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amel-,. létrejott egyrészről Pusztaszabolcs Város Önkormányzata (2490 Pusztaszabolcs,

Velencei űt' 2.. képviscli: (|zonrpó lstván polgármester) mint Megrendelő (továbbiakban:

Megrendelő).

rrrásrészről Magyar Aszfalt Kft. (székhely: 8000 Székesf-ehérvár. SzekfŰr Gy. U.5.,

cég.|egyzék szám.. 0l-09-468764; képvisei i: F. örhécz Gábor) mint Vál lalkozó (

továbbiakban: Vá1lalkozó )

közott az a|ábbi feltételekkcl:

I. t\ szerződés tárgya
A Felek el ö l járóbarr r ögzítik. hogy a Mcgrendelő mint ajánlatkérő egyszerű

közbeszerzési eljárás lel i l lytatását koűően választotta ki a Vál lalkozó mint a.|ánlattevő

ajánlatát a szerzódés tárg1,át képezo nrunka elvégzésére. Ennek alapján a Megrendelő

megrencleli. a Vállalkoz(i peclig elvállalja Pusztaszabolcs Város területén a Viirtismarty

utca és a llársfa utca útópítési kivitelezési munkái elvégzését aZ, ajánlati

dokumerrtációban és al ' a. iánlattctcl i  felhívásban leírt módon' i l letve Í.eltételekkeI. (Az

ajánlati dokumentáció é; a,/ ' ajánlattéteIi felhívás je1en szerződés elválaszthatat1an

mel lékletét képez i . )

2. Vál lalkozói díj
2.1. A szerződőfelek a vál lalkozói díj összegét átalányösszegben hat.ározzákmeg,

A vá l la lkozó i  dí j  ö sszege: 11.241.155,-  Ft  +  ̂ o+'

azaz tizene gy m i l I i tí - kett ő szizne gyv cn e gy ezer - százőtv en ö t fo rin t + A F A.

2,2. Az' osszeg magában íbglalja a megvalósulás minden elokészítő. felvonulási

munkáját. a munkatíti let átl,etelét, a telj ls építést, a megvalósulási dokumentáció

elkészítését, díjak, i l letékck befizetését. a iótaltai i  és szavatossági munkák elvégzését, a

biztosítási ktittsjgeket. a sztikséges 
. ' 

közműfeltárások kö ltségeit. valamint a

szakÍ-el i ig1,eleti és köztcrt i lct használati díjakat.

2,3.  ̂ Vál lalkozó a2.1' ptlntban *.g1'u.á,.o7'oÍI áta1ányösszegen túlmenően egyéb díjra

nem tarthat igényt. kivór,c. ha a FJlek a 10.3. pont szerint pótmurrka elvégzésében

i1';':3':1- Jli'oou, 2. számir mellékletét képezi a Vállalko zo áIta| a közbeszerzési

cljárásbarr benyújtott ára,z'<'lLt költségvetés. amely anyag és dít bontásban tarÍa|mazza az

"gy., 
munkanemek mennyiségét és el lenértékét.

3. Fizetési feltételek
3.1. A vállalkozói dii a sr'crz,ődés tárgyát képező kivitelezési munka hibátlan teljesítését

kovetóen. egy részletbcn csedékes. 
"Á 

teljesítés elszámolása áta|ányélron történik' A

vállalkozói díjat a Megrerrclclő a Vállalkozó ieljesítését követően. pénzügyileg szabályosan

kiállított sz,ám'aellenébcn. átutalással egyenlíti li. a, vattulkozó a szám\a kiállítására a9.2.

nont szerinti átadáS-átvétclt li(jvctően jogosult.
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3,2, Fizetési határido: a számla kézhezvételétől számított |20 nap. A szám|ához a
Vál lalkozó csatolja a tel.jcsítés átvételéIől SZóló 9.2. pontban megjel ö lt - megrendelői
te l j c s ítési g azoIásÍ'.
3.3. A Megrendelo ezÚttort fcllratalnrazza a pénzÍbrgalmi bankszámlÉl1át vezetó oTP Bank
Nyrt'-t. hogy a Kbt. 305 $ (4) bekezdésében meghatározotÍ. feltételek teljesülése esetén
teIesítse a Vállalkoző álta| bcnyújtott azonnaIi beszedési megbízást.

4. A Vál la|kozó kötelezettsógci
4.I. Vál lalkozó aZ ágaz'a|' i  szabványok szcrinti első osztál-vú. i l letve a hatályos
.|ogszabályok. eseti előírások szerinti elso osztályÚr minőség tel|esítését vál lalja. kül önös
tekintettel az úti igyi el( iírástlkra. valamint az Űrtl igyi ágazati szabványokra és műszaki
előírásokra.
4.2. Vál lalkozó köteles a sl 'erződésben előírt és az MSZ előírásainak megfelelő
vizsgálatok (ellenőrzések. rnérések) leÍblytatására. Ezek eredményeit Vállalkozó a
műszaki átadás-átvétel során írásban átadja Megrendelő Észére.
4.3. A Vállalkozó köteles a íblhasználásra kerülő anyagok minoségi bizonylatait, tanúsításait
az átadás-átvételi dokurnentációhoz csatolni. A vállalkozó Í-eladata a mintavételi és vizsgálati
terv elkészítése' valamint arlnak jóváhagyatása a Megrendelővel.
4.4. A Vállalkozó a gyalogosok és a gépjármiivek részére köteles folyamatosan biztosítani a
balesctmentes közlekedés lcltóteleit. Enrrek érdekében köteles legkésőbb a munkálatok
megkezdéséig forgalomeltcrclósi és korlátolási tervet készíteni' és azl a Megrendelővel
írásbar.r jóváhagyatni. A Vállalkozó csak a jóváhagyott forgalomelterelési és korlátolási terv
birtokában kezdheti meg a murrkálatokat. A Vállalkozó köteles a szabványos forgalomterelő
és korlátoló elemeket alkalrriazni. illetve a közútra kerűlő törmeléket és fö|det eltávolítani.
4.5. Vállalkozó köteles a sa.iát tcvékenységéből származó kommunális és vcszélyes hulladékot
Íblyanlatosan összegyŰriteni és elkülönítetten kezelni. Köteles továbbá gondoskodni a
hulladékok elszállításár(ll. i1lctve azok előírásclk szerinti elhelyezésérő1. A veszé1yes
hulladékok elhelyezésél szárlllával kell igazolni' A Vállalkozó köteles a nrunkavégzés során
az építéssel összefüggő zaj. rczgés. por stb. szennYezodésekre vonatkozó előírásokat betar1ani.
4'6, A munkaterületen kiópített közművek üzemelnek. amelyek nyomvonalát a közmű
üzerneltetőkkel egyeztetr-ri ke ll. A szer.ződó felek a munkaterületen előforduló
közművezetékeket, illetve ftjld alatti kábelek nyomvonalát jól látható jellel közösen tűzik
ki. A földalatti közművckct a szakfelügyelet megrendelése mellett a kivitelező tárja
fel. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat kizárólag a közmű üzemeltetőkkel egyeztetve,
illetve engedélyeztetve . az á1taluk meghatározott t-eltételeknek megfelelően végezheti. Az
ezze| kapcsolatos költségck a Vállalkozót terhelik. A munkatertilet átvétele után a
Vál lalkozó te1jes kör i l  í 'clclősséggel tartozik a meglévő |étesítrnények. közművek
ál lapotáért. valamint a kcjztcrLi leten végzett munkák biztonságáért.
4.1, YáIla|kozó köteles a Szcrzodis tel iesítésót akadályozó valamennyi kör i ' i lményrol a
Mcgrer.rdelőt haladéktalarlLrl írásban órtcsítcrri és eg1,ben Iehetősége szerint saját
hatáSkörében eljárr-r i azok clhárítására.
4.8. Vál lalkozo az építés idc.je alatt építési naplót köteles vezelni magyar nyelven és azt az
építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóbejegyzésre jogosult neve:

Megrendelő részéről: Eclcs Szi lárd műszaki el lenor' l 'e 
l/Fax: 221321-893

Vállalkozó részéről: I]aloÍ]h Pé1er építésvezető
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A Megrendelő műszaki cl lcnore a mulrka r 'égzését bármikor megtekintheti, azonban a
rnűszaki ellenőr legalább [l napor'rként köteles ellenőrzést végezni és észrevéte\eit az
epítési  naplóba bejegyezrr i .
4.9, A Vál lalkozó a munkatcrületen ál landó nrűszaki képviseletet kel1. hogy biztosítson.
4.10. A Vállalkozó az őrzÍs és vagyonvédelenr f-eladatait saját költségén látja el, egyben
gondoskodik a tárolt anyagok. szerszámok őrzésérol is. Ezek esetleges e]tűnéséért'
megrongálódásáért a Megrcnclclőt semminemti felelősség nem terheli.
4. l1, A Vál lalkozó a7' ópítési munkára teljes körű felelősségbiztosítást köt. A
biztosításnak lrarmadik szcmélynek okozott károkra is ki kell terjedrri. A szerződés
megkötését követő 8 napon belül a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvény
nrásolatát a Megrendelő szirrr.rára átadni. A felelősségbiztosítási szerződés megkötése,
illetve a kötvény átadása a szerz'ődés lényeges feltételének minősül. amelynek megszegése
a szerz'(ldés azonnali hatál1'.ú Íclrnondására okot adó körülmény.
4.12. A Vál lalkozó dolgoz<ii rnurnkavégzésóvel kapcsolatos helyi szociál is feltételekről

k ö t e l c s  gondoskodn i .
4.13. Az eltakarásra kerti lő munkarészeket el l .edés előtt a Megrendelő megbízottja köteles
mennyiségileg és minősógi lcg el lenőrizni. E kcitelezettség teljesítése érdekében a
Vállalkozónak három nappal n'regelőzően kelI az elÍ.akarásra kerülő munkarész elfedésérőI
Megrendelo megbízott.iát tclcÍ-axon értesíteni. I]lfedés előtt a Megrendelő megbízottja és a
Vállalkozó együttesen kötclesek rögzíteni a munkarész mennyiségi és műszaki adatait. és
kötelesek a minőséggel kapcsolatban nyi latkozni.
4,14. A Vál lalkozó a közterület-foglalási és a kivitelezéshez szükséges egyéb
engeclélyeket (kivéte1 az építósi engedély) a munka rnegkezdéséig köte1es beszerezni.
4.l5' A Vállalkozó csalt a Megrendelő hozzájárulásával jogosult aZ a$n|ati
tervdokumentációtól eltérő rnÚiszaki mego1dás alkalmazására.
4'16. IIa az ajánlati tcrr 'clokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be. a
Vál|alkozó . '  a Megrendcl(i clőzetes tájékoztatása és jóváhagyása me|lett _ jogosult azonos
rerrcleltetésúi, műszakilag ilzolloS értékű anyagok beépítésére. A bcépítésre tervezett
anyagok mintáját a Vál lalktlztj clőzetesen bernr-rtatja a Megrendelőnek. Csak a Megrendelo
által cl lbgadott anyag. tcrt l lck ópíthető be'
4,1]. vá|Ialkozó beszerzósi. i| letve megvalósítási gondjaiból eredő esetleges minőségi.
lrasználati értéknövekedéscl< ncm módosíthatiák a vál lalkozói díjat'

5. A Megrendelő köte|ezettsógei
5.1. A Megrendelő munkatcrületet biztosít a Vál lalkoző részére legkésőbb 2010. március
1. nap.iáig. A Vá|lalkozó ki. ielenti. hogy a munkaterületet a tervdokumentációból és
hel.vszíni bejárással megismcrte. az e|végzendő munkákat, zavaró körtilményeket az
elvárl'rató gondossággal áttanulmányozt.a, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem
számolhat el. A munkatcrtilet átadásakor közösen felvett munkatertilet átadás-átvételi
jegyzőkönyv készi i l .
5,2. Megrendelo térítésnrcl lte Sen felvonulási területet biztosít a Vá1lalkozónak. A
Vállalkozó az épitkezés során f-elhasznált vizet és elektromos energiát a mindenkor
hatályos díjszabás szerirrt i tórítés el lenében veheti igénybe.

6. A szerződés te|iesítósónck helye
Pusztaszabolcs Város. VörösrnartY utca. Hársl-a utca.

7. Munkavédelem
Vállalkozó felelős a saját tcvókenységével összefüggő munka-. tűz-, és környezetvédelmi.
valamint más vonatkozó.iogszabályok és előírások betartásáért.

L*



8. Káresetek
8.1. Káre set beköve1kczósckor nrinden cSctben 1-raladéktalantrl jegyzőkönyvet kel l
felverrni. A jegyzőkönyv l.clr 'ótclénél jelen kel l lcnnie a károkozónak és a Vál lalkozonak
is. Anrennyiben nem tartózkodik a rnunkaterületen. i.gy a Megrendelő á|ta],
jegyzőkönyvben rögzítctt tórr;.ckre a jeg5,'zőkönr,r ' átvételét követő három napon belül a
Vállallrozó észrevételclrct tclret' Ennek elnrulasztása esetén a Megrendelo áItaI

. iegyzokönyvben rögzített tónyek a későbbiekben nem kérdójelezhetők meg.
8.2. Vál lalkozó koteles azotlnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fé| az ő teljesítésében
okozott károkat.

9. Tcljesítési határidő
9.1. A teljesítési határidő: a nrunkaterület Válla|koző részére történő átadását (5.1. pont)
követő 40 nap, azaz2070. ápri l is 10. napja.
9.2. A szerzodés akkor nlinőstil teljesítettnek. ha az e|végzett kivitelezési munkákat a
Megrendelő megbízottia a Vállalkozó rnegbízottjátő| a múiszaki átaclás-átvétel során -

f-enntartások nélkül átr,cszi, és azl jegyzőkönyvben igazolja. A szerződésszerű
teljesítéséről teljesítésigrrz<ll irs készül. ami a vál lalkozói díjról szóló számla kiál lításának
és benyúj tásának f 'eltételc.
9.3. A Megrenclelő vál lal. ja. hog1'ki.jel ö l i  megbízottját. aki teljes jogkörrel rendelkezik a
teljesítések nevében törtón(i i l tvéte lére. erről igazoláS átadáSára. valamint arra, hogy a
Vállalkozó számára a sz'erző<]és teljesítésével kapcsolatban bármely kérdésben
jognyilatkozatot tegyen" valamitrt az épitési naplóban vezetett bejegyzéseket a Megrendelő
nevében aIáirja.
9.4. Az átadás-átvételi el.|árás idopontjáról Megrendelőt legalább 15 nappal korábban
írásban kel l értesíteni.
9.5. A Vál lalkozó a nlÚiszaki átadáS.átvótel i . i l letve forgalombahelyezési eljáráson
meg.ieleno hatóságok. közrrlűválla1atok ny'ilatkozataiból eredő munkákat, amelyek az
errgedélyezési és kivitel i  tcrvcken szerepelnek. térítésmenteSen köteles eIvégezni.
9.6. Nern tagadható n1eg a/' átvitel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt. amelyek
kijavításával ' pótlásával.járó Inunkák a rendeltetésszerű használatot nem akadá|yozzák.
A Megrendelő megbízott.ja a Vál lalkozói készrejelerrtés alapján a műszaki átadáS-átvételi
eljárás lefolytatása cél.jábti l  a jogszabályokban megjelolt intézménycket. hatóságokat
kötelcs meghívr'r i . Az'ol: '  alr irI lalkozók meghívásáról. akiknek az cljáráson való jelenléte
sztikséges. a Vál lalkozó gondoskodik.
A Vál lalkoz'ó a mús,zaki átacláskor megvalósulási dokumentációt biztosít a Megrendelo
részére. és átadja a szükségcs rl ir 'roségi tanúsítványokat, szabványossági nyi latkozatokat.
A Megrendelőnek joga van a,l átvéte|i jegyzőkönyvben a hiányosságok megszüntetésére
vonatkozó határidőket nicg.| c lölni.
9,], A Felek rögzítik. hog-v a műszaki átadás-átvétel napjától szárnított egy év elteltével
utóÍ-elü|vizsgálati eljárásra kcrtil sor. amelynek keretében az e|végzett munkákat újból
meg kel l vizsgálni. Az utófclt i lvizsgálati eljárásra a Megrendelő írásban hívja meg a
Vállalkozót azza|^ hosv t1rvolnraradása az' eltárás lefolvtatását nem érinti.

10.  1. öbb letmunkao pótmunka
l0.l. A Vál lalkozó kötelcs clvégezni a
munkákat (többletmunka). tor,'ábbá azokat
nélkül a létesítmény rendcltctésszerűen nen-t
l0.2. .f öbbletmunkáért 

a Vál lalkor'o a 2.1.
tarthat igényt.

tervben szereplő. de a koltségvetésből hiányzo
a nrűszakilag sztikséges murrkákat is. amelyek
használható (pótmtrnka).
pont szerinti átalárrydíjon í-clül külön díjra nem

L.



10.3. Vál laIkoző pótrr 'runkát csak a Megrcrrdelő előzetes írásbeli megrendelés alapján
végezhet. i l letve köteles clvógezni egyeztetett határidore. I lyen rnegrendelés esetén a
Vállalkozó írásos kicgószít(i ajánlatot nyÚrjt be az a1án|atában szereplo kö ltségvetési
tételek l igyelembevételévcl. Anrennyiben Megrendelő a póta.|ánlat tartalmával egyetért,
Vá|lalkozó Megrende|őtől cg}. kiegészítő n.regbízást kap a munkák elvégzésére. A
pótmunka e1számolása az' e|r,égzést követő számlában esedékes.

11.  . Ió tá||ás
1 l .1 '  A Vá1 la lkozó jó tá l l ást  l ' á11a l  az e lső  osztá lyú rn inőségben. e1ső osztá lyú anyagbó l '
a terveknek és egyéb dokut-trcntumoknak. szabványokrrak és szabá|yz'atoknak megfelelő
módon. a rendeltetésszcrl i  használatra alkalmas munka elvégzéséért. I lnnek alapján a
Vállalkozó köteles az áIta|a lribásan végzetI rrrr'rnkák haladéktalan kijavítására vagy az
alkalmazott hibás anyagok cscrój ére.
11'2, A.;ótállás időtartarna 60 hónap. kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot
állapít meg. Ebben az csctben a jogszabályban rögzitett jótállási időtartam irányadó. A
jótállási idő kezdete az építmérly végleges átadás-átvételének napja.
l 1 .3. A Vál lalkozó a vál lalkozoi dij s%-ának megfelelo összegű jóteljesítési biztosítékot
köteles nyújtani a Kbt. 53. $ (5) bekezdés a) pont1ában foglaltak szerint. aZaZa biztosíték-a
Vállalkozó választása szerint teljesítliető aZ előírt pénzösszegnek a Megrendelő
barrkszámlá.iára történő bcl.izctósscl. bankgarancia biztosításával. biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kczcsségvá1lalást tartalmaz'ó kötelezvénnye1. A biztosítékot a
Vállalkozónak legkésőbb a r,irllalkozói díjról szóló sz,ám|a benyÍrjtásával egyidejűleg kell a
biztosítania. A VállalkozÁ tl,.ititcliesítési biztosítékot köteles a jelerr szerződés teljesítésétol a
1l.2' pont szerinti jótálláSi iclő |ejártáig folyamatosan Í-enntartani. A jóteljesítési biztosíték
elmaradása' megsztintetésc \,agy fenntartásár-rak elmul aszÍ'ása súlyos szerződésszegésnek
mirrosül a Vállalkozó részóről. amclynek következtében a Megrendelo jogosult a szerzódésÍ'
azonnali hatállyal felnronclani. valamint jogosult a 12.2, pont szerinti mcghiúsulási kötbérre.
illetőleg érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
1 1'4. Amennyiben a Vál lalkoz'o a jotá||ás alapján fennál ló kötelezettségeinek teljesítését
a Megrendelo erre vonatltr lz<i [elhívásának kéz|rezvételétől számított öt napon belül nem
kezdi meg, minden mcgkczcictt késedelmes nap után 50.000.- Ft késedelmi kötbér
Ílzetésére köteles.

l2 .  K ö tbér
12'1.  A Vá l la lkozó késcdc lnrcs te l jesítése esetén naponta 50.000.-  Ft  késedelmi  k ö tbér
megfizetését vál lalja. amcl1, a vál lalkozói díjból levonható.
|2.2. A Vállalkozó továbbá a szerződésben foglaltak te1jesítésének elmaradása esetén
rneghiúsulási kötbér ílzctósérc köteles. amelyrrck rnértéke a brtrttó vállalkozói d4 20%-a. A
teljesítés akkor rninősül nlcglr i[rsurltnak. ha a Vál lalkozó a mr'rnkaterületet az'5'1. pont szerinti
határidőben nem veszi át r'ag1' zlz átadás nap.iától szálnított 8 napon belül nem kezdi meg a
mtrnkát: továbbá. ha a tcljcsítósóre nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 nap
elteltével az e|őirt munkákkal nem készül el. A teljesítés meghiúsr-rlása esetén a Megrendelő
.|ogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
12.3. I{ibás teljesítés esetén a Vállalkozó a vállalkozoi d4 2Yo-ának megfelelő összegű hibás
teljesítési kötbér fizetésérc kötcles. amely a vállalkozói díj összegéből levonható.

13.  Egyéb k ik ö tések
13.1' A Vál lalkozó az á|ta|.a igérrybe vett alvál lalkozóért úgy felel. mintha a munkát
saját maga végezte volna cl.
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13.2.  A SZerZődéSes tc l . jcsítÓsc során a Í-e lekct  k ö l cs ön ös  együttmÚik ödós i
k ö te lezettség terhe l i .
13'3. Az ajánlati terven változtatni kizároIag az építési naplóban történő
Megrendelo írásos jóváhagyása után lehetséges.
13.4. A Vál lalkoző a Megrendelo előzetes hozzá4áru|ása esetén _

.iogosult.
l3.5. Jelen szerződés al1lírásának rrapján lép hatályba.
13 '6, Jelen szerződést csak kéto1dalúan aIáirt megá1lapodással lehet módosítani,
kiegészíteni, megszüntctt.t i .

1 4. Alkalm azandő i o gszabir|ytrk
l4. l . A szerződésben llcll-} s,zabá|yozotI kérdésekben a Ptk' vonatkozó rendelkezései
irányadók.
14.2. A szerződő f-elek a.jclctl szerződésből eredő vagyonjogi jogvitáik esetére * a pertárgy
értékétől függően a Szólrcsfehérvári Várclsi Bíróság. illetve a Fejér Megyei Bíróság
kizárólagos i l letékességét k(jt ik ki.

l5. Mellékletek
l. számú me|léklet: ajánlaltótc|i Í-clhívás és ajánlati dokumentáció
2. sz,ámu melléklet: árazotI költségvetéS
3. számú melléklet: felelőssó gbiztosítás

Pusztaszabolcs. 2010. január h(l 6. nap
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Megrendelo Vállalkozó
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