
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrei ött egyrészről Pusztaszabolcs Város Onkormányzata (2490
Pusztaszabolcs. Velencei u. 2.: adőszám: 1 5727 196-2-07, bankszámlaszám: I|736037 -

l 5 3 6 l 844.00000000, képvisel i: Csányi Kálmán polgármester. címe: 2490
Pusztaszabolcs, Velencei út 2') mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről NOBLE Mérntiki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 41., cégjegyzékszám: 07-09-010413; adószám:
|3292887 -2-07. bankszámlaszám: 1|736068-20008141-00000000. képvisel i: Nemes
Lász|ő ügyvezető, címe: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca utca 4l.) mint Vállalkozó (
továbbiakban: Vál1alkozó )

között az a|ábbi feltételekkel:

|. Aszerződés tárgya
Szeruődó felek el ö l járóban rögzítik. hogy a Megrendelő mint ajánlatkérő a KDoP-
3. 1 . 1/C- 1 2-2012-007 . azonosító számu, ., Pusztaszabolcs t,árosi .íunkcióiónak .fbjlesztése,,
című projekt kapcsán hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás leÍblytatását
követően választotta ki a Vállalkozó mint aiánlattevo iján|atát a szerződés tárgyát
képező építési beruházás elvégzésére. Ennek alapján a Megrendelő megrendeli. a
Vállalkozó pedig elvállalja Pusztaszabolcs város területén játszőtér és pihenőpark
építésének elvégzését az aján|ati dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban leírt
módon. illetve Í.eltételekkel. (Az ajánlati dokumentáció és az ajánlattételi felhíVás jelen
szerződés eIválaszthatatlan mellékletét képezi.)

2. Vál lalkozói díj
2'1. A sz'erződő felek a vál lalkozói díj összegét átalányösszegben határozzák meg a
VálIalkozó á|ta|beárazott és a közbeszerzési eljárásban benyújtott költségvetés alapján.

A vállalkozóli clíj összege: 24.292.82I,- Ft + ÁFa,
azaz huszo n n é gy m i l l i ó - ke tt ő s z ázki| en cv e n ke tt ő ez e r - n y o l c s z á z h u s z o n e gy fo r i n t +
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2.2. Az összeg magában Íbglalja a megvalósulás minden előkészítő' felvonulási
mrrnkáját, a munkaterület át\.ételét. a teljes építést, a kivitelezéshez szükséges további
tervek. a megvalósulási doktrnrentáció elkészítését, díjak, i l letékek beÍlzetését' a jótál lási
és szavatossági munkák elr.égzését, a biztosítási kö ltségeket' a szükséges
közműfeltárások kö ltségeit. a szükséges forgalomelterelési, valamint a szakfelügyeleti és
közterület használati díjakat.
2.3. Yá||alkozó a 2'1. pontban meghatároZotI" áta|ányösszegen túlmenően egyéb díjra
nem tarthat igérryt, kivéve. ha a Felek a 10.3. pont szerint pótmunka elvégzésében
állapodnak meg.
2.4. Je|en szerződés 2' számu mellékletét
eljárásban benyújtott árazott kö|tségvetés,
mennvisését és el lenértékét.

képezi a Vál lalkoző á|ta| a közbeszerzési
amely tarÍa|mazza az egyes munkanemek



2.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi f-edezetével rendelkezik. amely részben a KDoP-3.1.1/C-12-2012-
007. azonosító számú, ., Pusztaszabolcs városi funkció.1iinak .fejlesztése,' című projekt
keretében elnyert támogatásból kerül biztosításra.

3. Fizetési feltételek
3.1. A vállalkozói drj egy részletben esedékes. A vállalkozói díjról összesen 1 db számla
nyújtható be.
A számla a szerződés tárgyát képező munkák l}}oÁ-ának teljesítését követoen állítható ki'
amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen' hiánytalanul
elvégzésre és készre jelentésre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a
teljesítésigazo|ást, amelyet a végszámlához mellékelni kell (100%-os készültségi fok).
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|rri kell a számlához. A teljesítésigazolás kiállításának
feltétele a számlához kapcsolódóan jelen szerződésben meghatározott feladatok te|jeskörű
elvégzése és dokumentálása. n-rűszaki ellenőr által tör.ténő igazo|ása, valamint a
dokumentumok átadása a Megrendelőriek. és azok Megrendelő általi elfogadása. Amennyiben
ezen dokumentumok bármelyike r-rem alkalmas a Í-eladat teljesítésének igazo|ására, úgy
Megrendelo a Vállalkozothatáridő tűzésével hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben Megbízott
a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
3.2. Fizetési határidő a 30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. $ (l) bekezdés d) és g)
pontja szerinti ellenszolgá|tatások, azaz a fővállalkozoi és az alvál1alkozói ellenszolgáltatás
esetében egyaránt 30-30 nap a szám\a benyújtásától szánrítva - a 3,3. pontban foglaltak
Íigyelembevételével. A számlákhoz a Vállalkozó köteles csatolni a teljesítés átvételéről
szóló - 3.1. pont szerint kiál lított - megrendelői teljesítésigazolást.
3'3. A vállalkozói díj kiegyenlítése a 30612011. (XII.23.) Korm. rende|et l4. $-ában előírtak
szerint tör1énik. Ennek alapján a Válla|kozó legkésőbb az adott számla alapjául szo|gáló
teljesítés elismerésének időpondáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrende|o részére, hogy o,
valamint az á|ta|a a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora cisszegre jogosultak
az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen
számláikat. A Vállalkozó a te|esítés elismerését követően jogosult szám|át kiállítani a
Megrendelő felé. A vállalkozói teljesítés e|lenértékét a Megrendelő további 30 napon belül
átutalia a Vállalkozónak.
3.4. Amennyiben egy adott hónapban a Vállalkozó által kiállított szám|a (számlák) összege
meghaladja a nettó 200.000.- Ft-ot. úgy a szám|a (számlák) kiegyenlítésére csak az adőzás
rendjérő1 szóló 2003. évi XCII. törr,ény 36lA. $-ának megfeleloen kerülhet sor.
3.5. A 2007. évi XXVII. törl'érry' (Afatv.) 142. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján a Megrendelő
nyilatkozik, hogy a je|en szerzodés alapján teljesítendő szolgáltatáS nem építési hatósági
engedélyköteles, erre tekintettel aberuházáS nem tar1ozik a fordított adófizetés hatáLya a|á.

4. A Vállalkozó kötelezettségei
4.1 . Vállalkozó aZ ágazati szabványok szerinti első osztályú, illetve a hatályos
jogszabályok, eseti eloírások szerinti e1so osztályú minőség teljesítését 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 írásban áÍadja Megrendelő részére.
4.3. Vállalkozó köteles a Í-elhasználásra kerülo anyagok minőségi bizonylatait' tanúsításait
az átadás-átvételi dokumentációhoz csatolni. A vállalkozó feladata a mintavételi és
vizsgálati terv elkészítése, valamint annak jóváhagyatása a Megrendelővel.
4.4.Yá||a|koző a gyalogosok és a gépjárművek részére köteles Íblyamatosan biztosítani a
balesetmentes közlekedés feltételeit. Ennek érdekében köteles legkésőbb a munkálatok
megkezdéséig forgalomelterelési és korlátolási tervet készíteni, és azt a Megrendelővel
írásban jóváhagyatni. A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomelterelési és 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. Vál lalkozó köteles a saját tevékenységéből szátmaző kommunális és veszélyes
hul]adékot folyamatosan összegyűjteni és elkülönítetten kezelni. Köteles továbbá
gondoskodni a hulladékok elszállítáSáról, illetve azok e|óírások szerinti elhelyezéséről. A
veszélyes hulladékok elhelyezését szám|áva| kel l igazo1ni. A Vál lalkozó köteles a
munkavégzés során aZ építéssel összefüggő Zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre
r,'onatkozó előírásokat betartani.
4.6. A munkaterületen kiépített közmr"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 megrendelése mellett - a kivitelező t.árja
fel. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat kizárólag a közmű üzemeltetőkkel egyeztetve,
illetve engedélyeztetve. az á|ta|uk meghatározott feltételeknek megfe1elően végezheti. Az
ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvétele után a
VálIalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a meglévő létesítmények' közművek
állapotáért, valamint a közterületen végzett munkák biztonságáért.
4.7. Yá||alkozó köteles a szeruődés teljesítését akadályoző valamennyi körülményről a
Megrende1őt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját
hatáskörében eljárni azok elhárítására.
4.8. Vál lalkoző az építés ideje alatt építési naplót köteles vezetni magyar nyelven és azt az
építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóbejegyzéste j ogosult neve :

Megrendelő részéről: Édes Szi lárd múszaki el lenőr
Tel/fax : 06 120 I 992 -7 248

Vállalkozó részéről: Jónás József felelős műszaki vezető (MV-Ep/A-B-51342)

A Megrendelő műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti, azonban a
műszaki ellenőr legalább 8 naponként köteles ellenőrzést végezni és észrevéÍ'e|eit az
építési naplóba bejegyezni.
4.9. A Vállalkozó a munkaterületen állandó műszaki képviseletet kell, hogy biztosítson.
4.l0. A Vál lalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját kö|tségén látja el, egyben
gondoskodik a táro|t anyagok, szerszámok őrzésérol is. Ezek esetleges eltűnéséért,
megrongálódásáért a Megrendelőt semminemű Í-elelősség nem terhe1i.
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4.11. A Vál lalkozó az építési munkára teljes körű fe|elősségbiztosítáSt kot, amelynek
káreseményenként min. 10.000.000'- Ft összegtí Í-edezetet kel l biztosítania. A
biztosításnak harmadik személynek okozott károkra is ki kel l terjedni. A szerződés
megkötésének napjáig a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvény másolatát a
Megrendelő számára átadni. A felelősségbiztosítási szerződés megkötése' fo|yamatos
fenntartása, illetve a kötvény átadása a szerződés lényeges Í-eltételének minősül' amelynek
megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondására okot adó körülmény.
4.I2. A Vál lalkozó dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociál is feltételekről
köteles gondoskodni.
4.|3. Az eltakarásra kerülo munkarészeket elfedés elott a Megrendelő megbízottja köteles
mennyiségileg és minőségileg el lenőrizni. E kötelezettség teljesítése érdekében a
Vállalkozónak három nappal megelőzően kell az e|takarásra kerülő munkarész elfedéséről
Megrende|ő megbízottját telefaxon értesíteni. Elfedés elott a Megrendelő megbízottja és a
Vál lalkozó együttesen kötelesek rögzíteni a munkarész mennyiségi és műszaki adatait, és
kötelesek a minőséggel kapcso1atban nyi latkozni '
4. l4. A Vál lalkozó a közterti let-fogla|ási és a kivitelezéshez szükséges egyéb
engedélyeket a munka megkezdéséig köteles beszerezni.
4.l5. A Vál lalkozó csak a Megrendelő hozzájáru|ásával jogosult az ajánlati
t erv dok um entác i ótó 1 e ltéro múszaki me go l dás a|kalmazásár a.
1.16. Ha az aján|ati tervdokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be, a
Vállalkozó - a Megrendelő előzetes tfiékoztatása és jőváhagyása mellett jogosult
azonoS rendeltetésű' műszaki1ag azonos értékű anyagok beépítésére' A beépítésre tervezett
an1'agok mintáját a Vállalkozo előzetesen bemutada a Megrendelőnek. Csak a Megrendelo
által elfogadott anyag, termék építhető be.
4.17. yá||a|koző beszerzési, i l letve megvalósítási gondjaiból eredő esetleges minőségi,
használati értéknövekedések nem módosíthatják a vállalkozói díjat.
4.l8. A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a
Megrendelo területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
fe|haszná|ási jogot szeÍez. Megrendelő jogot szerez az esetleges alkotás(terv) átdolgo zására'
4'l9. Megrendelő tájékoztatja aYá|la|kozót, hogy a műszaki leírásban' illetve költségvetési
kiírásban szereplo eszközök, anyagok, eljárások márka.ie|zésének, típusának. gyártmányának
stb. megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása miatt került Sor. a megnevezés csak a Íárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt. az qán|atkérő azokkal egyenértékű eszközt, anyagoÍ..
eliárást elfogad.
4.20. Az építési beruházással érintett ingatlanon a kivitelezés időtartama alatt három
alkalommal, hétvégi időpontban óvodai. illetve egyházi rendezvényre kerül sor, amelyek
várható időtartama 2-3 őra. A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a munkavégzését úgy
megszervezni, hogy ezen rendezvények zavaft"a|anul megtarthatóak legyenek; továbbá köteles
biztosítani, hogy a teljesítés helyszíne melletti műfiives pá|ya folyamatos használhatósága
biztosítva legyen a kivitelezés teljes időtar1ama alatt.

5. A Megrendelő kötelezettségei
5.1' A Megrendelő munkaterületet biztosít a Vál lalkozó részére legkésőbb a jelen
szerzodés hatá|yba lépését követő l5. napon. A Vá|lalkozó kiIe|enti, hogy a
munkaterületet a tervdokumentációból és helyszíni bejárással megismerte^ az elvégzendo
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munkákat. zavarő körü|mény'eket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre
hir.atkozva többletköltséget nem számolhat el. A munkaterület átadásakor közösen Í-elvett
munkaterület átadáS-átvételi jegyzőkönyv készül.
5.2. Megrendelő térítésmenteSen felvonulási területet biztosít a Vállalkozőnak. A
Vállalkozó az építkezés során felhasznált vizet és elektromos energiát a mindenkor
hatályos díjszabás szerinti térítés ellenében veheti igénybe.

6. A szerződés teljesítésének helye
Pusztaszabolcs. 1l63 hrsz. A helyszín pontos meghatározását az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.

7. Munkavédelem
Vállalkozó felelos a saját tevékenységével összefüggő munka-. tűz-, és kornyezetvédelmi,
valamint más vonatkozo jogszabályok és e1oírások betartásáért.

8. Káresetek
8.l. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzőkcinyvet kel l
felvenni. A jegyzőkön1.v felvéte|énél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozőnak
is. Amennyiben nem tartózkodik a munkaterü|eten, úgy a Megrendelő á|ta|
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő három napon beltil a
Vá1lalkozó észrer'éte1eket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrende1ő á|ta|
jegyzőkönyvben rogzített tények a késobbiekben nem kérdőjelezhetok meg.
8.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fé| az ő teljesítésében
okozott károkat.

9. Teljesítési határidő
9.l. A teljesítési határidő: munkaterü|et átadását követo 40 nap.
9.2. A szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha az e|végzett kivitelezési munkákat a
Megrendelő megbízottja a Vállalkozó megbízottj átő| a műszaki átadás-átvétel során *
fenntartások nélkül átveszi, és ezt jegyzőkönyvben igazo|ja. A szerződésszerű
teljesítéséről teljesítésigazolás készül, ami a vállalkozói díjról sző|ő számla kiállításának
és benyújtásának feltétele.
9.3' Az átadás-átvételi eljárás időpontjáró| Megrendelőt legalább 15 nappal korábban
írásban kel l értesíteni.
9.4. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi, illetve forgalombahelyezési eljáráson
megieleno hatóságok. közművállalatok nyilatkozataiból eredő munkákat térítésmentesen
köteles elvégezni.
9.5' Megrendelő megbízott.ia a Vállalkozói készrejelentés alapján a műszaki átadás-
átvételi eljárás lefolytatása céljábó1 a jogszabályokban megjelölt intézményeket,
hatóságokat köteles meghívni. Azon a|vá||a|kozók meghívásáról, akiknek az eljáráson
való jelenléte szükséges' a Vá1lalkozó gondoskodik.
A Vállalkoző a mtiszaki átadáskor megvalósulási dokumentációt biztosít a Megrendelo
részére. és átadja a szükséges minőségi tanúsítványokat, szabványossági nyilatkozatokat.
Megrendelőnek joga yan az átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok megszüntetésére
vonatkozó határidőket mesi elölni.

{



9.6. Felek rögzítik. hogy a műszaki átadás-átvétel napjától számított egy év elteltével
utófelülvizsgálati eljárásra kerül sor" amelynek keretében az e|végzett munkákat újból
meg kell vizsgálni. Az utófelülvizsgá|ati eljárásra a Megrendelő írásban hívja meg a
VállalkozóÍ" azza|. hogy távolmaradása az eljárás lefolytatását nem érinti.

10. Többletmunka, pótmunka
10.l' A Vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplo. de a költségvetésből hiányző
munkákat (több1etmunka). továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is. amelyek
nélkül a létesítménv rendeltetésszerűen nem használható (pótmunka).
10.2. Többletmunkáért a Vállalkozó a2.1. pont szerinti átalánydí|on Í-elül külön díira nem
tarthat igén1.t.
10.3. Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő elozetes írásbeli megrendelés alapján
végezhet, iI letve köteles elvégezni egyeztetett határidőre. I lyen megrendelés esetén a
Vállalkozó írásos kiegészítő a.iánlatot nyújt be a közbeszerzési a.iánlatában szereplő
kciltségvetési tételekre tekintettel. A Vállalkozó a pótmunka elvégzésére nem határozhat
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 elszámolás a az elvégzést követő szám|ában esedékes.

1 1.  Jó tá l l ás
l1 .1.  A Vá l la lkozó. i ó tá l l áSt  vá l la l  az e lső  osztá lyú minőségben, e lső  osztá lyú anyagbó l .
a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabványoknak és szabá|yzatoknak megfelelő
módon. a rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas munka elvégzéséért' Ennek alapján a
Vállalkozó köteles az á|ta|a hibásan végzett munkák haladéktalan kijavítására vagy az
alkalmazott hibás anyagok cseréjére.
11.2. A jótállás idotartama 60 hónap, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb idotartamot
á||apít meg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzitett jótállási időtartam irányadó. A
iótálláSi idő kezdete az épitmény végleges átadás-átvételének napja.
1l.3. A Vál lalkozó a nettó vál lalkozói díj SoÁ.ának megfele|ő összegű jóteljesítési.
illetve jótállási biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126. $ (6) bekezdés a/ pontjában
foglaltak szerint, azaz a biztosíték - a Vállalkoző vá|asztása szerint - teljesíthető az eloír1
pénzösszegnek a Megrendelo bankszámlájára tör1énő beÍizetéssel. bankgarancia
biztosításával. biztosítási szerződés alapján kiál1ított - készfizető kezességvállalást 1artalmaző
- kötelezvénnyel' A biztosíték összege a végleges műszaki átadás-átvétel időpontjáig
biztosítékul szolgál arra. hogy a Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet a jelen szerződésben
és a vonatkozó jogszabályokban |oglaltak szerint teljesítse fióteljesítési biztosíték).
Amennyiben a teljesítés ezen előírásoknak nem felel meg. úgy a Megrendelo jogosult a
biztosíték terhére a szükséges munkákat elvégeztetni. illetve érvényesítheti a biztosíték
terhére a Vállalkozóval szemben fennálló kötbérköveteléseit is. A végleges műszaki átadás-
átvételt követően a biztosíték a Vállalkozót terhelő jótállási kötelezettségek teljesítésének
biztosítékául szolgál (ótállási biztosíték)' Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget jótállási
kötelezettségeinek, úgy a Megrendelo a biztosíték terhére jogosult iótál1ási igényeit
érvényesíteni, illetve érvényesítheti a biztosíték terhére a Vállalkozóval szemben fennálló
kötbérkövete|ését is.
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l 1.4. A .|óteljesítési. illetve jótállási biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg kell a Megrendelő részére biztosítania. A Vállalkoző ajóteljesítési,
ilIetve jótállási biztosítékot köteles a ielen szerződés megkötésétől a 11.2. pont szerinti
.|ótállási idő lejártáig folyamatosan fenntar1ani. A biztosíték elmaradása, megszüntetése vagy
fenntartásának elmulasztása súlyos szetződésszegésnek minősü| a Vállalkozó részérő|,
amelynek következtében a Megrendelo jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
valamint jogosult a |2.2. pont szerinti meghiúsulási kotbérre, illetoleg érvényesítheti a kötbért
meghaladó kárát'
11.5. Amennyiben a Vál lalkoző a jőtá|lás alapján fennál ló kötelezettségeinek teljesítését
a Megrendelő erre vonatkozó felhívásánakkézhezvételétől számított öt napon belül nem
kezdi meg, minden megkezdett késedelmes nap után 50.000,- Ft késedelmi kötbér
fizetésére köteles.

12.  K ö tbér
|2.1' A Vál lalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a nettó vál lalkozói díj 0,4%-
ának megfelelő összegű. de legf.eljebb a nettó vállalkozói dij 5oÁ-ának megfelelő osszegű
késedelmi kötbér megfizetését \'ál lalja. amely a vál lalkozói díjból 1evonható.
12'2. A Vállalkozó továbbá a szerződésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozói dij 5%-a. A
teliesítés különösen akkor minősül meghiúsultnak' ha a Vállalkozó a nrunkaterületet az 5.1.
pont szerinti határidoben nem veszi át vagy az átadáS napjától számított 8 napon belül nem
kezdi meg a munkát; továbbá, ha a teljesítésére nyitva á11ó határidő utolsó napjától számított
30 nap elteltével az e|óífi. munkákkal nem készül el. A teljesítés meghiúsu|ása esetén a
Megrendelo jogosult a szerződéstő| azonna|i hatállyal elállni.
12.3. Hibás teljesítés esetén a Vállalkoző naponta a vállalkozói díj O"2oÁ-ának megfelelo
összegű. de legfeljebb a nettó vál lalkozói d|1 S%.ának megfelelő összegű hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles mindaddig, amíg a teljesítés hibáva| érintett részét ki nem javítja. A
hibás teljesítési kötbér összege avál|a|kozói díj összegéből levonható.

13. Hatályba lépés
.Ielen szerződés aláírásának napján lép hatályba'

14. Megszűnés
14.1 . A szerződés az a|ábbi módokon szűnhet meg:

(.a) szerződésszerű telj esíté ssel ;
(b) a szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásával;
(c) a szerződés Vállalkozó általi rendkívüli Í-elmondásával;
(d) közös megegyezéssel.

14.2. Megrendelő a jelen szerzodést rendkívüli felmondással megszüntetheti külön<jsen akkor,
ha az a|ábbi események bármelyike bekör,etkezik:

(a) a Vállalkozó csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez
maga ellen, fizetésképtelenné válik vagy jogerős bírósági végzés születik
fe l számo lásáról, ill ető l eg vál lalkozói engedélyét vi sszavonj ák, vagy vi sszaadj a;

(b) Vállalkozó bármely lényeges kötelezettSégének súlyos megszegése;
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(c) a Vállalkozo szerződéses kötelezettségeit késedelmesen teljesíti. amennyiben a
késedelem meghaladja a l5 napot. és a felek által a teliesítésre megállapított
póthatárido is eredménytelenül telik le.

l4.3. A Íblmondási jog gyakorlása előtt a Megrendelő írásban felszólída a Vállalkozőt' a
szerződésszegő állapot. illetve ok orvoslására és/vagy magyarázat adására. Ha a Válla|koző a
felszólítás kézhezvételét ktjvető 15 (tizenöt) napon belül ennek nem tesz eleget, nem ad
megfelelo magyarázatot vagy nem orvosolja a szerzódésszegő magataftást' a Megrendelő a
Vállalkozóhoz címzett ajánlott levélben a szerzódést azonnali hatállyal felmondhatja. A
felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokait.
14.4. A je|en szerződés Vállalkozónak felróható okból történő felmondása esetén Megrendelő
jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kártérítéSi szabá|yai szerint megállapított kárának
megtérítésére is.
14.5. A Kbt' 125. $ (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani akkor is - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi" hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátáSáról gondoskodni tudjon - ha
a) aYá||a|kozóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rende|kező gazdasági
társaság' amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a Yá||alkozó közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem Í-elel meg a Kbt. 56' $ (l) bekezdés k1 pontjában meghatározott
fe1tételeknek.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkoző a szerződés megszűnése előtt már teliesített
szolgá|tatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére j ogosult.

l5. Egyéb kiki itések
15.l. A Vállalkozó teljesítésében. a 15.2. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az
olyan abáI|a|kozó és szakember, amely a ktjzbeszerzési eliárásban részt vett a Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelonek a teljesítés során minden
olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó
bevonását bejelenteni. amelyet az aján|atéhan nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyilatkoznia kell arról is. hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. $
szerinti kizarő okok hatálya a|aÍt".
|5.2. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó)
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési e|járásban részt vett a Yá||a|koző alkalmasságának
tgazo|ásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkozó. ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem
látható ok következtében. beállott lényeges körülmény' vagy az alvállalkozo bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szerzódéS vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a 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 aszerzódés teljesítése soránaz építési napló adatai a|apján ellenőrzi, hogy a
teljesítésben a jelen pontban foglaltaknak megÍblelő alvállalkozók vesznek-e részt.
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15.4. A Kbt. 125. s (4) bekezdése alapján a Megrendelő előírja a Vállalkoző számára
kötelezettségként, hogy
a) aYáIla|kozó nem fizethet, illetve számolhat e| a szeruődés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket' melyek a Kbt.56. $ (l) bekezdés k) pont1a szerinti feltételeknek nem
megf-elelő társaság tekintetében merülnek Íbl, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak:
b) a szerződés teliesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetové teszi és a Kbt. |25. s (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

15.5.A szerződéses teljesítése során a feleket kö lcsönös együttműködési és tájékoztatási
köteleZettSég terheli.
|5.6. Az ajánlati terven vá|toztatni kizárő|ag az építési naplóban történő bejegyzés és a
Megrendelő írásos jóváhagyása után lehetséges.
15.7, A Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájáru|ása esetén - előteljesítésre
jogosul t .
15.8. Jelen szerződést csak kétoldalúan a|áirt megállapodással - a Kbt. l32. $-ában
foglalt előírásainak megfe1e1ően - lehet módosítani, kiegészíteni, megszüntetni.

1 6. Alkalm azandő j ogszabáIyok
16.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései
irányadók.
|6.2, A szerződő felek a jelen szerződésből eredo vagyonjogi jogvitáik esetére - a pertárgy
éftékétol fiiggoen a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvónyszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. MelIékletek
l. számú melléklet: ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció
2. számu melléklet: árazott költségvetés
3' számu melléklet : felelősségbiztosítás

Pusztaszabolcs, 2013. április hő 22. nap e\
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