korliitozds n6lkiil hozziijiirul, szavatol tovdbbii, hogy az eltala kozdlt

minden adat tekintet6ben az 6rintett ugyanilyen hozz{i:irul6ssal rendelkezik,

amennyiben az adatkezel6s harmadik szem6lyt is 6rint. Egyben v:illalkoz6 meger6siti,

hogy tisztiiban van a hivatkozott szem6lyes adatokkal kapcsolatos jogokkal

(megisme16s, hetyesbit6s, torl6s, hordozhat6sdgi k616s), azokr6l a Megrendel6 is

tiij6koztatta.
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VAILAIKOZASI SZERZ6DES



1. A szerz66s tArgya.

Felek a Szerzddes t6rgy6
rigy koteles elv6gezni,
Munkatenileten.

.l*I_:g1oU, !".y i jelen Szerz6des rArgya a Kozbeszerz6s sordn Megrendeld dltalrsmertetett mfi l6tehoziisa a lelen sze[5des 1. sz. melr6kret6t k6pez6 m[iszakidokumenuici6 szerint ftoviibbirkb"n Mu;k;L;;k). '' ''

A jelen Szerz6des 1' sz. melr6klete az aribbi dokumentumokat tartalmazza:

o Kcizbeszerz6si eljdriis ajiinlatt6teli felhivfsa;
o Krizbeszerz6si eljiriis ajiinlati dokument6ci6ja;
o Krizbeszerz6si elj6rds uirgya16si jegzz6krinyve;
r A Vdlhlkoz6 nyertes, v6gs6 ajrinhJ

A Munkdlatok erv6gz6s6nek herye: Gy6ri rrirv6nysz6k 9021, Gy6r,szent Istviin iit 6. aratti6prilet6nek Gydr-Moson-Sonron Megyei e,:nt"tar-rug.;aj6si Int6zet fer6ri homrokzata(tovdb biakban MunkaterULt.;.

Felek e kcirben kijelentik,. hogy Megbiz6 a Munkdlatok elv6gz6s6t Vdlhlkoz6r6lmegren&ri' vd'alkoz6 pedig a--Munkirrtot 
"rrogre.et elvSralja a jeren SzerzSdesrendelkez6sei szerint.

ra tekintettel rrigzitik toviibbd, hory Vdllalkoz6 a Munkillatokathogy tev6kenys6g6vel Megrendei6 m(kc,deset ,"- ruur.;, ,

2. A szerz6d6ses elhn6rt6k 6s fizet6s6nek rendje.
valhlkoz6 a Munkdhtokat egytisszeg(i viilhrkozisi. 

_dij elbn6ben v6gzi el, melydtaliinydijnak min6stil 6s mely dilon r.r,ir pJurr"r.l dij-ig6ny, vagy t<ibbreununkadij-ig6ny nem 6rv6nyesithetd csak 6s kizdr6lag ,ilur" 
", "r"tben, 

ha a Fehk a Krjzbeszerz6ssajdtossigait is figyelembe v6ve, egymdssait,iton i.a.Urn ekk6pp iilhpodnrt ,"g. 
"--

valhlkoz6 a ielen szerz6des t6rgyiit k6pez6 Munkdratokat egyosszegii daldnyiiron:

nett6 vdllalisi dr
+AFA (27o/s

74 0LS 748 Ft
79 984 252 Ft)

brutr6 vdlhl6si dr
azaz: kilencvenn6gymilli6 forint6rt elv6gzi.

94 000 000 Ft

A brutt6 vdllaliisi 5r a jehn szerz6d6st megalapoz6 kozbeszerz6si elieres ajenhtt6teli
felhiviisiiban, az ajdnlati dokumenuici6ban 6s a viillalkoz6 ny".t"s alarhuib"n
meghaf,irozott munkiik befejez6si hat6rid6re szdmltott egyosszeg( dra, amely a
munkahelyi adottsiigok, az ajdnlatt6teli dokumentici6k 6s az l. pontban felsorolt
dokumentumok 6s informdci6k alapjdn, a y6l]nlkoz6 ny"it"r ajdnlauinak
figyelembev6tebvel kertilt megh atArozlsra.

A brutt6 v6llalisi Ar EjE.lmazza a mfiszaki tartaklm megvabsitisdnak telies kolB6g6t, a
kivitelez6si munkdkat, a tev6kenys6ggel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illet6ket
fviimot), az AD.dAsi, betizemel6si, haszndhtbav6teli 6s birtokbaadisi eli6rds k<ilts6geit, az
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iigazati 6s egy6b szabviinyoknak megfelel5 min6sit6si vizsgiihti 6s m6r6si kolB6get,
biirmif6te dijat (g6pek, irodik, rakuirak, stb.) a felvonulisi-, vagyonv6delmi krils6geket, a
garanci6lis 6s szavatossiigi kotelezetts6gek k6ls6geit, a szerzl&,s tirgyinak
rendeltet6sszerri haszndlathoz szriks6ges 6s a hat6siigok iiltal elrendelt risszes munkdt 6s
anyagok ellen6rt6k6t, valamint a dokumenuici6ban el6irt eszkcizok sz6llitisiit.

A Viillalkoz6 a jehn Szerz6desben foghlt iiron fehil kolB6gig6nyt semmilyen jogcimen
nem 6rv6nyesithet.

V6llalkoz6 a teliesit6s sor6n k6t alkabmmal iogosulr az addig reliesiretr, a
Megrendel6 mffszaki elbn6re eltal v6gzett t6tebs felm6r6s 6s teliesit6sigazohs
alapj{n a brutt6 v6tlaLisi iir mindosszes en 7 0o/o-t meg nem hahd 6rt6kfi
r6szszdmhk benyrijtlsdra, valamint a sikeres miiszaki eEdis-iitv6tel ut6n egy db
v 6gszAmla benyrijuisira.

A Megrendel6 a teliesit6sigazoliis 6s a p6nzligyi teljesft6s soriin a Kbt. 135. g-ban 6s az
Art. 3614. $-ban foglaltak szerinti j;ir el

A p6nziigyi teliesit6s igazolAsa: Megrendel6 Gazdasiigi Hivaal6nak vezet5je dltal
tort6nik, a Kbt. 135. S t1l-(2) bekezdes6ben el6irtak figyelembev6tel6vel

A szdmlit a Megrendel6 nev6re 6s cim6re kell kiellitani 3 p6ldiinyban, mell6kletk6nt
csatolni kell a MegrendelS k6pvisel6je vagy miiszaki ellen6re 6lal j6viihagyott
tel,esit6sigazol6st, illewe a v6gszdmla eset6ben az 6adds-iw6teli jegyz6kcinyvet. A ieten
bekezdes szerinti okiratok csatolisiinak elmaradisa eset6n a szdmla eg6szen a
dokumentumok csatohs:iig nem viilik esedekess6.

A benyrijtott tartalmi 6s formai szempontb6l szerz6desszer( sz;imla p6nziigyi teljesit6se
- a Kbt. 135. S [3) bekezd6s6ben foglalak szerint eljdrva - a k6zhezv6telt6l szemitoft 30
napon beh.il 6tutaliissal tort6nik.

3. A szerz6#s teljesit6se.

A Munkilatok teliesit6se eEdiis-atv6teli eljiirSs keret6ben tort6nik, azza\ hog
Munkiihtok oszthatathn szolgdltatisnak min6stilnek.

A Munkehtok teljesit6se 6s az dtadis-6w6teli eljiris lefolyraulsiinak az id6ponria
(teliesit6si v6ghatarid6) 2020. m6ius 31. napja, azza\ hogy a jelen Szerz6des
elsz6moLisdnak hatirideie 2020. ifnius 30.

Megrendel6 el6teljesit6st a teljes kivitelez6sre csak el6zetes, iriisos egyet6rt6se eset6n
fogad el

A Munkehtok akkor tekinthet6ek teljesitethek, ha azok a jelen Szerz6&s
rendelkez6seinek mindenben 6s maradektalanul megfelelnek 6s az eudes-etv6teli
eljdrds sikeresen lezailott.
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4. Ktitb6rek
Abban a nem vdrt esetben, ha a Vdllatkoz6 a iehn Szerz6des teliesit6se sordn biirmely
el6re meghadrozott kdtelezets6ge teljesit6s6vel k6sedelembe esik, fgy a k6sedebm

teljes idej6re kotb6r fizet6s6re ktiteles, mely kotelezets6gnek m6g a telies[t6se sem
befolyiisolja a Megrendel6 dltal 6rv6nyesithet6 tovebbi jogktivetkezm6nyek 6s

jogh6triinyok 6rv6nyesit6s6t.

A k6sedelmi kotb6r minden k6sedelmes napon automatikusan a Felek birmilyen
cselekm6nye vagy nyilatkozata n6lktil esedekess6 v6lik.

A kdtb6r napi osszege nett6 50.000. (6wenezer) forint.

A kdtb6r tekintet6ben Megrendel6 besziimfuisra jogosutt V;iltalkoz6val szemben

A teliesit6s - Villalkoz6nak felr6hat6 - megsziin6se eset6n Vellalkoz6 kotb6r fizet6s6re
koteles, mely kotelezetts6gnek m6g a teljesit6se sem befolydsolja a Megrendel6 6ltal
6rv6nyesithet6 toviibbi jogkovetkezm6nyek 6s joghiitiinyok 6rv6nyesft6s6t.

A kotb6r dsszege a ielen Szerz6desben meghatrrozott telies nett6 dijnak az 6rintett
r6szre es5 l0 (tiz) szlzal{ka.

A kotb6r tekintet6ben Megrendel6 besziimiulsra jogosult Viillalkoz6val szemben.

5. f6tillis.
Viillalkoz6t a Munkehtok tekintet6ben Vdllalkoz6t
rendelkez6sek szerint terheli j6tilLis 6s szavatossag.
teljesit6st5l szdmitott 36 (harminchat) h6nap.

a vonatkoz6 logszabiilyi
A i6tilkis id6tartama a

Felek rogzitik, hogy a j6tillisi 6s szavatossigi k6telezets6gek tekintet6ben Megrendel6
nem jogosult engedm6nyez6sre, vagy szerz6d6s-iituhiiziisra csak 6s kiz6r6lag
Megrendet6 el6zetes 6s iriisba foghlt hozzdjiirulis6val

Viilhlkoz6 kotelezetts6get villhl tovdbbS, hory a j66ll6si kotetezetts6g6nek teljes
id6tartama alatt mfikodes6t fenntartja; abban a nem v6rt esetben, ha Viillalkoz6 ezen
kotelezets6g6t megszegi, tigy Megrendel6 szint6n jogosult a jelen Szerz6des 4.

pontj5ban meghatirozott kotb6r 6rv6nyesit6s6re.

6. A szerz6&s megsziin6se.

Felek a.f ehn Szerz6bs tekintet6ben az elilldst 6s a felbon[ist kizArjlk.

Felek a ielen Szerz6d6st felmondhati6k, ha

a) felt6tleniil szriks6ges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositdsa, amely
eset6ben a 141. S alapfdn [j kozbeszerz6si eljiirist kell lefolytatni;

b) Vdllalkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartiisAt,
vagy vele szemben olyan jogut6dlds kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. S-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ 258. cikke alapjAn a kozbeszerz6s szabiilyainak
megszeg6se miatt kdtelezetts6gszeg6si eljiir6s indult vary az
Eur6pai Uni6 Bir6silga az EUMSZ 258. cikke alapjiln inditott
elf drdsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogiib6l ered6 valamely
kotelezetts69 tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir6sig
iiltal meg6llapitott jogs6rt6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerz6d6st felmondani, ha a szerz6d6s megkcit6s6t kdvet6en iut
tudomiisiira, hogy a szerz6d6 f6l tekintet6ben a krizbeszerz6si eljdriis soriin kizdr6 ok 6llt
fenn, 6s ez6rt ki kellett volna zilrni a kozbeszerz6si el.jdrdsb6l.

Megrendel6 iogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani - ha sztiks6ges olyan
hatirid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ellStdsiir6l
gondoskodni tudjon -, ha

a) VAllalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetlenil ZSo/o-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy
szem6lyes joga szerint iogk6pes szervezet, amely tekintet6ben
fenniill a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kbl alpontjiban
meghatiirozott felt6tel;

b) Viillalkoz6 kozvetetten vagy krizvetlenril 25%-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy
szem6lyes joga szerint logk6pes szervezetben, amely tekintet6ben
fennilll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s kJ pont kb) atpontjdban
meghat;irozott felt6tel.

7. BiztositAs.

A Munkdhtok vegzese soriin 6s azzal osszeftigg6sben Viillalkoz6 fetel az 6ht-, szem6ly- 6s
vagyonbiztonsdg folyamatos fenntartisiira.

Abban a nem vdrt esetben, ha a jelen alpont szerinti kiiresem6ny t6rt6nik 6s harmadik
szem6ly MegrendelSvel szemben erre tekintettel bdrmilyen jogcimen ig6nyt 6rv6nyesit,
tigy Viillalkoz6 kdteles Megrendel6t mentesiteni 6s helyette hetyt 6llni a Megrendel6 erre
iriinyuh i16sos felsz6liuisa szerint.

A Munkilatok tekintet6ben Viilhlkoz6 a Kozbeszerz6s soriin Megrendel6 elal megjelolt
biztosiuist kdtehs a teljesit6s napjeig fenntartani 6s a vonatkoz6 biztosiuisi kciw6nyt a
jelen Szerz6des aldirdsdval egyidej(leg Megrendel6 16sz6re 6tadni.

A kotv6ny a jelen Szerz6des 2. sz. mell6klet6t k6pezi.

8. A felek iogai 6s ktitelezetts6gei.

Megrendel5 a Munkaterirletet 2020. janudr 10. napjen adia (a miiszaki kiirilsban
rcigzitett bejelent6si kcitelezets6gekt6l friggetlenril) fi Vdllalkoz6 r6sz6re. A
Munkateriilet dtadiis16l jegyz6konyv k6sztiL



V6llalkoz6 ktitehs a Munk6htok elk6sziilt6t 8 (nyotc) napriri nappal korfbban
Megren&l6nek iriisban k6szre iehnteni 6s felhivni 6t az dudis-dw6teli eljiiras
le fo lyta ui s ii ra.

Ahogyan az fentebb is rogzit6sre kert.ilt a teljesit6s az AadAs-Awdteli eljiirds
lefolytatisiival tort6nik meg; az 6tadiis-etv6teli eljdriist annak megkezdes6t6l sziimitott
24 fhuszonn6gy) 6riin beltil be kell fejezni.

Az AadAs-Att6teli eljdriis ko166geit Viillalkoz6 viseli.

9. Atadis-6tv6telielj616s.

Az AEdAs-6v6teli eljiriis id5pongdban a Felek - k6pvisel6ik rirjiin bejrirjdk
MunkaterUletet 6s megtekintik az elk6sziilt Munkehtokat.

a

Az eadAs-efieteli elj;lriisr6l a Felek jegyz6kdnyvet vesznek fel melyben rrigzitik az ott
ta p a szta lta ka t.

Abban a nem vdrt esetben, ha a teljesit6s hib6s, rlgy Megrendet6 a hibiikat k6sedelem
n6lktil jelezni kotehs a kijavf6sra nyiwa-ilb hatirid6 megjel<il6s6vel, amfg a hiba nem
kertil kijavitisra az eE,dAs-ew'i.P..li eljiirds nem felezhet6 be.

Az ehdis-ew6teli eljdrds keret6ben toviibbii Viillalkoz6 kdteles Megrendel6 r6sz6re
Sadni a Munkehtokkal kapcsolatos kezel6si ritrnutat6t, .,66lliisi okiratokat 6s a
felhaszniilt anyagokra vonatkoz6 minden szdrmazAsi igazolAst 6s tanrisitvdnyg amfg
ezen okiratok atadisa nem tort6nik meg, az 66dAs-Atv6teli eljdrds nem fejezhet5 be.

A Munkehtok ulajdonjoga az etadiis-eU6teti eljdriis befejez6s6vel sziill dt a
Megrendel6re.

A sikeres 6s a sikertehn eadis-ew6teli eljdrdsok kcilts6gei is a Viillalkoz6t terhelik.

10. Febkerytituniikti#se.

A szerz6d6 Felek a Szerz6des teljesft6s6nek 6rdek6ben kohsdnosen egyiittrnfkodve
kotelesek eljiirni.

A szerz6d6 felek kotebsek egymest minden bnyeges kdriilm6ny16l uj6koztami.

A szerz6d6 felek az dltaluk v6gzett egyeztet6sek sor6n az Alaluk l6nyegesnek tartott
6szrev6telekr6I kifo96sokr6l tij6kozat6sokr6l iriisbeli em16keztet6t kotelesek felvenni.

KizAr6hg ezen iriisbeli eml6keztet6ben, vagy irdsban kdzolt kifogdsok, 6szrev6telek,
tij6koztatisok vehet6k figyelembe egy esetleges jogvita eset6n.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dest 6rint6 k6rdesekben, illetve
iillisfoghlisra jogosult k6pvisel6:
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Megrendel6 16sz616l:
n6v, beoszt6s:
e-mail:
telefonsziirn:
lev6lcim:

V:i lla Iko r6sz6r6l:
n6v, beosztis:
e-mail:
telefonszdm:
lev6him:

Megrendel6 r6sz616l:
levelez6si cim:
e-mail:
telefon:
telefax:

Vdlhlkoz6 r6sz616l:
Ievelez6si cfm:
e-mail:
telefon:
telefax:

Dr. Takiics J6zsef
birosag@gyorit. birosag.hu
06-96-508-710
(9021 ) Gy<ir, Szent Istvan [t 6.

Yarga Zsolt iigyvezet6

BYor@qualityhouse.hu
06-30-99-73-1,84

[9026) Gyor, Yizmt u.2

9026 Gyor, Yizm1dr u. 2.
gYor@qualityhouse.hu
06-96-523-075
06-96-523-076

A Viillalkoz6 miis szem6lyekt6l utasitlst, 6szrev6telt, kifogiist nem fogadhat eL

A szerz6d6 felek megiilhpodnak abban, hogy jelen Szerz6des teljesit6se soren az
egymiisnak krildott iriisbeli nyilatkozataikat az alAbbi cimekre kiildhetik meg:

Felek r6gzitik hogy a jelen szerz6tl6ssel kapcsolatos minden jognyilatkozat csak 6s
kizar6hg irdsban 6rv6nyes; az es/es nyilatkozatokat pedig k6zbesitettrrek kell tekinteni
azon a napon, mely napon az irdsbeli nyilatkozatot a cimzett F6l ;itveue, vagy az Awltebt
k6t tani jehnl6t6ben megtagadta, vagy amely napon a ktild6 F6lhez a feladott nyihtkozat
birmilyen jelz6ssel vissza6rkezett.

Felek rdgzitik, hogy a jelen Szerz6dessel kapcsohtos minden technikai nyihtkozat a
kapcsolatart6k k<izotti e-mail vdluis titjin, vary sz6ban 6rv6nyes, azza\ hoglr a ktiHott e-
mail azon a napon k6zbesitetbrek kell tekinteni, amikor azt a ktild6 F6l feladta, kiv6ve, ha
hozzd biirmilyen tartalmf rendszert.izenet 6rkezik vissza; ilyen esetben az 6rintett e-mail
nem min6sril k6zbesitettrek.

11. Egy6bkiktit6sek.

V6lhlkoz6 nem fizethet, illewe nem sz6molhat el a szerzSCtbs teljesit6s6vel
osszeftigg6sben olyan kot66geket, amelyek a 62. g (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alponEa
szerinri felt6teleknek nem megfelel6 tirsasdg tekintet6ben mertilnek fel 6s amelyek a
Viillalkoz6 adok6teles .lovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak [Kbt. 136. g (1J bekezdes
a) pontJ.
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Viillalkoz6 a szerz6(bs teljesit6s6nek teljes id6tartama ahtt tulaidonosi szerkezet6t a

Megrendel6 szemera megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 1.43. $ (3) bekezdes szerinti
iigyletekr5l a Megrendel6t haladektahnul 6rtesiti (Kbt. 135. S (1) bekezdes b) pont).

Felek a jelen Szerz6dessel kapcsolatban felmenil6 jogvitiik elint6z6s6re a Szombathelyi

f driisbi16sSg, illewe a Szombathelyi Torv6nysz6k kizii16hgos illet6kess6g6t kdtik ki.

lebn szerz6Cbsre 6s e szerz6desben nem szab6lyozott k6rdesekre a Polgiri
Torv6nykonyvben 6s a vonatkoz6 haullyos iogszabelyokban foglalak az irdnyad6ak.

A jelen Szerz6des annak Febk 6lali aliirSsilnak a napien bp hauilyba; ha az alAirAs a

Felek iiltal nem egy id6ben tort6nik, rigy a hauilybal6p6s napja az a nap, amikor a

szerz6cl6st a k6s6bb aliiir6 F6l aliirja,

Felek a jebn Szerz6dest annak kozcis v6gigolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint
akaratukkal mindenben megegryezlt,6 (hat) darab magyar nyelvii eredeti p6Hinyban
j6vShagy6hg irtik a16.

Mel16kleu 1.s2. melEkletkrizbeszerz6si dokumentici6;
2.sz.melEklet biztosftlsikotv6ny.

Gy5r, 20t9. december 30.
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