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amely létrejött egyrészről Pusztaszabolcs Város Önkormányzata (2490
Pusztaszabolcs, Velencei u' 2.: adószám |5721196-2.07, bankszámlaszám: 11.]36037-
15361844, képviseli: Csányi Kálmán polgalmester' címe: Pusztaszabolcs, velence! út 2')
mint MegIendelő (továbbiakban: MegIende1ő)'

máslészlől E-KovÁCs-BAU Építőipari Kor|átolt Felelősségű TáÍsaság (székhely: 2490
Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.. cégjegyzékszám: 07-09-019203; adószém: 2297195,7-
2-07' bankszámlaszám. I173603,7-20588870-00000000' képviseli: Kovács Endre
üg}.vezető' címe: 2490 Pusztaszabolcs, Gépálomas utca 10/1.) mint vállalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó )

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
Szerződő felek elöljáróban rögzítik. hogy a Megrendelő mint ajánlatkéIő hirdetmény
közzététele nélkilli közbeszerzési eljárás lefolytatását követően választotta ki a
Vállalkozó mint ajátrlattevő ajánlatát a jelen szelződés táIgyát képező építési beruházás
elvégzésére' Ennek alapján a Megrendelő megrendeli. a Vállalkozó pedig elvállalja a
''Pusztaszabolcs, Szabolcs |iget 50. szám alatti egészségüryi centrum felújítása I' ütem''
kivite]ezését az ajánlaÍi dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban leírt módon,
il]etve feltételekkel. (Az ajánlati dokumentáció és az ajánlattételi felhívás jelen
szeÚődés e1vá1aszthatat1an meilékletét kéoezi.)

2' váIlalkozói díj
2.1. A szerződő felek a vál1alkozói díj összegét átalányösszegben hatáIozzák meg a
Válta]kozó által beáIazott és a közbeszerzési eljárásban benyújtott köitségvetés alapján'

A vállalkozói díj összege: nettó 21.450.708'- Ft'
azaz nettó huszonegymiIlió-négyszázötvenezer-hétszáznyolc forint'

2'2. Az összeg magában foglaija a megvalósulás miÍden előkészítő, Í.elvonulási
munkáját, a munkaterület átvételét, a teljes építést' a kivitelezéshez szükséges további
tervek, a megvalósulási dokumentáció elkészítését' díjak. illetékek befiZetését, ajótállási
és szavatossági munkák elvégzését, a biztosítási költségeket, a szükséges
közműfeltárások költségeit' a szükséges forgalomelterelési' valamint a szakfelügyeleti és
közteIülethasználati dij akat.
2.3. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatalozott átaliínyösszegen túlmenően egyéb díjra
nem talthat igényt, kivéve, ha a Felek a 10'3. pont szerint pótmunka elvégzésében
ál1apodnak meg.
2.4. Jelen szevődés 2' számú mellékletét képezi
eljárásbaD benyújtott iírazott költségvetés, amely
mennyiségét és ellenéItékét.

a Vállalkozó átal a közbeszerzési
Tartallrazza az egyes munkanemek
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2'5. Meglendelő kijelenti' hogy a szerződésben meghatiáÍozott kivitelezési tevékenység
ellenéfiékének péDzügyi fedezetével rendelkezik, amely a költségvetéséből kerül biztosításm'
2.6' A Megrendelő a Vállalkozó részére a vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegű
előleget biáosít. A Vállalkozó az előleg kifizetését előlegbekérő okirat benyújtrísával
kérheti. Amennyiben az igényelt előleg megfelel a jelen szerződésben foglalt
feltételeknek, úgy annak kiflzetésére az építési muntaterület átadását követő 15 napon
belül kerül sor a vállalkozó pénzügyileg szabályosan kiállított és a Megrendelő részére
benyújtott előlegszámlája alapján' vállalkozó köteles a lészérc folyósított előleg összegét a
jelen szerződés céljával és tartalmával össáangban felhasználni' Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy a Megrendelő az előleg felhasznflását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán ideértve
Válalkozó szeződésszegésének eseteit is _ fenntaltja mag.{nak a jogot az előleg
visszaköveteléséle a szerződés céljával és taxtalmával nem összeegyeztethető módon töÍténő
felhasználása vagy hasznosítása esetén'

3. Fizetési feltételek
3.1. A vállalkozói díj a Ptk. 6:130' $ (1) (2) bekezdésében és alvállalkozó igénybevétele
esetén - a 306/201l. (xII.23.) Korm. Iendelet 14. $-ában előíItak szerint, átutalás útján
történik. A kifrzetésre vonatkoznak a Kbt. 131' s (1) bekezdésben foglalt rendelkezések is.
3.2. Yilla|kozó a szintlát a kiállított teljesítésigazolás alapjrin, magyal forintbaÍl (HUF) állítja
ki.
3.3. A vállalkozói díj két lészletben esedékes. Ennek alapjrín a vállalkozói díjról összesen egy
darab részszrámia és egy darab végszrímla nyújtható be.
3.4. A részszrimla a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő tjsszegről állítható ki, amelynek
feltétele a vállalkozási szeződés targyát képező munkák 50%-os méfiékben történő
teljesítése' és a teÜesítés mÍiszaki ellenőr által történt leigazolása, valamint az enől szóló
megrendelői teljesítésigazolás kiállítása
3.5. A végszrímla a vállalkozási szerződés tfugyát képező munkrík fennmaradó 50%-ának
te]jesítését követően állítható ki, a vállalkozói díj 5o%-rának megfelelő összegről, amennyiben
a szerződés tfugyát képező munlák teljes köÍűen, hián}.talanul elvégzésle és készre jelentésle
kelültek, valamint Megrendelő erről kiálította a teljesítésigazolást, amelyet a végsz.{mliíhoz
mellékelni kell (100%.os készültségi fok).
3.6. A vállalkozói díjat a Megrendelő pénzügyileg szabályosan kiállított szímlrík ellenében'
átutalással egyenlíti ki. A szrámlák kiá]ításának feltétele a Megrendelőtől származó
teljesítésigazolás' amelyet mellékelni kell a szímlríküoz' A teljesítésigazolás kitállításának
feltétele az adott számlához kapcsolódóan jelen szerződésben meghatfuozott feladatok
teljesköú, hibátlan elvégzése és dokument]ílása, múszaki ellenór átal töÍénő igazoláS4
valamint a dokumentumok átadása a Megrendelőnek. és azok Meglendelő általi elfogadása.
Amemyiben ezen dokumentumok brirmelyike nem alkalmas a feladat teljesítésének
igazolására, úgy Megrendelő a VáIlalkozót határidő njzésével hirínypótlásra hívja fel.
Amenayiben Vállalkozó a hián1pótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos
szeződésszegésnek minősül.
3.7' Fizetési hatáIidő: a 306/2011. (XII.23.) Korm. Iendelet 14. $ (1) bekezdés d) pontja
szerinti ellenszolgiíltatás, azaz az alvállalkozói ellenszolgáltatás esetében 15 nap a számla
kézhezvételétől számítva, míg a 30612011. (xII.23') Korm. rendelet 14' $ (1) bekezdés g)
pontja szerinti ellenszolgáltatás, azaz a főváIlalkozói ellenszolgáltatás esetébeí 30 nap a
számla kézhezvételétől szrímítva, a 3.8. pontban foglaltak f1gyelembevételével.

1z-



3.8' A vállalkozói díj kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII'23.)
Korm. ÍeÍdelet 14. s.ában előírtak sze nt töfiénik. ErLrrek alapján a Vállalkozó legkésőbb a
számla alapjául szolgáló teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a
Megrendelő részéIe' hogy ő, valamint az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejÍíleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy álítsák ki ezen szímllíkat. A Vállalkozó a teljesítés elismerését k.'vetően jogosult
számlát kiállítani a Megendelő felé, a számlábarr tészletezye az alvállalkozói teljesítés'
valamint a saját teljesítésének mértékét. A szímlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés
ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételétől számítva 15 napon belül átutalja a
Vállalkozónak, aki haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók szr1mláit. illetőleg az Art. 36/4.
$ (3) bekezdése szeint azt (annak egy Íészét) visszataltja. Ennek alátámasztására a
Vállalkozó köteles az áfutalások igazotásainak másolatait, vagy az aIváIlalkozó kőztaúozást
mutátó együttes adóigazolásának másolatát a Megendelőnek átadni. A fővállalkozói teljesítés
ellenéfiékét a Megrendelő a szárlla kézhezvúelétől szímított 30 napon belül átutalja a
Vállalkozónak, ha ő az alváÍlalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az AÍt. 36/4. $-ára
is tekintettel teljesítette. Ha a Vríllalkozó az alváIlalkozo| számllík kifizetéséÍe és annak
igazolásiíra vonatkozó kötelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatás fennrnamdó lészét a
Megrendelő őrzi és az akkol illeti meg a Válalkozót, ha igazolj4 hogy ezen köte]ezettségét
teljesítette' vagy hitelt érdem]ő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a
Vállalkozó által bejelentett összegle vagy annak egy részéIe'
3'9. Amennyiben egy adott hónapban a Vállalkozó által kiállított számla (számlák) összege
meghaladja a nettó 200'000,- Ft-ot, úgy a számla (számllik) kiegyenlítésére csak az adóz.ís
Iendjéről szóló 2003. évi xcll. töNény 36lA. $-ának megfelelően kerii]het sol'
3'1o. A 2007. évi xXvII. töNény (Áfatv.) 142. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a
Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatris ingatlan
Iétrehozására irán;,trl és építési hatósági engedélyköteles, ezéfi a szolgáltatáshoz kapcsolódó
áfát a Megrendelő fizeti.

4. A Vállalkozó kötelezettségei
4'1. vállalkozó az ágazaÍi szabvrínyok szerinti első osáályú' illetve a hatályos
jogszabályok' eseti előíIások szerinti első osztályú minőség teljesítését vállalja.
4.2. \á|lalkozó köteles a szeződésben előírt és az MSZ előírásainak megfelelő
vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefol1,tatására. Ezek eredményeit Vállalkozó a
műszaki átadás.átvétel során írásban átadja Megrendelő részére.
4'3. vállalkozó köteles a felhasználásra kerülő anyagok minőségi bizonylatait, tanúsításait
az átadás-áÍvéÍell dokumentációhoz csatolni. A vállalkozó feladata a mintavételi és
vizsgálati teN elkészítése. valamint annak jóváhagyatása a Megrendelővel.
4'4. Vállalkozó a gyalogosok és a gépjármúvek részére köteles folyamatosan biztosítani a
balesetmentes közlekedés feltételeit' Ennek érdekében köteles legkésőbb a munká]atok
megkezdéséig forgalomelterelési és korlátolási tervet készíteni, és azt a Megrende]ővel
írásban jóvríhagyatni' A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomelterelési és korlátolási
terv biltokában kezdheti meg a munkálatokat' Vállalkozó köteles a szabv.ínyos
forgalomterelő és korlátoló elemeket alkalmazni, illetve a közútla keIüIő tőÍmeléket és
fö1det eltávoIítani.
4.5. Vríllalkozó köteles a saját tevékenységéből származó kommunális és veszélyes
hulladékot folyamatosan összegyújteni és elkülönítetten kezelni. Köteles továbbá
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goÍdoskodni a hulladékok elszállításáról' illetve azok előírások szerinti elhelyezéséIől. A
veszélyes hulladékok elhelyezését számlával kell igazolni. A vállalkozó köteles a
munkavégzés solán az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre
vonatkozó előíIásokat betartani.
4.6. A muntatedleten kiépített közmíivek üzemelnek, amelyek nyomvonalát a közmú
üzemeltetőkkel egyeztetni kell' A szerződő felek a munkatedleten előfolduló
közmüvezetékeket' illetve földalatti kábelek nyomvonalát jól lá1ható jellel közösen túzik
ki' A ft']dalatti közmúveket _ a szakfelÍigyelet megrendelése mellett a kivitelező táda
fel. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat kizfuólag a közmú üZemeltetőkkel egyeztetve'
illetve engedélyeztetve, az általuk meghatározott feltételekn€k megfelelően végezheti' Az
ezzel kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. A mun](aterület átvétel€ után a
Vríllalkozó teljes körú felelősséggel tartozik a meglévő létesítmények, közművek
állapotáéfi, valamint a közterületen végzett munkák biztonságáért.
4.7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi ködlménylől a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetósége szerint saját
hatáskörében eljfuni azok elhárítására'
4.8. Vállalkozó az építés ideje alatt építési naplót köteles vezetni a vonatkozó
jogszabáIyok előírásainak megfelelően. Az építési naplóbejegyzésre jogosult neve:

Megrendelő részéről:Édes Gergely műszaki ellenőr
\evjegyZéki szám: Mt-É o7-2o]8]
8000 székesfehérváI, Horváth István ü. 20.
Tel/faY: +36 20 371 6833

vállalkozó részéIől: wassel Attila felelős múszaki vezető
Névjegyzéki szám: Mv.Epts-MEK-07-l7012
2490 Pusáaszabolcs, Gépálomás u. 1411.
Tel: +36 20 235 8668

A Megrendelő műszaki ellenőre a munta végzését bármikor megtekintheti, azonban a
múszaki ellenőI legalább 8 napontént köteles ellenőrzést végezni és észÍeyételeit az
építési naplóba bejegyezni'
4.9. A\táI|alkozó amunkatedleten állandó múszaki képviseletet kell. hogy biztosítson.
4.10. A Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben
gondoskodik a tfuolt anyagok, szerszámok őrzéséről is. Ezek esetleges eltűnésééIt,
megrongálódásáért a Megrendelőt semminemú felelősség nem terheli.
4.11. A Vállalkozó az építési muDkáÍa teljes köú felelősségbiztosítást köt, amelynek
kfueseményentént min. 10.000'000,- Ft összegú fedezetet kell biztosítania. A
biztosításnak harmadik személynek okozott káIokra is ki kell tededni. A szerződés
m€gkötésének napjáig a vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvény másolatát a
Megrendelő szrámára átadni. A felelősségbiztosítási szerződés megkötése, Íblyamatos
fenntaltása' illetve a kö1vény átadása a szelződés lényeges feltételének minősül, amelynek
megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondására okot adó körülmény.
4.12. A vállalkozó dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltét9lekől
köteles gondoskodni.



4.14' A vállalkozó a közteúlet-foglalási és a kivitelezéshez szükséges egyéb
engedélyeket a munta megkezdéséig köteles beszerczni.
4.15. A Vállalkozó csak a Megrendelő hozzájárllásával jogosult az ajánlati
tervdokumentációtól eltérő múszaki megoldás alkalmazásríra.
4'1,6' Ha az ajánlati teNdokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be, a
vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett . jogosult
azonos lendeltetésii, műszakilag azonos értékú anyagok beépítéséIe. A beépítésre tervezett
anyagok mintáját a vállalkozó előzetesen bemutatja a Megrendelőnek' Csak a Megrendelő
által elfogadott anyag, teÍmék építhető be.
4.7,7. YáÍ|a|kozó beszerzési' illetve megva]ósítási goÍdjaíból eledő esetleges minöségi,
használati éfiéknövekedések n€m módosíthatiák a vállalkozói díjat'
4.18. A teljesítés soráI es9tlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a
Megrendelő tedleti korlátozis nélküli, kiz1rólagos és hamadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez. Megrendelő jogot szelez az esetleges alkotás(terv) átdolgozására.

5' A Megrendelő kötelezettségei
5.1' A Megrendelő munkate iletet biztosít a vállalkozó részére legkésőbb a jelen
szetződ'és aláítását követő 30. napon. A vállalkozó kijelenti, hogy a munkate iletet a
tervdokumentációból és helyszíni bejárással megismerte, az elvégzendő munkákat, zayató
körülményeket az elváIható gondossággal áttanulmiínyozta' fentiekÍe hivatkozva
többletköltséget nem számolhat el. A munkaterület átadásakol közösen felvett
munkateÍü]et átadás-átvételi jegyzőkön).v készül.
5.2. Megrendelő térítésmentesen felvonulási teúletet biztosít a VáIlalkozónak. A
Vállalkozó az építkezés során felhasznált vizet és elektromos energiát a mindenkol
hatályos díjszabás szerinti térítés ellenében veheti igénybe'

6. A szerződés teljesítésének helye
2490 Pusáaszabolcs' szabolcs liget 50. (Pusztaszabolcs, beltelület 111/1. hrsz')

7' Munkavédelem
vá]lalkozó felelős a saját tevékenységével összefüggő muDlo-, tíiz-, és kömyezetvédelmi,
valamirrt más vonatkozó jogszabályok és előíIások betartásáért.

8. Káreset€k
8.1. Kfueset bekövetkezésekoÍ minden esetben haladéktalanul jegyzőkön}.vet kell
felvemi' A jegyzőkönyv felvételénél j elen kell lemie a károkozónak és a Vállalkozónak
is. Amennyiben n€m ta ózkodik a muntatedileten, úgy a Megrendelő által
jegyzőkönyvben lögzített tényekle a jegyzőkönyv átvételét követő három napon belü] a
Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Meglendelő átal
jegyzőkönyvben Iögzített tények a későbbiekben nem kéIdőjelezhetők meg.
8.2' Vallalkozó köteles azonnal íIásbaü jelelrteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében
okozott káfokat.
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9. Teljesítési határidő
9.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben meghatározott feladatait a szerződés aláíÍásától
számított 60 napon belül kell teljesítenie. A Vállalkozó . a Megíendelő előzetes
hozzájárulása esetén - előteljesítésre jogosult'
9.2. A szeftődés akkor minősül teljesítettnek, ha az e|yégzett kivitelezési munkiíkat a
Megrendelő megbízottja a Vríllalkozó VáIlalkozójától a míiszaki átadás.átvétel során _

fenntartások nélkül _ átveszi, és eá jegyzőkönyvben igazolja. A szerződésszerú
teljesítéslől teljesítésigazolás készül, ami a vállalkozói díjró1 szóló számla kiállítás.inak és
benÉjtásának feltéte1e.
9'3. Az átadás.átvételi eljrírás időpontjáról Megrendelőt legalább 15 nappal korábban
íIásban kell értesít€ni.
9'4. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi, illetve hasznrílatbavételi eljríráson megjelenő
hatóságok, közmiivállalatok nyilatkozataiból eredő munl<ákat, amelyek az engedélyezési
és kiviteli terveken szercpelnek, térítésmentesen köte1es elvégezni.
9.5. Megrendelő jogosu]t a munka átvételét megtagadni különösen akkor, ha alappal
feltételezhető, hogy a kivitelezés hiányosságai miatt az építmény nem vehető jogszelúen
használatba, azaz az illetékes hatóság részéről a használatbavételi engedély kiadása
megtagadásának lehet helye' A Meglendelő megbízottja a vállalkozói készlejelentés
alap,ján a műszaki átadás-átvételi eljfuás lefolÍatása céljából a jogszabályokban megjelölt
intézményeket, hatóságokat köteles meghívni. Azon alvállalkozók meghívásáról, akiknek
az eljáráson való jelenléte szükséges, a vállalkozó gondoskodik.
A Vállalkozó a műszaki átadáskol megvalósulási dokumentációt biztosít a Megrendelő
részére, és átadja a szilkséges minőségi tanúsítványokat' szabványossági nyilatkozatokat.
Megrendelőnek joga van az álvételi jegyzőkönyvben a hirínyosságok megszüntetéséIe
vonatkozó határidőket megjelölni'
9.6. Felek lögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel Íapjától számított egy év elteltével
utófelülvizsgálati eljárásra kerüi sor, amelynek keretében az elvégzett munkákat újból
meg kell vizsgálni' Az utófelülvizsgálati eljárásra a Megrendelő írásban hívja meg a
Vállalkozót azzal, hogy távolmaradása az eljáIás lefol}'tatását nem é nti.

10. Többletmunka, pótmunka
10.1. A Válalkozó köteles elvégezni a szeÍződéskötés alapját képező (a,jánlatkérési vagy
kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban
(vállalkozói díjban) figyelembe nem vett munkiákat (többletmunka). továbbá a szelződés
alapját képező dokum€ntációban nem szereplő külön megrendelt munkatételeket
(pótmunka).
10'2. Többletmunkáért a VáIIaIkozó a 2.1' pont szerinti átalánydíjon felül killön díIa nem
tathat igén)'t.
10.3. Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli meglendelése alapján
végezhet, illetve köteles elvégezni egyeztetett határidőre. Ilyen meglendelés esetén a
Vállalkozó írásos kiegészítő ajánlatot nyújt be a ktjzbeszerzési ajánlatában szereplő
költségvetési tételeke tekintettel. A Vállalkozó a pótmunka €lvégzéséIe nem határozhat
meg a közbeszelzési ajánlatábaÍ megielölt anyag és munkadíj összegeket meghaladó
összegú árajánlatot. Amennyiben Megrendelő a pótajánlat taltalmával egyetéIt,
VáIlalkozó Megrendelőtől egy kiegészítő megbíZást kap a munkák elvégzéséIe' A
oótmunka elszámo]ása az elvészést kijvető számlában esedékes.

2-



11. Jótállás
11.1' A Vállalkozó jótállást vállal az első osztályú minőségben, első osztályú anyagból,
a telveknek és egyéb dokumentumoknak, szabvrínyoknak és szabályzatoknak megfelelő
módon, a lendeltetésszelú használatla alkalmas munka elvégzéséért' Ennek alapján a
VáIlalkozó köteles az általa hibásan végzett munkrák haladéktalan kijavítására ,lagy az
alkalmazott hibás anyagok cseréjére'
11'2' A jótállás időtartama 12 hónap, kivéve, ha jogszabály emél hosszabb időtaÍamot
állapít meg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtaÍtam fulínyadó' A
jótállási idő kezdete az építmény végleges átadás-átvételének napja'
11.3. A Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5-5%-rínak megfelelő összegú jóteljesítési.
vaiamint jótáIlási biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126. $ (6) bekezdés a, pontjában
foglaltak szerint' azaz a biúositékok a vállalkozó választása sze nt n)'újthatóak óvadék}ént
az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési szímlájára töIténő be|rzetésével (átutalásával),
bank vagy biztosító által válalt galancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szefződés alapján kiállított - készflzető kezességválalást taltalmazó -
kötelezvénnyel. A jóteljesítési biztosíték összege a szerződéskötéstől a végleges műszaki
átadás-átvétel időpontjáig biztosítékul szolgál ana, hogy a Vrílalkozó a kivitelezési
tevékenységet a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
teljesítse. Amennyiben a teljesítés ezen előírásoknak nem felel meg' úgy a Me$endelő
jogosult a jóteljesítési biáosíték teúéIe a sziikséges mlÚ](ákat elvégeztetni' illetve
áaényesítheti a biáosíték telhére a válalkozóval szemben fennálló kötbérköveteléseit is. A
jótállási biáosíték a szerződés teÜesítését (végleges múszaki átadás.átvételt) követően a
jóttíllási idő végéig a vállalkozót terhelő jótállási kötelezettségek teljesítésének biáosítékául
szolgá. Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségeinek, úgy a
Megrendelő a jótállási biáosíték terhére jogosult jótríllási igényeit érvényesíteni, illetve
érvényesítheti a biztosíték terhére a vállalkozóval szemben fennálló kötbérkövetelését is.
l1.4. A jóteljesítési biztosítékot a Vríllalkozónak legkésőbb a jeleÍ szerződés aláíÍásával
egyidejűleg kell a Megrendelő részére biztosítania. A jótálási biztosítékot a vállalkozónak a
jelen szerződés tel.jesítésének időpontjátóI, azaz a hié)iy- és hibamentesen lezárt múszaki-
átadás átvétel napjától kell biáosítania a Megrendelő részére. A Vállalkozó a jóteljesítési
biztosítékot kö1eles a jelen szerződés megkötésétőI a szerződés teljesítésének időpontjág.
azaz a hiány- és hibamentesen lezáIt műszaki.átadás átvétel napjág folyamatosan fenntafiani.
1l.5. A jótíuási biáosítékot a Vállalkozó a hiány- és hibamentesen lezárt múszaki-átadás
átvétel napjától a 11.2. pont szelinti jótállási idő lejártáig köteles folyamatosan fenntartani. A
jótállási vagy jóteljesítési biztosíték nyújtísának elmaradiása, megszüntetése vagy
íenntaltásának elmulasztása súlyos szelződésszegésnek minősül a Yá||alkozó részétőI,
amel)nek következtében a Megrendelő jogosult a szerződést azoínali hatállyal felmondani,
valamint j ogosult a l2.2. pont sze nti meghiúsulási kötbére, illetőleg éNényesítheti a kötbéÍ
meghaladó kfuát.
1 1.6' Amennyiben a Vállalkozó a jótállás alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését
a Megrendelő eüe vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számitott öt napon belül nem
kezdi meg, minden megkezdett késedelmes Íap után 30.000,- Ft késedelmi kötbéI
fizetéséIe köte1es'
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12. Kötbér
12'1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a nettó vállalkozói díj 0,4%-
ának megfelelő összegú, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegú
késedelmi kötbér megfizetését vállalja' amely a vállalkozói díjból levonható.
12.2. A vállalkozó továbbá a szerződésben foglaltak teljesítésének elmaladása esetén
meghiúsulási kötbér fizetésére ktiteles' amelynek mértéke a nettó váIlalkozói díj 5%-a' A
teljesítés kiilönösen akkoÍ miíősiil neghiúsultnak, ha a Vállalkozó a muÍ <ateriiletet az 5.1'
pont szelinti határidőben nem veszi át, yagy az átadás r\apjától szímított 8 napon beliil nem
kezdi meg a munkát; tovább4 ha a teljesítéséIe nyitva álló hatáÍidő utolsó napjától sz.imított
30 nap elteltével az előírt munkíkkal nem készül el' A teljesítés meghiúsulása esetén a
Megrendelő jogosult a szeződéstől azonnali hatállyal elállni.
12.3. Hibás teljesítés esetén a Válalkozó naponta a váIlalkozói díj 0'2%-ának megfelelő
összegű, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegú hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles mindaddig, amíg a teljesítés hibával édntett Iészét ki nem javítja. A
hibás teljesítési kötbéI összege a vállalkozói díj összegéből levonlató.

13. Hatályba lépés
Jelen szerződés mindkél fél ríltali alráírásrának napján lép hatályba.

14. Megszűnés
14 .1 . A szetződés az alábbi módokon szűniet meg:

(a) szeződésszeÍűteljesítéssel;
(b) a szerződés Megrendelő riltali rendkívüli felmondásával;
(c) a szerződés Válalkozó általi Íendkíviili felmondásával;
(d) közösmegegyezéssel'

14.2. Megrendelő ajelen sze|ződést lendkívüli felmondással megsziintetheti küIönösen akkoÍ.
ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik:

(al a váIlalkozó csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez
maga ellen, ÍizetésképteleÍné vrílik vagy jogelős bíIósági végzés születik
felsziímolásáról, illetőleg válalkozói engedélyét visszavonják, vagy visszaadja;
Vállalkozó bármely lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;
a VáIlalkozó szerződéses kötelezettségeit késedelmesen teljesíti' amerrrryiben a
késedelem meghaladja a 15 napot, és a felek á]tal a teljesítésre megállapított
Dóthatfuidő is ercdméntelenül telik le.

14.3. A felmondrási jog gyakorlása előtt a Megrendelő íúsban felszólítja a Vlíllalkozót a
szerzódésszegő állapot, illetve ok oNosláslára és/vagy magyuázat adlásám. Ha a vállalkozó a
felszólít]ís kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad
megfelelő magyalázatot vagy nem oNosolja a szeződésszegő magataltást, a Megrendelő a
vlílla]kozóhoz címzett ajánlott levélben a szeződést azonnali hatállyal felmondhatja. A
felmondásnak taltalmaznia kell a felmondás indokait'
14.4. A jelen szerződés Vtíllalkozónak felróható okbóltöfiénő felmondása esetén Megrendelő
jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) k|fu1é tési szabályai szerint megállapított kárának
megtérítéséIe is'
15.1. 14'5. A Kbt' 125' $ (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szeződést felmondani akkor is . ha szilkséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel édntett feladata el]átásáróI sondoskodni tudion . ha

(b)
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a) a Válalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szeNezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. $ (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott valamely feltétel'
ó) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%.ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szelvezetben, arnely tekintetében femál a Kbt. 56. s (1) bekezdés tr) poütjában
meghatfu ozott valamely feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén a vá||alkozó a szlrződés megszűnése előtt máÍ teljesített
szolgálta!ís szerződésszeú pénzbeli el]enérték&e jogosult'

15' Egyéb kikötések
l5.1' A vállalkozó te|esítésében - a 15.2' pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljrírásban Iésá vett a vállalkozó
alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Meglendelőnek a teljesítés során minden
olyan - akar a korábban meg|elölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívrínt - alválalkozó
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívrínt alvállalkozó nem á11 a Kbl 56. s
szerinti kizáró okok hatálya alatt'
15.z. Az o|yan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakbal e bekezdésben: alvállalkozó)
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési e]jfuásban Iésá vett a vállalkozó alkalmasságának
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájrírulásával és abban az esetben vehet résá a
teljesítésben m.ás alv.íllalkozó,ha a szerződéskötést ktjvetően - a szeúődéskötéskor előIe nem
látható ok következtében - berillott lényeges körülmény, ,lagy az alválla|kozó bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szeződés vagy arrnak egy lésze nem lenne teljesíthető a megjelöIt
alválalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek' melyeknek a közbeszerzési eljfuásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg'
15.3. Me$endelő a szeződés teljesítése soÍán az építési napló adatai alapján ellenőrzi. hogy a
teljesítésben a jelen pontban foglaltaknak megfelelő alvállalkozók vesznek-e Iésá.
15.4' A Kbt. 125. s (4) bekezdése alapján a Megrendelő előírja a vállalkozó szímlíra
kötelezettségként, hogy
a/ a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szelződés teljesítésével összefllggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés t) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő tfusaság tekintetében rnerülnek fel' és melyek a vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számiára negismerhetővé teszi és a Kb1. 125. $ (5) bekezdés szednti ügyletekről a
Megrendelőt haladéLtalanul értesíti.

l5.5.A szelződéses teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási
köte1ezettség telheli'
15'6. Az ajánlati teNen változtatni kizéúóIag az építési naplóban
Meglendelő íIásos jóváhagyása ut.in lehetséges'
15'7' Jelen szerződést csak kéto]dalúan aláírt megállapodással

töÍténő bejegyzés és a

_ a Kbt' 132. $-ában
foglalt előíIásainak megfelelően - lehet módosítani' kiegészíteni, megszünt€tni.

C."- Z:-



l5.7. Jelen szeÍződést csak kétoldalúan aláírt megállapodással a Kbt. 132' $-ában
foglalt előíÍásainak megfelelóen . lehet módosítani, kiegészíteni, megsziintetni-

1 1576. Alkalnazandó jogszabályok
1 6. 1 . A szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
irányadók.
16.2' A szttződő fe1ek a jelen szeEődésből eredő vagyonjogi jogvitáik esetfue
á1ékétől fuggően a Székesfehérvári JrÍásbíróság' illetve a Székesfehérvrin
kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. Mellékletek
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívris és ajrinlati doL.umentácíó
2' számú melléklet: rírazott költségvetés
3. szrímú melléklet: felelősségbiáosítás

Pusáaszabolcs, 20l4. jriLÍlius 23.

és a Kbt' vonatkozó rendelkezései

a penargy
Tlrvényszék

Megrendelő
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