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Szerződő felek:

név: Szeghalom Város Önkormányzata
cím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4_8'

T elefon: 66/37 I -61 I F ax: 66/37 I -623

Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Szeghalmi Fiók
Számla sám: l040z| 42-50485250-5456 l 008
Adószám: 1 534457 1 -2-04

képviseli: Macsári József polgármester

mint Megrendelő' (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészról

név: swIETELsKY Magyarország Kft.
cím: l l 17 Budapest, Irinyi J. u.4_20.

Cég|eryzéksám: Cg.0l-09_897738
Adószám: 14300327-2-44

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt' l0400968-50504854 - 52531003

képviseli: Dél _ kelet Magyarorsági Területi Főmérnökség

5600 Békéscsaba, Ipari in M-46.
Karakas József területi főmérnök

Susánszki MáLria gazdasági vezető

Munkasám: 17050523 j5
mint Vállalkozó' (a továbbiakban: Vállalkozó),

l. A szerződés formája

Vállalkozási szerződés építési beruhríás megvalósításához, kivitelezéséhez.

2, A szerződés tárgya

A ''szEGHALoM PETŐFI UTCA ÚTÉPÍTÉSE'' projekt keretében a közbeszerzési
dokumentációban, műszaki leírásban és költségvetésben íoglalt munkák elvégzése a
rendeltetésszerű és használatbavételt biÍosító hiánytalan állapotban és I. osaályú minóségben
történö átadásával.

A mtmkrlvé gzés alapj ául szo l giló dokunenlumok:

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás' valamint árazatlan
költségvetés alapján kell végemi, azzal, hogy a szerzódés tárgyát képező munkák közül a
gyalogátkelőhely létesítése építési engedély-köteles. A Megrendelő a Vállalkozónak a
kivitelezéshez szükséges valamemyi dokumentációt (kiviteli tervek, építési engedélyek stb.)
biaosítja.

A teljesítés helye:

Szeghalom belterülete, (Szeghalom Petófi utca' valamint Petőfi és Kinizsi u' útkeresztezodése) a
műszaki leírásban megjelölt teriileten.

A mmkavégzések során beépíthető anyagok

Az építési munka során br{rrnely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet' de a beépítésre
kerüló anyagoknak meg kell felelniük a 3/2003. (I. 25.) BM-GkM'KvVM eglüttes rendeletben
leírtaknak. Epítési célra anyagot, szerkezetet, berendezést csak hazai megfelelóségi igazolással
leh€t a létesítményekbe beépíteni.
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A vállalkozási eIlenérÍéke

A teljes körii vállalkozási díj (nettó + ÁFA : bruttó)
59 900 000.- Ft + 14.975.000'- 25% 

^F 

A = 74 875 000.- bruttó összegű
azaz: Hetvennégymillió _ nyolcszázhetvenötezer forint

A vállalási összeg I. osxályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix
áron, az anyagár és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások' valamint a vám
figyelembe vételével Íafia|mazza a tervekben és szerződésben megadott valamennyi
tevékenység költségét.

A Vállalkozó a vállalási öSszegen belül köteles elvégezni a műszaki leírásban szereplő, de a
kÖltségvetésbtil hiányzó munkákat (többletmunka) továbbá azokat a műszakilag szükséges
munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, illewe
használatba nem helyezhető.

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalása fix áras, és a vállalási ár tartalmazza az A1ánlati
felhívásban és az Útmutatóban, illetve a Szerződéskötési feltételekben, valamút az
Ajánlatkérési műszaki dokumentációban leírtak szerinti megvalósítás teljes fedezetét.

A vállalkozási dij fedezetet nyújt
A 3. pontban megfogalmazott konkét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon
tulmenően az aján|ati árnak fedezetet kell nyújtania:
} A műszaki dokumentációban leírt munkák teljes köni elvégzésére és átadására,
} A kivitelezési munkák sorrín szükségessé váló többletrnunkák elvégzésére,
} A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
} A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia költségeire.
} A sikeres műszaki átadáshoz sákséges mérési,javítási munkák költségére,
} Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire'
} Azideiglenesmelléklétesítrnényekköltségeire,
} Az iizemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának

költségeire, költségeire,
} A beruháás teljes körű felelósségbiztosításrínak a köItségére,
} A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátozásának, és szabályzásának a

költségére,
A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsoIódó kÖltségekre,
A beruházás során felmerülo zöldkár, és egyéb károkozás költségeire,
AZ esetleges tervezési művezetés költsógére'
A 

',D'' 
terv készítés költségére,

A megvalósuló létesítménnyel kapcsolatos minőségügyi viták esetében szükséges minőség
igazolási költségekre'

Megrendelő az építési munkák megvalósításához szolgáltatást (felvonulási épület, villamos
energia' épító gép, stb.) nem biztosít.

Határidő' a teljesítéssel kapcsolatos kérdések

A munkaterület átadása, munkakezdés

A munkaterület átadása a vállalkozási szerzódés aláírását követő napon, előreláthatóIag
2010'08.03' napján történik meg, az építési napló egyidejri megnyitásával.

Mmka beÍejezése, részteljesítés és teljesítés

A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a Íeryezeht munkákkal
kapcsolatban, a tervdokumentációban, és a hatósági engedélyekben előírt valamennyi munkát,
valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat maradékalanul elvégeáe.
Valamennyi tervezett munkával szemben támasztott követelmény igazolására sor került, az
elkészült létesítmények rendeltetésszerű használatra, illetve üzemkész állapotba kerültek és a
szükséges és kötelező mérések alapján a hatósági nyilatkozatok, engedélyek rendelkezésre
állnak, a megvalósult beruházások hasmálatbavételéhez és azokat a Vállalkozó a Megrendelő
részére átadta.

4.
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A szerződés teljes_körű teljesítésének határideje: 2010. októtrer 31.

A szerzódés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-áwételi eljáráson
történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek' ha
Megrendelő valamennyi, a jelen szerzódés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal
áfuett.

A munkavégzés megszervezése, alvátlalkozók igénybevétele

Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő
utasításai1 köteles fi gyelem be venni.

A szerződés teljesítésében csak a Kbt. 304. $ szerinti alvállalkozók működhetnek közre.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szó|ő I9l 12009 (IX.l5.) Korm. Rendelet 3' $ (2) a)
pontjával összefuggésben felek az alábbi nyilatkozatokat teszik:

Megrendelő a Vállalkozó áItal benyrrjtott nyertes ajánlatban foglaltak szerinti alvállalkozók
igénybevételéhez 1átrulhozzÁ, illetve Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt nyilatkozata
szerint vesz igénybe alvállalkozót. A Vállalkozó abban a esetben jrírul hozzá, hogy
alvállalkozója további alváIlalkozót vegyen igénybe, ha az erre vonatkozó szándékát az
alvállalkozó előzetesen, írásban bejelentette és a további alvállalkozó igénybevételét a
Vállalkozó nem tiltotta meg.

Késedelmes tejesítés

Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó saiát működési körében bekövetkezett okból eredo
késedelme esetén Megrendelő a szerződéstől jogosult elállni, Valamint meghiúsulási kötbéIre
tarthat igén}t a Vállalkozótól.

A Vállalkozó által fizetendő késedelmi kÖtbér mértéke a véghatríridó teljesítése vonatkoásában
4.000.000.- Ft./nap, amelynek végösszege viszont nem lehet több a teljes bruttó szerződéses
összsg7 Yo-nál.

A késedelmi ktjtbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra'

A kötbér összege külön jegyzókönyvben felvett adatok alapján a végszámlába kerül
beszámításra-

A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelembőI származó
egyéb, tényleges kárigényét is éwényesíti, amennyiben ez meghaladja az érvényesített kötbér
összegét'

Amennyiben a Vállalkozó saját hibájából olyan mértékű késedelembe esik, amely késedelem a
Megrendelő részére az uniós pénzalap részbeni, vagy teljes elvesztését eredményezi, úgy a
vt lalkozó az elvesáett uniós trímogatással csökkentett összegért köteles a teljes beruházást
megvalósítani.

Meghiúsulás

Amennyiben a tárgybani kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a
Megrendelőnek a nettó vállalási ár 20 %o-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A
szerződés akkor tekinthetó meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt túllépte és a
Megrendelő által biztosított újabb (legalább 8 napos) hatríridő alatt sem teljesíti maradéktalanul
a szerzódés szerinti kötelezettségeit'
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7. MrNosÉ,GI KÖVETELMÉIn'EK, GARÁNCIA, A BEÉPÍTETT Bf,RENDEZÉSEK
oKoZTAIúiRoK
Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás

A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.

A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a3l20O3. (I.25') BM-GKM_
KvVM együttes rendeletben leírtaknak

Minoségi elvárás

A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osaályu anyagokat épít be,
I. osztályú munkavégzés mellett. A válIalkozási díj ezek figyelembevételével kerüt kidolgozásra
a részletes költségvetési kiírás beárazásával.

8. Garancia,szavatosság,jótállás

A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális.
szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.

Vállalkozót a Ptk.- ban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli.

Vállalkozónak a szerződés trírgyríLnak minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedó
garanciális és jótallási kötelezettség vállalása a szerződés teljes-körű teljesítésétól számítódik. A
garanciális kötelezettség a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétól kezdődik és 3
évig terjed'

Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű
hasmálatát, állagát, illewe a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális hiányosságok
kijavításáról a Megrendelői értesítést köVetően haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok
kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belüI köteles gondoskodni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkezó hiányosságok javítását a az előző
pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális
hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni.

A Vállalkozó által szállított berendezések okona károk

Vállalkozó a termékfelelősségról szóló 1993. évi X. törvény alapján felel az általa szállított
berendezések hibája által okozott káréÍt.

9' EGYÜTTMUKÖDÉS, MÚSZAKIADMINISZTRÁCIÓ sZABÁLYoZÁsA
Megrendelő képviselője

MacsríLri József polgármester

Vállalkozó képviselóje, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:
Karakas József terÜ|eti főmémök
Susánszki Mária gazdasági vezető

10. Szerződésmódosítás, szerződéstől való elállás esete

A Felek a szerződést csak az 2003. évi CXXX., a közbeszerzésekől szóló törvény 303'$
szerinti feltételek esetén _ kétoldalú és cégszerűen aláírt megáIlapodással _ módosíthatják.

Megrendeló jogosult részben, vagy egészben a szerzrjdéstől elállni, akkor, ha a Vállalkozó nem
a szerzódésnek megfelelően teljesít. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Vállalkozó a végleges
teljesítés határidejét minimum 30 nappal tullépi, és az áItala a határidő leteltét minimum 30
nappal megelőzően felajanlott új teljesítési határidőt a Megrendelő nem fogadja el.
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ll. f,pítési napló vezetése

Vállalkozónak a helyszínen a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú építéslszerelési
naplót kell vezetnie.

Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelti részéről: Az építési napló megnyitásakor kerül meghatározásra.
Vállalkozó részéről: Vass Árpád építésvezetö

l2. Műszaki ellenőrzés

A Megrendelő a Kbt. 306.$ (3) bekezdésében foglaltak alapján a munkát helyszíni képviselője
(műszaki ellenőr) útján ellenőrzi. A Műszaki ellenőrzést a Megrendelővel megkötött megbíási
szerződésben szerepló szervezet látja el. A műszaki ellenőr személyének meghatározására az
építési napló megnyitásakor történik meg. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki ellenór
jogosult..

13. Az együttmiiködés elvei

A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályoző' késleltető körülményről haladéktalanul köteles
Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jelemie kell a késedelem okát és várható időtartamát is.
Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a hatríridő
meghosszabbításiíról, és aa a felek írásban rögzítik. irásban történő értesítésnek felek a faxon.
levélben, távirat útján történő értesítést fogadjárk el.

14. Míiszaki átadás

Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - áwételi eljáráson az átadásra
kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:
} az építési napló eredeti példányát,

} kivitelezői nyilatkozatot. (2 pld. ),
} a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat (2 pld.),

} amegfelelósséget,igazolóokiratokat,jegyzőkönyveket,
} a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 312003. (I. 25.) BM_GKM_KvVM együttes

rendelet szerinti megfelelőség_igazolrísát,

} a nregvalósulási tervdokumentációt ,,D'' terv (2 pld.)'
} avagyonnyilvántartiíshozszükségesmennyiségiésköltségadatokat,

} építési-bontási hulladék nyilv:íLrrtartási lapot' hulladék áfuétel igazolását,
} a használatba vételhez szükséges egyéb dokumentumokat.

15. UTÓFELI]LuZSGÁLAT
A jótállási időszak vége előtt VáIlalkozó résn vesz a Megrendelő által összehívott utóIagos
műszaki felülvizsgálaton' A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltiintetett hibák kijavítása' ilIewe
hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális k<!telezettségét képezi'

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak vége elótti utólagos műszaki felülvizsgálat
jegyzőköny.vének az időpontjától számított 30. napon belül nem végzi e| a jegyzókönyvben
rögzített garanciáIis hianyosságok kijavítását, úgy Megrendeló jogosult ezen garanciális
hiányosságokat a vállalkozó ktiltségére -a teljesítési biaosíték terhére-más vállalkozóval
megszüntetni.

ló. PÉNZÜGYI TEUEsÍrÉs, szÁnt,l, KIFIZETÉS
Számla benyújtása

Az aján|atkérő l0 % előleget fizet. A kivitelezés során 60 %_os igazolt készültség során l db
részszámla, l00%-os készültség esetén l végszámla nÉjtható be, az első részszámláből az
előleg levonásra kerül.

Az Ajánlattevőnek az előlegfizetés feltételeként az elő|eg visszafizetésére, annak teljes
visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az elóleggel megegyező összegű' feltétel nélküli és
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Visszavonhatatlan bankgaranciát ad kell átadnia a szerzódés aláírásával egyidejűleg az
Ajánlatkérő részére.

Szdmla kiftzetés

A sámlák kifizetése a teljesítéstől sámított 60 napon b€lül történík meg a Kbt. 305.s (3)
bekezdésében meghatározottak alapján' figyelembe véve az aláírásra kerüló támogatási
szerződésben foglaltakat is.

A teljesítéshez kapcsolódó rész-sámlát és végszámlát a műszaki ellenrir teljesítésigazolása
alapján lehet benyújtani.

Az Ajánlatkérő felhívja a Vállalkozó figyelmét az AÍt. 36lA $. (6) bekezdésében előírtak
teljesítésére, illetve ana, hogy a sámlrík kifizetése csak a ,,O''-ásnak minősülő adóigazolás,
illetve abban az esetben van mód, amennyiben az Ajánlattevő szerepel a köáartozás mentes
adatbázisban.

KésedeImes kifzetés

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesíteni a Megrendelő felé a ftk. 30l/A. $-ban foglaltak szerint.

17. Egyéb

l7. l. A kivitelezés során keletkező hulladékok elsállítására a Vállalkozó köteles.

A szerződés teljesítéséből eredő brírmilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás údán
kísérlik meg.

l7.2. Amennyiben a kivitelezés során pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel (akár a
Megrendelő, akár a Vállalkozó részéről), abban az esetben a felek kötelesek a pótmunka
díjazásának módját előzetesen, írásban meghatározni.

l7.3. Emek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik
magukat hatáskörtől fuggően a Békéscsabai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság
kiárólagos illetékességének.

A fenti feltételek közt nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. rendetkezései az irányadók.

l8. Ilatálybalépés

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a közbeszerzést feltételes eljárásként hirdette meg, ajelen
szerződés akkor lép hatályba, ha Megrendelő a tiíÍnogati{si szerzódést a támogató hatóiággal
aláírta. Ennek a feltételnek a teljesüléséről _ amennyiben a vállalkozási szerződés aIáirávíig nem
történik meg - a Megrendelő haladéktalanul uíjékoztatja a Vállalkozót és ezen tájékoztatás
kéZbesítésétől kezdődően illetik meg a feleket ajelen szerződésből eredő jogok és terhelik a
jelen szerztidés szerinti kötelezettségek.
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A srcrzódés mellékletei

A szerződést az alábbiakban felsotolt, erymástól el nem választható, csak egyiitt érvényes
okiratok képezik
} A közbeszerzesi eljárás tenderanyaga és a Vrillalkoz5 ajránlata'

P Ajráalati árat alátrárnasáó Föösszesítő és költségvetés,

> AKbt. 30ó.$. (2) bekezdésszerinti felelósségbiztosítás'
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Szeghalom, 2010. augusztus 02.
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