
II. számú melléklet

Vállalkozási szerződés

(tervezet)

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Megrendelő:
Neve: Lenti Város Önkormányzata
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Telefonszáma: 92/553-938
Faxszáma: 92/553-957
Adószáma: 15734477-2-20
Képviselője: Horváth László polgármester
Bankszámla száma: 14100299-10957149-01000001

Vállalkozó:
Neve:…………………………………………
Címe: ………………………………………...
Telefonszáma:…………………………………………..
Faxszáma: …………………………………………..
Adószáma: ……………………………………
Képviselője: ………………………………….
Bankszámla száma: …………………………..
Cégjegyzék száma: …………………………..

(a továbbiakban együtt: Felek)

1. Szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő „Közterületek tisztításával, karbantartásával, és közparkok fenntartásával,
gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást
folytatott le, melynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

1.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárás
dokumentumai alapján (ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és az
ajánlattevő ajánlata) meghatározott feladatok elvégzését, az azokban meghatározott
feladatok elvégzését az azokban meghatározott alábbi tartalommal és terjedelemben:

1.2.1. Közterületek tisztításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok:

A közutak, hozzájuk kapcsolódóan kiépített személygépkocsi parkolók, valamint járdák
padkáinál és kiépített szegélyeknél első kaszálását minden év április 30-ig el kell
végezni, majd azt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos
magassága a 15 cm-t ne haladja meg. A kaszálással egyidejűleg el kell végezni a
közutak, parkolók, járdák kézi, ill. gépi seprését (1/A. számú melléklet). Amennyiben a
nyári hónapokban a napi átlaghőmérséklet legalább 7 napig folyamatosan eléri a +30
Cº-ot, úgy gondoskodni kell napi egy alkalommal a burkolt felületek locsolásáról.

A locsoláshoz szükséges vizet a kijelölt tűzcsapról az önkormányzat biztosítja.
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A kiemelt és „K” típusú szegélyezéssel ellátott utak rendszeres sarabolását a
dokumentációban feltüntetett hosszban és helyeken kell elvégezni (1/B. számú
melléklet).

A térburkolatok gyommentesítését, gyomirtását is folyamatosan a seprést megelőzően el
kell végezni.

A sarabolásból és egyéb munkálatokból keletkező hulladékot el kell szállítani.

A kiépített útszegélyek hossza: 16515 fm
Kézi seprés: 9850m2

Gépi seprés: 77495 m²

1.2.2. Közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok:

Lenti város intenzíven és külterjesen kezelt a jelen szerződés 2/A. számú melléklete
szerinti közterületei zöldfelületeinek, parkjainak, kerékpárutak és gyalogutak melletti
padka szükség szerinti kaszálása, a kaszálék összegyűjtése és elszállítása.

Az első kaszálást minden év április 30-ig el kell végezni, majd azt követően olyan
rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 15 cm-t ne haladja meg.
A parkok és játszótereken lévő burkolt közlekedő felületek havi egy alkalommal történő
gépi seprése, karbantartása.

Az eddigiek során kialakított virágágyak palántákkal való beültetésének, ápolásának,
öntözésének, gondozásának rendszeres elvégzése. Ősszel az elszáradt növényzet
eltávolítása, a virággal beültetett területek talajmunkáinak elvégzése.

A város közterületein lévő fák, bokrok, díszcserjék rendszeres gondozása, évi legalább
két alkalommal való nyírása, a nyesedék elszállítása április 30-ig, ill. szeptember 15-ig.

A fákról lehullott lombozat szükség szerinti összetakarítása és elszállítása.
A kaszálandó terület nagysága: 526.342 m2
Kerékpárutak melletti kaszálás: 19900 m2
A virágágyak területe: 2 615 m2

Virágkompozíciók:
Páva (Dózsa Gy. u.)
Autó (Kossuth út 1.)
Róka (Templom tér 8.)
„ARC” (Táncsics u.)
Pillangó (Kossuth út 1.)
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.)
„Szívecske”

Virágtartók:
Beton virágtartó 33 db
Betontalpas virágtartó 24 db
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Virágkosarak:
Függesztett virágkosarak 11 db
3 cserepes 6 db
6 cserepes 53 db
„Fagyitölcsér” 8 db

A virágágyak és cserjeágyak területi besorolását a 2/B. számú melléklet tartalmazza.

1.3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti
dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg:
 „Ajánlattételi felhívás”;
 A közbeszerzési dokumentumok;
 A Vállalkozó ajánlata;
 Jelen szerződés.

1.4. A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan
kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve azt is,
hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, a fenti
okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi.

2. Nyilatkozatok

2.1. A Vállalkozó kijelenti, és ezért szavatosságot vállal, hogy a társaság az alapítás helye
szerinti jogszabályok és törvények alapján megfelelően bejegyzett és működő társaság,
ill. szervezet, mely rendelkezik minden szükséges felhatalmazással és engedéllyel
ahhoz, hogy a jelen szerződést aláírja, és annak feltételeit teljesítse, továbbá kijelenti,
hogy legjobb tudása szerint nincs ellene folyamatban lévő, vagy őket fenyegető
felszámolási eljárás.

2.2. A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a
jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-,
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó
ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra,
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.

2.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékének
pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3. A vállalási ár:

3.1. A Vállalkozó az 1.2. pontban meghatározott feladatokat – a teljes mennyiségre
számolva – az alábbi havi díjazás ellenében vállalja:

nettó …………………………….-Ft + ÁFA

3.2. A vállalási ár egyösszegű és teljes körű díj, vagyis magában foglal minden Vállalkozói
kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden a feladat elvégzésével együtt járó
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érvényesíteni kívánt járulékos költség függetlenül azok formájától és forrásától, illetve
mindazok a költségek, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű
megvalósításához, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a
szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.

3.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a
Megrendelőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

3.4. A Vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét
tartalmazza, amely az ajánlattételi felhívás bármely részéből, rendelkezéséből
megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges.

3.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben
megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott
ajánlata teljes körű. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából
adódó többlet feladatok miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem
jogosult fellépni.

4. A szerződés időtartama:

4.1. Felek a szerződést a szerződés aláírásának napjától 12 hónapos határozott időtartamra
kötik. A határozott időtartam lejártával a szerződés minden további jogcselekmény
nélkül megszűnik.

5. A teljesítés helye:

Lenti város közigazgatási területe.
Vállalkozó a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott feladatokat Lenti város jelen
szerződés 1/A., 1/B., 2/A., 2/B. számú mellékleteiben meghatározott területein köteles
teljesíteni.

6. Pénzügyi elszámolás

6.1. A Megrendelő havi számlázásra biztosít lehetőséget.

Megrendelő az ellenszolgáltatást az elvégzett munkák után, a Vállalkozó által havonta
kiállított számla alapján, azok Megrendelő által kijelölt képviselőjének teljesítés-
igazolását követően, egy összegben, a jogszabályoknak megfelelő számla (és
mellékletei) Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül banki
átutalással teljesíti havi rendszerességgel figyelemmel a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele
esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7), Kbt. 135. § (1); (6); (11); a Kbt. 136.
§ (1) a) és b), a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. a Kbt. 305. § (3)
bekezdésében előírtakra figyelemmel banki átutalással teljesíti. A teljesítést igazoló
okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A szerződés és a kifizetések
pénzneme magyar forint. Megrendelő előleget nem biztosít.

6.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése
esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik.
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6.3. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamat fizetésére köteles a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát
követő naptól, valamint a Vállalkozó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX.
törvény alapján a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven
eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes -
hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási
költségátalány) tarthat igényt.

6.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
 nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg,
amelyért a Vállalkozó felelős, abban az esetben a Vállalkozó köteles a szerződésben
rögzített teljes időtartamra számolt díjazás 10 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási
kötbért fizetni Megrendelő részére. A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség
alól, ha szerződésszegését kimenti.

7.2. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó szerződéses kötelezettségét hibásan,
nem az előírt mennyiségi és minőségi szabályoknak megfelelően teljesíti, abban az
esetben a Vállalkozó köteles a szolgáltatás ellátásáért havonta leszámlázott havi díj
értéke 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért fizetni Megrendelő részére.

A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítéssel érintett hónapra kiállított
számlából kerül levonásra.

A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

7.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés
teljesítésével késedelembe esik, úgy a szolgáltatás ellátásáért havonta leszámlázott havi
díj értéke 9%-a (napi 0,3%) összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek
30 napra számítottan. A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.

A késedelmi kötbér 30 napos késedelem idejére szól, és az a 30 nap alatt azonos
nagyságú. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot elérő késedelem
esetén a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú nyilatkozattal elálljon, illetve azt
felmondja. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelemi kötbér helyett meghiúsulási
kötbérre lesz jogosult.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés
alól.
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A késedelmi kötbér összege a késedelmes teljesítéssel érintett hónapra vonatkozóan
kiállított számlából kerül levonásra.

7.4. A Megrendelő az esetleges kötbérköveteléseit közvetlenül a Vállalkozóval szemben
érvényesíti.

8. Felek jogai és kötelezettségei:

8.1. A Megrendelő köteles a szerződés aláírását követően minden rendelkezésére álló, a
feladat elvégzéséhez szükséges adatot, dokumentumot a Vállalkozónak átadni vagy
megjelölni a beszerezhetőség forrását. Amennyiben a Megrendelő a kért adatról úgy
nyilatkozik, hogy nem tudja szolgáltatni és/vagy beszerezhetőségét nem tudja
megjelölni, ebben az esetben a Vállalkozó feladata teljes körűen az adat beszerzése.

8.2. A Vállalkozó minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni, és a rendelkezésére
álló jogi, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani azt, hogy szerződéses
tevékenysége a szerződésben foglalt határidőig maximális hatékonysággal, az ezen
időszak alatt adódó összes tevékenység jó minőségben, a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint történő elvégzésével valósuljon meg.

8.3. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. A Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott
képviselőjétől fogadhat el utasítást. A Megrendelő az általa adott szóbeli utasítást egy
munkanapon belül írásban is köteles megerősíteni.

8.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, a szolgáltatás folyamatosságát vagy a
szerződésben meghatározott határidőben, kiszállási időben történő elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a
Vállalkozó felelős.

8.5. A Vállalkozó a kiírásban és a szerződésben meghatározott munkához – rendkívüli
időjárási helyzetek esetén is – maga köteles megteremteni a szükséges személyi és
tárgyi feltételeket.

8.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen,
vagy szakszerűtlen utasításra. Ha a Megrendelő az utasításhoz az írásban is rögzített
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk a Megrendelőt
terhelik.

8.7. A szerződés teljesítésének a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból történő
meghiúsulása, vagy a Megrendelő által elrendelt szüneteltetése esetén a Megrendelő
köteles az addig még nem számlázott, de elvégzett, igazolt teljesítmények ellenértékét
és az addig igazolt vállalkozói feladatok után járó díjat kifizetni.

8.8. A végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a
balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű
foglalkoztatásáért.
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8.9. A szerződést a Vállalkozónak (közös ajánlattétel esetén a Vállalkozóknak) kell
teljesítenie.

8.10. A Vállalkozó a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve
köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban
alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. A
Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján a teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot.

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet
köteles igénybe venni a teljesítés során. E szervezetek bevonása akkor maradhat el,
vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont
új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.

A Vállalkozó azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem
vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt,
és kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő
szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint kötelező szerződéses feltétel, szerepelteti.

A Vállalkozó a teljesítés során igénybe vett alvállalkozók és bevont közreműködők
magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

A Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. A
Vállalkozó azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában az alábbi
alvállalkozó vagy más szervezet vett részt:
- ………………………….

A szerződés alábbi részének teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik.
- ………………………….

A Vállalkozó az ajánlatában az alábbi alvállalkozót jelölte meg.
- …………………………
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A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért,
közreműködéséért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna le.

8.11. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

9. Kapcsolattartás és együttműködés

9.1. A szerződés teljesítése során a Felek által kapcsolattartásra jogosult személyek az
alábbiak:

Megrendelő képviselője:
Neve: Lenti Város Önkormányzata
Képviseli: ……………………………….
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Tel.: 92/553-………; Telefax: 92/553-957

Vállalkozó képviselője:
Megnevezése:
Képviseli:
Címe:
Tel.: …………….; Telefax: …………….

9.2. A szerződésmódosítással kapcsolatban nyilatkozatra jogosultak:
Megrendelő részéről

Név: Horváth László polgármester
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Tel.: 92/553-938; Telefax: 92/553-957

Vállalkozó részéről:
Név:
Címe:
Tel.: …………….; Telefax: …………….

9.3. A Vállalkozó és Megrendelő fent megjelölt képviselőinek jogosultságot ad a szerződés
teljesítésére irányuló állásfoglalásra, nyilatkozattételre, a teljesítések igazolására. A
kijelölt képviselők minden olyan kérdésben írásban állapodnak meg, amely összefügg
ugyan a szerződéssel, de nem jelenti annak módosítását. Felek egyébként minden, a
jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat írásban közlik egymással, amire a másik
félnek 5 munkanapon belül nyilatkoznia kell.

10. Egyéb előírások

10.1. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem
eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye
szerinti illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
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10.2. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést indoklás nélküli rendes
felmondással, 2 hónapos felmondási idő figyelembevételével egyoldalúan megszüntesse
(rendes felmondás).

10.3. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, amennyiben a
Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy olyan a
Vállalkozónak felróható körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű
teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja.

10.4. A Kbt. 143.§ (3) bekezdés alapján, a Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

10.6. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha:
 a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával

valósul meg, amelyet a Tulajdonos a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelése során figyelembe vett; vagy

 a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan
mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna -
szerződésmódosításként a Kbt vonatkozó szakaszai alapján (Kbt. 141. § (6)
bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne.

10.7. A Vállalkozó tevékenységéről és az adott hónapban teljesített mennyiségekről a
Megrendelőt köteles legalább havonta, a számla benyújtásával egyidejűleg írásban
tájékoztatni összefoglaló jelentés formájában. A Megrendelő kijelölt képviselőjén
keresztül jogosult a Vállalkozó teljesítését ellenőrizni.
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10.8. Amennyiben a Megrendelő képviselője a szolgáltatással kapcsolatban mennyiségi vagy
minőségi hibát észlel, köteles azt a Megrendelő döntéshozásra jogosultja felé és a
Vállalkozó felé az észlelést követő 2 munkanapon belül írásban jelezni, és a hiba
kijavítására ésszerű határidőt tűzni. Amennyiben a hibát a Vállalkozó határidőn belül
nem teljesíti, alkalmazásra kerülnek vele szemben a hibás teljesítésből származó
jogkövetkezmények.

10.9. Ha a Megrendelő egymást követő 3 alkalommal mennyiségi és minőségi kifogással él a
Vállalkozó teljesítésével szemben, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani
azzal, hogy a Vállalkozó köteles szerződéses kötelezettségeit az új Vállalkozóval
történő szerződéskötésig térítés ellenében ellátni, azonban a Megrendelő jogosult a
Vállalkozót illető ellenszolgáltatásból levonni a szolgáltatás teljesítését folyósító új
Vállalkozó kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás költségeit, valamint a hibás
teljesítésből eredő károkat, a hiba kijavításának költségeit (rendkívüli felmondás).

A szerződés ezen okból történő megszűnése esetére a Vállalkozó köteles - a
meghiúsulási kötbéren felül - a szerződésben és az új Vállalkozóval kötött szerződésben
meghatározott díjak közötti különbözetet (amennyiben az új Vállalkozó magasabb áron
vállalja a szerződés teljesítését, mint a korábbi Vállalkozó) járadék formájában havonta
megfizetni a Megrendelőnek a szerződés megszűnésének időpontjától a vele kötött
szerződéses eredeti időtartamának lejártáig.

10.10. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra
hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.

10.11. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és
módon van lehetőség.

10.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetőleg más
jogszabályok, valamint a vonatkozó szabványok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – annak elolvasását és közös értelmezését követően – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, melyből 2 példány a
Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

1/A. számú melléklet: Lenti város belterületének köztisztasági területei
1/B. számú melléklet: Kimutatás Lenti város belterületi önkormányzati tulajdonú - kiépített

szegéllyel ellátott - közúthálózatáról
2/A. számú melléklet: Kimutatás Lenti város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú

zöldterületekről, közparkokról
2/B. számú melléklet: Kimutatás Lenti város területén lévő virágágyak területéről

Lenti, ……………..
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Horváth László
Polgármester

Lenti Város Önkormányzata
Megrendelő Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:
Lenti, ……………………….

Deák Szilvia
Pénzügyi osztályvezető
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1/A. számú melléklet

Lenti város belterületének köztisztasági területei

Utca neve
Utca teljes

hossza
fm

Utca
területe

m2

Meglévő
járda

területe
m2

Kézi
seprés m2

Gépi seprés
m2

Ady Endre 343 2006 515 - -

Akácfa 1298 9884 749 - 9884

Alkotmány 680 3849 660 - 3849

Átkötő 525 2434 - - -

Béke 1059 6882 1044 - 6882

Bocskai 439 2634 - - -

Boglárka 330 1320 - - -

Boróka 152 1206 - - -

Ciklámen 165 660 - - -

Csalogány 115 345 - - -

Csörgő 431 2338 - - -

Deák Ferenc 659 5542 980 - -

Dózsa György 388 - 588 588 3492

Fenyő 179 716 - - -

Fűz 446 2676 - - -

Gát 86 344 - - -

Gyár 515 3850 570 - -

Gyöngyvirág 448 1956 - - -

Gyűjtő 267 1485 - - -

Harangláb 1111 11384 - - -

Hársfa 410 5458 - - -

Hegyalja 121 1452 - - -

Honvéd 370 1715 402 - -

Hóvirág 206 824 - - -

Hunyadi 388 1746 - - -

Ifjúság 298 1788 824 - -

Jókai 443 2658 - - -

József Attila 406 2608 162 - -

Kankalin 203 812 - - -

Lehel 316 1896 - - -

Kinizsi 390 1560 - - -

Kisfaludy 194 1196 168 - -
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Kossuth Lajos 1648 - 3204 2281 13184

Iskola 254 1397 - - -

Lovarda 760 3040 - - -

Thököly 355 1420 355 - -

Bottyán János 308 1856 - - -

Nyírfa 166 664 - - -

Pacsirta 584 3504 - - -

Petőfi Sándor 1144 1710 2001 2001 6864

Rákóczi 502 3012 502 - -

Rozmaring 150 750 - - -

Bethlen Gábor 502 3012 502 - -

Bánffi Miklós 1086 4885 2036 - -

Sugár 1070 11655 - - 11655

Templom tér 217 1443 - - 1443

Szövetkezet 280 2240 - - -

Takarék köz 144 1080 264 - 1080

Táncsics Mihály 780 5555 936 - 5555

Telek 235 705 - - -

Termál 335 2010 - - -

Tompa Mihály 551 2069 - - -

Tölgyfa 210 840 - - -

Tőzike 216 864 - - -

Vadvirág 428 1712 - - -

Vörösmarty 844 8168 1200 - 8168

Zrínyi Miklós 380 2660 540 - 2660

Zöldmező 210 630 - - -

Templomkert
térburkolat

- - 1900 1900 -

Művelődési ház körüli
járda, térkő, sétány,
keringő

- - 1673 1673 -

Művelődési ház és
Posta közötti út,
rendezvénytér és a
melletti parkoló

- 2060 1407 1407 2060

Rendelő intézet
melletti út és parkoló

- 719 - - 719

Mindösszesen: 26740 154884 23182 9850 77495
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1/B. számú melléklet

KIMUTATÁS

Lenti város belterületi önkormányzati tulajdonú - kiépített szegéllyel ellátott -
közúthálózatáról

Ssz: Közterület neve Út teljes hossza Kiépített útszegély hossza
fm fm__________

1. Akácfa utca 1298 1424

2. Deák Ferenc utca 659 420,00

3. Dózsa Gy. út 388 776

4. Gyöngyvirág utca 448 400

5. Ifjúság utca 298 536

6. József Attila utca 406 300

7. Lehel utca 316 440

8. Kisfaludy utca 194 200

9. Kossuth út 1648 3296

10. Bottyán János utca 308 560

11. Petőfi Sándor út 1144 2120

12. Sugár út 1070 1070

13. Templom tér 217 388

14. Szövetkezeti utca 280 350

15. Takarék köz 144 288

16. Táncsics Mihály utca 780 780

17. Vörösmarty Mihály utca 844 1688

18. Zrínyi Miklós utca 380 760

19. Művelődési ház és Posta közötti út,

rendezvénytér és a melletti parkoló 594

20. Rendelő intézet melletti út és parkoló 125

Kiépített útszegély hossza összesen: 16515 fm
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2/A. számú melléklet

KIMUTATÁS

Lenti város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú
zöldterületekről, közparkokról

Ssz: Zöldterület helye Területe
m2

1. Sárberki védtöltés (Deák u. végétől
Kerka torkolatig) 11708

2. 0217 hrsz. 851
3. Hegyalja út - Lenti-hegyi út sarka 910
4. MÉH telep - Lenti-hegyi út között 8326
5. Honvéd utcai közpark 1826
6. Állatvásártér 2481
7. Petőfi úti járdaszigetek 1395
8. József A. utcai járdaszigetek 656
9. LTE pálya 38945
10. Kinizsi u. gát -Balla patak töltése 1259
11. Balla patak 3118
12. Kerka-Sárberki 75.sz. út 7015
13. Vár előtti szobor 556
14. 95. hrsz. (Páva) 2377
15. Körforgalom butiksor előtt 1367
16. III.-IV.sz. orvosi rendelő körül 369
17. Petőfi út 9.(Papagáj-ház előtt) 1787
18. Járási Hivatal előtt 478
19. Bottyán János u. 2800
20. Arany J. Iskola parkoló 533
21. Tompa M. u. folytatása 1945
22. Fürdő téli bejárata előtti terület 3760
23. Táncsics út 4. (volt erdészeti iroda) 1560
24. Táncsics úti parkoló 1305
25. Tekepálya mögötti ill. melletti ter. 3204
26. Fürdő parkoló-Liponyak gyaloghíd

közötti terület 5825
27. Vár melletti terület 1200
28. Üdülőterület: 1502/1; 1496; 1497; 1551;
29. 1484; 1423; 1499; 1498;1392; 1393.hrsz. 46302
30. Autóklub felé vezető út 1094
31. Lovarda u. 4596
32. Vasútállomás Kossuth út felőli oldal 2850
33. Boglárka utcai önk. telkek 2143
34. Akácfa utca északi oldala 6310
35. Béke úti árokrészek (Akácfa, Átkötő u. között) 3990
36. Átkötő utcai közterület 30315
37. Volt 3. sz. óvoda környéke 25254
38. Garázssor óvoda közötti terület 434
39. PV előtti közpark 1604
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40. Akácfa utcai parkoló 700
41. Kossuth út 6. körül 2673
42. Kossuth út 4-6. között Szövetkezeti utcai játszótér 5382
43. Kossuth út 4. körül 1023
44. Kossuth út 2. körül 2745
45. Autóbuszállomás területén lévő zöld felület 807
46. Kossuth út 3. előtt 300
47. Kossuth út 1. előtt, mögött 10918
48. Városháza körül 1461
49. Zrínyi u.6., Alkotmány u. felőli oldal 186
50. Zrínyi u. 8-10. 5111
51. Gimnázium előtti park 2454
52. Zalaegerszeg park 4502
53. Vörösmarty u. 35., 37., 39., játszótér 10335
54. 523. hrsz. Vörösmarty isk. melletti árok 1013
55. Vörösmarty u. - Bokány házhely 788
56. Csalogány utcai kiserdőhöz vezető zöld felület 2227
57. Deák u.-Balla pataktól-Sárberki pat-ig 26799
58. Deák-Telek u. közötti járda 111
59. Kisfaludy u. vége 592
60. Dózsa út 1. - Takarék köz 1071
61. Takarék köz -Sugár út 2.közötti zöldter. 1596
62. Sugár úti járdaszigetek 200
63. Deák utcai járdaszigetek 455
64. Szokoli kert 1027
65. Templom kert 4524
66. Templom tér 2. 963
67. Templom tér 8. 295
68. Templom tér 10. előtti közterület 425
69. Alkotmány utca 404/3. játszótér 2388
70. 404/1. közterület 535
71. Plébánia - Deák F. u. 1. között 411
72. Alkotmány u. 12. előtt 145
73. Alkotmány u. 12-14. között 619
74. Petőfi utcai evangélikus templom környéke 450
75. Dózsa úti járda mellet 649
76. Tartalék temető területe 32000
77. Sugár u. 8. 698
78. Lovarda u. (Gyár u. nyugatra) 3685
79. Gyár u. (volt Tsz fürész üzem előtt) 400
80. Szövetkezet úti piactér (zöldséges stand környezete) 150
81. 1233/2 hrsz. 8326
82. 1232 hrsz. 910
83. közkert 938. hrsz-ú ingatlanon 5364

379861
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Máhomfa
1. Buszmegállók 120
2. Temető melletti parkoló 1500
3. Temetői 0641. hrsz. út 894
4. Művelődési ház udvara és előtte 750
5. Tűzoltószertár 925
6. Szennyvízátemelő 729
7. "Linya" 4144
8. Máhomfai hegyi út 6400
9. Máhomfa-Teskánd közötti út 4800

20262

Mumor
1. Temető mögötti terület 1618
2. 2261/2. hrsz. Kultúrház mögött 2634
3. Kultúrház 1701
4. Harangláb + játszótér 2295
5. Buszmegálló és környéke 1300
6. 029. hrsz. övárok 1815
7. 2337. hrsz. árok 762
8. 2340. hrsz árok 368
9. 75. fk. út-Temető közötti út 464
10. 2237. hrsz. út 2605

15562
Lentiszombathely

1. Temető mögötti terület 2205
2. Kultúrház 1301
3. Kultúrház melletti új telekosztás 6211
4. Iskolaépület környezete +emlékmű 1892
5. Sportpálya, játszótér 5664
6. Tüskeszeri út 4575
7. Nyár út végétől a vasúti megállóig 1500
8. Temető mellett 3720. hrsz. 1980
9. Tavasz utcai buszmegálló 30
10. Szombathelyi úti buszmegálló 30
11. 3649. hrsz. árok 2003
12. 0571. hrsz. árok 384
13. 3532. hrsz. 2605

30380
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Bárszentmihályfa
1. 3217. hrsz. út a temetőhöz 1317
2. Bárhelyi harangláb 728
3. Mihályfai harangláb 460
4. Buszmegálló 160
5. Kultúrház 2147
6. Kölcsey 19. melletti árok 574
7. 3248. hrsz. üres telek 1354
8. 3202 hrsz. 868
9. Bárhelyi sportpálya 1781
10. 3400. hrsz. árok 405
11. 3395. hrsz. 563
12. 3229. hrsz. Orvosi rendelő 792
13. 3250. hrsz. üres telek 1382
14. 3252/2. hrsz. (gyorsházak) 2984
15. 3327. hrsz. 1616

17131

Lentikápolna
1. Temető út vége- temető között 8486
2. Sportpálya 1680
3. Sportpálya előtti játszótér 450
4. Sport utcai szennyvízátemelő 224
5. Petősi S. tér 16540
6. Kápolnai út melletti közpark 24852
7. Kultúrház 1847
8. Óvoda-iskola-harangláb 3276
9. Buszmegállók 250
10. Nefelejcs utcai közpark 3568
11. 0371/1 Tulipán út bekötő szakasza 1092
12. Orvosi rendelő 445
13. Dankó u. 436

63146

Mindösszesen: 526.342m2

Kerékpárutak

1. Lenti-Mumor-Zajda 4200 m2
2. Lenti-Máhomfa 4200 m2
3. Lenti-Rédics 600 m2
4. Lenti-Lendvadedes 3600 m2
5. Lentiszombathely-Máhomfa 1800 m2
6. Lenti-Lentikápolna 2500 m2
7. Lenti-Mumor-CREATON Cserépgyár 3000 m2

összesen : 19900 m2
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2/B. számú melléklet
Kimutatás

Lenti város területén lévő virágágyak területéről

Sorszám: Virágágyak helye Területe m2

1. Sugár u. (Deák u.- Takarék köz. között) 67
2. Körforgalom 332
3. Páva virágkompozíció melletti terület 156
4. Polgármesteri Hivatal környezete 46
5. Petőfi szobor előtt 53
6. MOL üzemanyagtöltő (rózsaágy) 156
7. Sugár u.- Deák u. kereszteződésében 50
8. Szent Mihály gyógyszertár előtt 24
9. OTP előtt 28
10. Húsbolt előtt 4
11. 1956-os emlékműnél 30
12. 1914-es emlékműnél 10
13. Volt Zeneiskola előtt 12
14. Járási Hivatal előtt 50
15. Áruház,Volksbank, Műszaki bolt előtt 233
16. Templom mellett 10
17. Szökőkút mellett 32
18. Szent István szobor előtt 85
19. Plébánia előtt 27
20. Könyvtár előtt 70
21. Rendezvénytér parkoló 102
22. FEZO előtt a szökőkútig 330
23. Sétáló utca 27
24. Rossman mellett 27
25. Kossuth u. 1. előtt 226
26. Kossuth u. 3. előtt 19
27. Kossuth u. 6. előtt 98
28. Ifjúság u. gyalogátkelő 12
29. Templom tér 8. környéke 96
30. Táncsics u. Kegyeleti Park mellett 72
31. Lenti Temetői belső parkoló 78
32. Lenti Temetői bejárat mellett 9
33. Táncsics u. (Salamon söröző) 14
34. Táncsics u. („ARC” ) virágkompozíció melletti terület 30

Összesen: 2615
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Virágkompozíciók
Páva (Dózsa Gy. u.)
Autó (Kossuth út 1.)
Róka (Templom tér 8.)
„ARC” (Táncsics u.)
Pillangó (Kossuth út 1.)
„Thomas a gőzmozdony” (Táncsics u.)
„Szívecske”

Virágtartók
Beton virágtartó 33 db
Betontalpas virágtartó 24 db

Virágkosarak
Függesztett virágkosarak 11 db
3 cserepes 6 db
6 cserepes 53 db
„Fagyitölcsér” 8 db
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