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amely létrejött egyrészről Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata (2490
Pusztaszabolcs,Velencei u' 2.: adószám |5721196-2.07,bankszámlaszám:11.]3603715361844,
képviseli:
Csányi Kálmán polgalmester'
címe:Pusztaszabolcs,
velence!út2')
mint MegIendelő(továbbiakban:MegIende1ő)'
máslészlől E-KovÁCs-BAU ÉpítőipariKor|átolt FelelősségűTáÍsaság(székhely:2490
Pusztaszabolcs,
Gépállomásutca 14..cégjegyzékszám:
07-09-019203;
adószém:2297195,72-07' 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 szerződéstárgya
Szerződő felek elöljáróban rögzítik. hogy a Megrendelő mint ajánlatkéIőhirdetmény
közzétételenélkilli közbeszerzési eljárás lefolytatását követően választotta ki a
Vállalkozó mint ajátrlattevőajánlatáta jelen szelződéstáIgyát képezőépítési
beruházás
elvégzésére'
Ennek alapján a Megrendelő megrendeli.a Vállalkozó pedig elvállalja a
centrum felújításaI' ütem''
''Pusztaszabolcs,Szabolcs|iget50. szám alatti egészségüryi
kivite]ezését
az ajánlaÍidokumentációbanés az ajánlattételifelhívásbanleírt módon,
il]etve feltételekkel. (Az ajánlati dokumentáció és az ajánlattételifelhívás jelen
szeÚődés e1vá1aszthatat1an
meilékletét
kéoezi.)
2' váIlalkozói díj
2.1. A szerződő felek a vál1alkozói díj összegét átalányösszegben hatáIozzák meg a
Válta]kozó által beáIazottésa közbeszerzésieljárásbanbenyújtottköitségvetésalapján'
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 munkaterületátvételét,
a teljes építést'
a kivitelezéshezszükségestovábbi
tervek,a megvalósulásidokumentációelkészítését'
díjak.illetékekbefiZetését,
ajótállási
és szavatossági munkák elvégzését,a biztosítási költségeket, a szükséges
közműfeltárások költségeit'a szükségesforgalomelterelési'
valamint a szakfelügyeletiés
közteIülethasználatidijakat.
2.3. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatalozottátaliínyösszegentúlmenőenegyébdíjra
nem talthat igényt,kivéve, ha a Felek a 10'3. pont szerint pótmunka elvégzésében
ál1apodnakmeg.
2.4. Jelen szevődés2' számúmellékletét
képezia Vállalkozó átal a közbeszerzési
eljárásbaD benyújtottiírazottköltségvetés,amely Tartallrazza az egyes munkanemek
mennyiségét
ésellenéItékét.
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kivitelezésitevékenység
meghatiáÍozott
2'5. Meglendelő kijelenti' hogy a szerződésben
kerül biztosításm'
péDzügyifedezetévelrendelkezik,amely a költségvetéséből
ellenéfiékének
a vállalkozói díj 25%-ánakmegfelelő összegű
2.6' A Megrendelő a Vállalkozó részére
előleget biáosít. A Vállalkozó az előleg kifizetésételőlegbekérőokirat benyújtrísával
kérheti. Amennyiben az igényelt előleg megfelel a jelen szerződésbenfoglalt
muntaterületátadásátkövető 15 napon
az építési
feltételeknek,
úgy annak kiflzetésére
belül kerül sor a vállalkozó pénzügyilegszabályosankiállított ésa Megrendelő részére
folyósítottelőleg összegéta
benyújtottelőlegszámlájaalapján' vállalkozó köteles a lészérc
jelen szerződés
céljávaléstartalmávalössáangban felhasználni'Vállalkozó tudomásulveszi,
hogy a Megrendelőaz előleg felhasznflásátjogosultellenőrizni,ésannakkapcsán ideértve
Válalkozó szeződésszegésének
eseteit is _ fenntaltja mag.{naka jogot az előleg
visszakövetelésélea szerződéscéljávaléstaxtalmávalnem összeegyeztethetőmódon töÍténő
felhasználása
vagy hasznosítása
esetén'
3. Fizetésifeltételek
és alvállalkozó igénybevétele
3.1. A vállalkozói díj a Ptk. 6:130' $ (1) (2) bekezdésében
esetén a 306/201l. (xII.23.) Korm. Iendelet14. $-ában előíItakszerint,átutalásútján
is.
foglaltrendelkezések
történik.A kifrzetésre
vonatkoznaka Kbt. 131's (1) bekezdésben
alapjrin,magyal forintbaÍl(HUF) állítja
3.2. Yilla|kozó a szintlát a kiállított teljesítésigazolás
ki.
a vállalkozói díjrólösszesenegy
3.3.A vállalkozói díjkétlészletben
esedékes.
Ennekalapjrín
darabrészszrámia
ésegy darabvégszrímla
nyújthatóbe.
3.4. A részszrimla
a vállalkozói díj 50%-ánakmegfelelő tjsszegrőlállíthatóki, amelynek
feltételea vállalkozási szeződés targyát képező munkák 50%-os méfiékbentörténő
teljesítése'
ésa teÜesítés
mÍiszakiellenőr által történtleigazolása,valamint az enől szóló
megrendelőiteljesítésigazolás
kiállítása
3.5. A végszrímlaa vállalkozási szerződéstfugyát képező munkríkfennmaradó 50%-ának
megfelelőösszegről, amennyiben
te]jesítését
követően állíthatóki, a vállalkozói díj5o%-rának
elvégzésleéskészrejelentésle
teljes
köÍűen,
hián}.talanul
a szerződéstfugyát képezőmunlák
amelyeta végsz.{mliíhoz
kelültek,valamintMegrendelőerről kiálítottaa teljesítésigazolást,
mellékelnikell (100%.oskészültségi
fok).
3.6.A vállalkozói díjata Megrendelőpénzügyilegszabályosankiállítottszímlríkellenében'
átutalással egyenlíti ki. A szrámlák kiá]ításának feltétele a Megrendelőtől származó
kitállításának
teljesítésigazolás'
amelyetmellékelnikell a szímlríküoz'A teljesítésigazolás
feltételeaz adott számlához kapcsolódóanjelen szerződésbenmeghatfuozottfeladatok
múszakiellenór átal töÍénő igazoláS4
teljesköú, hibátlan elvégzése
és dokument]ílása,
valamint a dokumentumokátadása a Megrendelőnek. ésazok Meglendelő általi elfogadása.
Amemyiben ezen dokumentumok brirmelyike nem alkalmas a feladat teljesítésének
igazolására, úgy Megrendelő a VáIlalkozót határidő njzésévelhirínypótlásra hívja fel.
Amenayiben Vállalkozó a hián1pótlásra vonatkozó kötelezettségételmulasztja, az súlyos
szeződésszegésnek
minősül.
3.7' FizetésihatáIidő: a 306/2011.(XII.23.)Korm. Iendelet14. $ (1) bekezdésd) pontja
szerintiellenszolgiíltatás,
azaz az alvállalkozói ellenszolgáltatásesetében15 nap a számla
g)
kézhezvételétől
számítva,míg a 30612011.(xII.23') Korm. rendelet14' $ (1) bekezdés
pontjaszerintiellenszolgáltatás,
azaz a főváIlalkozói ellenszolgáltatásesetébeí30 nap a
számlakézhezvételétől
a 3.8.pontbanfoglaltakf1gyelembevételével.
szrímítva,
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esetén- a 306/2011.(XII'23.)
3.8' A vállalkozói díj kiegyenlítése
alvállalkozóigénybevétele
Korm. ÍeÍdelet14. s.ában előírtak sze nt töfiénik. ErLrrekalapján a Vállalkozó legkésőbba
számla alapjáulszolgáló teljesítés
elismerésének
időpontjáigköteles nyilatkozatottenni a
bevontalvállalkozókegyenként
MegrendelőrészéIe'
hogy ő, valamintaz általaa teljesítésbe
jogosultak
felhívjaaz alvállalkozókat,
mekkoraösszegre
az ellenszolgáltatásból,
egyidejÍíleg
hogy álítsák ki ezen szímllíkat. A Vállalkozó a teljesítéselismerésétk.'vetően jogosult
számlát kiállítani a Megendelő felé, a számlábarr tészletezyeaz alvállalkozói teljesítés'
valamint a saját teljesítésének
A szímlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés
mértékét.
számítva 15 napon belül átutalja a
ellenértékét
a Megrendelő a számla kézhezvételétől
Vállalkozónak, aki haladéktalanulkiegyenlítiaz alvállalkozók szr1mláit.illetőleg az Art. 36/4.
$ (3) bekezdése szeint azt (annak egy Íészét)visszataltja. Ennek alátámasztására a
Vállalkozó köteles az áfutalások igazotásainakmásolatait, vagy az aIváIlalkozó kőztaúozást
mutátó együttesadóigazolásának másolatáta Megendelőnek átadni.A fővállalkozói teljesítés
ellenéfiékét
a Megrendelő a szárlla kézhezvúelétőlszímított 30 napon belül átutalja a
Vállalkozónak, ha ő az alváÍlalkozókkal szembenifizetésikötelezettségétaz AÍt. 36/4. $-ára
is tekintettel teljesítette.Ha a Vríllalkozó az alváIlalkozo| számllík kifizetéséÍeés annak
igazolásiíravonatkozó kötelezettségétnem teljesiti, az ellenszolgaltatásfennrnamdólészéta
Megrendelőőrzi ésaz akkol illeti meg a Válalkozót, ha igazolj4 hogy ezenköte]ezettségét
teljesítette'vagy hitelt érdem]őirattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a
Vállalkozó által bejelentett
összegle vagy annakegy részéIe'
3'9. Amennyibenegy adotthónapbana Vállalkozó által kiállítottszámla (számlák)összege
csak az adóz.ís
meghaladjaa nettó 200'000,-Ft-ot,úgya számla (számllik)kiegyenlítésére
Iendjéről
szóló 2003.évixcll. töNény 36lA. $-ánakmegfelelőenkerii]hetsol'
3'1o. A 2007. évi xXvII. töNény (Áfatv.) 142. $ (1) bekezdésb) pontja alapján a
Megrendelőnyilatkozik, hogy a jelen szerződésalapjánteljesítendőszolgáltatrisingatlan
ezéfia szolgáltatáshoz
kapcsolódó
Iétrehozására
irán;,trlésépítési
hatóságiengedélyköteles,
áfát a Megrendelő fizeti.
4. A Vállalkozó kötelezettségei
4'1. vállalkozó az ágazaÍi szabvrínyokszerinti első osáályú' illetve a hatályos
jogszabályok'esetielőíIásokszerintielső osztályúminőségteljesítését
vállalja.
4.2. \á|lalkozó köteles a szeződésben előírt és az MSZ előírásainak megfelelő
vizsgálatok (ellenőrzések,mérések)lefol1,tatására.Ezek eredményeitVállalkozó a
műszakiátadás.átvétel
során írásbanátadjaMegrendelőrészére.
4'3. vállalkozó köteles a felhasználásrakerülő anyagokminőségibizonylatait,tanúsításait
az átadás-áÍvéÍell
dokumentációhoz csatolni. A vállalkozó feladata a mintavételiés
vizsgálatiteN elkészítése.
valamintannakjóváhagyatásaa Megrendelővel.
köteles folyamatosanbiztosítania
4'4. Vállalkozó a gyalogosokésa gépjármúvek
részére
köteles legkésőbba munká]atok
balesetmentes
közlekedés feltételeit'Ennek érdekében
megkezdéséig
forgalomelterelési
éskorlátolási tervet készíteni,és azt a Megrende]ővel
éskorlátolási
írásbanjóvríhagyatni'A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomelterelési
terv biltokában kezdheti meg a munkálatokat' Vállalkozó köteles a szabv.ínyos
és
forgalomterelőéskorlátoló elemeketalkalmazni,illetve a közútla keIüIő tőÍmeléket
fö1deteltávoIítani.
4.5. Vríllalkozó köteles a saját tevékenységéből
származó kommunális és veszélyes
hulladékot folyamatosan összegyújteni és elkülönítetten kezelni. Köteles továbbá
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goÍdoskodnia hulladékokelszállításáról'illetve azok előírásokszerinti elhelyezéséIől.
A
veszélyeshulladékok elhelyezésétszámlával kell igazolni. A vállalkozó köteles a
munkavégzés
solán az építéssel
összefüggő zaj, rezgés,por stb. szennyeződésekre
vonatkozóelőíIásokatbetartani.
4.6. A muntatedleten kiépítettközmíivek üzemelnek,amelyek nyomvonalát a közmú
üzemeltetőkkel egyeztetni kell' A szerződő felek a munkatedleten előfolduló
közmüvezetékeket'illetve földalatti kábelek nyomvonalátjól lá1hatójellel közösen túzik
mellett a kivitelező táda
ki' A ft']dalattiközmúveket_ a szakfelÍigyelet
megrendelése
fel. A Vállalkozó a kivitelezésimunkákatkizfuólag a közmú üZemeltetőkkelegyeztetve'
illetve engedélyeztetve,
az általuk meghatározottfeltételekn€ kmegfelelőenvégezheti'Az
ezzel kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. A mun](aterületátvétel€ után a
közművek
Vríllalkozó teljes körú felelősséggeltartozik a meglévő létesítmények,
állapotáéfi,valaminta közterületenvégzettmunkák biztonságáért.
akadályozó valamennyiködlménylől a
4.7. Vállalkozó köteles a szerződésteljesítését
Megrendelőt haladéktalanulírásban értesíteniés egyben lehetósége szerint saját
hatáskörébeneljfuni azok elhárítására'
4.8. Vállalkozó az építésideje alatt építésinaplót köteles vezetni a vonatkozó
jogosultneve:
jogszabáIyokelőírásainakmegfelelően.Az építési
naplóbejegyzésre
Megrendelőrészéről:Édes
Gergelyműszakiellenőr
\evjegyZéki
szám:Mt-Éo7-2o]8]
8000 székesfehérváI,
HorváthIstvánü. 20.
Tel/faY:+3620 371 6833
vállalkozó részéIől:
wassel Attila felelős múszakivezető
Névjegyzéki
szám:Mv.Epts-MEK-07-l7012
2490Pusáaszabolcs,Gépálomásu. 1411.
Tel:+3620 235 8668
bármikor megtekintheti,azonban a
A Megrendelő műszaki ellenőre a munta végzését
az
múszakiellenőI legalább 8 naponténtköteles ellenőrzéstvégezniés észÍeyételeit
építési
naplóbabejegyezni'
kell. hogy biztosítson.
4.9.A\táI|alkozó amunkatedletenállandó múszakiképviseletet
feladataitsaját költségénlátja el, egyben
4.10. A Vállalkozó az őrzésésvagyonvédelem
gondoskodik a tfuolt anyagok, szerszámok őrzésérőlis. Ezek esetleges eltűnésééIt,
felelősségnem terheli.
megrongálódásáért
a Megrendelőtsemminemú
köt, amelynek
4.11. A Vállalkozó az építési
muDkáÍateljes köú felelősségbiztosítást
kfueseményenténtmin. 10.000'000,- Ft összegú fedezetet kell biztosítania. A
biztosításnakharmadik személynekokozott káIokra is ki kell tededni. A szerződés
biztosításikötvény másolatáta
m€ g kötéséneknapjáig a vállalkozó köteles az érvényes
szerződésmegkötése,Íblyamatos
Megrendelő szrámáraátadni. A felelősségbiztosítási
minősül, amelynek
fenntaltása'illetve a kö1vényátadásaa szelződéslényegesfeltételének
megszegése
a szerződésazonnalihatályúfelmondásáraokot adó körülmény.
kapcsolatoshelyi szociális feltét9lekől
4.12. A vállalkozó dolgozói munkavégzésével
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
tervdokumentációtóleltérőmúszakimegoldásalkalmazásríra.
4'1,6' Ha az ajánlati teNdokumentációbanszereplő anyagok nem szerezhetők be, a
vállalkozó
a Megrendelő előzetes tájékoztatásaés jóváhagyása mellett . jogosult
azonoslendeltetésii,
A beépítésre
tervezett
műszakilagazonosértékú
anyagokbeépítéséIe.
anyagokmintájáta vállalkozó előzetesenbemutatjaa Megrendelőnek'Csak a Megrendelő
által elfogadottanyag,teÍmék
építhető
be.
4.7,7.YáÍ|a|kozóbeszerzési'illetve megva]ósításigoÍdjaíbóleledő esetlegesminöségi,
használatiéfiéknövekedések
n€ m módosíthatiáka vállalkozói díjat'
4.18. A teljesítés
soráI es9tlegesen
keletkező,a szerzői jogi védelemalá eső alkotásona
Megrendelő tedleti korlátozis nélküli, kiz1rólagos és hamadik személynek átadható
jogotszerez.Megrendelőjogotszelezaz esetleges
felhasználási
alkotás(terv)
átdolgozására.
5' A Megrendelő kötelezettségei
5.1' A Megrendelő munkate iletet biztosít a vállalkozó részérelegkésőbba jelen
szetződ'ésaláításátkövető 30. napon. A vállalkozó kijelenti, hogy a munkate iletet a
tervdokumentációbóléshelyszínibejárássalmegismerte,az elvégzendőmunkákat,zayató
körülményeket az elváIható gondossággal áttanulmiínyozta'fentiekÍe hivatkozva
többletköltséget nem számolhat el. A munkaterület átadásakol közösen felvett
jegyzőkön).v készül.
munkateÍü]et
átadás-átvételi
5.2. Megrendelő térítésmentesen
felvonulási teúletet biztosít a VáIlalkozónak. A
Vállalkozó az építkezés
során felhasznált vizet és elektromos energiát a mindenkol
hatályosdíjszabásszerintitérítés
ellenében
vehetiigénybe'
6. A szerződésteljesítésének
helye
2490Pusáaszabolcs'szabolcsliget 50. (Pusztaszabolcs,
beltelület111/1.hrsz')
7' Munkavédelem
vá]lalkozó felelős a sajáttevékenységével
összefüggő muDlo-, tíiz-,éskömyezetvédelmi,
valamirrtmás vonatkozójogszabályokéselőíIásokbetartásáért.
8. Káreset€ k
8.1. Kfueset bekövetkezésekoÍminden esetben haladéktalanuljegyzőkön}.vet kell
j elen kell lemie a károkozónak ésa Vállalkozónak
felvemi' A jegyzőkönyv felvételénél
is. Amennyiben n€ m ta ózkodik a muntatedileten, úgy a Megrendelő által
jegyzőkönyvben lögzített tényeklea jegyzőkönyv átvételét
követő három napon belü] a
Vállalkozó észrevételekettehet. Ennek elmulasztása esetén a Meglendelő átal
jegyzőkönyvben Iögzítetttényeka későbbiekben
meg.
nem kéIdőjelezhetők
8.2' Vallalkozó köteles azonnalíIásbaüjelelrteni,ha egy harmadikfél az ő teljesítésében
okozottkáfokat.
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9. Teljesítésihatáridő
meghatározottfeladataita szerződésaláíÍásától
9.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben
számított60 napon belül kell teljesítenie.A Vállalkozó . a Megíendelő előzetes
jogosult'
hozzájárulásaesetén- előteljesítésre
ha az e|yégzettkivitelezésimunkiíkata
9.2. A szeftődésakkor minősül teljesítettnek,
Megrendelő megbízottjaa Vríllalkozó VáIlalkozójától a míiszakiátadás.átvételsorán _
fenntartások nélkül _ átveszi, és eá jegyzőkönyvben igazolja. A szerződésszerú
készül,ami a vállalkozói díjró1szóló számla kiállítás.inakés
teljesítéslől
teljesítésigazolás
benÉjtásánakfeltéte1e.
9'3. Az átadás.átvételieljrírásidőpontjáról Megrendelőt legalább 15 nappal korábban
íIásbankell értesít€ n i.
eljrírásonmegjelenő
illetve hasznrílatbavételi
9'4. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi,
az engedélyezési
munl<ákat,
amelyek
eredő
közmiivállalatok
nyilatkozataiból
hatóságok,
köte1eselvégezni.
éskiviteli tervekenszercpelnek,térítésmentesen
jogosu]t
különösen akkor, ha alappal
átvételét
megtagadni
a
munka
9.5. Megrendelő
nem vehetőjogszelúen
feltételezhető,
hogy a kivitelezéshiányosságaimiatt az építmény
használatba,azaz az illetékeshatóság részérőla használatbavételiengedélykiadása
megtagadásánaklehet helye' A Meglendelő megbízottjaa vállalkozói készlejelentés
eljfuáslefolÍatásacéljábóla jogszabályokbanmegjelölt
alap,jána műszakiátadás-átvételi
intézményeket,
hatóságokatköteles meghívni.Azon alvállalkozók meghívásáról,akiknek
a vállalkozó gondoskodik.
az eljárásonvaló jelenléteszükséges,
A Vállalkozó a műszaki átadáskol megvalósulásidokumentációtbiztosíta Megrendelő
szabványosságinyilatkozatokat.
részére,
ésátadjaa szilkségesminőségitanúsítványokat'
jegyzőkönyvben
joga
a hirínyosságokmegszüntetéséIe
van az álvételi
Megrendelőnek
vonatkozóhatáridőketmegjelölni'
Íapjától számítottegy év elteltével
9.6. Felek lögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel
utófelülvizsgálati eljárásra kerüi sor, amelynek keretébenaz elvégzettmunkákat újból
meg kell vizsgálni' Az utófelülvizsgálati eljárásra a Megrendelő írásbanhívja meg a
Vállalkozót azzal, hogy távolmaradásaaz eljáIáslefol}'tatásátnem é nti.
10.Többletmunka, pótmunka
vagy
alapját képező(a,jánlatkérési
10.1.A Válalkozó köteles elvégeznia szeÍződéskötés
a
szerződéses
árban
kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de
(vállalkozói díjban)figyelembe nem vett munkiákat(többletmunka).továbbáa szelződés
alapját képező dokum€ n tációban nem szereplő külön megrendelt munkatételeket
(pótmunka).
10'2.Többletmunkáért
a VáIIaIkozóa 2.1' pont szerintiátalánydíjonfelül killön díIa nem
tathat igén)'t.
10.3. Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli meglendelésealapján
végezhet,illetve köteles elvégezniegyeztetetthatáridőre.Ilyen meglendeléseseténa
Vállalkozó írásos kiegészítőajánlatot nyújt be a ktjzbeszerzésiajánlatában szereplő
nem határozhat
költségvetési
tételeketekintettel.A Vállalkozó a pótmunka € l végzéséIe
meghaladó
és
munkadíj
összegeket
megielölt
anyag
meg a közbeszelzési ajánlatábaÍ
összegú árajánlatot. Amennyiben Megrendelő a pótajánlat taltalmával egyetéIt,
A
VáIlalkozó Megrendelőtől egy kiegészítőmegbíZástkap a munkák elvégzéséIe'
kijvető számlábanesedékes.
oótmunkaelszámo]ásaaz elvészést
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11.Jótállás
11.1' A Vállalkozó jótállást vállal az első osztályúminőségben,első osztályúanyagból,
a telveknek ésegyébdokumentumoknak,szabvrínyoknak
ésszabályzatoknakmegfelelő
Ennek alapján a
módon, a lendeltetésszelú
használatla alkalmas munka elvégzéséért'
VáIlalkozó köteles az általa hibásan végzettmunkrákhaladéktalankijavítására,lagy az
alkalmazotthibás anyagokcseréjére'
11'2' A jótállás időtartama 12 hónap, kivéve,ha jogszabályemél hosszabbidőtaÍamot
állapít meg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtaÍtam fulínyadó'A
jótállási idő kezdeteaz építmény
napja'
végleges
átadás-átvételének
11.3. A Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5-5%-rínakmegfelelő összegú jóteljesítési.
vaiamint jótáIlási biztosítékotköteles nyújtania Kbt. 126. $ (6) bekezdésa, pontjában
foglaltak szerint' azaz a biúositékoka vállalkozó választása sze nt n)'újthatóakóvadék}ént
(átutalásával),
az előírtpénzösszegnek
a MegrendelőfizetésiszímlájáratöIténőbe|rzetésével
galancia
kezesség
biztosításával,
vagy
bankvagy biztosítóáltal válalt
vagy banki készfizető
biztosítási szefződés alapján kiállított
készflzető kezességválalást taltalmazó a véglegesműszaki
kötelezvénnyel.A jóteljesítési
biztosíték
összege a szerződéskötéstől
átadás-átvételidőpontjáig biztosítékul szolgál ana, hogy a Vrílalkozó a kivitelezési
tevékenységet
a jelen szerződésbenés a vonatkozó jogszabályokbanfoglaltak szerint
teljesítse.
Amennyibena teljesítés
ezen előírásoknaknem felel meg' úgy a Me$endelő
jogosult a jóteljesítésibiáosíték teúéIe a sziikségesmlÚ](ákat elvégeztetni'illetve
áaényesíthetia biáosítéktelhérea válalkozóval szembenfennálló kötbérköveteléseitis. A
jótállási biáosítéka szerződésteÜesítését
(véglegesmúszakiátadás.átvételt)
követően a
jóttíllásiidő végéig
jótállási
a vállalkozót terhelő
kötelezettségek
teljesítésének
biáosítékául
szolgá. Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségeinek,
úgy a
jótállási
jogosult
jótríllási
Megrendelőa
igényeitérvényesíteni,
illetve
biáosítékterhére
is.
érvényesítheti
a biztosítékterhérea vállalkozóval szembenfennálló kötbérkövetelését
l1.4. A jóteljesítési
biztosítékot
a Vríllalkozónaklegkésőbba jeleÍ szerződésaláíÍásával
egyidejűlegkell a Megrendelőrészére
a vállalkozónak a
biztosítania.
A jótálási biztosítékot
jelen szerződéstel.jesítésének
hibamentesen
lezárt múszakiidőpontjátóI, azaz a hié)iy-és
átadásátvételnapjától kell biáosítaniaa Megrendelőrészére.
A Vállalkozó a jóteljesítési
jelen
biztosítékot
időpontjág.
kö1eles a
szerződésmegkötésétőI
a szerződésteljesítésének
azaz a hiány- éshibamentesenlezáIt műszaki.átadásátvételnapjág folyamatosanfenntafiani.
1l.5. A jótíuási biáosítékota Vállalkozó a hiány- éshibamentesen
lezárt múszaki-átadás
átvételnapjátóla 11.2.pont szelintijótállási idő lejártáigköteles folyamatosan
fenntartani.
A
jótállási vagy jóteljesítési biztosíték nyújtísának elmaradiása, megszüntetése vagy
íenntaltásának elmulasztása súlyos szelződésszegésnekminősül a Yá||alkozó részétőI,
amel)nek következtébena Megrendelő jogosult a szerződéstazoínali hatállyal felmondani,
valamintj ogosulta l2.2. pontsze nti meghiúsulási
kötbére,illetőlegéNényesítheti
a kötbéÍ
meghaladókfuát.
11.6' Amennyibena Vállalkozó a jótállás alapján fennálló kötelezettségeinek
teljesítését
a Megrendelő eüe vonatkozó felhívásánakkézhezvételétől
számitottöt napon belül nem
kezdi meg, minden megkezdett késedelmesÍap után 30.000,- Ft késedelmikötbéI
fizetéséIe
köte1es'
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12.Kötbér
12'1. A Vállalkozó késedelmesteljesítése
eseténnapontaa nettó vállalkozói díj 0,4%ának megfelelő összegú,de legfeljebba nettó vállalkozói díj 5%-ánakmegfelelő összegú
késedelmikötbér megfizetését
vállalja' amely a vállalkozói díjból levonható.
12.2. A vállalkozó továbbá a szerződésbenfoglaltak teljesítésének
elmaladásaesetén
meghiúsulásikötbér fizetésérektiteles' amelynek mértékea nettó váIlalkozói díj 5%-a' A
teljesítés
kiilönösen akkoÍmiíősiil neghiúsultnak,ha a Vállalkozó a muÍ<ateriiletetaz 5.1'
pont szelinti határidőben nem veszi át, yagy az átadásr\apjától szímított8 napon beliil nem
kezdi meg a munkát; tovább4 ha a teljesítéséIe
nyitva álló hatáÍidőutolsó napjától sz.imított
meghiúsulása
eseténa
30 nap elteltévelaz előírt munkíkkalnem készülel' A teljesítés
Megrendelőjogosulta szeződéstőlazonnalihatállyalelállni.
12.3.Hibás teljesítés
eseténa Válalkozó napontaa váIlalkozói díj 0'2%-ánakmegfelelő
összegű,de legfeljebba nettó vállalkozói díj 5%-ánakmegfelelő összegúhibás teljesítési
kötbér fizetésére
köteles mindaddig, amíga teljesítés
hibával édntettIészétki nemjavítja.A
hibásteljesítési
kötbéIösszegea vállalkozói díjösszegébőllevonlató.
13.Hatályba lépés
Jelen szerződésmindkélfélríltalialráírásrának
napján léphatályba.
14.Megszűnés
14.1. A szetződésaz alábbi módokon szűniet meg:
(a)
szeződésszeÍűteljesítéssel;
(b)
a szerződés
Megrendelőriltalirendkívülifelmondásával;
(c)
a szerződés
felmondásával;
Válalkozó általiÍendkíviili
(d)
közösmegegyezéssel'
14.2.Megrendelőajelen sze|ződést
lendkívülifelmondássalmegsziintetheti
küIönösen akkoÍ.
ha az alábbi eseményekbármelyike bekövetkezik:
(al
a váIlalkozó csőd- felszámolásivagy végelszámolásieljárást kezdeményez
maga ellen, ÍizetésképteleÍné
vrílik vagy jogelős bíIósági végzésszületik
felsziímolásáról,
illetőlegválalkozói engedélyét
visszavonják,vagyvisszaadja;
(b)
Vállalkozó bármelylényeges
kötelezettségének
súlyosmegszegése;
(cJ
a
a VáIlalkozó szerződéses
kötelezettségeit
késedelmesen
teljesíti'amerrrryiben
késedelem
a
teljesítésre
megállapított
meghaladjaa 15 napot,ésa felek á]tal
Dóthatfuidőis ercdméntelenültelik le.
jog gyakorlásaelőtt a Megrendelőíúsbanfelszólítjaa Vlíllalkozóta
14.3.A felmondrási
szerzódésszegőállapot, illetve ok oNoslásláraés/vagymagyuázat adlásám.Ha a vállalkozó a
felszólít]ískézhezvételét
követő 15 (tizenöt) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad
megfelelőmagyalázatotvagy nem oNosolja a szeződésszegőmagataltást,a Megrendelőa
vlílla]kozóhoz címzett ajánlott levélben a szeződést azonnali hatállyal felmondhatja. A
felmondásnaktaltalmazniakell a felmondásindokait'
14.4.A jelen szerződés
Vtíllalkozónakfelróhatóokbóltöfiénő felmondásaesetén
Megrendelő
jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) k|fu1étési szabályai szerint megállapítottkárának
megtérítéséIe
is'
15.1. 14'5.A Kbt' 125' $ (5) bekezdése
alapjánMegrendelőjogosultésegybenköteles a
szeződéstfelmondaniakkoris . ha szilkséges
olyanhatáridővel,amelylehetővéteszi,hogya
szerződéssel
édntett
feladatael]átásáróIsondoskodnitudion. ha

a) a Válalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
joga szerintjogképes
részesedést
szerezvalamelyolyan jogi személyvagy személyes
szeNezet, amely tekintetébenfennáll a Kbt. 56. $ (1) bekezdési) pontjában
valamelyfeltétel'
meghatározott
ó) a Vállalkozó közvetettenvagy közvetlenül 25%.otmeghaladótulajdonirészesedést
szerez valamely olyan jogi személybenvagy személyesjoga szerint jogképes
szelvezetben, arnely tekintetébenfemál a Kbt. 56. s (1) bekezdéstr) poütjában
meghatfuozott valamely feltétel.
A fentiek szerinti felmondás eseténa vá||alkozó a szlrződésmegszűnéseelőtt máÍteljesített
jogosult'
pénzbeliel]enérték&e
szolgálta!ísszerződésszeú
15' Egyébkikötések
- a 15.2'pont szerintikivétellel- köteles közreműködni az
l5.1' A vállalkozó te|esítésében
olyan alvállalkozó és szakember,amely a közbeszerzési eljrírásbanIésá vett a vállalkozó
soránminden
Vállalkozó köteles a Meglendelőneka teljesítés
alkalmasságának
igazolásában.
alválalkozó
venni
kívrínt
olyan akar a korábban meg|elölt alvállalkozó helyett igénybe
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentésselegyütt
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybevenni kívríntalvállalkozó nem á11a Kbl 56. s
szerinti kizáró okok hatálya alatt'
alvállalkozó)
15.z.Az o|yanalvállalkozó vagy szakember(a továbbiakbale bekezdésben:
Iésá vett a vállalkozó alkalmasságának
helyett,aki vagy amely a közbeszerzésie]jfuásban
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájrírulásával és abban az esetben vehet résá a
ktjvetően- a szeúődéskötéskorelőIe nem
m.ásalv.íllalkozó,ha a szerződéskötést
teljesítésben
látható ok következtében - berillott lényegeskörülmény, ,lagy az alválla|kozó bizonyítható
a megjelöIt
hibás teljesítése
miatt a szeződésvagy arrnakegy lészenem lenneteljesíthető
alválalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek' melyeknek a közbeszerzési eljfuásban az adott
alvállalkozóvalegyüttfeleltmeg'
napló adataialapjánellenőrzi.hogya
soÍánaz építési
15.3.Me$endelő a szeződésteljesítése
teljesítésben
a jelen pontbanfoglaltaknakmegfelelőalvállalkozókvesznek-eIésá.
15.4' A Kbt. 125. s (4) bekezdésealapján a Megrendelő előírja a vállalkozó szímlíra
kötelezettségként,
hogy
összefllggésben
a/ a Vállalkozó nem fizethet,illetve számolhatel a szelződésteljesítésével
nem
olyan költségeket,melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdést) pontjaszerintifeltételeknek
adóköteles
melyek
a
vállalkozó
megfelelő tfusaság tekintetébenrnerülnek fel' és
jövedelménekcsökkentésére
alkalmasak;
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetéta Megrendelő
b) a szerződésteljesítésének
számiáranegismerhetővéteszi és a Kb1. 125. $ (5) bekezdésszednti ügyletekről a
MegrendelőthaladéLtalanulértesíti.
l5.5.A szelződésesteljesítése
során a feleketkölcsönös együttműködésiéstájékoztatási
köte1ezettség
telheli'
naplóban töÍténőbejegyzésésa
az építési
15'6. Az ajánlati teNen változtatnikizéúóIag
Meglendelő íIásosjóváhagyása ut.inlehetséges'
aláírt megállapodással_ a Kbt' 132. $-ában
15'7' Jelen szerződéstcsak kéto]dalúan
megszünt€ t ni.
foglalt előíIásainakmegfelelően- lehetmódosítani'kiegészíteni,
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l5.7. Jelen szeÍződéstcsak kétoldalúanaláírt megállapodással a Kbt. 132' $-ában
megsziintetnifoglalt előíÍásainakmegfelelóen. lehetmódosítani,kiegészíteni,
11576.Alkalnazandó jogszabályok
a Ptk. ésa Kbt' vonatkozó rendelkezései
16.1. A szerzódésbennem szabályozottkérdésekben
irányadók.
16.2'A szttződő fe1eka jelen szeEődésbőleredővagyonjogijogvitáik esetfue a penargy
Tlrvényszék
á1ékétőlfuggően a SzékesfehérváriJrÍásbíróság'illetve a Székesfehérvrin
kötik ki.
kizárólagos illetékességét
17.Mellékletek
1. számúmelléklet:ajánlattételifelhívrisésajrinlatidoL.umentácíó
2' számúmelléklet:rírazottköltségvetés
melléklet:
felelősségbiáosítás
3. szrímú
23.
Pusáaszabolcs,20l4. jriLÍlius

E-KovÁcs-BAÜ

]<FT.

u+yurusz|aszabotc!
Cépallomás
u. l4
A9ószáfi | 2 291 1g5 ?-2. o7

Megrendelő

)P\9?

9?.'.9.1229.1tt

Vállalkozó

Ji{"\t \-

Elleni egyeáe i

10

GENEBATI
Biztosító

-Áltatános
fele|ősségbiztosítás

I

2014'05.09'
Dá|um:

Módosíiott bilosíiási kÓtvény

45702973
ÜgyÍé|szám|

o0
8505731
95590921
Kötvényszámi

Közvetító ngvé:BATTAALKUSZKFT'

szeIződó:

ffi

E.KoVÁcs.BAUKft'
Pusztaszabolcs
utca14
Gépállomás
2494
iÍá6si!á" xeajete ] BiaosítiáskóVelkézóévÍordu|ója
Íe]mondhatjak'
határidóve|
30 naposíeinrondási
é\,foídulójála
a szerzódóíe|eka biztosítás
szeÉódést
A biztosítási
Fizetésimód
Él'etédló (HuÉ}.
1 4 10 7 5

Evente

o75

i

Aluta as oLleneslrovel

?"

I

ELE

Bizlosítózfi.
Generali-Provirlencia

'l.eréz
krt' +2.1J' - tlecenter: 06 (.l0)200 250 vts.generali'hu
]066 B!.laPcí'

í,;;|

szb|gáltató| í9te|óesógbtsto3|tá5
TBvókeíy6é$ ÉpRési
szakipar

Kálklfzetési||mitéVente

30 000000
10000000

K&kiÍizétági|imitkálonkórtt

.|00000Fi
K&onkéntiönrész10%'m|nlmum
E kólvénya szezódés |égíontosabb
adatahtarta]mazza'ésá Vonatkozó íéliáelokkelégyÜtléNénye&

T

ffi

Ü^\

níl\
luv\^

Erdős M|háv
elnök.vezáioázgató

vezéÍlgazgatóheIyéttes

G€nera]l.Píov|dencia
BiáosílózÉ

Lllic.sLászló

