vÁrr,arrozÁsr sznnzólns
Amely létrejött egyrészröl a Tisza sándor polgármester által képvi
alatti székhelyű, Vaj a Város önkormány zata, mint Megrendelő,
50200016_00000000, adószáma: ] 573257B_2_15),továbbiakban Me
Gyula ügyvezető által képviselt lll2.Budapest, Tarkő úca34lb. székhelyű, 4700 Mátésza|ka,MŐriczZs,
a: 0I 09 065478
ti 1,oz.áephelyű, viaaúru Mérnöki és Kereskedelmi Szotgáltató Kft. (
2308-51100005,
adószáma: 10367285-2-43 (Pén{orgalmi jelzőszá ru: CíB Bank Zrt,:
feltételekkel
alábbi
az
helyen
és
napon
alllirott
az
között
mint vállalkozó, továbbiakban vállalkozó
:

1.)

A Szerződés tárgya:

a
ajánlattételi feli'ivásban, az ajánlattételi dokumentációban, az általános szerződési feltételekben,
minőségi
előír1
az
és
tartalom
műszaki
műszaki leírásban és tervdokurnentációban meghatározott
követelmények szerint
a vajai Tulipán bölcsőde kialakításának építésiés járulékos munkáinak elvégzése
az éwénj,benlévő szabványok, valamint műszaki előírások és irányelvek betartásával.

AL

2.)

Vállalkozői díj

válla|ja, hogy a dokumentációban és általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi
árképzésre, minőségi ktiveielményre vonatkozó feltételt vállalva a szerződés 1.) pontjában meghatátozott

A Vállalkoző

létesítményta meghatáro zott műszakitartalommal, minőségben és a vállalt határidóre

121.000.000.-Ft,

nettó

vállalkozói díj:
Mindösszesen:

121.000.000. forint.

azaz: egy szénhuszonegymillió Ft. forint,
rőgzített áron elvégzi, a felvonulási és ideiglenes melléklétesítményekköltségét, a szakhatósági felÜgYelet
költségét, valamint minden egy éb a kiviteleze ssel kapcsolatos költsé get.

Vállalkoző fenti áron felül többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet.A vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy az aján|atáhoi csatolt költségvetési főÖsszesítóben szerePlő valamennYi
bármilYen, a
tételesen megadott árhoz az qűt"ttetél felhívásban szereplő teljesítésihatáridóig kÖti magát

A

jelen szerződéssel összeftiggő

egymás közötti

elszámolás során,

ajénlatkérő páIyázatot nyújtott be. Előleg igényléséneklehetősége: a
+tíotr. [.zs.; Kormányren-delet 57. §llb) alpontja alapjan a szerződés elszámolható összegének
30 yo-a erejéig. Az Ajinlattevő a Kbt. 130. § előírásainak megfelelŐen (25%o-os, 50oÁ-os 70%-os
teljesítésÓseÚ"; j at rész-, és egy végszámla benyújtásara jogo5ult. (A végszámla
kiúocsátásának feltétele a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárása.) Vállalkozó kÖteles visszafizetni
az előIeget, amennyib en azt nem rendeltetésének megfelelően hasznáIta fel, továbbá az elŐIeg
fe1hasziáIásával legkésőbb a végszárnla benyújtásáig Ajanlattevő köteles elszámolni. Az elŐleg
ö s sze ge le gké sőbb a v é gszámlából levonásra kerül.

A

pénzügyi fedezetre

az

A

az
teljesítésigazolás alapján benyújtott számlák a Megrendelő által történő teljesítésigazolás után
YdW
szerint,
(3)
bekezdése
130.
§
ajánlatkérő á|tzlikézheziételetől számított 30 napon belül a Kbt.
aivállalkozó igénybevétele esetén - a 306120ll. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában előírtaknak
megfelelően, u-vállutkozó CIB Bank Zrt banknál vezetett 10700402-24522308-5\100005 sz. számlájára
vonatkozó
átutalással kerülnek kiegyenlítésre a szállitói finanszírozás szabályai szerint figYelemmel a
jogszabályi rendelkezéseúe: Kbt., 4lz01I.(I.28.) Kormányrendelet,30612011. (XII.23.) Kormányrendelet,
a rut. tio-t:l. §-ban meghatározott feltételek aszerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagY
eltérően állapodtat meg. Alkalmazandő azadőzás rendjéről szőlő2003. évi XC[. tv, 3614 §-a,

í-\t-

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti, építésrevonatkozó szolgáltatás az Általános
éviCXXVI.tv. 142.§. alapjánafordított adőzáshatályaalátartozik,iPJa
ForgalmiAdóról
"rótazool.
."o[áltutá. teljesítéséhezkapcsolódő számlábannem szerepel átháritoít adő, azt Megrendelő számítjafel.
3.) Határidők:
3.1.) A Megrendelő aYálla|kozőrészére a munkaterületetátadjaavállalkozási
napon belül.

szerződés alálrását kÖvető
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szerződés időtartama/ a teljesítéshatárideje: Az építésiberuházás kerÜljÖn befejezésre 2013.
szeptember 30. napjáig, melybe nem számít bele a műszaki átadás-átvételi eljrárás, amelYet legkésőbb 30
napon belül be kell fejezni.
3.2.)

4.)

A

A jótállási szavatosságiidő

Vállalkozó a kötelező alkalmassági időn belül általánosságban 3 év, a szobafestŐ- és mázoló munkára 1 év
teljes köni jótállást vállal. Vállalkozó a műszaki átadás-áúétel napjától számított legalább a Ptk 308.§-ban
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági
ttltqss Bvtvl-Bp1,1-KM-MEM-BKM együttes rendeletben előirt szavatossági kötelezettség
terheli, amely valamennyi elkészült építményrevonatkozik.
és-a"

"gyes
idejérői-szóto
5.)

Az ÉpítésiNaplóba bejegyzésre jogosult személyek meghatározása
yállalkoző részéről:
Név: Erdei György
Cím 47 00 . Mátészalka, Mőricz Zsigmond űt I02.
Telefon: 441502-710
Telefax: 44l502-711
Megrendelő részéről:
Név: Királyfalvi Ferenc

Cím: 4400. Nyíreryháza,

Szántő Kovács János utca 20.

Telefon: 42-460-032
Telefax: --6.)

A Szerződés részétképező dokumentumok:
1. Ajránlattételi felhívás
2. Ajánlati dokumentáció és mellékletei
3. Általános szerződési feltételek

Szerződő felek jelen szerződés a|áirásával egyben kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy

a

fenti

dokumentumokban foglaltakat magukra nézve kötelezónek tekintik.
7.) Felelős műszaki vezető:

Név: KálnásiLászlő

Cím: 4700.

F

Telefon:
Telefax:

8.)

Mátészalka, Móricz Zsigmond űt I02,

elelő s Műszaki Y ezetői Névj e gyzékéneka szitma,.

I0

I21

44l50Z-1I0
441502-7II

Vállalkozó kijelenti, hogy

- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszefi.iggésben olyan költségeket, melYek az 56. §
(1) bekezdé s k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaságtekintetében merülnek fel, és melYek a
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajránlatkérő számára
"r"rLődé"
megismerhetővé tószi és a Kbt. ris. (5) bek. szerinti ügyletekről az aján|atkérót haladéktalanul értesíti.
5

szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olYan
határidővel, amely lehetővé teszi, hóry u.r".rődé..el érintett feladata ellátásáről gondoskodni tudjon - ha

Az ajánlatkérőként

vagy közvetlenül Zí%o-otmeghaladó tulajdoni részesedést szerez
gazdaságitársaság, amely nem felel
valamely o1yan jogi személy vagy jogi .""-Ziyireggelnem rendelkező

_

a nyertes ajánlattevőben közvetetten

megazso. § rtl békezdés k) pontjábanmeghatározott feltételeknek.
_" u ,ry".t". ajánlattevő közvetetten lruly kö"rr"t|enúl 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
amely nem
valamely olyan jogi személy vagy jogi ."úélyi.éggelnem rendelkező gazdasági társaságban,
felel meg u" so.-5 (t; uetezde s k) pontjábanmeghatározott feltételeknek.

CVIIL Tv,, a
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szŐ|Ő 2011. évi
polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. előírásai, valamint egyéb hatályos jogszabálYok
nYilatkozataiknak
rendelkezés ei az irinyadők. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratuknak és
mindenb en me ge gy ezőt j őv áhagy őlag aláirták
Vaja, 2013. január 2|.

Vaja,2013. január 21.

VlADUKT () !tlérlTüil:i *:;
$.-,l., ; r;,il
1

!

i i,."l

Kereskedelml

tó Kft.

í]? |] .l i] ]] :) e 5 t,

Ta

rkó utca 34/B.

ili.iiii lit
07 oo 4a2-24 522308-51 o0005
Adui:;z,1, m 0 -1ö7 2a5-2-43
(]i3

1

1

1

ÁlraI-ÁNos szBnzópBst pBrrBrBrnr
I. Általános szabályok

Az

a vál|alkozői

szerződés és annak részétképező Általános Szerződési
a szerződő felek közötti együttműködést, azok
során
Feltétólek a tárgyi szerződés teljesítése
kötelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozó feltételeket és követelményeket, a teljesítéstés
Ajánlattételi Dokumentáció,

ellenszolgáliatást, valamint garanciális kötelezettségeket rögzítik, de nem ismétlik meg mindenben a Ptk,
rendelkezéseit.

Miután Vállalkozó (nyertes Ajánlattevő) a közbeszerzési eljarás dokumentumai között megismerte a jelen
Általárro. Szerződési Feltételeket _ ajánlatábanannak elfogadásrára kifejezetten nyilatkozott - rendelkezései
a jelen szerződésre akkor is a|kalmazandók, ha azok rész|etes kifejtése az Aján|attételi Felhívásban, az
AjráLnlattételi Dokumentáciőban, ill. a vállalkozői szerződésben nem történt meg. Az Általános Szerződési
Feltételek a létrejövő Vállalkozási szerződés szerves részétképezik.

II. A Megrendelő ioga

és kötelezettsége:

aki a Megrendelő

megltatalmazása alapján jogosult a
jogai
gyakorlása
érdekében minden szükséges
Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és
intézkedést megtételére, a Vállalkozó képviselőjével való kapcsolat tarásra, arra vonatkoző igény
felmerülése esetén a szerződésmódosítás előkészítésére,

1. Megrendelő

z,

képviselőjét megnevezni,

a képviselő személyének a megváltoztatása esetén legkésőbb 3 napon belül értesíteni a Vállalkozót
képviselője személyéről és meghatalmazása terjedelméről, (Megrendelő a képviseletét Lebonyolító
szerv ezet útj án is elláthatj a.)

3.

a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban,

4.

az eIvégzeltmunkát ellenőrizni, mely a munkavégzést nem akadályozhatja,

5.

a vonatkoző jogszabályban előírt szakképesítésselrendelkező szem:élyt a műszaki ellenóri teendók
el|átásával megbízni és a vállalkozási szerzódésben megnevezni, azzal, hogy a munka eryes
szakaszaíravag az építményszerkezetekre más-más műszaki ellenőrt is megneveáet, de a műszaki
ellenőrnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagY a
Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni,

6.

a szakfelügyeletekkel eryüttműködni,

7

.

8.
9.

a beépítésrekerülő anyagok

jegyzőkönyvileg átadni,

kiválasztásábanrésztvenni, mintátbekérni és dönteni,

kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készrejelentés alapján,

a

szerződésszerűen teljesített

munkát átvenni,
a teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetésétkezdeményezni,

10. a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

ilI. vállalkoző az a|ábbi főbb kötelezettséeeket vállalia:
1,

a szerződésben meghatározotttartalommal és I. osáályú minőségben, illetve az egyébjogszabálYoknak
és kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá az építési-és szakhatósági engedélYekben
foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű haszná|atot, üzembe helyezést biZosító minőségben hibaés hiánymentesen a szerződöít munka elv égzését,

2.

avállalkozási szerződésben képviselő megneve zését,aki aYálla|koző meghatalmazása alaplán jogosult
aYállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekébenminden szükséges

r\- ft

intézkedéstmegtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkoző igénY
felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni, és képviselő személYébentörténő változásről
Vállalkozó köteles a Megrende\őt24 &ánbelül írásban (levélben vagy faxon) ájékoztatni,
alkalmazottai közül egy fő felelős műszaki vezető megbizását és megnevezését a Yállalkozási
szerződésben, aki megfelel a jogszabályi előírásoknak, és akinek a személyében történő változás esetén
a Megrendelót előzetesen értesíti,

1
J.

4.

képzeítés tapasáaltvezetők, irányítók, szal<képzett betanított és segéd munkaeró biztosítását, amelY a
Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történó teljesítése érdekében
szükséges,

5.

6.
7.

8.

9.

l0.

munkaterületet átvéte|ét,az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságának vizsgálatát, az
esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeinek jegyzőkönyvi rögzitését, és ebben a Megrendelő
figyelmének felhívását a hiányosságok megszüntetésére, a munkaterület átvételétkövetóen, és a
munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatás meglartását, ill. rőgzitését az
építésinaplóban,

a

az aj ánlatban

rö

gzített munkák elv é gzését,

a szerzódéses munkák elvégzéséheza munkaerő, áru, anyag, eszkőz, szerkezet, felügyelet stb.
biztosítását, legyen az ideiglenes yagy állandó jellegű, továbbá az épitőipari kivitelezési
tevékenységről, a l9ll2009. (IX. 15.) Korm, rendeletben foglaltak betartását,
műszaki minőségi bizonylatok, anyagminősítések szo|gáltatását,vizsgálati jegyzőkönyvekkel,

akivitelezési munka végzéséhezszükséges alappontok kitűzését, saját költségére ideiglenes felvonulási
építéshelyiberendezések biztosítását, amelyek a műszaki átadás időpontjára
létesítményeképítését,
e lb ontásra, elszáI|iásr a kerülnek,

az építésiengedélyben, szakhatósági
en

gedélyek me gszerzését, és kö

ltsé geinek viselését,

illetékes hatóságok által végzendő ellenőrzések és vizsgálatok feltételeinek biztositását,
Szakfelügyeletek megrendelésétés ennek költségei viselését, részvételüklehetővé tételétazokon a
vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébetartoznak,

l1.

az

12.

üzemeltetéshez
műb izonyl at é s

13.

állásfoglalásokban leírtak maradéktalan betartását, egyéb

és hiánypótlásmentes műszaki

h ató

s

ági bizony lat

b

átadáshoz szükséges valamennyi dokumentáció

eszer zé sét, átadását,

szükséges energia lvíz, elektromos energia stb.l vételezési lehetőségének biZosítását és ezen
szolgáltatások igénybevételének költségei viselését,

a

|4. egyéb hatósági, üzemeltetési előírások betartását, bizonylatolását és annak költségi viselését,

l5.

a

munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, trizvédelmi rendszabálYok
betartását, az épitéshelyszínénfolyamatos rend, és az épitéssorán elvárhatő zavartalan közlekedés
biztosítását, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtését a munkák megvalósítasa, valamint a
hibak kij avítása folyamán,

16

építéssorán keletkező esetleges építésiés bontási hulladéknak az érvénybenlévó jogszabályok
szerinti kezelését, nyilvántartását és el szállitását,

az

I7, a műszaki átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságok megszüntetését, esetleges garanciális javítások

elvégzését,

l8.

a

Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásának biztositását (költségtérítésnélkül), Úgy, hogY a
Megrendelő bárnely ésszerű időpontban megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés

elóírások
folyamatát, helyszínét, az anyagokminőségét, a technológiai, minóségbiztosítási, binonsági
és
termékek
beíurtását, alrillalkord ténylÓges részvételét,és az összes olyan helyet, ahol az anyagok
a
azt
ha
berendezések készülnek, gyrártásuk vagy előkészítésükfolyik, és ezeken a helYeken,

Megrendelő szükségesnei- tatlu, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatok elvégzését,vagY
elvágeáetését köteles biztosítani az ehhez s ikséges segítséget,eszkőú. megadni és segítséget
biztosítani az alváI]ralkozőinál és beszállítóinál is.

fV. Műszaki feltételek
1.)

Dokumentumok építésinapló. műszaki ellenőrzes:

a
Vállalko ző a szerződéses munkafeladatok megvalósításához a műszaki dokumentációt kÖteles
munkahelyen tartani és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani, valamint az érvényesszabvánYokat,
műszaki irányelveket és előírás okat hozzáférhető helyen tartani. Vállalkozó a munkaterÜlet átadásakor

A

kötelesépítésinaplótnyitniés azt- avonatkozőhatályosszabályokszerint-naPrakészenvezetni.

ellenőrzésre legalább 8 naponként kerül sor, az épitésinaplót a Megrendelő hetente legalább 1
alkalommal ellenórizri koteles. Az ÉpftésiNaplóba bejegyzésre a szerződésben feltÜntetett személyek
jogosultak, A megrendelő az utasításait elsősorban az épitésinaplóba történő bejegYzéssel kÖzli a
vállalkozóval. A vállalkoző a bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban kÖteles válaszolni. A
megrendelő fenntartja magának alogot, hogy az Alvállalkozó(k) Epítési Naplójába betekinthessen, Az
épíÉsinaplót 1 eredeti és l másolatipéldányban kell vezetni, amelyből a megrendelő 1 másolati Példánl

A műszaki

kup.

Amennyiben a megbizó nevében eljárő műszaki ellenőr az épitésinaplóhoz a munkaterÜleten nem tud
hozzáférli és ezintézkedésébenakadályozza. a munkát leállíthatja.
2.) Ütemterv:
szerződés megkötését követő 5 napon belül részletes műszaki és PénzÜgYi Ütemtervet kell a
Yállalkozó az
Vállalkozónak szolgáltatni, és an a Műszaki ellenőrrel, Megrendelővel jóváhag5ratni.
ütemtervben megadott munkakezdési határidő szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkát és a befejezési

A Vállalkoz ási

A

hataridőre hibátlanul be kell aú,fejeznie.

Ha bármely utóbb felmerülő okból az áItala készítettés a jelen szerződés mellékletét kéPező Ütemtentől
Vállalkozó el kíván térni, vagy ha a Műszaki ellenőr úgy ítélimeg, azt köteles átdolgozni és a MŰszaki
ellenőrrel, a Megrendelővel jóvráhagyatni. A jóvahagyás nem érinti a kötbérterhes határidők késedelmes
teljesítéséhezkapcsolódó megrendelői kötbérigénfl.

3.) Kitűzés

A Vállalkozó felelős

a teljes és megfelelő kittizésértés az akhoz szükséges Összes műszer, berendezés és

yagy
munkaerő biztosításáért. Ha a munka előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, színt, méret,
felszőlitására
iránYÚ
irány vonatk ozásábanbármilyen hiba vagy eltérésmutatkozik, a Vállalkozónak - ez
saját költségén

kell azilyen hibát helyrehomi,

Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenór általi ellenőrzése semmilyen módon nem
mentesíti a Vállalkozőt azők helyességéértfennálló felelóssége alól. Vállalkozónak gondosan meg kell
védenie és/vagy helyre kell állítania -Úd"r, alappontot, pontot és más árgyat, amelY a kitűzésére szo.tgált
Mérnök - Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen
és/vagy unuÉu"^álnak. A kitűzéseket u
^ugyu,
mege-gyezően kell elvégezni, a Vállalkoző saját költségén. A kittízésihibákból eredő minden
kcivetÉzményta VállalkoiOnak kell viselnie, beleérfve azllyenhibák okozta költségeket is.
á|tala megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a megvalósítás
bármely szakaszábÁ. Az ilyen eilénőrzésekhez aYállalkozőnak át kell adnia a mérésijegyzőkönYveket,

A Megrendelő, vagy az

(7-

naplókat és a megvalósulási terveket
e|lenőr ző mérések vé grehajtását.

a

Megrende\ő részéreés minden vonatkozásban lehetővé kell tennie az

4.) Munk"ával érintett közművek

A

kivitelezés megkezdése előtt a YáIlalkozó köteles feltrárással vagy egyéb módon meggyőzódni a
különféle közmúvezetékek helyzetéről. Ha a munkavégzés során a Vállalkozó esetleg felderítetlen (fÖld
alatti) közművezetékeket tár fel, a szükséges intézkedés megtétele érdekébenazonnal értesíteniekell a
Megrendelőt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhezszükséges intézkedéseket.

lz-éttepitettvagy építtetettközművezetékeket a meglévő és megmaradó közműve zetékekÁez csatlakoáatni
(bekotni) csak üzems zinet alatt lehet. Amennyiben a közmű tulajdonosa ezt e|Őirja, a Vállalkozó kÖteles a
közmű tulajdonosa által küelölt alváIlalkozőval elvégeztetni ezen munkák meghatározott részét.

5.) A Munka eltakarása
yáIlalkoző az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével takarhatja el. Az eltakarásra
kerülő munkarészek minőségét a Vállalkozőnak tanúsítaniakell. Az előírt minőség elérésea továbbéPÍtés
feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt (vagy megbízott lebonyolítój át) az e|takarás megkezdéséről 3 naPPa|
korábban köteles értesíteni. Ellenkező esetben az esetlegesen felmerülő feltáráSi és ismételt eltakarási
költségek a Vállalkozót terhelik. Az épitésinaplót a munka befejezését követően le kell zámi és a
zárőbJlegyzést a feleknek alá kell írniuk. Vita esetén aYállalkoző köteles az eltakart munkarészt feltárni, A
feltárás Js nelyreatlítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos állásPontja téves
volt.
6.)

Minősée

Vállalko ző I. osztályú minőségi szintií, hiba- és hiánymentes, hatiáridőn belüli, illetve a vonatkozó
szabványok mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthezártoző teljesítést vállal.

A

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek készterméknek és elvégzett munkának, melYet a Vállalkozónak
kell beszere znie v agy elkészítenie
a) a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségrinek kell lennie,
b) a minős itéshez szükséges minőségi tanúsítvány okat az építésitermékek műszaki követelménYeinek,
megfelelősé g igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabálYairŐl
ltzoo1. (l.zs.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírtaknak megfelelően be kell szereznie,
"ro;5
illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az elŐkészítés, a gYártás
helyén, vagy a beépítéshelysiínén. A felhasznált anyagok - mind a létesítményszerkezete és kivitel
szernpontjáb ól -az érvényesmagyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rőgzitett
igényeknek való me gfelelő sé géérta Y állalkozőnak kell helytálln ia.
:

Az összes mintát a Vállalkozónak kell

szolgáltatnia saját költségén, ha annak biáosítását

A Vállalkozó viseli az

a

szerződés,

olyan vizsgálat

szabvány, műszaki elóírás vagy alkalmazási engedély irja elő.
költségéi, amelyet a Szerződés, szabvány vagy műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez

nyilváivalóan szükséges. A Vállalkozó az elvégzelt munkájának minóségét tanúsítanikÖteles. A
Úegrendelő joga, hogy a Vállalkoző által szolgáltatott vizsgálati eredményeket kontrollvizsgálatokkal
ellenőrizze.

tervdokumentációtó| eltérő anyagot vállalkozó csak a megrendelő előzetes Írásbeli hozzájáruláSa - a
közösen elfogadott rárkülönbözet_ aíapjánépíthetibe. Egyebekben bármely, a tentől eltérő kivitelezés csak
a b erlháző e ló zete s írás b e li ho zzáj ánlJás áv al való s ítható me g.

A

Egy adott munka megkezdése előtt a beépítésrekerülő anyagok alkalmasságát igazolő bizonylatokat a
beépítésengedé|yezéséreát kell adni a műszaki ellenőrnek. A Vállalkoző az általa készitett terveket, a
beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat köteles a MegrendelŐvel véleménYeztetni és
jővihagyatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti a Vállalkozó teljes kÖrű
felelősségét és nem mentesíti szerződéses kötelezettsége alól.

jelen szerződésben vagy szabványban, múszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által
an mitatja,hogy azanyagok, termékek vagy az elvégzelímunka nem felel
vizsgálatok kölúgét a Váilakozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő
a legmagasabb
olt koltségeit megtéríti.Amennyiben valamely építményrész
joga
kizárőlagos
Megrendelő
a
minőségi szintre vo
jogszabályok szerinti értékcsö
a csökkent értékű
agaszkodik azI. osztáIyí minős
jótállási idő egyidej

Ha bármely -

a

Ilibaiavítás

7.)

Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor jelezheti a
hiányosságokat a Vállalkozónak.

A

Megrendelő

a

A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a szerződéstől eltérnek
Ha a Vállalkozó késlekedik
és a Vállalkozó érdekkorében felmerült bármely hibára vezethetők vissza.
jogosult a
ezeknek a hibáknak a kijavításáv aI vagy a hátra\évő munkák befejezésével, a Megrendelő
Vállalkozási szerződést azonnal felmondani, jogosult továbbá a Vállalkozó kÖltségén azok elvégzéséte,
egyéb jogkövetkezménYeinek alkalmazására. A
és u
késedelmi kötbér érvényesítésére,
"r"rrődé"szegés
Vállalkozó az érdekköien nutil esó okból keletketett hiba kijavítására is kÖteles, az ebből eredő
többletköltségeit módosítási igénykéntjogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelÖlve az esetleges
határidő módosításra vonatkozó igényéiis. \, szeruődés módosítása azonban csak a Kbt,
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett történhet.
8.)

A műszaki átadás-átvétel

a

szerződés szerinti munkákat teljes egészébenelkészítette és beszerzett minden
szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, minósítési dokumentumok, alkalmazott anYagok,
szerkezetek bizonylatai, üzemeltetési utasítások,) éslvagy amit a vonatkozó jogszabálYok előírnak, a
Vállalkozó a munkák befejezéséről. legalább i5 nappal a munkák átadására általa megjelÖlt időPont elótt

Amikor a Vállalkozó

-

értesíti a Megrendelőt.

-

a
átad1s-átvételi eljárás előkészítéseés a Vállalkoző által megjelölt időpontban tÖrténő kitűzése
Üzemeltető
szakhatóság,
hatóság,
Megrendelő feladata. A Megrendelő gondoskodik valamennyi érdekelt

Az

*"§hírrá.áról. Amennyiben az ftadás-áNételi eljárás Yállalkoző által megjelölt időPontban tÖrtént
melkezdésekor a Megiendelő megállapitja, lrogy a létesítménynem alkalmas a műszaki átadás-áNételi
etláas lefolytatására, meghiúsíthatjaaz eljárást, és felszólíthatja Vállalkozót megfelelő Új átadási időPont
a hibák, hiánYosságok tételes
-"gl"toto.ere, F,n" a helyszínen }elvett legyzőkönyvben kell rögzíteni
az időpontját megjelÖlni a
megkezdésének
eljarás
felsorolásával. A Vállalkoló kotele s az űj atádas-aweteli
15 napos készre jelentési határidő figyelembevételével.

Megrendelő nem tagadhalja meg az áftételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hi.bái, hiányai miatt, melYek
járő munkák folYtán nem
más- hibákkal, hiánlokkui o.."éfuggésben,illetve kijavításukkal, pótlásukkal
akadáIyozzáka renáeltetésszerű ha.sznátatot (Ptk. 405. § (4) bekezdése). Az átadás-átvétel idején fennálló
hibák, hianyok kijavításának határideje 30 napnál hosszabb nem lehet.

Ha a Megrendelő itgy találja, hogy a munkákkal érintett építményekrendeltetésszerű

Üzemeltetési
átveszi a
kÖtelezettségével
lehetősége-a hiányok iónnálláia mellett is biztosított, a Vállalkoző hiánypőtlási
munkát. Az átadás-áfrételi jegyzőkönyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hiányosságokat, am9|V9t

a rendeltetésszerű használatót ugyan nem befolyásolják, de amelyek teljesítése,javíása vagY PÓtlása
szükséges, a Megrendelő által iéghatározott haáridőn belül. A jegyzőkönlrvben rögziteni kell az áffiett

munkát minősítesére vonatkozó adatokat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a PÓtmunkákat a
megrendelő jóváhagyó naplóbejegyzése ltán aváI\alkoző elvégzi, és teljesítésénekigazolását kÖvetÖen a
naplóbej egyzésben foglaltak szerint szán\ázza le.

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendeló részéreáádni a terv és a
kivitelezési állapot közötti eltérésekettartalmazE átadási tervdokumentáciőt, valamint mindazon iratokat
(építésinapló és annak mellékletei, ellenőrző, mérésijegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok
mely a szerződésszerű teljesítés elbirálásához és a létesítményüzembe helYezéséhez
"."a-erry"i),

(használatbavételének engedélyezéséhez)szükségesek. Ilyenek különösen a beszerelt alkotórészek
.i,o.egi és jótállási bizoiy|atai,kezelési utasításai. Ezen dokumentumokat a kivitelezó állítja Össze.
Megrendelő a teljes szolgáltatás átvételétmindaddig megtagadhatj a, míg a Vállalkozó a fentiek szerinti
valalnennyi tervei és iratót rendelkezésre nem bocsátja, tekintettel az üzembe helYezés (használatbavétel)
feltételeinek bizto sításáh oz fűződő alapvető me grendelői érdekre.
9.) Jótállás. szavatosság:

A Vállalkoző

által megJtatározott jótállási idó a Befejezési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik.
Amennyiben a jőtáll:ási ioon belül a megrendelő meghibásodást észlel, haladéktalanul köteles értesíti a
vállalkőz&, és a felek '72 őrán belül egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől fiiggően a vállalkoző
haladéktalanul vagy legkésőbb 30 napon belül köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a vállalkoző e
kötelezettségének nem tesz eleget a megrendelő jogosult ahibákat, hiányosságokat - a Vállalkozó egYidejű
értesítésévei-avállalkozó költségére kijavíttatni, Ennek díjátVállalkozó köteles feltétel nélkÜl20 naPon
belül megtéríteni. A Vállalkoző jőtáIlási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a
Vállalkozó bebizonyítja, hogy u niUu oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat
következményeként.

A jótállási idószak leteltét követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás te.jesítése esetén a Ptk. előírásainak
mógfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítéser9_ui$
renáelkezései mellett a köielező alkalmassági idóre vonatkozó a 11/1985, (YI.22,) EVM-IPM-KM-MEMBkM együttes rendelet előírásai az irányadők.
követően a Megrendelő által bizonyitottan aYállalkozó érdekkÖrébe
tartoző hibák kijaviásit - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 15 naPon belÜl
megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a
Vállalkozó egyidejű értesítésével- a munkát mással elvégeztetni a Yállalkozó költségére. Ennek díját
Vállalkozó köteles feltétel nélkül 20 napon belül megtéríteni.

A Vállalkoző avállaltjótállási időt

10.)

Utófelülvizseálat

Szerződő felek a jótállási időtartam alatt évente utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az eljárást a
Megrendelő készítielő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívőt az eljárás megkezdésének napját
jelenlétében
-"g"lő"ő"r, 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak (hiányokkal)
jeg}zőkönl,vet vesz fel, melyben felttinteti a hibajegyzéket és a részVevőknek a hibákkal
kipcsolatos nyi|atkozatát A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkoző által elismert hibák kijavítására és a hiánYok
póilására vállalt haüíridőt. A Megrendelő, ha szükségesnek ítéli,évente többször is összehívhatja az utŐfelülvizs

gál ati elj árást.

v. pénzügvi feltételek
Megrendelő kijelenti, hogy a létesítménymegvalósításrának pénzügyi fedezete - részben saját forrásból,
rés zben páIy áuati támo gatásból - rendelkezé sre á1l.

A

számták ütemezésére csak az állami ámogatások ftnanszirozási szerződéseiben rőgzitett PénzűgYi
ütemezésnek megfelelően kerülhet sor, Végszámla benyújtása csak a szerződésben foglalt műszaki tartalom

telj esítéseután lehetséges.

A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és akézhezvételtől számitott 7 napon belül igazolja.
Ha a Műszaki ellenőr a számlát,vagy annak valamely tételét,vagy részétnem igazolja, akkor aYállalkoző
köteles haladéktalanul űj számlát tiatrtani. Amennyiben az átadás-átrétel a rendeltetésszerű használatot
nem akadályoző hián}osságok mellett határidóben kerül befejezésre, vagy a vá|lalkozó ugYan
késedelmesen teljesít, dL a késedelmi kötbér összegét a megftzette a vál|alkozási szerződést teljesítettnek
kell tekinteni. A Vállalkoző avégszámlájátkiállítani avál|a|kozási szerzódés teljesítésétkÖvetően jogosult.
VI. Eeyéb feltételek:

^-

1.)

Kárelhárítás. kárenvhítés:

Vállalko zőlak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülésekés vagyoni károk
bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek binonságát vagy vagyoni értékeket
veszélyeúető kár lehótőségének felmerülése esetén haladéktalanul káre|hárítási intézkedéseket tenni és

A

azokról a Megrende|őt, azonnal értesíteni.

A Vállalkozót

minden olyan kárért kártérítésifelelősség terheli, amely a beruházás megvalósításakor a
Vállalkozó, az alvállalkozőja, az ügynöke vagy szállitója tevékenységébólfakadóan keletkezik, illetve
harmadik személy jogának megsértéséből- bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egYéb
védett jog megsértésemiatt - felmerülne.
köteles a munkák kivitelezése és megvalósíása, valamint a hibák kijavítása során megtenni
az összes tőle elvrárható intézkedést. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelYi műveletekéft és az
általa alkalmazott építésimódszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélYeztessék
m ás ép ítmények b iZon ságát, ne oko zzanak kárt a körny ezetb en.

A Vállalkozó

2.) Utasítások. ióváhaeyások:

Vállalkozó a szerződés keretében a munkát a Megrendelő által szolgáltatott engedé|yezési tervek, műszaki
leírások alapján köteles elvégezni. A Vállalkozőnak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a munkákra
vonatkozó szakszení utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felÍiiggesztésére vonatkozó
rendelkezését is. Vállalkozó köteles minden olyan munkát is elvégezni, amelyet Megrendelő az éPÍtéssorán
műszaki szükségességből, hatósági előírások,vagy jogszabályok a|aplán elrendel.
ellenőrnek jogában áll a Vállalkozőtől megkövetelni, hogy az Ajánlatban szereplő személyek
(ide értendők a projekt vezető személye, az Alvállalkozók, más személyek is) és eszközök a munkahelyen
legyenek, az aktuális munkafolyam atban részt vegyenek. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a munka
mógvalósítása során eltér az Ajánlatátől, és azt a Műszaki ellenőr kifogásolásara sem állítja helYre.

A Műszaki

A

beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alka|mazolt előállítási és beépítésitechnológiákat
Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás
nélkül nem kezdődhetnek meg. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem
csökkenti és nem mentesíti a Vállalkozőt az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése
alól.
3.) Táiékoztatási kötelezettsée:

A kivitelező köteles az elóírásoknak megfelel ő táblát a megfeleló felirattal ellátva a közterületről jól látható
módon az építkezésidőíartamára kihelyezni és a gyalogosforgalom biztonságos közlekedéséról
gondoskodni, illetve a támogatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő tájékoztatő táblát
elhelyezni (8 m2), ennek költségeit viselni. Ennek adattartalmát a Megrendelő megadja.

A

Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeáetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és
vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés elóírásai alaplán. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek

továúbítani avizsgálat eredményeittartalmaző dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban, me|Yet az
EpítésiNaplóhoz is csatolni kell. Ha az előzetesen egyeáetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg
ai ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzésnem felel meg a
szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, és kijavítást kér.

Vállalko zőnak haladéktalanul, de legkésóbb a tudomásul szerzéstől számitott 3 napon belül Írásban
tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, fedez fel a tervekben, dokumentációban
akár a szerzódés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a munkák megvalósítása során. UgYanez
vonatkozik a munkavégzéssorán észlelt bármilyen akadályra. Ha a Vállalkozó a létesítménYmegvalósítása
során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekke| találja magát szemben, köteles arről azonnal
értesíteni a Megrendelőt.
A Vállalkozőnak átadoít összes tervek, dokumentációk stb. a megrendelő kifejezett hozzájárulása nélktil
sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatóak.

A
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4.) Felelősséebiztosítás
Vállalkozó felelőssé ggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka kezdetétől a teljesítés
napjáig. A Vállalkozó koteles biztosítani a IVlegrendelőt minden olyan veszteséggel és kÖvetelés_sel
az ezeY,re
.rárrrué.r, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint

A

visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek,

az építkezésrevonatkozóan
A
teljes körú felelósség es iagyo.rblztosítást köt, illetve meglévő biztosítását az éPitkezésre kiterjeszti.
Vállalkozónak a mulrkák teijes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szŐIŐ teljes kÖrű énit9si;

A vállalkozó kötelezi

magát, hogy

a jelen

szerződés aláírásával egy idóben

kell
szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkez"ő kötelezettsegek fedezetére szóló felelősségbiztosítással
szÜkséges
az
Összes
hogy
kell,
igazolnia
rendelkezni e, vagy ilyen biztositást kell kötnie. A Vállalkozónak
biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.
Amennyiben a Vállalko zó nemtesz eleget a kötvényben előirt feltételeknek, az a szerződés megszegésének
minősül, és a szerződésszegés következményeit vonja maga után,
5.) Felmondás:
a
Megrendeló jogosult jelen szerzódést egyoldalú nyllatkozatíal bármikor felmondani, melY esetben
a
A
Vállalkozó
szerzőáés ,o"gr",irrere.Ó vonatkozó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni.
a
munkákat
melY
szerződésszerűen elvégzett munka és igaiolt tbúegei ellenértékéretarthat igény't,
szerződőfelek a felmondástól számított 60 napon belül közösen felmérnek, és egYmással elszámolnak.

A

ó.)

Alvállalkozók (Kbt.

128. §)

A szerződést a közbeszerzési
Az ajánlattevóként szerződő

:

eljrárás alapjánnyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.

fél teljesítéseuen t<otetós közreműkődni az olyan alválla7koző és szakember,
u*"iy a közbeszerzési eljárásbun ié"n vett az ajánlattevó alkalmasságának igazo|ásában. Az ajánlattevő
helYett
köteles az ajánlatkérőneÉa teljesítéssorán mindón olyan - akár a korábban megielölt alvállalkozó
és a
meg
nevezett
nem
aján\atában
az
amelyet
igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
a
áll
nem
alvállalkozó
kíván1,
venni
igénybe
b-ejeientéssel együtt nyilatkoznia kell anól is, hogy az á|tala
szakember
vagy
alvállalkozó
olyan
felhívás szerinti, Kbt. 56. § - 57. § szerinti kizáróókok hatálya alatt. Az
részt vett
(a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkoző) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljarásban
az, aján|attevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben
előre nem
vehet rés21 a teljesítésb"r, -á. alvállalkozó ,ha a szerződéskötést követően - a szerződéskÖtéskor
teljesítése
yagy
hibás
bizonYÍtható
alvál'ldlkoző
az
látható ok követkeáében - beállott lényeges körülmény,
és ha az
alvállalkozóval,
megjelölt
a
.e.á nem lenne teljesíthető
miatt a szerződés vagy annak
"gy
melYeknek
követelményeknek,
is megfelel azoknakaz alkalmassági
aján|attevő azűj a1ál|á|kozóval
közbesr"rréri eljrárásban az adott a|válla|kozőval egYÜtt felelt meg. Az
ű aján|attevőkónt szerződő fél a"$^itt
a|vállalkoző személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó
az
igénybevétele az ériitett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve aközbeszerzési eljárásban
u]arriutot értékelésekor[63. § (4)bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.
Á rut. l28. § (1>(2) tet""áeset szerinti tóryesiiesi kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő
fél vagy a nem természetes személy alvátlalkozőjogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági tarsaság
átalakul yagy a szewezet jogutódlással megszűnik.
7.)

A szerződés módosítása (Kbt.

132. §)

:

felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötötí. szerződésnek a felhívás, a
dokumentáció feltételei, illetve az ajánlattartalma alaplánmeghatározoltrészét,ha
a) a mődosítás olyan feltételeket hat ároz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskÖtést megelőző
kőzbeszerzési eljarásban, az eredetl|eg részt vett ajánlattevőkön (részvételrejelentkezőkÖn) kívÜl más
nYertességét
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét,yw a nyertes ajanlat helyett másik ajánlat
lehetővé tették volna; vagy
javá
Itoztatjameg; vagy
ó) a módosít ás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő

A
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yál|alkoző késedelme akkor is az átadás-átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta ahlbák, hiánYok
fennállását, illetve azokkal kapc solatos felel ő s ségét.
és kártérítésifelelősséggel is tartozik, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen
teljesít. A Megrendelő kötbér- és a kötbért meghaladó mértékűkárigényét jogosult beszámítással
érvényesítenia Vállalkoző még ki nem ftzetett számláival szemben.

A Vállalkozó kötbér

3.)

Meehiúsulás

szerződés teljesítésea Vállalkozőnak felróható okból meghiúsul a kÖtbér
össz*ege a teljesítési határidő lejártát követően nettó 1.000.000 Ft, A Megrendelő jogosult a kÖtbért
megháladó kira meg!érítéséreis_ A meghiúsulási kötbért Megrendelő jogosult a Yál|alkozó még ki nem

Meghiúsulási kötbér:ha

a

ftzetettszámláivalszembenbeszámítássalérvényesíteni
4.)

Viták elrendezése

A felek a

szerződés értelmezéséreés alkalmazására kikötik a Megrendeló szerinti hazai jogot és a magYar

joghatóságot. Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatban yagy ezekből eredően, a
-retetnetlo
napon belül kísérletet kell tenni a békésmegegyezésre, annak sikertelensége esetén a teljesítés
helye szerint illetékes Törvényszék döntését fogadják el.
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