VALLALKOZASI

SZERZODES

(2490
Onkormányzata
amely létreiött egyrészről Pusztaszabolcs Város
I|736037
Pusztaszabolcs.Velencei u. 2.: adőszám: 15727196-2-07,bankszámlaszám:
polgármester. címe: 2490
l 5 3 6 l 844.00000000, képviseli: Csányi Kálmán
(továbbiakban:
Megrendelő),
Pusztaszabolcs,Velencei út2') mint Megrendelő
másrészről NOBLE Mérntiki Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság (székhely:
2490 Pusztaszabolcs,Arany János utca 41., cégjegyzékszám:07-09-010413;adószám:
képviseli: Nemes
|3292887-2-07. bankszámlaszám: 1|736068-20008141-00000000.
Lász|ő ügyvezető, címe: 2490 Pusztaszabolcs,
Arany János utca utca 4l.) mint Vállalkozó (
továbbiakban:Vál1alkozó )
között az a|ábbi feltételekkel:
|. Aszerződés tárgya
Szeruődó felek elöljáróban rögzítik. hogy a Megrendelő mint ajánlatkérőa KDoP3. 1. 1/C- 12-2012-007. azonosító számu, .,Pusztaszabolcs t,árosi .íunkcióiónak.fbjlesztése,,
című projekt kapcsán hirdetménynélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás leÍblytatását
követően választotta ki a Vállalkozó mint aiánlattevo iján|atát a szerződés tárgyát
képező építésiberuházás elvégzésére.
Ennek alapján a Megrendelő megrendeli. a
Vállalkozó pedig elvállalja Pusztaszabolcs város területén játszőtér és pihenőpark
építésének
elvégzését
az aján|ati dokumentációban és az ajánlattételifelhívásban leírt
(Az ajánlati dokumentáció és az ajánlattételifelhíVásjelen
módon. illetve Í.eltételekkel.
képezi.)
szerződéseIválaszthatatlan
mellékletét
2. Vállalkozói díj
2'1. A sz'erződő felek a vállalkozói díj összegét átalányösszegben határozzák meg a
VálIalkozó á|ta|beárazottésa közbeszerzési eljárásbanbenyújtottköltségvetésalapján.
A vállalkozóli clíjösszege: 24.292.82I,-Ft + ÁFa,
azaz huszo n n égy m i l l i ó - ke tt ő sz ázki| en cv en ke tt ő ez er - n y o l c sz á z h u sz o n egy fo r i n t +
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2.2. Az összeg magában Íbglalja a megvalósulás minden előkészítő' felvonulási
mrrnkáját,a munkaterületát\.ételét.
a kivitelezéshezszükségestovábbi
a teljes építést,
a jótállási
tervek.a megvalósulásidoktrnrentációelkészítését,
díjak,illetékekbeÍlzetését'
és szavatossági munkák elr.égzését,a biztosítási költségeket' a szükséges
közműfeltárások költségeit.a szükségesforgalomelterelési,
valamint a szakfelügyeletiés
közterület használati díjakat.
2.3. Yá||alkozó a 2'1. pontban meghatároZotI"
áta|ányösszegentúlmenőenegyéb díjra
nem tarthat igérryt,kivéve. ha a Felek a 10.3. pont szerint pótmunka elvégzésében
állapodnakmeg.
2.4. Je|en szerződés2' számu mellékletétképezi a Vállalkoző á|ta| a közbeszerzési
eljárásban benyújtott árazott kö|tségvetés,amely tarÍa|mazzaaz egyes munkanemek
mennvisését
ésellenértékét.

2.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésbenmeghatározottkivitelezésitevékenység
pénzügyif-edezetével
ellenértékének
rendelkezik.amely részbena KDoP-3.1.1/C-12-2012007. azonosító számú, .,Pusztaszabolcs városi funkció.1iinak.fejlesztése,'című projekt
keretébenelnyert támogatásból kerül biztosításra.
3. Fizetésifeltételek
3.1. A vállalkozói drj egy részletbenesedékes.A vállalkozói díjról összesen 1 db számla
nyújthatóbe.
követoen állítható ki'
A számla a szerződéstárgyát képező munkák l}}oÁ-ának teljesítését
amennyiben a szerződéstárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen' hiánytalanul
elvégzésre és készre jelentésre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a
fok).
teljesítésigazo|ást,
amelyeta végszámláhozmellékelnikell (100%-oskészültségi
A vállalkozói díjat a Megrendelo pénzügyileg szabályosan kiállított szám|a ellenében,
átutalással egyenlíti ki. A szám|a kiállításának feltétele a Megrendelőtől szánnaző
teljesítésigazo|ás,
amelyet melléke|rrikell a számlához. A teljesítésigazoláskiállításának
feltételea számlához kapcsolódóan jelen szerződésbenmeghatározottfeladatok te|jeskörű
elvégzése és dokumentálása. n-rűszaki ellenőr által tör.ténő igazo|ása, valamint a
dokumentumokátadásaa Megrendelőriek.ésazok Megrendelő általi elfogadása.Amennyiben
igazo|ására, úgy
ezen dokumentumok bármelyike r-remalkalmas a Í-eladatteljesítésének
Megrendelo a Vállalkozothatáridő tűzésévelhiánypótlásra hívja fel. Amennyiben Megbízott
minősül.
a hiánypótlásravonatkozó kötelezettségét
elmulasztja,az súlyosszerződésszegésnek
3.2. Fizetésihatáridő a 30612011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. $ (l) bekezdésd) és g)
pontjaszerintiellenszolgá|tatások,
azaz a fővállalkozoi ésaz alvál1alkozói ellenszolgáltatás
esetébenegyaránt 30-30 nap a szám\a benyújtásátólszánrítva- a 3,3. pontban foglaltak
Íigyelembevételével.
A számlákhoz a Vállalkozó köteles csatolni a teljesítésátvételéről
szóló - 3.1. pont szerintkiállított- megrendelőiteljesítésigazolást.
a 30612011.(XII.23.)Korm. rende|etl4. $-ábanelőírtak
3'3. A vállalkozói díj kiegyenlítése
szerint tör1énik.Ennek alapján a Válla|kozó legkésőbbaz adott számla alapjául szo|gáló
hogy o,
időpondáig köteles nyilatkozatottenni a Megrende|orészére,
teljesítés
elismerésének
valamint az á|ta|aa teljesítésbe
bevont alvállalkozók egyenkéntmekkora cisszegrejogosultak
az ellenszolgáltatásból,egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen
követően jogosult szám|át kiállítani a
számláikat. A Vállalkozó a te|esítéselismerését
a Megrendelő további 30 napon belül
Megrendelő felé.A vállalkozói teljesítés
e|lenértékét
átutaliaa Vállalkozónak.
3.4. Amennyiben egy adott hónapban a Vállalkozó által kiállított szám|a (számlák) összege
csak az adőzás
meghaladjaa nettó 200.000.- Ft-ot. úgy a szám|a (számlák) kiegyenlítésére
rendjérő1
szóló 2003.éviXCII. törr,ény36lA. $-ánakmegfeleloenkerülhetsor.
3.5. A 2007.éviXXVII. törl'érry'(Afatv.) 142. $ (1) bekezdésb) pontjaa|apjána Megrendelő
hatósági
nyilatkozik, hogy a je|en szerzodésalapján teljesítendőszolgáltatáSnem építési
engedélyköteles,erre tekintettelaberuházáSnem tar1ozika fordítottadófizetéshatáLyaa|á.
4. A Vállalkozó kötelezettségei
4.1. Vállalkozó aZ ágazati szabványok szerinti első osztályú, illetve a hatályos
jogszabályok,esetieloírásokszerintie1soosztályúminőségteljesítését
VálIalja.
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4.2. Vállalkozó köteles a szerződésben előírt és az MSZ előírásainak megfelelő
vizsgálatok (ellenőrzések' mérések)lefolytatására. Ezek eredményeit Vállalkozó a
műszaki átadáS-átvétel
során írásbanáÍadjaMegrendelő részére.
4.3. Vállalkozó köteles a Í-elhasználásra
kerülo anyagok minőségibizonylatait' tanúsításait
az átadás-átvételidokumentációhoz csatolni. A vállalkozó feladata a mintavételi és
vizsgálati terv elkészítése,
valamint annakjóváhagyatása a Megrendelővel.
4.4.Yá||a|koző a gyalogosok ésa gépjárművekrészéreköteles Íblyamatosanbiztosítania
balesetmentesközlekedés feltételeit.Ennek érdekébenköteles legkésőbb a munkálatok
megkezdéséigforgalomelterelésiés korlátolási tervet készíteni,és azt a Megrendelővel
írásbanjóváhagyatni. A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomelterelésiés korlátolási
terv birtokában kezdheti meg a munkálatokat. Vállalkozó köteles a szabványos
forgalomterelő és korlátoló elemeket alkalmazni, illetve a közútra kerülő törmeléket és
földet eltávo1ítani.
4.5. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből
szátmaző kommunális és veszélyes
hul]adékot folyamatosan összegyűjteni és elkülönítetten kezelni. Köteles továbbá
gondoskodni a hulladékokelszállítáSáról,illetve azok e|óírásokszerinti elhelyezéséről.
A
veszélyes hulladékok elhelyezésétszám|áva| kell igazo1ni. A Vállalkozó köteles a
munkavégzéssorán aZ építésselösszefüggő Zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre
r,'onatkozóelőírásokatbetartani.
4.6. A munkaterületenkiépítettközmr"ivek üzemelnek, amelyek nyomvonalát a közmű
üzemeltetőkkel egyeztetni kell. A szerződő felek a munkaterületen előforduló
közművezetékeket,illetve Íöldalatti kábelek nyomvonalát jól látható .iellel közösen tűzik
ki. A f-öldalatti közműveket - a szakfelügyelet megrendelésemellett - a kivitelező t.árja
fel. A Vállalkozó a kivitelezésimunkákat kizárólag a közmű üzemeltetőkkel egyeztetve,
illetve engedélyeztetve.
az á|ta|ukmeghatározottfeltételeknekmegfe1előenvégezheti.Az
ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvétele után a
közművek
VálIalkozó teljes körű felelősséggeltartozik a meglévő létesítmények'
állapotáért,valamint a közterületen végzettmunkák biztonságáért.
4.7. Yá||alkozó köteles a szeruődésteljesítését
akadályoző valamennyi körülményről a
Megrende1őt haladéktalanul írásban értesíteniés egyben lehetősége szerint saját
hatáskörébeneljárni azok elhárítására.
4.8. Vállalkoző az építés
ideje alattépítési
naplót köteles vezetnimagyarnyelvenésazt az
j ogosult neve:
építkezés
helyszínéntartani.Az építési
naplóbejegyzéste
Megrendelőrészéről:
ÉdesSzilárd múszakiellenőr
Tel/fax: 06120I992-7248
Vállalkozó részéről:
Jónás József felelős műszaki vezető (MV-Ep/A-B-51342)
A Megrendelő műszaki ellenőre a munka végzését
bármikor megtekintheti,azonban a
az
műszaki ellenőr legalább 8 naponkéntköteles ellenőrzést végezni és észrevéÍ'e|eit
építési
naplóba bejegyezni.
4.9. A Vállalkozó a munkaterületenállandó műszaki képviseletetkell, hogy biztosítson.
4.l0. A Vállalkozó az őrzésésvagyonvédelemfeladataitsaját kö|tségénlátja el, egyben
gondoskodik a táro|t anyagok, szerszámok őrzésérol is. Ezek esetleges eltűnéséért,
megrongálódásáérta Megrendelőt semmineműÍ-elelősség
nem terhe1i.

I

v-'-

4.11. A Vállalkozó az építési
munkára teljes körű fe|elősségbiztosítáSt
kot, amelynek
káreseményenkéntmin. 10.000.000'- Ft összegtí Í-edezetetkell biztosítania. A
biztosításnakharmadik személynekokozott károkra is ki kell terjedni. A szerződés
megkötéséneknapjáig a Vállalkozó köteles az érvényesbiztosításikötvény másolatát a
Megrendelő számára átadni. A felelősségbiztosításiszerződés megkötése' fo|yamatos
fenntartása,illetve a kötvény átadásaa szerződéslényegesÍ-eltételének
minősül' amelynek
megszegésea szerződésazonnali hatályúfelmondásáraokot adó körülmény.
4.I2. A Vállalkozó dolgozói munkavégzésével
kapcsolatoshelyi szociális feltételekről
köteles gondoskodni.
4.|3. Az eltakarásrakerülo munkarészeketelfedéselott a Megrendelő megbízottjaköteles
mennyiségilegés minőségileg ellenőrizni. E kötelezettség teljesítéseérdekébena
Vállalkozónak három nappal megelőzően kell az e|takarásrakerülő munkarészelfedéséről
Megrende|ő megbízottjáttelefaxon értesíteni.
Elfedéselott a Megrendelő megbízottjaésa
Vállalkozó együttesenkötelesek rögzíteni a munkarészmennyiségiésműszaki adatait,és
kötelesek a minőséggelkapcso1atban
nyilatkozni'
4.l4. A Vállalkozó a köztertilet-fogla|ási és a kivitelezéshez szükséges egyéb
engedélyeket
a munka megkezdéséig
köteles beszerezni.
4.l5. A Vállalkozó csak a Megrendelő hozzájáru|ásával jogosult az ajánlati
tervdok umentáci ótó 1 eltéromúszaki megol dás a|kalmazására.
1.16. Ha az aján|ati tervdokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be, a
Vállalkozó - a Megrendelő előzetes tfiékoztatásaés jőváhagyása mellett
jogosult
azonoSrendeltetésű'
műszaki1agazonos értékű
anyagok beépítésére'
A beépítésre
tervezett
an1'agokmintáját a Vállalkozo előzetesenbemutadaa Megrendelőnek.Csak a Megrendelo
által elfogadottanyag,terméképíthetőbe.
4.17. yá||a|koző beszerzési,illetve megvalósításigondjaiból eredő esetlegesminőségi,
használatiértéknövekedések
nem módosíthatjáka vállalkozói díjat.
4.l8. A teljesítés
során esetlegesenkeletkező, a szerzői jogi védelemalá eső alkotáson a
Megrendelo területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
fe|haszná|ásijogot szeÍez.Megrendelő jogot szerez az esetlegesalkotás(terv)átdolgozására'
4'l9. Megrendelő tájékoztatjaaYá|la|kozót, hogy a műszaki leírásban'illetve költségvetési
kiírásbanszereplo eszközök, anyagok, eljárások márka.ie|zésének,
típusának.gyártmányának
stb. megnevezésérekizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása miatt került Sor. a megnevezéscsak a Íárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekébentörtént. az qán|atkérő azokkal egyenértékűeszközt, anyagoÍ..
eliárástelfogad.
4.20. Az építésiberuházással érintett ingatlanon a kivitelezés időtartama alatt három
alkalommal, hétvégiidőpontban óvodai. illetve egyházi rendezvényrekerül sor, amelyek
várható időtartama 2-3 őra. A Vállalkozó a kivitelezéssorán köteles a munkavégzését
úgy
megszervezni,hogy ezen rendezvényekzavaft"a|anul
megtarthatóaklegyenek;továbbá köteles
biztosítani,hogy a teljesítéshelyszíne melletti műfiives pá|ya folyamatos használhatósága
biztosítvalegyen a kivitelezésteljes időtar1amaalatt.
5. A Megrendelő kötelezettségei
5.1' A Megrendelő munkaterületetbiztosít a Vállalkozó részérelegkésőbb a jelen
szerzodés hatá|yba lépésétkövető l5. napon. A Vá|lalkozó kiIe|enti, hogy a
munkaterületeta tervdokumentációból és helyszíni bejárással megismerte^az elvégzendo
4
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munkákat. zavarő körü|mény'eketaz elvárható gondossággal áttanulmányozta,fentiekre
hir.atkozvatöbbletköltséget nem számolhat el. A munkaterületátadásakorközösen Í-elvett
jegyzőkönyv készül.
munkaterületátadáS-átvételi
5.2. Megrendelő térítésmenteSen
felvonulási területet biztosít a Vállalkozőnak. A
Vállalkozó az építkezés
során felhasznált vizet és elektromos energiát a mindenkor
hatályos díjszabásszerinti térítés
ellenébenveheti igénybe.
6. A szerződésteljesítésének
helye
Pusztaszabolcs.1l63 hrsz. A helyszín pontos meghatározásátaz ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
7. Munkavédelem
Vállalkozó felelos a saját tevékenységével
összefüggő munka-. tűz-, éskornyezetvédelmi,
valamint más vonatkozo jogszabályokése1oírásokbetartásáért.
8. Káresetek
8.l. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanuljegyzőkcinyvet kell
jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozőnak
felvenni. A jegyzőkön1.v felvéte|énél
is. Amennyiben nem tartózkodik a munkaterü|eten, úgy a Megrendelő á|ta|
jegyzőkönyvben rögzített tényekrea jegyzőkönyv átvételétkövető három napon beltil a
Vá1lalkozó észrer'éte1eket
tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrende1ő á|ta|
jegyzőkönyvben rogzítetttényeka késobbiekbennem kérdőjelezhetokmeg.
8.2. Vállalkozó köteles azonnal írásbanjelenteni, ha egy harmadik fé|az ő teljesítésében
okozott károkat.
9. Teljesítésihatáridő
9.l. A teljesítési
határidő: munkaterü|etátadásátköveto 40 nap.
9.2. A szerződésakkor minősül teljesítettnek,ha az e|végzettkivitelezési munkákat a
Megrendelő megbízottja a Vállalkozó megbízottjátő| a műszaki átadás-átvételsorán *
fenntartások nélkül
átveszi, és ezt jegyzőkönyvben igazo|ja. A szerződésszerű
teljesítéséről
teljesítésigazolás
készül, ami a vállalkozói díjról sző|ő számla kiállításának
ésbenyújtásánakfeltétele.
9.3' Az átadás-átvételieljárás időpontjáró| Megrendelőt legalább 15 nappal korábban
írásbankell értesíteni.
9.4. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi,illetve forgalombahelyezésieljáráson
megieleno hatóságok. közművállalatok nyilatkozataiból eredő munkákat térítésmentesen
köteles elvégezni.
9.5' Megrendelő megbízott.iaa Vállalkozói készrejelentésalapján a műszaki átadásátvételi eljárás lefolytatása céljábó1 a jogszabályokban megjelölt intézményeket,
hatóságokat köteles meghívni. Azon a|vá||a|kozók meghívásáról, akiknek az eljáráson
való jelenléteszükséges'a Vá1lalkozó gondoskodik.
A Vállalkoző a mtiszaki átadáskor megvalósulási dokumentációt biztosít a Megrendelo
részére.
ésátadja a szükségesminőségitanúsítványokat,
szabványosságinyilatkozatokat.
Megrendelőnek joga yan az átvételijegyzőkönyvben a hiányosságok megszüntetésére
vonatkozó határidőketmesi elölni.
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9.6. Felek rögzítik. hogy a műszaki átadás-átvételnapjától számítottegy év elteltével
utófelülvizsgálati eljárásra kerül sor" amelynek keretébenaz e|végzettmunkákat újból
meg kell vizsgálni. Az utófelülvizsgá|ati eljárásra a Megrendelő írásban hívja meg a
VállalkozóÍ"azza|.hogy távolmaradásaaz eljárás lefolytatásátnem érinti.
10. Többletmunka, pótmunka
10.l' A Vállalkozó köteles elvégeznia tervben szereplo. de a költségvetésbőlhiányző
munkákat (több1etmunka).továbbá azokat a műszakilag szükségesmunkákat is. amelyek
nélkül a létesítménv
rendeltetésszerűen
nem használható (pótmunka).
10.2. Többletmunkáérta Vállalkozó a2.1. pont szerinti átalánydí|onÍ-elülkülön díira nem
tarthat igén1.t.
10.3. Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő elozetes írásbeli megrendelésalapján
végezhet,iIletve köteles elvégezniegyeztetetthatáridőre. Ilyen megrendeléseseténa
Vállalkozó írásos kiegészítő a.iánlatotnyújt be a közbeszerzési a.iánlatábanszereplő
kciltségvetési
nem határozhat
tételekretekintettel.A Vállalkozó a pótmunka elvégzésére
meg a közbeszerzési ajánlatában megjelölt anyag és munkadíj osszegeket meghaladó
összegű árajánlatot. Amennyiben Megrendelő a pótajánlat tartalmával egyetért,
Vállalkozó Megrendelőtől eg} kiegészítő megbizást kup a munkák elvégzésére.
A
pótmunka elszámolása az elvégzést
követő szám|ábanesedékes.
11 . J ó t á l l á s
l 1 . 1 . A V á l l a l k o z ó . i ó t á l l á S tv á l l a l a z e l s ő o s z t á l y úm i n ő s é g b e ne, l s ő o s z t á l y úa n y a g b ó l .
a terveknek és egyébdokumentumoknak,szabványoknak és szabá|yzatoknakmegfelelő
módon. a rendeltetésszerűhaszná|atra alkalmas munka elvégzéséért'
Ennek alapján a
Vállalkozó köteles az á|ta|a hibásan végzettmunkák haladéktalankijavítására vagy az
alkalmazotthibás anyagok cseréjére.
11.2. A jótállás idotartama 60 hónap, kivéve,ha jogszabály ennélhosszabb idotartamot
á||apítmeg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzitett jótállási időtartam irányadó. A
véglegesátadás-átvételének
napja.
iótálláSi idő kezdeteaz épitmény
1l.3. A Vállalkozó a nettó vállalkozói díj SoÁ.ának megfele|ő összegű jóteljesítési.
illetve jótállási biztosítékotköteles nyújtani a Kbt. 126. $ (6) bekezdésa/ pontjában
foglaltak szerint, azaz a biztosíték- a Vállalkoző vá|asztásaszerint - teljesíthetőaz eloír1
pénzösszegnek a Megrendelo bankszámlájára tör1énő beÍizetéssel.bankgarancia
biztosításával.biztosításiszerződésalapján kiál1ított- készfizetőkezességvállalást1artalmaző
- kötelezvénnyel' A biztosítékösszege a végleges műszaki átadás-átvételidőpontjáig
biztosítékul
szolgál arra.hogy a Vállalkozó a kivitelezésitevékenységet
a jelen szerződésben
és a vonatkozó jogszabályokban |oglaltak szerint teljesítse fióteljesítésibiztosíték).
Amennyiben a teljesítés
ezen előírásoknaknem felel meg. úgy a Megrendelojogosult a
biztosítékterhérea szükséges munkákat elvégeztetni.illetve érvényesítheti
a biztosíték
terhérea Vállalkozóval szemben fennálló kötbérköveteléseitis. A véglegesműszaki átadásátvételtkövetően a biztosítéka Vállalkozót terhelő jótállási kötelezettségekteljesítésének
biztosítékául
szolgál (ótállási biztosíték)'
Amennyiben a vállalkozó nem tesz elegetjótállási
kötelezettségeinek,úgy a Megrendelo a biztosítékterhérejogosult iótál1ási igényeit
érvényesíteni,
illetve érvényesítheti
a biztosítékterhérea Vállalkozóval szemben fennálló
kötbérkövete|ését
is.
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l 1.4.A .|óteljesítési.
illetvejótállási biztosítékot
a Vállalkozónak legkésőbba jelen szerződés
aláírásávalegyidejűlegkell a Megrendelő részére
biztosítania.A Vállalkoző ajóteljesítési,
ilIetve jótállási biztosítékot
köteles a ielen szerződésmegkötésétőla 11.2. pont szerinti
idő
lejártáig
folyamatosan
fenntar1ani.A biztosítékelmaradása,megszüntetése
vagy
.|ótállási
fenntartásának elmulasztása súlyos szetződésszegésnek
minősü| a Vállalkozó részérő|,
amelynek következtébena Megrendelo jogosult a szerződéstazonnali hatállyal felmondani,
valamintjogosult a |2.2. pont szerintimeghiúsulásikotbérre,
illetolegérvényesítheti
a kötbért
meghaladó kárát'
11.5.Amennyiben a Vállalkoző a jőtá|lás alapján fennálló kötelezettségeinek
teljesítését
a Megrendelő erre vonatkozó felhívásánakkézhezvételétől
számítottöt napon belül nem
kezdi meg, minden megkezdett késedelmesnap után 50.000,- Ft késedelmi kötbér
fizetésére
köteles.
12.Kötbér
|2.1' A Vállalkozó késedelmesteljesítése
eseténnaponta a nettó vállalkozói díj 0,4%ának megfelelő összegű. de legf.eljebba nettó vállalkozói dij 5oÁ-ánakmegfelelő osszegű
késedelmikötbér megfizetését
\'állalja.amely a vállalkozói díjból 1evonható.
12'2. A Vállalkozó továbbá a szerződésbenfoglaltak teljesítésének
elmaradása esetén
meghiúsulásikötbér fizetésére
köteles, amelynek mértékea nettó vállalkozói dij 5%-a. A
teliesítés
különösen akkor minősül meghiúsultnak'
ha a Vállalkozó a nrunkaterületet
az 5.1.
pont szerinti határidobennem veszi át vagy az átadáS napjától számított8 napon belül nem
kezdi meg a munkát; továbbá, ha a teljesítésére
nyitva á11óhatáridő utolsó napjától számított
30 nap elteltévelaz e|óífi.munkákkal nem készül el. A teljesítés
meghiúsu|ásaeseténa
Megrendelojogosult a szerződéstő|azonna|ihatállyal elállni.
12.3. Hibás teljesítés
eseténa Vállalkoző napontaa vállalkozói díj O"2oÁ-ának
megfelelo
összegű.de legfeljebba nettó vállalkozói d|1S%.ának megfelelő összegű hibás teljesítési
kötbér fizetésére
köteles mindaddig,amíga teljesítés
hibáva| érintettrészét
ki nem javítja.A
hibás teljesítési
kötbér összege avál|a|kozói díj összegéből levonható.
13. Hatályba lépés
.Ielenszerződésaláírásánaknapján léphatályba'
14. Megszűnés
14.1. A szerződésaz a|ábbimódokon szűnhetmeg:
(.a)szerződésszerű
teljesíté
ssel;
(b)
a szerződésMegrendelőáltali rendkívülifelmondásával;
(c)
a szerződésVállalkozó általi rendkívüliÍ-elmondásával;
(d)
közös megegyezéssel.
14.2.Megrendelőa jelen szerzodést
külön<jsenakkor,
rendkívülifelmondássalmegszüntetheti
ha az a|ábbi eseményekbármelyike bekör,etkezik:
(a)
a Vállalkozó csőd- felszámolási vagy végelszámolásieljárást kezdeményez
maga ellen, fizetésképtelenné
válik vagy jogerős bírósági végzésszületik
fel számolásáról, ill etől eg vál lalkozói engedélyét
vi sszavonják, vagy vi sszaadja;
(b)
Vállalkozó bármely lényegeskötelezettSégének
súlyosmegszegése;
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a Vállalkozo szerződéseskötelezettségeitkésedelmesenteljesíti.amennyibena
megállapított
késedelemmeghaladjaa l5 napot.ésa felek által a teliesítésre
póthatárido is eredménytelenül
telik le.
l4.3. A Íblmondásijog gyakorlása előtt a Megrendelő írásbanfelszólída a Vállalkozőt' a
szerződésszegőállapot. illetve ok orvoslására és/vagymagyarázat adására. Ha a Válla|koző a
felszólítás kézhezvételét
ktjvető 15 (tizenöt) napon belül ennek nem tesz eleget, nem ad
megfelelo magyarázatotvagy nem orvosolja a szerzódésszegőmagataftást'a Megrendelő a
Vállalkozóhoz címzett ajánlott levélben a szerzódéstazonnali hatállyal felmondhatja. A
felmondásnaktartalmazniakell a felmondás indokait.
14.4.A je|en szerződésVállalkozónak felróható okból történő felmondásaeseténMegrendelő
jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kártérítéSiszabá|yai szerint megállapítottkárának
megtérítésére
is.
14.5.A Kbt' 125. $ (5) bekezdése
alapjánMegrendelőjogosult ésegybenköteles a szerződést
felmondani akkor is - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi" hogy a
szerződésselérintettfeladataellátáSáról gondoskodnitudjon - ha
a) aYá||a|kozóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-otmeghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyvagy jogi személyiséggelnem rende|kező gazdasági
társaság' amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezdésk) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a Yá||alkozó közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyvagy jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági
társaságban,amely nem Í-elelmeg a Kbt. 56' $ (l) bekezdésk1 pontjában meghatározott
fe1tételeknek.
A fentiek szerinti felmondás eseténa Vállalkoző a szerződésmegszűnéseelőtt már teliesített
j ogosult.
szolgá|tatásszerződésszerűpénzbeliellenértékére
(c)

l5. Egyéb kikiitések
15.l. A Vállalkozó teljesítésében.
a 15.2.pont szerintikivétellel- köteles közreműködni az
olyan abáI|a|kozó és szakember, amely a ktjzbeszerzésieliárásban résztvett a Vállalkozó
során minden
alkalmasságánakigazolásában.Vállalkozó köteles a Megrendeloneka teljesítés
olyan akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybevenni kívánt alvállalkozó
bevonását bejelenteni.amelyet az aján|atéhannem nevezett meg és a bejelentésselegyütt
nyilatkoznia kell arról is. hogy az általa igénybevenni kívántalvállalkozó nem áll a Kbt. 56. $
szerinti kizarő okok hatálya a|aÍt".
alvállalkozó)
|5.2. Az olyan alvállalkozó vagy szakember(a továbbiakbane bekezdésben:
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési e|járásbanrésztvett a Yá||a|koző alkalmasságának
tgazo|ásában,csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben
más alvállalkozó. ha a szerződéskötéstkövetően - a szerződéskötéskorelőre nem
látható ok következtében. beállott lényegeskörülmény' vagy az alvállalkozo bizonyítható
hibás teljesítése
miatt a szerzódéSvagy annak egy részenem lenne teljesíthetőa megjelölt
alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az ,íj a|vállalkozóval együtt is megfele| azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési e|járásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg.
15.3.Megrendelő aszerzódésteljesítése
napló adataia|apjánellenőrzi,hogy a
soránaz építési
jelen
pontban
teljesítésben
a
foglaltaknakmegÍblelőalvállalkozók vesznek-erészt.
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15.4. A Kbt. 125. s (4) bekezdésealapján a Megrendelő előírja a Vállalkoző számára
kötelezettségként,
hogy
a) aYáIla|kozó nem fizethet, illetve számolhat e| a szeruődésteljesítésével
összefüggésben
olyan költségeket'melyek a Kbt.56. $ (l) bekezdésk) pont1aszerinti feltételeknek
nem
megf-elelő társaság tekintetében merülnek Íbl, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelménekcsökkentésére
alkalmasak:
b) a szerződésteliesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetéta Megrendelő
számára megismerhetovéteszi és a Kbt. |25. s (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanulértesíti.
15.5.A szerződésesteljesítése
során a feleket kölcsönös együttműködésiés tájékoztatási
köteleZettSég
terheli.
|5.6. Az ajánlati terven vá|toztatnikizárő|ag az építési
naplóban történő bejegyzésés a
jóváhagyása
Megrendelő írásos
után lehetséges.
15.7, A Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájáru|ása esetén - előteljesítésre
jogosult.
15.8. Jelen szerződéstcsak kétoldalúana|áirt megállapodással- a Kbt. l32. $-ában
- lehet módosítani,kiegészíteni,
foglalt előírásainakmegfe1e1ően
megszüntetni.
16. Alkalm azandő j ogszabáIyok
16.1.A szerződésbennem szabályozottkérdésekben
a Ptk. ésa Kbt. vonatkozó rendelkezései
irányadók.
|6.2, A szerződő felek a jelen szerződésbőleredo vagyonjogijogvitáik esetére- a pertárgy
éftékétol
fiiggoen a SzékesfehérváriJárásbíróság,illetve a SzékesfehérváriTörvónyszék
kizárólagosilletékességét
kötik ki.
17. MelIékletek
l. számúmelléklet:ajánlattételi
felhívásésajánlatidokumentáció
2. számu melléklet:árazottköltségvetés
3' számu melléklet: felelősségbiztosítás
Pusztaszabolcs,
2013.április hő 22. nap
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