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kÖzltt,- az alulírott napon, aza|ábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Pusztaszabolcs Velencei u. 2, 113/1 hrsz. ingatlanon levő polgármesteri hivatal

bővítése az Ajánlatteteli felhívásban, Dokumentacióban (jogerös építési engedélyben,

kiviteli tervekben, műszaki specifikációban) és a Vrállalkozó ajáriatihan

meghatározottak szerint. Ezen belul kiilÖnosen a meglevő Polgármesteri Hivatalhoz

éptrlő 302,05 Ín2 ftldszinti hasznos alapterüüetii" valamint |27,21 m2 1,90 m feletti

(792,66 m2 teljes haszrros) alapteriiletti tetőténel rendelkezó bővítmény építése.

(I'ütem)
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2. A vállalkozói díj
2.|. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek I. osáályu minősegben

va|ó teljes ktirű eredményfelelőséggel tÖrténő elvégzéséért, illetve teljesítéséért a
Megrendelő 56.203.7 60,- F| azaz Ötvenhatmillió-kettöszazháromezer.hét százhatran
forint vállalkozói dijat fizet a vá|Ia|kozó részére. nz Afa- fizetési kritelezettsé g a 2007 .
évi CXXWI. ttrvény (Afa tv.) l42. $-a alapján a Megrendelőt terheli.
Szerződő felek kijelentik, hogy mindegyikük belfoldtin nyilvántartasba vett AFA
alany, és egyiktrknek sincs az AFA tÖrvényben meghatÍtrozott olyan jogállása (alanyi
adómentesség, mezőgazdasÍrys tevékenységet folytató ktilÖnleges jogállású adóalany)'
mely alapján tóle az AFA megfizetése ne lenne kcivetelhető.

[Az ajánlat alapján töltendő ki.J

2.2. A 2.|. pontban meghatiírozott vállalkoási díj tételes elsámoláson alapuló maximált
ar. A téteiek egységárai a szerződés időtartama alatt nem módosíthatók. Az építési
munkak leírasa tetmészetes mértékegységekben, az alapvető mennyiségek
megadásával a csatolt költségvetés szerint torténik. A vállalkozói díj magában foglalja
az ajánlatételi felhívás, a Dokumerrtáció és mellékletei által meghatÍrozott műszaki
tarta]om megvalósítiísának teljes ellenértékót, függetlenül attól, hogy a megrendelő
Íita| átadott árazatlan ktltségvetés tartalmaz-e minden tételt, vagy sem; beleértve a
vállalkozó valamennyi szerződéses ktitelezettségét, a garancialis szolgáltatiísokat, az
engedélyek megszerzésének illetékeit' díjait és egyéb' a kivitelezéshez kÓzvetlenül
kapcsolódó járulékos költségeket pld. gyártmánytervek' kiüteli beépítési tervek,
megvalósulási dokumentació késltése, továbbá szakfelügyeleti díjakat, kár
helyreállítasi díjakat, szÍikséges vizsgálati díjakat, ktizrrrűkiváltrísi díjakat.

3. A teljesítés ideje és helye
3.1. A kivitelezési munkák hatarideje: 2008. november 20. Vállalkozó előteljesítésre

jogosult.
3.2. Előteljesítés esetén a vá||a|kozó köteles a megrendelőt a tervezett teljesítesi időt

rnegelőzóen legkésőbb 5 munkanappal írasban értesíteni. A teljesítés csak a
megrendelő pozitív tartalmú visszaigazoló nyilatkozata eseten kezdhető meg. A
visszaigazoló nyilatkozatnak-tarta|mátol függetlenül * a teljesítés tervezett idöpon!át
megelőzően 3 nappal meg kell érkemie a vállalkozóhoz. Amennyíben a fenti
hatarideig a vállalkozóhoz nem érkezik meg a visszaigazoló nyilatkozat, e tény pozitív
tartdrnú visszaigazoló nyilatkozatnak tekintendő.

3.3. Az a késedelem, mely a szerzödés tarüama a|att az tizemütelból, vagy a megrendelő
által bixosított feltételből adódik (kivitelezést akadályozo izemzavar)" de nem a
vállalkozónak felróhatóan keletkezik, olyan időtariammal hosszabbít1a meg a
teljesítési hataridőt' amennyi idő az akadá|yoztatás elhárítasiíhoz, illetve a
szerződésben foglalt munkakorülmények helyreállítasához sztikséges.

3.4. A teljesítés helye: Pusztaszabolcs Velenceiu.2,1l3l1 hrsz.

4. Fizetési feltételek
4.1. Megrendelő előleget nem biztosít.
4.2. Vállalkozó egy darab szám|a benyujtasára jogosult. Részsámla benyújtásara

lehetöség.
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4.3 Sámla ellenértéke csak a múszaki ellenőr e||enjegyzése után kerul átutaliísra. A
kiállított szám|a teljesítésének a napja a teljesítést igazo|ó dokumenfum kelte. A
szÍLm|át a teljesítést kÖvető 30 naptari napon belül átutalással egyenlíti ki a
Megrendelő.
A sámlakat 3 (harom) peldanyban kell benyujtani.
Felek megállapodnak, hogy késedelmes ftzetés esetén a Ptk. 301/A (2) pontjában
meghatározott mórtékti kósedelmi kamat fizetendő a Ptk. 301/A (3) pontja szerinti
feltételekkel.)

A feleket egyaránt megi|tető jogok es terhelő kötelessegek
A felek a szerződés teljesítése során együttműkÖdni kotelesek. Ennek kereÉben a
felek kotelesek egyrrrást írásban értesíteni mindazon ktirulményekröl, amelyek a
szerződésben vállalt kolcstnos ktitelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik
A szerződés tartalmát énntő kérclésekben a kapcsolal1artiís módja k'tzárőLag a szerződo
felek nevében a képviselőjÍik á|ta| a|áirt levél vagy okirat, ami egyben az Epítési
Napló melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolatüar|ás módja: az Epítési Napló,
melynek vezetése az 290 l 2007. (X. 3 1 . ) Kormiínyrendelet a|apjÍn tÖÍténik.
A szerződó felek kÓtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerzódés teljesítésével
Összefirggésben egymas tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, iiz|eti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fel
előzetes tájékoztatása és írásbe|ihozzájénulása alapjan adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmaást ad.
A felek e szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen' a megrendelő
szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakonságáró| a munkaindító
értekezleten dontenek.

4.4.
4,5.

5.

5.1 .

5.2.

5.3

5.4

6.2.
6.3.

6. Megrende|ő jogai es k6telessegei
6.1 Megrendelő koteles a tevékenység etlátásához sztikséges adatokat hatíridőben

szolgáltatni. Ezze| osszefirggésben megrendelő folyamatosan vá|Ialkoző
rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység e|Iátásához sztikséges
dokumentaciot (adat, utasítas stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.
Megrendelő a munkatertiLletet azEpitési Naplóban torténő bejegyzésse| adja át.
Megrendelő biztosítja a vá||a|kozo, illetőleg annak alvállalkozói számára a
rnunkaterület zavarta|an megkÖzelítését és annak - nem kizárólagos joggal való -

birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a mrrnkatertiLleten a vá||alkoző, illetőleg
alvállalkozójala|váI|a|kozói munkaidőben folyamatosan végezzelvégezzék a
kivit'elezési munkákat'

6-4- Megrendelő biáosítja a munkatertiletet munkavégzés szímára a hivatalos munkaidón
tul is, amennyiben ezt a munka j ellege indokolj a.

6.5. Megrendelő jogosult, illetve k<iteles a kivitelezós időszakában szakmai, műszaki
elleÉrzesre, melynek srllrán az ott folyó munkát nem zavarbaga'

6.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a vállalkozo részére eszkoú. nem ad át'

7. Válla|kozó jogai és kötelességei
7.1. A megkÓtott szerződést és a szerződésben vállalt kotelezettségeit vállalkozo át nem

ruházhat1ajogosult viszont a szerzódés teljesítése sonín alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben an ajánlati dokumentiíciój ában jelezte.
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7.2. A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alváIlalkozók:
Az a|v á||a|kozó m e gnevezé se :
Képviselőjének neve.
székhelye.
Telefon:
{Ávallalkmó ajánlata alapján tÖltendő ki.J

Telefax:

7.3' Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerzódéses
kapcsolatban. Munkájukért a vállalkozó úgy felel, mint sajá{áért.

7.4. Vállalkozó aZ aján7atÍban megnevezett, illefue jelen szerződésben szereplő
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt 303. $-ában és a
304. $ (2) bekezdésében foglalt korlátoásokkal változtathatja meg'

7.5' Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésető| az átadás-átvételi eljáras lezárulásáig
koteles bixosítani a munkaterület megfele|ő őrzését.

7.6. Ha a szerződés teljesítese sorátr lxírmikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan
feltetelekkel találkozik' me|yek akadályonák a határidő szerinti teljesítést, a
megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéról és annak varható
időtartamáról'

7.1. Az értesítés elmaralása vagy késedelmes kt'zlés esetén annak minden kovetkeznrónyét
a vállalkozó viseli.

7.8. Vállalkozó kotelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - kimyezetvédelmi
előírasok és más vonatkozó jogszabályok betartására.

,I.9. Vállalkozó kÖteles a kivitelezési munkak végzése során rendszeros balesetvédelmi
szernlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesefuédelmi oktatást végemi és
mindezeket a vonatkoá jogszabályoknak megfelelöen dokumentalni.

7.I0. Vállalkozó a megrendelö utasítrísaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő
érdeke feltétlenü megktveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód.
Ilyen esetben a megrende|őtazutasítastól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

7 '1l' Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy íriísban erősítse meg bármelyik dÖntését vagy
utasításat, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó kriteles minden indokolatlan
késedelem nélkril táj ékonani a me gTende |őt az í|y enj ell e grí kívanságáról.

7.12. Vállalkozót figyelmeáetési kotelezettség terheli a megrendelő olyan utasítasaval
szemben, amely a szerződés teljesítése során a kornyezetvédelem kovetelrnényeinek,
illetőleg előíriísainak mellőzésére vonatkozik. Ha a megrendelő az utasítísát a
figye|rneáetés ellenére is fenntartja, vállalkozó az adott munka elvégzését
megtagadhatja.

7 '13. Az átadott munkateriíeten a munkálatok időtartama a|alt. a kárveszélyt a vá||a|koző
viseli.

7.|4. Vállalkozó az á|ta|a ellátott tevékenységért, illetve annak eredményeért teljes kt}rű
anyagt felelősséget vállal' ennek keretében '"'"1 *1nr{azon kárért" mely nem megfelelő
munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen
ktirben vállalkozo azsn kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó
tevékenységével tisszefiiggésben érvényesít a megrendelővel szemben.

7.I5' Vállalkozó k<iteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem
lehetséges, a károkat meg kell térítenie'

7.16. A vállalkozónak kártalLanitant kell a megrendelőt harmadik féI á|ta| felmerülő minden
olyan igény esetérr' amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok

megsértésébő| származlk azá|ta|, ahogy az adott szerződés telesítése során azt a
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vállalkozó felhasználta. A megrendeló jóvahagyása vállalkozó szerződéses
ktitelezettségére vonatkozó teljes k6ríi felelősségét nem csorbítja.

7.I7 ' Vállalkozó kiteles a halasztiíst nem tűrő meghibásodás felsámolását, amely
életveszélyt okoz' továbbá az ingatlan á||agát veszélyezteti vagy a rendeltetésszerít
használatot lehetetlenné teszi, a bejelentést követően haladék1alanul, de a stirgősséglől
fiiggóen 3-24 őránbelül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni.

7.18. Amennyiben a vállalkozó ah\babejelentésétöl sámított 24 orán belü nem kezdi meg
a hibaelharítást, úgy a mulasztásból keletkezett károk díjmentes helyreállíuísa a
vá|lalkozó kotelezettsége, melyet legkésőbb 72 oránbelul koteles végrehajtani.

.1.19' A kialakult helyzetről jegyzőkÖnyvet kell késáteni, melyben meg kell hatarozrri a
tényleges kár és a mulasáásból eredő kár nagyságát, melyet a vá||a|kozó a Ptk.
szabá|y ai szerint köteles megtéríteni.

7.20. Vál|alkozó szavatol azért,hogy a szerződés értelmében e|végzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban, a Dokumentacióban
ktivetelményeknek.

7.21. A vállalkozonak a kiviteli munkák soran el
felmeruló szemetet és felesleges anyagot.

7.22. Vállalkozó k<iteles a kivitelezés során olyan anyagokat beópíteni' amelyek 3l20a3
(I.25.) BM.GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint megfelelőségi

igazolással rendelkezlek, illetve megfelelnek a magyar szabványok minőségt

előírásainak. A kivitelezési munkák befejezése után a vállalkozónak el kell szá|Iitarlia

a munkaesrkozeit,és a munkaterületet tiszüín és rendezett állapotban kell átadnia.

7 .23. A vállalkozó ktlteles az á|ta|a e|végzett munkát azÉpitesi Naplóban dokumentalni.
7.24. A vállalkozo a je|en szerzódéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a

megrendelő fulajdonát képező és álta]a bizalmasnak minósített információ, adat stb.

tekintetében titoktart'ísi kotelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy bárminemű a

feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen informáciőt a megrendelő előzetes

írásbeli hozzájáru|isa nélktil nem teszi hozzáférhetővé' illefue nem bocsátja harmadik

szemé|ylszewezet rendelkezésére. Ezen tilalom kÖrébe tartoz|k az is,ha aváilralkozo a

fudomására jutó ilyen információkat a jelen szerzódésben foglaltaktól eltérő módon

hasznosítja'
7.25. A vállalkoző akozbeszerzési eljárás a|ap1án megkottitt jelen szerződés teljesítése

céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben sajrírt magára vonatkozó
ktitelezettségként vállalja a Kbt. 305. $ (1)-(3) bekezdése és a 30ólA $ (1) és (2)

bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
7.26. A vállatkozó nem akadá|yozhatja a meglevó épület rendeltetésszerű Üzemmenetét,

azt felvonulási' kommunális cé|ra nem használhatja. Annak zavarÍa|an

megkozelítését biztosítani kell.
7.27. A munka végzése során vállalkozó mindenkor biaosítja a megktilonbijúetet1

járművek(mentö,tllzo|tó,szemétszá|l:tó,betegsállító)ktizlekedését.
7.z8. A vállalkozó koteles minden, a végrehajtás során sziikségessé váIo ideiglenes

engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerenri. Ezen

engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb ktiltségek a

vállalkozót terhelik.
7.2g. A ktizrnűfeltríras a viú|a|kozó feladata. A kivitelezés során a közrrrűvekben okozott

karokat koteles helyreállítani.

és jelen szerződésben foglalt

kell távolítania a munkaterületről a



8. A műszaki átadás.átvétel
8.l. A műszaki átadas-áfuéte| a munka készre jelentésével kezdődik.
8.z, A műszaki íttadás-áNételi eljáras feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A

vállalkozó k<itelessége a műszaki átadáshoz sztikséges okmányok biáosítása is, így
p1.: építési nap1ó' mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, értekelési
jegyzőkonyv' megvalósulási dokumentáció.

8.3' A készre jelentés után a megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot triz
kíazátadás.átvételieljáníslefo|ytatasára.

8.4. Ha a műszaki átadás-áLtvételi eljárast a vá||a|kozó ok nélkiil késlelteti' a megrendelő
írásban szólítja fel a vállalkozót' hogy ezen értesítés kézhezvételétől sámított 3 napon
beltil k<izosen folytassi*'|e az eljárást'

8.5. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szii{<séges vizsgálatokat, úgy a
megrendelő maga is elvégezheti azokat. A megrende|ő á|ta| e|végzett ilyen vizsgálatok
a vállalkozó kockiuatára és k<iltségére tirténnek, és a koltségeket le kell vonni a
vállalkoási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalkozó
jelenlótében folytattrík le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

8.6. Az átzdás.átvételi eljárasról jegyzőkÖnyv készül, melyet mindkét fel képviselője aláír.
Az íúadás-áfrételi jegyzők<inyvet a végsámlához mellékelni kell.

8.7. A teljesítés elismeréset olyan hibák alapjrán nem lehet meglagadni, amelyek
rendeltetésszerÍi irzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra
alkalmasság teljesül. Ezekről a hrbákról az átadás-áwétel során hiba1egyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítasok teljesítésére, a hiányosságok
mepzifurtetésére a vállalkozónak jegyzőkÓnyvileg rögzített pothataridőt kell vállalnia.

8.8. Az íLtadás-átvétel akkor sikeres, ha a vállalkozó cisszes teljesítése megfelel jelen
szerződésben foglalt tisszes kcivetelménynek és a Megrendelő idetartozo
rendelkezéseinek.

8.9. A sikeres átadás-átvételi jeg1zőkonyv nélkü| aszátmLanem nyujtható be.

9. Képvise|et
9.1' Megrendelő képviselője: Czompó István polgármester

Telefon: 251273-036

Vállalkozó képviselője:
Telefon: 251520-005

Telefax: 251273-402

Ferencz Kornél ügyvezető
Telefax. 251520-006

9.2.

9.3. Az EpítésiNaplóba bej egyzésre j o gosultak:

Vállalkozó részéről Mesrendelő részérő|

Név: Juhiísz János Edes Szilárd műszaki ellenőr

Cím: 7000 Sárbogárd, Arpád u. 108. 8000 Székesfehérvár. Horváth 1. u.20.

Telefon: 3016320462 2A199-27-248

Telefax: zy52a-aÜ6 221321-893

fVállalkozó ajónlata alap1án to|tendő ki



10. Munkavédelem
l0.1. Vállalkozó a jogszabá|yi kÖtelezettsóge alapján a munkavéde|emről szóló 1993' évi

XCru" tlrvényben ós a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatarozotiakat k<iteles
betartani.

1l. A szerződés módosítása
11.1. A szerz,ődést mindkét fél belegyezésével klzáro|ag a Kbt. 303' $-ban foglaltak alapján

irásban lehet módosítani.

tz. Jótállás
|2.1. Vállalkozó azáúta|a e|végzett munkákért 36 (azaz harminchat) hónapos jótallást vállal

asikeresátadÍls-á'Nételieljárás jegyzókÖnyvénekdiítumátó|szÁmíNa.
12.2. Vállalkozó jótallási kotelezettsége fennáll az alvállalkozők á|tal, illetve a szerződés

teljesítésében kizreműkodő egyéb személyek á|ta| e|végzett munkára és az általuk
beépített anyagokra is.

12'3. A jótallási időn beliil Vállalkozó ktiteles a hibát saját ktiltségén kijavítani.
Meghibásodás esetén Vállalkozó vaw az á|ta|a megbízott alvállalkozó a lehetó
legrövidebb idón belul a helyszínre kisáll és a hibaelháríüist megkezdi.

I2.4. A Vállalkozó hibájából bekovetkezó meghibásodas követkeáében a jótallási idő
meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárítasáig eltelt idószakkal.

72.5. Azok a jótíllási követelések, amelyeket a jótallási idő alatt bejelentettek' érvényben
maradnak a jótallási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

12.6. Ha a Vállalkoző alehető legrÓvidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárítasaról"
a megrendelő megteheti a sztrkséges intezkedéseket a hiba kikusztibtilésére a
Vállalkozó kockÍuat és költségviselése mellett anélktil' hogy a megrendelőnek a
Váilalkozóval szembeni bármely más, e szerzffiés szerinti joga sérelmet szenvedne.

12.7. A jótallási idő leteltekor a szerződő felek ktiztisen aláírt 1egyzóktinyvben rogzitik a
jótállasi időszak igénymentes |ezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerzffiés
maradéktalan teljesítesét ós ez a teljesítési garancia felszabadítasának feltétele.

12.8. Nem terjed ki a garanciális ktitelezettség az e|emi csapasból eredő meghibasodás
eseten.

I29. A jótallás időtartama a sikeres áLtfudás.i,Neteli jegyzőktinyv aláírásatól kezdődik'
12.Ia. Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a műszaki ÍLtadás-átvételi eljárást ktivető 1

€ven beliiLl, majd a jótallási idő leteltével újabb utó-felulvizsgálatot tartanak. A
felülvizsgálatok során feltrírt hibakat a felvett jegyzőkrinyvben rögzitett hataridón
belül kell a vállalkozónak kijavítania.

13. Szerződessz€gfo
13.i. Szerzódésszegésnek minósül minden olyan magatartas vagy mulasztás, amelynek

során bármelyik fel jogszabály, illefue jelen szerződés alapján őt terhelő bármely
ktitelezeuségének teljesítését elmulasztja.

13.2. Amennyiben a vállalkozo a szerződést megszegi, ktltbér éS kártérítési felelősséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyít1a' hogy a szeruődés teljesítése során úgy járt eI, ahogy az
az adttt he lyzetben elvrírhati.

13.3. A fenti szerződésszegés kÖvetkezményei alól nem menetesít az a korulmény' hogy a
szerződésszegést a vá|Ia|kozó, mint gazdáikodó szervezet irÍtnyitására, felügyeletére
jogosult szerv intézke dése okozza.

13.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kÓtber
felsámítasara jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

i l,---



13.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja taÍtjani, jelen szerződés 3.1.
ponfában meghatáromtt teljesítési hatÁndő| késedelmes teljesítós esetén napi 1 %o
késedelmi kötb€rt tartonk fizetrri Megrendelő résrÉre, melynek alapja a nettó vállalkozói
dí.l

13.6. Amennyiben a vállalkozó késedelme egyéb kÖvetkezrrrényi tÖbblet-kŐltségek
megielenéset vonja maga u|án, kÖteles ezt a kÖltséget a megrendelőnek megtéríteni.

|3.7 ' A vállalkozó hibás teljesítése esetén a nettó vállalkozói dij 12 oÁ mértélclrek rnegfelelő
kötber megfuetésére kÓteles.

13.8 Vállalkozó a nettó vállalkozói díj értékének 5% -al (tit szÍna|ékával) megegyező
2.810.188,- Ft.tsszegtl teljesítési biztosítékot kÓteles szolgáltatni legkésőbb jelen
szerződés megk<itéséig. Amennyiben a vállalkozó a szerződéskÓtésig nem nyújtja át a
teljesítési brztosítékot a megrendelőnek, a megrendelő úgy tekinti" hogy a másik fel
nem kíván szerzódést ktitni, és elegendő alapot nyújt a második legkedvezőbb
ajánlxot benyujtókónt megnevezettel va|ő szerzícdésktitésre. A teljesítési biztosíték
n1ujtható
. a megrendelőnek jelen szerződósben szerepló banksámlájáratrrténő
befuetésse1,
. a biztosítasi szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást
tartz|maző) kÓtel ezvénnyel,
. vzlgYvisszavonhatatlanbankgaranciaformájában,kedvezrnényezettként.
Az utóbbi kettő esetében a megrendelőt kell megnevezni, targyként fel kell tiintefrri:
,,Pusztaszabolcs Velencei u. 2, 1I3lI hrsz. ingatlanon levő polgármesteri hivatal
bővítese''

13.9. Az ezze| kapcsolatos kiadásokat a vállalkozó viseli.
13.10. A teljesítesi biztosíték osszegét a Felek a nettó vállalkozói díj értékének 3 oÁ -ára

{három sziualékára), azAz 1.68ó.1 13'- Ft-ra mérsékelik, mely osszeg a
teljesítésigazolás kiadasát kovetően jóteljesítési biáosíték címén a megrende|ő javára
fenntartandó. A jóteljesítési bixosítéknak addig kell érvényben maradnia, amíg a
vállalkozot jeien szerzódéssel osszhangban jótallási kotelezettség terheli'

13.11. Amennyiben szerződéses kTtelezettségeit jelen szerződés 3.1. pontjában foglalt
hatíridőre avá|Lalkozó nem tudja hiránytalanul elvégezni, s a Megrendelő pothataridőt
tuzkJ számára, ktiteles a teljesítési biztosíték érvényességi idejét meghosszabbítani a
pothatari dő |ejártáig.

t3.1z. Megrendelő jogosultta válik a teljesítési' illetőleg jóteljesítési biáosítek lehívására a
bankhoz intézett egyoldalú nyr|atkozattal az a|ábbi esetekben:

- teljes egészéber1 amennyiben a szerződés teljesítése vállalkozonak felróható
okból lehetetlenné válilq meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a vállalkozó
megtagadj4

- amerrnfben a Yállalkozó hibas teljesítés esetén a jótá|lási idő alatt nem teljesíti a
jótallás keretében javítrísi kÖtelezettségeit, Megrendelő jogosult a jóteljesítési
biáosíték összegét a javítasokra felhasznáIni.

13.13. Amennyibon megrendeló a jóteljesítési biztosítékot igénybe veszi" vál|a|kozó az
igénybe vett jóteljesítési biáosíték risszege és a fentiekben meghatározott mértókű
kÓtbérösszeg koztitti ku|tnbtizetet tartonk kttbérként megfizetni megrendelő részére.
A garanciák igénybe vétele és a kcitbér kifizetése nem érinti megrendeló azon jogát,
hogy a szerzódésszegéssel okozott és a garancia, valamint a k<itbér tisszegével nem
fedezett kár Ínak megtérítését kÖvetelj e

,  (_



1,4. Vis maior
14.1. A felek mentestilnek szerződésszegésiik jogkÖvetkezrrténye alól, ha a

szerzódésszegésre üs maior miatt kenilt sor.
|4.2 Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó ktirulményeket kell érteni,

beleertve" de nem kiaárólagosan, az alábbiakat Pusztaszabolcs belterületén:
akár rnegiiaent, akár meg nem tieent háboru és ellenségeskedés, megsállás" idegen
ellenség akciói' mozgósítás, rekvirálás vagy embargó'
nukleáris tizemanyagból, vagy a nukleáris afiyag lebomlásából keletkező nukleríris
hulladékbó| származő ionizáló sugánzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy
radioaktív mérgezó robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a
robbanásveszélyes nukleáris tieemekben vagy azok nukleáris részlegeiben"
Íáradás,forradalom, felkelés" katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháboru,
zendülés, tirntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha aZ kizáro|ag a vállalkozó
alkalmazottaira terjed ki,
természeti katasztrófa.

14.3. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadá|yozza a
kttelezettségeinek vógrehajtrísában, azonnal kÖteles írásban (elsősorban faxon)
értesíteni a másik felet, s kÖZolni ve|e az esemény kortiLlményeit, okát és feltehetően
várható idótartamát. Ebben az esetben az odatartozó hatándő meghosszabbodik a vis
maior időtartamával, melyről a felek elózetesen egyeztetnek.

14.4. Az értesítés elmulasaásából eredő kárért a mulasztó felet felelósség terheli.
14.5. Ha vis maior ktirulmény bekovetkezett, mindkét fél, de kül<inÖsen avit|La|kozó koteles

tórehedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesitésere,
amennyire az észszerilen elképzelhető.

15. A szerződés megszűnése
15'1. A szerződés ktizcis megállapodassal bármikor megsztintethető vagy felbontható, illetve

a szerzödésben foglalt feladat teljesítésével megszúnik.
15.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén tulmenóen a felek a szerzódést azonnali hatállyal

egyoldalú jognyilatkozattal is megsziintethetik (rendkívtili felmondás)' ha
a másik fé| a szerződésben meghatározott és vállalt kÖtelezettségeit ismételten nem
teljesítette" s eÍTe a másik fel hataridő tűzésével felszólította és a hataridő
eredménytelenül telt el" (Ebben az esetben a szerzőóés megszűnésében vétlen fel
kártérítési igénnyel lóphet fel.)
a masik fel ellen csódeljáras indult és a vonatkozó jagszabályok a|apján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a ftzetési haladék
me-uszerzésére;
bírósági dtintes szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jÖn létre egyezség;
a masik fel az illetékes bíróságnál saját maga ellen felsámolasi eljarás
megindítasát kéri a vonatkozó jogszabályok alapjan;
a masik fel Íizetésképtelenségét a bírósag a vonatkozó jogszabályok alapjrán
megíllapítja;
a másik fel végelszímolásat az erre jogosult szerv e|hatétrozza.

15.3. Bármelyik fé| á|tal bármely okbol tÖrténő felmondás esetén a fizetések a felmondási
idő |ejártaig, illetőleg a szerződés hatalyának megsziínéséig nyujtott szolgáltatasokért
teljesítendők.



75.4. A vállalkoző kotelezettséget válla| arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból
történő megsziinése esetén a megrende|ő á|ta| rendelkezésre bocsátott iratokat,
feljegyzéseket" bármely adathordozó berendezést vagy eszkÖzt a szerződés
megszűnésónek napj án a megrendelő részére visszaszol gáltatj a'

16. Eljárás jogvita esetén
16.l. Jelen szerződés végrehajtásáva| kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton

kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita bekés rendezésére mégsem kerü|
sor, úgy a Felek a jogvita eldÖntésére a vitatott <isszegtől fi.lggóen kikt'tik a
Dunaújvárosi Városi Bíróság" illetőleg a Fejér Megyei Bíróság kjárólagos
illetékességét.

t7. Egyéb
17.1. Ie|en szerzódésben nem szabá|yozolt kérésekre elsősorban a kovetkező jogszabályok

az irányadók:
_ az 1959. évi fV. tÖrvény a Polgári T<irvénykÖnyvről'

az2003. évi C)C([X. tirvény a közbeszerzésekről,
17,2. Ielen szerzodés nllt kozbeszerzési eljáras lefolytatása utan jÖtt létre.
17.3. Az alább felsorolt dokumenfumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul

értelrnezik, a7a7, amennyiben a jelen szerzódés és a fenti dokumentumok tartalma
koz<itt ellentmonrlás van, akkor a jelen szerződés az irányado A jelen szerződésben
nem érintett kérdésekben amennyiben azo|<ra vonatkozóan a felsorolt
dokumentumok tartalmaanak rendelkezeseket a felsorolt dokumentumokban
foglaltak érvényesülnek. A tartalmú koztitti ellentmondás esetén a dokumenfumok
felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
o Ajánlattételi felhívás
. Ajánlatkérésidokumentáció
r Vállalkoző ajántata

17.4. Ie|en szerzodés 4 db egymással szó szerint megegyezó peld.ányban késziilt. A
szerződés 3 db eredeti peldánya a megTendelőt és 1 eredeti peld.ínya pedig a
vállalkozót illeti meg.

I7 .5 . A szerződő felek jelen szerződést elolvas|ák' az abban foglaltakat megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszeríren a|áirták.

17.6, A szerződés aláírásának nap1án lép hatályba.
17.7. A szerzódés elválaszthatatlan részétképn a kÖltségvetés

Mellékletek:2 db
1. sz.: Megvalósulásí iitemterv
2. sz... Pénzúgyi ütemterv

Pusztaszabolcs, 2008. augusztus 6,
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