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l' A szerződés formája
Vallalkoási szerződés építési beruhraás megvalósítrísához, kivitelezéséhez.

2. A szerződés tárrya
A ,,SZEGHALoM KossUTH UTCA BÖLCSÓop rplÚrÍrÁsR'' projett keretében a
közbeszerzési dokumentációban, műszaki leírásban és költségvetésben foglalt munkák elvégzése a
rendeltetésszerü és hasmálatbavételt biztosító hirímytalan állapotban és I. osztályu minőségben történö
átadásáva|.

A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:
A kivitelezést a közbeszerzési dokumentíció részét képezó műszaki leírás, valamint
árazatlan költségvetés alapján kell végemi. A Megrendelő a Vállalkozónak a
kivite|ezéshez szükséges valamennyi dokumentríciót (kiviteli tervek, építési engedélyek
stb.) biaosítja.

Á teljesítés helye:
Szeghalom Város belterülete, (Szeghalom Kossuth utca 5.) a műszaki leírásban megielölt
teriileten.

A munl<avégzések során beépíthető anyagok
Az építési munka sorifut brírmely gyártótól szÍtrmaző anyag beépítésÍe kerülhet' de a
beépítésre keriilő anyagoknak meg kell felelniiik a 312003. (' 25.) BM-GkM-KvVM
együttes rendeletben leírtaknak. Epítési célra anyagot' szerkezetet' berendezést csak
hazai megfele|őségi igazolással lehet a létesítményekbe beépíteni.
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3. A vállalkozási e|lenértéke

A teljes köni vállalkozási díj (nettó + ÁFA = bruttó)
18.l87.553'- + 4.546.888'- 25% AF A'= 22.734.44l,- brruttó összegű
azaz'. huszonketlőmillió-hétszríáarmincnégyezer_négyszázneg1venegy forint

A vállalási összeg I. osztályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy
összegben' fix aron, az anyagitr és az MNB által köZölt közép deviza
iírfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a tervekben
és szerződésben megadott valamennf tevékenység költségét.

A Vállalkozó a vállalrisi összegen belül köteles elvégezni a mÍiszaki leírásban
szerepló' de a költségvetésból hiányzó munkríkat (többletmunka) továbbá azokat a
műszakilag sziikséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény
rendeltetésszerúen nem használható, i|letve hasmálatba nem helyeáető.
A Vállalkozó nyilatkozil, hogy a vállalása fix ríras, és a vállalrási étr tartalmazza az
Ajánlati felhívásban és az Útmutatóban, illetve a szerződéskötési feltételekben,
valamint az Ajánlatkérési műszaki dokumentációban leírtak szerinti megvalósítas
teljes fedezetét.

A vállalkozási díj fedezetet nyújt
A 3. pontban megfogalmazott konkrét munka e|végzéséhez kapcsolódóan, illetve

azon túlmenóen az ajétnlati iímak fedezetet kell nyújtania:
} A műszaki dokumentációban leíÍ munkák teljes körű elvégzésére és átadására'
} A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
} A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
} A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia költségeire.
} A sikeres miiszaki átadi{shoz szükséges mérési, javítási munkák költségére,
} Az építési munkahely vagyonvédelmének kciltségeire,
} Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
} Az üzemeló vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának

kiiltségeire' költségeire,
} A beruhríarís teljes körű felelósségbiztosításának a költségére,
} A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátoásának, és

szabály zásának a költségére,
} A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségeke,
)> A beruhrízás során felmerü|ó zöldkár' és egyéb károkoás költségeire,
} Az esetleges tervezési művezetés költségére.
} A.,D'' terv készítés költségére,
} A megvalósuló létesítménnyel kapcsolatos minőségügyi viták esetében szükséges

minőség igazolási köItségeke,

Megrendelő az építési munkiík megvalósításiíhoz szolgiíltatást (felvonulási épület, villamos
energia, építő gép' stb.) nem biztosít'

4. Határidő' a teljesítéssel kapcsolatos kérdések
A munkaterület átadása' munkakezdés

A munkaterület átadása a vállalkozrísi szerződés alÍúrását követó napon történik
meg' az építési napló egyidejű megnyitásával.

Mun ka b eÍej e z é s e, r é s zt e lj e s í t é s é s t e lj es íté s
A VáIlalkozó akkor teljesítette szerzódéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal
kapcsolatban, a tervdokumentációban. és a hatósági engedélyekben előírt valamennyi
munkát, valamint a megvalósítás soriín felmerült többlet és pótmunkríkat
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maradéktalanul elvégezÍe. Valamennyi tervezett munkával szemben üimasaott
követelmény igazolásétra sor került, az elkészült létesítmények rendeltetésszerű
használatra, illetve iizemkész ríJlapotba kerültek és a sziikséges és kötelező mérések
alapjrírr a hatósági nyilatkozatok, engedélyek rendelkezésre ríllnak, a megvalósult
beruhazások hasznrílatbavételéhez és azokat a Vríllalkozó a Megrendeló részére
átadta.
A szerződés teljes-körű teljesitésének hatríLrideje: 201 1. március l4.
A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi
eljáráson történik' A tervezett munkaík műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthetó
teljesítésnek, ha Megrendelő valamennyi' a jelen szerződés keretében megvalósult
létesítményt nyilatkozattal átvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevéÍele
Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sonendiének meghatározásrirrál a
Megrendelő utasítíásait köteles figyelembe venni.
A szerződés teljesítésében csak a Kbt. 304. $ szerinti alvállalkozók működhetnek
közre.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló l9ll2009 (IX' l5.) Korm. Rendelet
3. $ (2) a) pontjával összeffiggésben felek az alábbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendelő a Vállalkozó által benÉjtott nyertes aján]atban foglaltak szerinti
alvállalkozók igénybevételéhez jétni hozzá, illewe Vállalkozó kijelenti, hogy az
ajánlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvállalkozót' A Válalkozó
abban a esetben j{írul hozzá, hogy alvállalkozója további alvállalkozót vegyen
ígénybe, ha az erre vonatkozó szríndékát az alvá||a|kozó előzetesen, írásban
bejelentette és a további alvríllalkozó igénybevételét a Vállalkozó nem tiltotta meg.

ó. Késedelmes tejesítés
Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik' A Vállalkozó saját működési körében
bekövetkezett okból eredő késedelme esetén Megrendelő a szerződéstől jogosult
elállni, valamint meghiúsulási kötbéne tarthat igényt a Vállalkozótól.
A Vállalkozó által fizetendó késedelmi kötbér mértéke a véghatríridő teljesítése
vonatkozásában 150.000 Ft./nap, amelynek végösszege viszont nem lehet több a
nettó szerz<ídéses összeg 7 %-nál.
A késedelmi kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapjan kerül
meghatrározasra'
A kötbér összege külön jegyzőkönyvben felvett adatok alapjrín a végszrírnlába kerül
beszámításra.
A Megrendelő a szerzódésben foglalt kötbér érvényesítésén feliil a késedelemből
származó egyéb, tényleges kárigényét is érvényesíti, amennyiben ez megha|adja az
érvényesített kötbér összegét.
Amennyiben a Vállalkozó saját hibájából olyan mértékú késedelembe esik, amely
késedelem a Megrendeló részére az uniós pénzalap részbeni, vagy teljes elvesáését
eredményezi, úgy a vállalkozó az elves^eÍIuniós trímogatással csökkentett összegért
köteles a teljes beruháaást megvalósítani.

7. Meghiúsulás
Amennyiben a tárgybani kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó
a Megrendelőnek a nettó vrí]lalási álr 7 %o-nak megfeleló meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési
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vóghatáridót tullépte és a Megrendelő által biztosított újabb (legalább 8 napos) hataridő
alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.

7. MINÓSÉGI Ko\T,TELMÉNYEK GARANCIA, A BEÉPÍTETT
BERENDEZÉSEK oKozTA t<,,(Rox
Minőség ellenórzés, minőségtanúsítás

A tervezett létesítmények minőségének az igazolása aYállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak' szerkezeteknek meg kell felelniük a 312003.
(I.25.) BM-GKM_KVVM együttes rendeletben leírtaknak

Minőségi elvárás
A Vállalkozó valamennyi e|végzendő munkatétel vonatkozásában I' osztályu
anyagokat épít be, I. osztrílyú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek
figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beétrazásával'

8. Garancia, szavatosság, jótállás
A szerződés trírgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő
garanciális, szavatossági és jótállási idó kezdete a szerződés teljes köni teljesítésének
a napja.
Vállalkozót a Ptk.- ban meghatiírozott szavatossági kötelezettség terheli.
Vállalkozónak a szerzódés tárgyfuak minden részére teljes könien és egységesen
kiterjedő garancialis és jótállási kötelezettség vállalása a szerzódés teljes-köni
teljesítésétől sz'ímítódik. A garanciális kötelezettség a sikeres műszaki átadrís-átvételi
eljrírás befejezésétől kezdődik és 3 évig terjed'
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények
rendeltetésszení használatát, állagát, illewe a testi épséget és egészséget
veszélyeaető garanciális hirínyosságok kijavításríról a Megrendelői értesítést
követően haladéktalanul, még az egyéb hirínyosságok kijavításriról az értesítés
ké^ezvételétől szíímitott 30 napon belül köteles gondoskodni'
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hirfuryosságok javítasát a
az előző pontban meghatiírozott hatríridőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult
ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval
megsziintetni.

A Vállalkozó által szállított berendezések okoaa krírok
Vállalkozó a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény alapjrín felel az általa
szállított berendezések hibája álta1 okozott krí'rért.

9. EGYÜTTMŰxooÉs, lrÚszAKI ADMINISZTRÁCIÓ sZABÁLYoZÁsÁ
Megrendelő képviselője

Macsári József polgármester

Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:

Borgula György ügyvezető

10. Szerződésmódosítás, szerződéstől való elállás esete
A Felek a szerződést csak az 2003' évi C)oilX.' a közbeszerzésekől szóló törvény
303.$ szerinti feltételek esetén _ kétoldalú és cégszenien aláírt megállapodiíssal _
módosíthatjrík.
Megrendelő jogosult részben, vagy egészben a szerzódéstől elríllni, akkor, ha a

(/^_



Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelően teljesít. Ez vonatkozik arra az esetre is,
ha a Vállalkozó a végleges teljesítés hataridejét minimum 30 nappal tullépi' és az
általa a hatríridő leteltét minimum 30 nappal megelózóen felajáLnloa új teljesítési
hatríridőt a Megrendelő nem fogadja el.

11. Építési napló vezetése
Vállalkozónak a helyszínen a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú építési-
szerelési naplót kell vezetnie.
Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről: Az építési napló megnyitásakor kerül meghatároásra.
Vállalkozó részéről: Borgula György és az építési napló megnyitásakor kerül

meghatároásra.

12. Műszaki ellenőrzés
A Megrendelti a Kbt. 306.$ (3) bekezdésében foglaltak alapjén a munkát helyszíni
képviselóje (műszaki ellenőr) útjrín ellenőrzi. A Műszaki ellenőrzést a
Megrendelővel megkötött megbízrísi szerződésben szereplő szeÍ\]ezel látja el. A
műszaki ellenór személyének meghatrfuozására az építési napló megnyitrásakor
történik meg. A teljesítésigazolás kiadrísara a műszaki ellenőr jogosult..

13. Az eryüttműködés elvei
A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályoző, késleltető körülményről
haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jelemie kell a
késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendeló a körülmények
mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításaról, és aá a
felek írásban rögzítik' Írásban történő értesítésnek felek a faxon, levélben, távirat
útján történó értesítést fogadják el.

14. Műszaki átadás
Vríllalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Múszaki átadrís - átvételi e|jánáson az
átadásra kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:
} az építési napló eredeti példányát'
} kivitelezői nyilatkozatot. (2 pld. )'} a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat (2 pld')'
} a megfelelősséget, igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
} a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 312003. (l. 25.) BM-GKM-KvVM együttes

rendelet szerinti megfelelőség_igazolását,
} a megvalósulási tervdokumentriciót 

''D'' 
terv (2 pld.)'

} a vagyonnyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,
} építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,
} a hasmálatba vételhez sztikséges egyéb dokumentumokat.

15. UTÓFELÜLVIZSGÁLAT
A jótállási id<íszak vége előtt Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által összehívott
utólagos müszaki felülvizsgrílaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvóben feltiintetett
hibrík kijavítása' illefve hifuyosságok megszÍintetése Vállalkozó garanciális
kötelezenségét képezi.
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak vége el<itti utólagos múszaki
felülvizsgálat jegyzőkönyvének az időpontjától szímítoft 30. napon belül nem végzi
el a jegyzőkönyvben rögzített garanciális hirinyosságok kijavítasát' úgy Megrendelő
jogosult ezen garanciális hirínyosságokat a vríllalkozó költségére -a teljesítési
biztosíték terhére-miís vállalkozóval megsziintetni.
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16. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZ(MLA KIFIZETÉS

Számla benyújtása
Az ajrínlatkérő a kivitelezés során 50 %o-os igazolt készültség sorifur l db részszámlát,
l00%-os készültség esetén l végszámlát jogosult benyújtani.

A teljesítéshez kapcsolódó rész-számlát és végszrímlát a műszaki ellenőr
teljesítésigazolrisa alapjriLrr lehet benyújtani.

Szómla kifizetés
A számlrík kifizetése a teljesítéstől szímított 30 napon belül történik meg a Kbt. 305.$
(3) bekezdésében meghatiírozottak alapján, figyelembe véye az aláírrísra kerülő
trímogatási szerződésben foglaltakat is'

Az Ajrínlatkérő felhívja a Vállalkozó figyelmét az Art. 36/A $. (ó) bekezdésében
előírtak teljesítésére, illetve ana hogy a számlák kifizetése csak a ,,0''-asnak minősülő
adóigazo|ás' illewe abban az esetben van mód, amennyiben az Ajánlattevő szerepel a
köáartoás mentes adatbiázi sban.

Késedelmes kiJizetés

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot
jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk. 30UA. $-ban foglaltak szerint.

17. Eryób
1 7.1 . A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítrísríra a Vállalkozó köteles.
A szerződés teljesítéséból eredő brírmilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás
útján kísérlik meg.
17.2. Amennyiben a kivitelezés soriíLrr pótmunka elvégzésének szükségessége merül
fel (akáÍ a Megrendelő, akar a Vállalkozó részériil), abbai az esetben a felek
kötelesek a pótmunka díjazásrínak módját előzetesen, írásban meghatrírozni.
l7.3. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés
eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől fiiggóen a Békéscsabai Városi Bíróság,
illewe a Békés Megyei Bíróság kizarólagos i|letékességének.
A fenti feltételek közt nem szabályozotlkérdésekben a Ptk. és Kbt. rendelkezései az
irányadók.

18. HaÍálybalépós
Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a közbeszerzést feltételes eljarásként hirdette
meg, ajelen szerződés akkor lép hatályba, ha Megrendeló a tifunogatrisi szerzódést a
trírnogató hatósággal aláLírta. Ennek a feltételnek a teljesüléséről _ amennyiben a
vállalkozísi szerzódés a|áirásáig nem tórténik meg _ a Megendelő haladéktalanul
tájékozatja aYállalkozót és ezen tájékoztatás kézbesítésétől kezdődően illetik meg a
feleket ajelen szerződésből eredó jogok és terhelik ajelen szerzódés szerinti
kötelezettségek.
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19. A sze'ződés mellékletei
A szetződést az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható, csak egytitt

érvérryes okiratok képezik:
} A közbeszerzési eljánís tenderanyaga és a Vállalkozo ajrínlat4
} Ajánlati rárat alátíunasztó Főösszesítő és költségvetés,
> A Kbt. 30ó.$. (2) bekezdés szerinti felelósségbiaosítrís.

Kelt Mezóbereny' 2010. augusztus 12.
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