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Jelen szerz6cl6s sz6ma Megrendel6ndl:

lKr3l2014 I
Jelen szerz6d6s szirna Sz6llit6n6l :

IIZALLLTASI SZERZ6DfS
a sznnz6nfsr

ro16

FELEKADATAT

Nyugat-dunrintrili Regionilis Hullad6kgazdflkodisi Onkorm6nyzati Tirsulds
Sz6khely: 9700 Szombathely, Szombathely, Kossuth L. 1-3.
banksz;rimlaszr5m : I I7 47 006-1 57 69668-00000000

ad6sz6m: 1 57 69668-2-18

k6pvisoli: Marton Zsolt, a Trirsul6s Elnrike
- tov6lbbiakban ,,Megrendel6" -

Pappas Auto Magyarorszrig

Kft.

szdkhely: H-1 133 Budapest, Krirp6t u. 21 .
ad6 sztun:

10 4 4 5 9

52 -2 - 4 4

bantsziimlaszrim (p6nzforgalmi szfunla szirna): 12001008-001 13156-00100008

(Ft.), IBAN Ft szrimla: IIU4 1 12001 00800

113 1

sz{rnlastezet6 p6nzint6zet neve: Raiffeisen

5600 1 00008

Bark Zrt., SWIFT/BIC code:

UBRTHUHB
k6pviselet6ben eljar6 szem6ly neve vagy megnevez6se:

Dobai Bdla haszniflt tgk. 6rt6kesitdsi vezr:t6 ds Jdsz lvin szgk. 6rt6kes{t6si vezet6
kdpvisel6 elj rir6 szemdly el6rhet6s6ge : 06-1 -4 51 -2252,
nyilv6ntart6 c6gbir6s6g neve: F6varosi Tdrv6nyszdk C6gbir6sdga
c6,$egy z6kszdm:

0I

-09-06505

1

mint V61lalkoz6,
- tov6bbiakban ,,Sz6llit6" -

(egyiittes eml{t6siik eset6n: ,,Szerzdd6 X'relek" vagy ,,X'elek")
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I. EL6ZMfNYEK
Megrendel6, mint Ajadatkdr6 a kozbeszerzdsek6l sz6l6 20rr. dvi cvIII. tcirvdny
(lov6bbiakban: ,,Kbt.') alapj 6n ,,szitllitdsi szerzddds keretdn beh.jl hullacldkgyiijt6 jarmilvek,
eddnyek, kontdnerek ds munkagdpek beszerzds a

KEop-|.1.I/2F/09-1j -2012-0001 azonos[t6
proiekt
kozbeszerzdsi elj6r6st folytatott le (tovabbiakban:

szdmit, NytLgat-dundntirli Hulladdkgazddlkoddsi program megnevezdsii
itasahoz" thrgydban
,,Kiizbeszerz6si Eljdrf s").
megval's

a

Sz6llit6, mint aj6nlattev6 a Kdzbeszerzdsi Elj6rrison r6szt vett, 6s figyelemmel arra, hogy
Megrendel6 Sz6llit6 ajanlarat fogadta el nyertes aj dnlatkdnt a IL rdsz tekintetdben a Felek
jelen kdzbeszerzdsi szerz6ddst kotik esyrn6ssal.

II. A SZERZ6DEST AITOT6 DOKUMENTUMOK
1. Szerz6d6ses

okm6nyoki

Felek kijelentik, hogy teljes meg6llapod6sukat nem kiz6r61ag jelen szerz6d6s tdrzsszovege
tafialmazza. A kcizbeszerzdsi elj6r6s sordn keletkezett iratokat rigy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6dds elv6laszthatatlan rdszeit k6pezik, azzal egyitt olvasand6k ds
ertelmezendok, kiilcinds tekintettel az alabbi dokumentumoka:

- Felhiv6s, Dokument6ci6, kiegdszit6 t|jekoztatdsra adott aj6nlatk6r'6i v6laszok (amennyiben
erre sor keriilt);

-

Sz6llit6

II.

rdszre vonatl<oz6 nyertes

bekezddsdben foglaltakra fi gyelemmel.

aj

6nlat6nak teljes tartalma a Kbt. g0. $-6nak (1)

A kiilfijldi ad6illet6sdgri Szdllit6 kciteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meshatalmazast
csatolnri, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hatos6g kozvetleniil
beszerezhet a Sz6llit6ra vonatkoz6 adatokat az orsz|gok kdzdtti jogseg6ly lgdnybevdtele
ndlkiil.
Felek rrigzitik, hogy a szeu6des megk6t6se, 6s teljesit6se
szab|ly oz6s cdlj 6va1 osszhan gban, a klzbeszerzl,si
$l kell elj6rni.

a l<dzbeszerzdseke vonatkoz6

tiszteletben tarl6s6val

III. A F'ELEK SZERZ6Df,ST ERINT6
1.

[(bt.

2.

TKOZATAI

Mindk6t F6l kiielenti. hqgg

- kell6 lelhatalmaz6ssal 6s jogkdruel rendelkezik ajelen szerz6d6s alfiirdsira6s teljesit6sdre;

- a jelen szerz6dds alaft6s6t az e'e kijeldlt vezet6, illet6leg a ceg tgazgat6s6ga, vagy vezeto
testiilete szabdlyszerr.ien engeddlyezte 6s az megfelel az e',e vonatkoZ6 jigszab lyi
rendelkez6seknek (adott esetben);

- a jelen szerzoddst a Fdl nevdben al6ird szemdly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabrilyok 6ltal
megkivdnt, regisztr6lt al6ir6si joggal rendelkezik, igy rdszdrol a szerz6'c16s alair6sa es
l
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teljesitdse nem eredm6nyezi m6s,
melyben fdlkdnt szerepel.

olyar

szerz6d6s, vagy egydb jognyilatkozat megszegdsdt,

LSzqUif,0 trti-elen!!"lssr

-

k6sz ds kdpes Megrendel6 szerz6ddses c6lj anak megfelel6 teljes kcini, gondos 6s magas
szinvonalf telj esitdsre;

- a M.egrendelo 61tal rendelkezdsdre bocs6tott inform6ci6k
sziiksdges l6nyeges

infom6ci6k rendelkez6s6re

alapjin a dij kialakit6s6hoz

6l1nak;

-

ajdnlatdnak szakmai kialakitdsa sor6n figyelembe vette Megrendel6 6ltal rendelkez6s6re
bocsAtott inform6ci6kat;

- Megrendel6

61ta1

elv6rt feladatokat teljesithet6nek min6sitr;

- a teljesitdshez sziiksdges szakmai, szellemi, szemdlyi 6s anyagi felt6telekkel rendelkezik,
azokkal a szenbdds teljes id6taftama alatt rendelkezni fog;

es

- rendelkezik a tevdhenysdge folytat6s6hoz sziiks6ges dsszes hat6sdgi ds egydb engeddllyel;

- nincs olyan fiiggoben lev6 kotelezettsdge vagy drdekkdr6ben 16v6 m6s k6riilm6ny, amely
kedvez6tleniil hathat a jelen szerz6ddsben, illet6leg az egyedi meg6llapoddsokban ioglaltak
ervenyess6gdre, teljesit6s6re vagy saj6t teljesit6si kdszsdgdre, illetve k6pessdgdre.
3. Meargndel6 kiielenti,helsy jelen szerz6dds hib6t1an, lLi6nytalan ds hatfuidok
megtarl6s6val tort6n6 teljesft6sdhez kiemelt jogi 6rdeke fiiz6dik.

IV. A SZERZ6NES TANCYA

1' Jelen

szerzodes alapj 6n Szdllit6 feladata a Felek 6ltal a Kozbeszerz6si Elj 6rds sordn
meghatarozott mennyisdgri ds min6sdgri Term6kek 6tadfsa ds a Klzbeszeru1st Eij6r6s soran
meghatarozott kapcso16d6 szolgdltat6sok nyrijt6sa.

2'

Amennyiben a teljesit6s sorin a Felek 6ltal nem figzitett min6s6gi, illetve mriszaki
rafialmat drint6 kdrdds meriil fel, irgy SzAllit6 kdteles Megrendel6t hal;ddktalanul ir6sban
l|jdL<oztatni, majd a kapott utasit6snak megfelel6en elj rimi. Amennyiben Sz6llit6 tgy itdli
meg, hogy a szerz6ddsben vallalt kdtelezetts6geihez k6pest tcibblet Megrendel6i ig6ny merilI
fel, rigy kdteles ezt a konlc6t igdny teljesit6sdt megel6z6en jelezni Megrendel6 szdm6ra. A
tribbletigdnyek kapcs6n a Felek a Kbt. alkalmaz6s6val kritelesek eljdrni, az adott mriszaki
k6rd6st a szerz6dds teljesitds6tol elvdlasztva kdtelesek kezelni. Amermyiben Sz6llit6
dlldspontja az, hogy az adott kdrdds a teljesitdst (hat6rid6ben vagy ellen6rtdkben) drinti, ugy
koteles 6sszeni id6ben ir6sban megindokolni azt, hogy
(i) az adott k6rd6s midrt nem tarlozik a IV. 3. pontban foglaltak ale, valamint

(ii) az adott

kdrdds eldcint6se el6k6rddse-e a tovdbbi teljesit6s6nek. Megrendel6 6sszer.ir
hat6ridoben kdteles saj 61 6llisponrj 6t kcizcilni Sz6l1it6val.
_

valamennyi

de a

-

kiilon dijig6ny ndlkiil - kciteles a rendeltetdsszerri haszniiathoz sztikseges
jelen
szerz6d6sben vagy Kdzbeszerz6si Elj dr'6s soran kifej ezetten nem emhtett,
szakmai szok6sok szerint a kifog6stalan teljesitdshez kapcsol6d6
tev6kenyseg

3. Sz6l1it6

ellAtas6ra.
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v. rnr,.rnsirnsr H,q.rARIn6

Llsligltleqha!furd6:
II. kcizbeszerz6si rdsz vonatkoz6s6ban:
a teljesit6si v6ghatdridL6 2015. februfr 28. napja (eddig az id6pontig kriteles Sz6llit6 a II.
l<ozbeszerzdsi rdszben meghatarozott term6keket a felhiv6s II.1.2) pontj6ban teljesitdsi

helyk6nt meghat6rozott helyszinre leszdllitani); a teljesit6si r6.szhat|rid,6 a szerz6dds
megkot6sdt6l szdmitotr 160 naptdri nap Sz61lit6 eddig az id6pontig kdteles a felhrvas
II.1.2) pontj 6ban r6szteljesit6s helyek6nt meghat6rozott helyszinre a IL kdzbeszerzdsi
r6szben meghatarozott termdkeket lesz6liitani).
fMindharom kdzbeszerz6si r6sz vonatkozirsfubu"L irfuyad6 (az r. klzbeszerzdsi resz hazj
komposzt6l6kra vonatkoz6 rdsze kivdteldvel) a KE)P-L.l. i/2F/09-l I -20j 2-0001 azonosit6
sz6mf p'ojekt dpitdsi be'Lrh6z6sdnak kor6bbi megval6sul6sa esetdnl ez rdsz cr
szer z 6 dd s ko td s kor drt el ems zertien kit orl e nd6

*

a

jogosult a teljesit6si rdszhatarid6t kdvet6en ds a teljesitdsi v6ghat6rid6 (2015,
februar 28. napj a) el6tt Szdllit6t a v6gteljesit6sre felsz6litani. Ebben az esetben Sz6liit6
kdteles az adott kdzbeszerzesi r1szhez tarlozl eszkdzdket az adott l<ozbeszerz6si rdsz
vonatkoz6sdbar a felhiv6s II.1.2) pontj 6ban teljesitdsi helyk6nt meghatifuozott helyszinre az
Aj 6nlatkdr6

6nlatkdr6i felsz6lit6st6l szAmitott 30 naptari napon beli.il lesz6llitani.

aj

VI, A SZERZ6DfS TELJESiTESE

l.

SzAlft6 kdteles a jelen szerz6dds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi

szerkezetdt a Megrendel6 szhmdra megismerhet6v6 tenni. Sz6l1it6 a megismerhet6vd t6telre
vonatkoz6 kdtelezettsdge mellett- a jelen szerzod6s id6tartama alatt ir6sban k6teles
tdjdkoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetdben bekdvetkezett v6ltozitsr6l, a
megvdltozott ds azij adxok, valamint a v6lto zas h*lrlytnak megjelcil6s6vel.

2'

Sz6llit6 a jelen szerzodds teljesitdstlnek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul irasban
koteles Megrendel6t drtesiteni a Kbt. 125. $ (5) bekezdds6ben megjeliilt iigyletekr6l.

3' Sz6llit6 a

szerzodes teljesit6se sordn nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a szerz1des
teljesitdsdvel dsszefilggdsben olyan kolrs6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezdds k) pontja
szerinti feltdteleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, ds melyek a siatito
ad6kdteles j ovedelm6nek cscild<entdsdre alkalmasak.

A szerzodls teljesitdse sor6n a
drtelemszeriien iranyad6k.
4.

Kbt. 128. $-t6l a Kbt. 131. $-ig terjed6

rendelkezdsek

5. Megrendel6 jogosult Szdllit6 jelen szerz6d6sben vdllalt feladatai ell6t6s6val kapcsolatos
tevdkenysdg6t dn6116an vagy megbiz6lev6llel e1l6tott kdpviseloje r6ven ellenoriini olyan
m6don, hogy szdllit6 teljesitdsdt Megrendel6 ezir6nyir tevdkenys6ge ne akad lyozza.
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vrr. nr-r-nNfRrEx
1. Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a szerz6ddses 6r, a szerziidds minden Sz611it6i feltdteldnek
teljesitdse mellett a Megrendel6 61tal 6tadott dokumentumokban megjelenitett mriszaki
tartalom 6s mriszaki szinvonal teljes kdni megval6sit6srira vonatkozik.

2. Sz6llit6 kijelenti, hogy a Megrendel6 6ltal rendelkez6s6re bocsdtott inform6ci6k alapj al a
dij kialakit6sahoz sztiks6ges ldnyeges inform6ci6k rendelkez6s6re 6l1tak a kozbeszerzdsi
elj 6r6s sor6n.

3, A hidnytalan 6s hib6tlan teljesit6s6rt meg6llapitott ellendrtdk dsszesen:
nen6 332 828 000, -

pt

+ ApA ilahnydii @td,anyar).

A fenti 6r tafialmdt. r6szletesen (az egyslgdrakat) a nyertes aj6nlatban
A;ajfulaI" tafialmazza, amely

a

csatolt r6szietes

jelen szerz6dds mel16klet6t k6pezi.

Az ellendrt6k maghban foglalja a kdzvetlen kdltsdgeket, munkadij at, az osszes anyag-

ds

sz6llit6si kdltsdget, a bdr- ds a jriruldkos b6rkrilts6geket, rovdbbd mindazon k6lts6get 6s dij at,
ami a szerz6dds szerinti teljesit6s hibamentes, hiSnytalan, szabdlyos, szakszerii teljesitdshez
sziiks6ges, ez&t Sziilit6 Megrendel6vel szemben tov6bbi kdltsdgig6nnyel nem dlhet.

VIII. FIZETESI FELTETELEK
1. Vdllalkoz6 a 4/2011. (I. 28.) I(orm. rendelet 57./A $ (1) bekezd6sdnek b) pontja alapjln a
jelen szerz6dds vI./3. pontj6ba foglalt elszdmolhat6 dsszeg6nel<, azaz 332 828 000 forint
iegfeljebb 3}%o-anak megfelel6 osszeg,
99 848 400 forint el6legkdnt tortdn6 kifizeteset

^zaz
kdrheti kozvetleniil a Kozremtikdd6 Szervezett6l
Megrendel6 egyideju tdj6koztat6sa mellett.
A fenti el6leget a Nemzeti Fejleszt6si Ugynoksdg fizeti meg a Vii.llalkoz6 rdszdre.

Amennyiben v6llalkoz6 6lni kiv6n a 4/2011. (L 2B.) Korm. rendelet 57./A g (1) bekezdds6nek
b) pontja szerinti el6leg kifizetdsdvel, rigy a Kdzremr.ik6d6 Szervezet r1sz€re a Megrendel6
egyidejti t|jdkoztatdsa mellett e16legbek6r6 levelet kdteles ktldeni, mely tafialmazza
vdllalkoz6 nev6t, ad6sz6m6t, bankszdmlaszinndt es az iglnyelt el6leg mdrt6k6t. Az e16leg
m6rt6ke legfeljebb a szerz6dds elsz6molhat6 osszeg6nek 3\Yo-a. Az elolegsz6mla tarlalmai es
formai kdvetelmdnyeire jelen fejezet 3. pontj6ban foglaltak az ir6nyarJ6ak.
Megrendel6 az 6rtesit6st61 szdmitott 5 napon beliil jelezheti a sz6llit6i e16leggel kapcsolatos
fenntarf6s6t. Ennek hi6ny6ban a sz6llit6i e16leg-ig6ny16st Megrendel6 rdszdrol elfogadottnak
I{ell tekinteni. Megrendel<i kriteles a v611alkoz6 6lta1 megkiildott el61eg-sz6ml6t a:mak
bedrkezdsdt kcivet6 5 napon behil zaraddkolni 6s a k<izremrikodo szervezet rdszer.e
megkiildeni.

Az eioleget a Nemzeti Fejlesztdsi Ugynrlksdg (tovdbbiakban: NFU) fizeti meg a vallalkoz6
rdszdre. A Felek megdllapodnak, hogy az NFU altal fizetett el6leg cisszeg6nek besz6mir6sa az
NFU mindenkor hat6lyos szabflyzatai, illetve utasit6sai alapj|n tcirtdnik. A hivatkozon
szabdlyzalol< 6s utasitrisok al<tu6lis verzi6i megtal6lhat6ak a www.nfu.hu honlapon.

A szdllit6i el6leg osszege az 1. reszszdmla

dsszeg6be belesz6mit.

l-l
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2. Szdlli$ a

r6szszdml6t. vagy v6gszdml6t a kidllitott telj esirdsigazol6s alapj rin, magyar
folintban (HUF) 6llitja ki. A kifizerds pdnzneme: magyar forint (l{UF).

3' A szabdlyszeruen benyrijtott rdszszdrnla vagy v6gsz6mla ellen6rt6k6t Megrendelo a ptk.
29218. S 6s az ad6zds rendj6r6l s2616 2003. 6vi XCr. t6rv6ny 361A. g-a szerint 30 napon
belill 6tutal6ssal egyenliti ki.

Az ellenszolg6ltat6s r6szben eur6pai uni6s t6mogat6sb61 kenil finansziroz6sra, a tdmogat6sb6l
szfumazo dsszeg kifizet6se a 412011,. (I. 28.) Korm. rendelet szerint kdzvetlen iz6llit6i
fi nansz:irozdssal t6rt6nik.
T6mogatds intenzitrisa: 93,193788 YoA szfimla ellen6rt6k6t Megrendel6 a Kbt. 130. (4)
$
bekezddse 6s az ad6z6s rendjdr6l s2616 ?,003.6vi XCII. torvdny 361,4.
$-a szerint 6tutal6ssal
30 napon beliil egyenliti ki. Az ApA-t ds a nem elszamolhat6 kdlts6geket teljes m6rt6kben
Me grende I 6 ftnanszir o zza.

A t6mogat6s r6sz a nett6 szrimladrtdk alzrpj rin keriil kifizet6sre. A t6mogat6s kifizet6se csak a
j6vahagyott 6s elsz6molhat6 kdltsdg m6rtdk6ig tdrt6nik.
A kifrzetds sordn

Art. 36l-4. g-ara figyelemmel kell elj6rni.
5. Fizetdsi kdsedelem eser6n Megrendel6 a prk. 301/8 g (2)-(3) bekezddsdben foglalrak
szerinti kdsedelmi kamat megfizetdsdre kdteles. Sz6llit6 szirmlalln szerepl6 mindei ezzel
4.

az

ellentdtes rendelkez6s eset6n is a fenti szabiily 6rv6nyesril a Felek viszonylat.iban.
6. R6szsz6ml6zr{sra az al6bbiak szerint van lehet6s69:

IL kcizbeszerzdsi r6sz vonal.koz6s6ban:

Sz6llit6 gdpkocsinkdnt 1-1 r€szsz6mla benyrijtrls6ra jogosult a sz6llir6 magyarorsz6gi
telephelydn Megrendel6 rdszdr6l tcjrt6n6 ritvdtelt k6vet6en (az adott geptoCsi szanito
aj6nlatdban megaj6nlott 6rtdk6nek 91 %-arrD. A v6gsz6mla benyrijrdsdra szittito a g6pkocsr
teljesitdsi helyszime tdrtdn6 lesz6l1itrls61. 6s Megrendel6 rdszdr6l tdrtdn6 6tv6te1dt, vaiamint
telj esitdsigazol6s ki61litds6t k6vet6en j ogosult (a fennmarad6 6sszegr6l).

IX, SZERZoDESES BIZTOSITNTOT

Lxeledsbq&i1ber:
Sz6'Ilit6

a

Termdkek kdsedelmes teljesit6se esetdn

a k6sedelmi k<itbdr 6rvdnvesiteset
elfogadja. Sz6llit6nak felr6hat6 k6sedelem eset6n a k6sedelmi k6tb6r m6rt6ke: 0.5 yo naoonta.
A k6sedelmi kcitbdr alapj a a teljes nett6 ellen6rt6k. A k6sedelmi kcjtbdr maximdlis mertdke 30
napi tdtelnek megfelel6 cisszeg.
2. Hibris teliesit6si kiitb6r:

Ha Sz6llit6 hib6san teljesit, ds/vagy a szdllitott termdk nem alkalmas a rendeltet6sszern
hasznitlatra, illetve Sz611it6 Megrendel6 61tal k6zd1t j6t lllsi/szavatossdgi kifog6st nem
sziinteti meg telj es kdnien 6s megfelelcien a szerz6d6sben r}gzitefi hat6rid6n uitrit, ugy
Megrendel6 a hiba elharit6sdig terjed6 id6tafiamra hibds reljesirdsi kcitbdrt kdveielhet
sz61lit6t6t, tov6bb6 gyakorolhatja hibds teljesitdsb6l ered6 egydb jogait is. A hib6s teljesir6si
kcitbdr mdrtdke: 0,5 % naponta. A hib6s teljesitdsi kcjtbdr uliplu- u ielj es nett6 ellen6it6k.
A
hibds teljesitdsi kdtb6r maximrilis mdrt6ke 30 napi tdtelnek megfelel6 Osszeg.
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Jelen szerz6dds Sz6llit6nak felr6hat6 okb6l bekovetkez6 meghirisuldsa (teljesit6s jogos ok
ndlkiili megtagadSsa, Megrendel6 szankci6s el61l6sa vagy felmond6sa Sz6l1it6
szerz6cldsszegdse ok6n) esetdn a meghiusul6si kdtb6r m6rtdke: a teljes nett6 ellenlrlek 20 Ya^
a.

4. Kiitb6rekkel kapcsolatos esy6b reldelkeaisek: Amennyiben V6llalkoz6

MegrendeLo

kcitbdrigdnydt kifog6solja, l(oteles ezt halad6ktalanul, ir6sban megtenni.
Felek rneg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esed6kess6 vdlt, elismerl kcjtbdrt a
m6g ki nem egyenlitett ellendr16kb6l levonni, vagy 6rtesitd levdl ritj an drv6nyesiteni, valamint
amennyiben Megrendel6nek a kcitbdr m6rtdk6t meghalad6 kara keletkezik, azt jogosult
V6llalkoz6 feld tov6bbh6ritani. V6llalkoz6 kdteles megtdrit eni az 6\tala szerz6ddsszeg6ssel
vagy szerz6d6sen kiviil okozott ds Megrendel6 partnerei 6s iigyfelei 6ltal jogosultan
Megrendel6re haritott kdrtdritdst. A kdsedelmi kcitbdr fizet6se nem mentesiti V6llalkoz6t a
teljesitds al6l. Amennyibe n Y 6llalkoz6 Megrendel6 kcitb6rigdnydt kifog6solja, r-igy k6teles ezt
haladek ralanul, irdsban megrenni.

A

kdtbdrigdny nem drv6nyesitdse, vagy nem hat6rid6ben t6rt6n6 6rv6nyesitdse nem jelent
Megrendelo ldszdrol.

j oglemonddst

s.

&{ljliislslec_blzlelit6ka

Szzillit6 a foly6sitand6 sz6llit6i el61eg dsszegdnek megfelel6 m6rt6kii, az NFU j av6ra sz6l6, a

Kbt. 126. g (6) bekezdds6nek b) pontja szerinri biztositdk nyirjt6s6ra kdteles, azzal, hogy a
Kbt. 126.$ (6) bekezddsdnek b) pontja alapj|n ajdnlatkdr6 a Kbt. 126,$ (6) bek. a) pontj6ban
meghat6rozott formAbal illetve a gazdasdgi trirsas6g vagy nonprofit szetyezet sziilito
c6gjegyzdsre jogosult - vezeto tisztsdgvisel6j6nek vagy termdszetes szemdly tobbsdgi

tulajdonosrinak kezess6gv6llalis a vagy garcnciaszeryezet 6ltal v611alt kezessdg is elfogadhat6
a sz|llitoi el61eg biztosit6kak6nt.
412011. (r.28) Korm. rendelet 57./A $ -ban foglalt
szdllit6i finanszirozds alkalmazdsa a esetdn a 412011. (L28.) Korm. rendelet 57./A $ (3)
bekezd6sdben foglaltak drtelmdben kcjzbeszerzdsi elj drds sordn kiv6lasztott szdllit6 a
kdzbeszerz6si elj6r6sok alapj 6n megkdtd Lt szerzodls elsz6molhat6 dsszeg6nek r0 %o-a erejeig
mentesiil a biztositdknyrijt6s kdtelezettsdge al6l.

A

e,

Icli$jlelr_blzlelitdk :
Sz6llit6 a teljesitds elmaradds6val kapcsolatos igdnyekre biztositikot nyrijt. A biztosit6lr
mdrtdke a teljes nett6 ellenszolgdltat6s 2,5 %-6nak megfelel6 cisszeg. Sz6llit6nak a teljesitdsi
biztositdkot a szerz6dds hal6lyba16p6sekor, a teljesitdsi v6ghatarid6t k6vet6 45. napig kell

a

nyijtania, figyelemmel ana, hogy
szerzod.esszerri teljesit6s elmarad6s6b6l ad6d6
Megrendel6i jogok tobbsdge a vdgteljesitdst kdvet6en keriil igdnyallapotba; a v6gteljesitdst
kdvet6en Megrendel6nek Szellit6val szemben k6sedelmes, hib6s teljesii6s, meghiriiul6s ok6n
igdnye keletkezhet, mely igdnyekre rsndeltet6s6b6l fakad6an a teljesitdsi biztositdl<nak
fedezetet kell nyrijtania. Amennyiben a teljesit6si v€ghatiridl m6dosulna, tgy a m6dositott
idotartamra kell a teljesitdsi biztosit6kot nyrijtani Sz6llit6nak.
SzirlliI6 v6lasztdsa szerinl az al6bbi biztositdknyfjt6si form6ban nyrijtj a:

(ii) bankgarancia biztosit6sAval

I
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bankgarancia nyilatkozatnak feltdtlen 6s visszavonhatatlan fizet6sre vonatkoz6
ktitelezettsdgv6llal6st kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgllata ndlkiili fizetdsi
kdtelezettsdgre, az al bbi minim6lis tartalommal:
- pontos hivatkoz6s ajelen szerzodesre,
- azt, hogy a biztosit6k a Szallit6 teljesirdsi k6telezettsdgei biztositdk6ul szo196l,
- a Megrendel6, mint Kedvezmdnyezett/Jogosult megjeki16s6t,
- a v611alt fizet6si cisszegdt,
- az drv6nyessdgi idej dt,
- nyilatkozatot, hogy felt6tel ndlkiili 6s visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a I(edvezmdnyezett els6 ig6nybejelent6sdre kifog6s 6s vita n6lkiil
a vdllalt fizetdsi cisszeghatfu.dig bdrmill'en dsszeget, vagy dsszegeket az igdnybej elentdst6l
sz6mitott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezm6nyezettnek andlkiil, hogy a
kcivetel6s alapj t vagy indokdt bizonyitarLia kelljen.

Megrendel6

a biztosit6k futamidej 6t kdvet6 30 napon behil

kcjteles

a

Sz6l1it6na.k a

bankgarancia nyilatkozatot visszaadni.

J6tfll:isi biztosftdk:
vdllalkoz6 a szerz6d6s hib6s teljesitdsdvel kapcsolatos j6t6ll6si igdnyekre j6t6ll6si
4.

biztositdkot nyrijt.

A j6fllAsi biztositdk m6rtdke a szerz6dds szerinti, AFa nen<iit szdmitott ellenszols6ltat{s
2,5 o/o szizal|ka-.
Vdllalkoz6

a j6t6116si

biztositdkot a j6t6ll6si kdtelezettsdg kezcletdnek id6pontj6ban kdteles a
a j6t6llAs teljes id6tarlamara.

Megrende16 rendelkezdsdre bocs6tani

a j6t6llasi

kdtelezettsdg kezdetdnek id6pontjan a szerz6dds teljesit6sdnek
Megrendel6 kijelolt k6pvisel6je dltal leigazolt reljesit6s6nek id6pontjer 6rti.
A j6t6ll6s id6tartama az ezen idopontot kcivet6 36 h6napos id6tartam.

Megrendel6

A j6t6ll6si biztosit6k a Kbt. 126. g (6) bekezdds6nek a) pontj

6ba:r foglaltak alapj 6n a fenti

hat6rid6ig aY 6llalkoz6 vdlaszt6sa szeint teljesithet6:

Megrendel6 [...] * szerzdddsl."lt1skor kitctltendf vezetett
szerz6ddskAftskor kitr;ltendd szami fizetesi szbml6jua trirt6n6 befizet6ssel, vagy

(i) a pdnzosszegnek a

f...1

x

tafiaImazl

-

(ii) bankgarancia vagy banki keszftzetS kezessdg biztositdstlal, vagy

(iii)

biztositdsi szerz6d6s

alapj

an ki6l1iton

-

k6szftzeto kezessdsv6llal6s

kotelezv6nnyel.

t

A

bankgaranci a nyilatkozatnak feltdtlen 6s visszavonhatatlan fizetdsre vonatkozo
kdtelezettsdgvdllal6st kell tartalmaznia az alapjogviszony \jzsg|Iata ndlkiili fizetdsi
kdtelezettsdgre, az al|bbi minim6lis ta:1al ommal :
- pontos hivatkozds ajelen szerz6d6sre,

- azt, hogy a biztosir6k a ViLllalkoz6 j6t6l1Asi kdtelezettsdgei biztosir6kaul szolg6l,
- a Megrendel6, mint KedvezmdnyezetVJogosult megje1616s6t,
- a vdlkLlt fizet6si dsszegdt,

- az drvdnyessdgi idej dt,
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- nyilatkozatot, hogy felt6tel ndlkiili ds visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmdnyezett els6 ig6nybej elentds6re kifogds 6s vita ndlktil
a viillalt fizet6si dsszeghaLfu ig bhrmilyen dsszeget, vagy <isszegeket az igdnybej elentdst6l
szdmilott 5 banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezm6nyezettnek an6llai1, hogy a
kovetelds alapj|t vagy indok6t bizonyitania kelljen.

A biztositdsi szeruodes alapj6n ki6llitott - k6,szfizer6 kezessdgv6llal6s t tartalmazl kdtelezvdnynek - a biztosit6k jelleg6b6l ad6d6 lehet6sdg szerint ugyancsak tartalmaznta
kell

a

fenti adatokat.

Megrendel6 aj6t61l6si biztositdk futamidej 6t kcivet6 30 napon beliil koteles a V6llalkoz6nai< a
bankgarancia nyilatkozatot, a kdtelezvdnyt visszaadni, illetve a j6tA116si biztosit6kul szolgii6
penzdsszeget visszautatlni.

X. A SZERZoDES M6DosiTASA, MEGSZTJNESE

l

M6dositris:

Jelen szerz6ddsben szab|lyozottakat csal{ ir6sban (papir alapri dokumentum), a Felek
cdgszerii al|irdsdval lehet m6dositani. Sz6ban, rdutal6 magatartdssal vagy iriisban, de a
szerzlddst al6ir6 kdpvisel6 szem6lyektdl e1tdr6 beosztAssal rendelksz6 szemdlyek 6ltal tett
jognyilatkozat a szerz6dds m6dosit6s6ra nem alkalmas. Jelen szerzodest a Kbt. 132. 6-6nak
megfelel6en, a kozbeszeruesi elj ar6s alapj 6n megkdtdtt szerzodesek modosit{sara vonitkoz6
szab6lyok betart6s6val lehet m6dositani.

A Kbt-n alapul6 felmondfs:
125. g (5) bekezddse alapj6n Megrendelo jogosult ds egyben kdteles a szerz6ddsr
felmondani - ha sziiksdges olyan hatalid6vel, amely 1ehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel
2,

A Kbt

drintett feladata ell6tAsA16l gondoskodni tudj on - ha
a) a Sz6llit6ban kozvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesecldst
szercz valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdas6gi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponrj6ban meghararozotr
feltdtelel(nek.
D a Szll-lifi kcizvetetten vagy kdzvetleniil 25Vo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez
gazdaslgt
tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj ban megiatfirozott
feltdteleknek.

o

Felek rdgzitik, hogy a Kbt. 125. g (5) bekezdds szerinti felmond6s eset6n a sz6ltiI6 a
szerz5dds megsziindse el6tt mar teljesitett szolg6ltatds szerz6ddsszeni p6nzbeli ellendrtdk6re
j ogosuLr.

Rendkiviili megsziintetds :
Megrendel6 jogosult a Sz6llit6 sirlyos szerz6d6sszeg6se esetdn
- ir6sbeli nyilatkozat6val
azonr.rali hatdllyal - a szerzodest felmondani vagy att6l el6llni. Szdllit6 szemponti6b6l erre
szolgdlo ohn ak mindsiil, ha
3.

- Szdtlit6 a teljesit6s jogos ok ndlki.il megtagadj a;
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szdllit6 jelen szerz6d6sen alapul6 kritelezettsdgeit olyan jelent6s m6rt6kben megszegre,

hogy ennek kdvetkeztdben Megrendel6nek a tov6bbi teljesit6s nem

611

6rdek6ben;

-

Sz6llit6 felfiiggeszti a kifizetdseit. ellene joger6sen cs6d- vagy felsz6mol6si elj6r6st
rendelnek el, Sz6llit6 legf6bb szerve a t6rsas6g v6gelsz6mol6s6nak, megkezd6sdr6l,
1'elsz6mol6sdnak kezdemdnyezdsdr oI hatarl oz;
-

jogszab6lyon alapul6 felmond6si vagy eli1l6si okok fennrlllnak

- SzAllit6nak felr6hat6 kdsedelem el6ri a 30 napot;

- Sz6llit6 hib6san teljesit 6s a hib6t annak bejelentds

6t61

telies kdriien.

szdnitott 30 nap alatr sem javitj a ki

XI, A FELEK EGYIJTTMfKODESE

1. Felek kdtelezettsdget v6llalnak arra, hogy jelen szerz6dds hatLlya aran folyamatosan
egy0ttmriktidnek. Ennek keret6ben kell6 id6ben tlj6koztatjik egymdsi a jelen szerz6ddsben
foglaltak teljesitdse mellett minden olyan k6rd6si61, u-"1y u
J6len szeiz6des teljesitdsdre
kihatrissal lehet.
2. Felek k6zcitti kapcsolattart6k, ds eldrhet6s6geik (szerz1d|skaftskor keriil kit\ltdsre)

Szab6nd Marton Erzsdbet

6fiesitdsi cim
telefon / fax
e-mail

Szombathely, Kossuth u. 1-3
tel: 06-3 0-465-9 57 9, fax: 94/3 16-580
sz.ma$on.e@westhull.hu

a ,t ,,.

..,. ,:,.:,..:. ):

:1.r,,

,...

nev:

TfunaiZolttu

6fiesitdsi cim
telefon / fax
e-mail

H-1117, Hunyadi Jdnos
06-1-451-2252
06-r-463-7428

ft

6.

3. A fent megnevezett kdpvisel6 szemdlydnek v6ltoz6srir6l a Fdl koteles a m6sik Felet haladdk
ndlkiil, 6m legk6s6bb dt (5) munkanapon behil dftesiteni.

4. Az e pont szerinti kdpviseleti jogosultsdg nem terj ed ki a szerz6d6s m6dosit6s6ra, illetve
olyan utasit6s 6tadds-6tvdte16re, amely kdzvetleni.il vagy kdzvetve a jelen szlrz6dds
m6dosit6sdt eredm6nyeznd.

XII. VEGYES RENDELKEZf,SEK
1. Irdnyadd jog: Szerz6d6 Felek kifej ezetten meg6llapodnak, hogy jelen megrilrapocl6s
eg6sz6re - igy hilcindsen a szen6d6s megkdt6s6re, anyagi 6s alaki erv6nyess6ger:e,
tdteml
hatdsaira, a szerzdddst biztosit6 mell6kkdtelezettrdgrkt., a szerz6ddssel kapcsolatos
kijvetel6sek beszdmi+hat6s6g6ra, engedm6ny ez6s .utjan, tdrt6n6 6truh6 zhat6s6s6ra
es
I
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ifivirllaldsina
a magyar jog rendelkezdseit kell alkalmazni, ido nem 6rtve a magyar
kollizi6s magrinjogi szabdlyokat (nemzelkdzi magrlnjogr6l sz6l6 l979.6vi 13. fw.).

-

2. Jogrfl val6 lemondds hi6nya: Jelen szerz6ddsben foglalt brirmely jog k6sedeimes
6rv6nyeslt6se, illetve 6rvdnyesit6s6nek elmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesit6s6r6l val6
lemond6st, illetve valamely jog r6szleges vagy kizixllagos 6rv6nyesit6se nem zirjakt a tdbbi,
illetve a fennmarad6 jog 6rvdnyesit6sdt.

3.

R6szleges 6rv6nytelens6g: Felek rnegdllapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6d6s
b6rmelyik rendelkez6se ut6bb 6rv6nytelennek min6siil, a szerzodds tdbbi rdsz6t drv6nyesnek
tekintik, kiv6ve, ha Felek a. szerzi5ddst az;6rv6nytelen r6sz n6lkiil nenn k6tdtt6k volna mes.

Jelen szerz6ddst a Felek elolvast6k, azt kdzdsen 6rtelmezt6k, 6s saj6t elhatdrozrisukb6l,
minden befolyiist6l mentesien, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a k6pviselet
szab6lyainak me gtarl6s 6va1 sa1in kezuleg aliirtik.
1.

szinrf melldklet: Nyertes

aj

6nlattev6 r6szletes fuajinlata

Kelt: Szombathely.2014. mbrcius h6

44

napjrin

K6pvisel6 neve:
Marton Zsolt
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Dobai B6la (6rt6kesit6si vezet6 hasznrflt tgk.)
Jdszlvin (6rtdkesit6si vezet6 szgk. )
Tarnai Zoltin (6rt6kesit6si csop. vez. tgk.)
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11.

szdnri mell4klet

R{lszl,sTfts {*AJ;NLA!.

Alulirotl Dob&i tsdh dr l'funai Z)ltdn a Prppas Arto Magyaronzig Kfi, kdpviseldjekdnt
tr/il*lkorom, [0S/ a kdzbesze]z6si sliefds IL xc,sre tekiutotebsn sz akbbi rdszleter ir4i{nlatot
e{iiukl

2533 L, RosRocr

Olymp$ OL23 W

2543 L, Meillor RK
20,65,

Kelt: Budapest,

201

Meill€rK18 ZL
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' Ezt az dsszegct ke1] a felolvas6lapon az adott kdzbcs?eudsi resz osszo,sitelt llettd ajdnlati
arokfut feltiin tetni.
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