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l. A szerződés formája
Vállalkozási szerződés épitési beruházás megvalósításához, kivitelezéséhez.

2. A szerződés tárrya
A,,SZEc HALOM SZELES l rÓcyŰJrÓ CSAToRN A REKoNSTRUKC IÓJA'' projekt
keretében a közbeszerzési dokumentációban, műszaki leírásban és költségvetésben foglalt munkák
elvégzése a rendeltetésszerű és használatbavételt biaosító hiánytalan állapotban és I. osztáIyú
minőségben történő átadásával.

Á mtln kal, é gz é s a l a pj úu l's zo l gri l ó d o ku m e ntu m o k :

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszalii leírás, valamint átazaÍLan
költségvetés alapjáLn kell végezni. A Megrendelő a Vállalkozónak a kivitelezéshez szükséges
valamennyi dokumentációt (kivileli tervek. építési engedélyek stb.) biÍosítja.

A teljesíÍés helye: Szeghalom Város belterülete, a műszaki leirásban megielölt területen.

A munkal,égzé'sek ,során beépíthefuí anyagok
Az építéSi munka során bármely gyártótól sz.ármazó anyag beépítésre kerülhet, de a beépítésre
kerÍilő anyagoknak nreg .kell felelniük a 312003. (I. 25.) BM-GkM-KvVM együttes
rendeletben leírtaknak. Epítési célra anyagot, szerkezetet. berendezést csak hazai
megfelelóségi igazolással lehet a létesítményekbe beépíteni.

3. A váIlalkozás ellenórtéke

A teljes körű vállalkozási díj nettó 73 363 303.-Ft'
űzaz neÍtó Hetvenhúrommillió-háromszúzhatvanhtiromezer-hitromsztizháron Forint.
A beruházás vízjogi-létesítési engedélyköteles (engedélyszám: l0894_0 l 8/2008.sZ.-al módosított
10894-0l 6/2008. sz. hat.). ezért a számlázásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

A vállalási összeg I. osztályú anyagok és munliavégzés tigyelembe vételével egy
összegben. fix áron' az anyagfu és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások.
valamint a vrírn figyelembe vételével taÍÍalmazza a tervekben és szerződésben nregadott
valamerrnyi tevékenység költSégét.



A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a műszaki leírásban
szereplő. de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka) továbbá azokat a műszakilag
sziikséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható'
illetve használatba nem helyezhető.

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalása fix áras. és a vállalási át tartalmazza az
Ajánlati felhivásban és az Utmutatóban' illetve a Szerztidéskötési feltételekben, valamint az
Ajánlatkérési műszaki dokumentációban leírtak szerindi megvalósítas teljes fedezetét.

A vállalkozási díj ledezetet nyújt
A 3. pontban megfogalmazott kontrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve

azon túlmenően az afnlati ámak fedezetet kell nyújtania:
} A műszaki dokumentációban leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására.
> A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
} A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
i A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia költségeire.
) A sikeres műszaki átadáshoz szükséges mérési,javítási munkák költségére,
} Az építési munkahely vagyonvédelmének ktiltségeire,
} Az ideiglenes melléklétesítményekköltségeire,
r Az územelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások heiyreállításának

költségeire, költségeire,
} A beruházás teljes körű felelősségbixosítrisának a költségére,
i A közúti és egyéb forga|om építési munkák alatti korlátoásának' és

szab ály zás ának a köl tsé gére,
} A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
} A beruhríás során felmerülő zöldkár, és egyéb krírokozás költségeire,
; Az esetleges tervezési művezetés költségére,
} A,,D'' terv készítés költségére,
} A megvalósuló létesítménnyel kapcsolatos minőségügyi viták esetében szükséges

minőség igazolási költségekre,

Megrendelő az építési munkiiü< megvalósításához szolgáltatást (felvonulási épület' villamos
energia. építő gép' stb.) nem biztosít.

4' Határidő' a teljesítéssel kapcsolatos kérdések
A munkntertjlet áÍaúisa. munkakezdés

A munkaterület átadása a vállalkozási szerzódés aláírását követő napon történik
meg. az építési napló egyidejti megnyitásával.

Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés
A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét. ha a tervezett munkákkal
kapcsolatban' a tervdokumentációban' és a hatósági engedélyekben előírt valamennyi
munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótnrunkákat
maradéktalanul elvégezte. Valamennyi tervezett munkával szemben támasztott
követelmény igazolásrílra sor került. aZ elkészült létesítmények rendeltetésszerű
használatra' illetve üzemkész állapotba kerültek és a szÍikséges és kötelező mérések
alapján a hatósági nfllatkozatok, engedélyek rendelkezésre állnak' a megvalósult
beruhrízások használatbavételéhez és azokaÍ a Vállalkozó a Megrendelő részére
átadta.
A szerződés teljes_k<ini teljesítéSének határideje: 20l l . 08. 3 l .

A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műSzaki átadás_átvételi
eljiíráson történik. A tervezett munkak múszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető
teljesítésnek. ha Megrendelő valamennyi. a jelen szerződés keretében megvalósult

\---

létesítmény n1 ilatkozattal átvett.



5. A munkavégzés megszervezé-se, alvállalkozók igénybevétele
Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sonendjének meghatározásriLrrál a
Megrendeló utasításait köteles figyelembe venni.
A szerzodés teljesítésében csak a Kbt. 304. $ szerinti alvállalkozók miíködhetnek
közre'
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szólő 19112009 (IX.l5.) Korm. Rendelet
3' $ (2) a) pontjával összefi'iggésben felek az alábbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlatban foglaltak szerinti
alvállalkozók igénybevételéhe z 1án bozzá, illetve Vállalkozó kijelenti, hogy az
ajánlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvállalkozót. A Vállalkozó
abban a esetben jarul hozzá, hogy alvrí1lalkozója további alvállalkozót vegyen
igénybe' ha az erre vonatkozó szándékát az alvál|alkozó előzetesen' írásban
bejelentette és a további alvállalkozó 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
elá1lni, valamint meghiúsulási kötbérre tarthat igény.t a Vállalkozótól.
A Vállalkozó által lrzetendő késedelmi kötbér mértéke a véghatáridó teljesítése
vonatkozásában 100 000'- Ft./nap, amelynek végösszege viszont nem lehet több a
nettó sZeIZődéseS összeg 7 To'ná|.
A késedelnri kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül
meghatározásra.
A kötbér összege külön jegyz<íköny'vben felvett adatok alapjan a végszámlába kerül
beszámításra.
A Megrendelő a szerzódésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből
származó egyéb' tényleges kárigényét is érvényesíti, amennyiben ez meghaladja az
érvényesített kötbér összegét.
Amennyiben a Vállalkozó saját hibájából olyan mértékú késedelembe esik. amely
késedelenr a Megrendelő részére az uniós pénzalap részbeni' vagy teljes elvesztését
eredményezi, úgy a vállalkozó az elvesztett uniós tamogatással csökkentett összegért
köteles a teljeS beruhrízást megvalósitani.

7. Meghiúsulás
Amennyiben a tárgybani kivitelezés Vá{lalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó
a Megrendelőnek a nettó vállalrlsi ár 7 %o-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teliesítéSi
véghatáridőt túllépte és a Megrendeló által biztosított újabb (legalább 8 napos) határidó
alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.

7. Minőségi követelmények, garancia, a beépÍtett berendezések okozta károk
M i nős é g e l lenőrzé s, minő sé gt anúsít ás

A tervezett létesítmények minőségének az igazolása aYállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 3/2003.
(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak

Minőségi elvárás
A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osztál1u
anyagokat épít be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek
figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beárazásával.

)
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8. Garancia, szavatosság, jótáll;{s
A szerződés t írgyanak minden részére teljes könien és egységesen kiterjedő
garanciális. szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes köni teljesítésének
a napja.
Vállalkozót a Ptk.- ban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli.
Vállalkozónak a szerződés trírgyanak minden részére teljes könien és egységesen
kiterjedti garanciális és jótríllási kötelezettség vállalása a szerződés te[ies-köni
tel.iesítésétől számítódik. A garanciális kötelezettség a sikeres műszaki átadás_átvételi
eljárás befejezésétől kezdődik és 5 évig terjed.
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesitmények
rendeltetésszeni használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészsóget
veszélyeztetti garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítéSt
követően haladéktalanul, még az egyéb hirínyosságok kijavításríLról az értesílés
kéZhezvételétől szrímítotÍ 30 napon belül krjteles gondoskodni.
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hianyosságok javítását a
az e|óző pontban meghatrirozott hatríridóre nem végzi el. úgy Megrendeló jogosult
ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval
megszüntetni.

A Vállalkozó által szállított berendezések okozta károk
Vállalkozó a termékfelelősségról szóló 1993. évi X' töÍvény alapján felel az álÍala
szállított berendezések hibája által okozott kárért.

9. Eryüttműködéso műszaki adminisztráció szabályozása
Megrendelő képviselője: Macsári József polgrirmester

Vállalkozó képviselője' aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:
Piskolty Tibor üzletvezető

10. Szerződésmódositás, szerződéstől való elállás esete
A Felek a szerződést csak az 2003. évi C)o(IX.' a közbeszerzésekol szóló torvény
303.$ szerinti feltételek esetén _ kétoldalú és cógszertien aláírt megállapodással -
módosithatják.
Megrendelő jogosult részben' vagy egészben a szerzodéstől elállni, akkor. ha a
Vállalkozó nem a szerzódésnek megfelelően tel.jesít. Ez vonatkozik arra az esetre is.
ha a Vrillalkozó a végleges teljesítés hatríridejét minimum 30 nappal tullépi. és az
általa a hatríridó leteltét minimum 30 nappal megelőzóen felajánlott új teljesítési
határidőt a Megrendelő nem fogadja el.

11. Epítési napló vezetése
Vállalkozónak a helyszínen a hatályos jogszabályoknak megfelelő taÍalmú építési-
szerelési naplót kell vezetnie.
Az építési naplóbejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről: Az építési napló megnyitásakor kerül meghatároásra.
Vállalkozó részéről: Az építési naptó megnyitásakor kerül meghalározásÍa.

l2. Műszaki ellenőrzés
A Megrendeló a Kbt. 306.$ (3) bekezdésében foglaltak alapján a munkát helyszíni
képviselője (műszaki ellenőr) útjrín ellenőrzi. A Műszaki ellenőrzést a
Megrendelovel megkötött megbízrísi szerződésben szereplő szeryezel látj a el' A
műszaki ellenőr személyének meghatarozásátra az építési napló megnyitásakor



történik nreg. A teljesítésigazo-lás kiadására a műszaki ellenőr jogosult. '

13. Az együttműködés elvei
A Vállalkozó minden, a teljesítést akadá|yoző, késleltető körülmónyról
haladéktalanul köteles Megrendelöt írásban értesíteni' melyben jelezníe kell a
késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények
rnérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és aa a
lelek írásban rögzítik. Írásban történő értcsítisnck l'elek a laxon. levélben. tárirat
útján történő értesíést fogadják el.

14. Műszaki átadás
Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás _ átvételi eljaráson az
átadásra kerülo létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:'i az építési napló eredeti példányát,
) kivitelezői nyilatkozatot. (2 pld' ),
} a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat (2 pld.).
> a nlegfelelósséget, igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
i a beépített anyagoknak, szerkezetekrrek, a 312003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes

rendelet szerinti megfelelőség-igazolását'
l" a megvalósulási tervdokumentációt ,,D'' terv (2 pld.).
i a vagyonnyilvántartáshoz sziikséges mennyiségi és költségadatokat.
} építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék áwótel igazolását.
} a hasmálatba vételhez szükséges egyéb dokumentumokat.

15' Utófelülvizsgálat
A iótállási idószak vége előtt Vállalkozó részÍ vesz a MegÍendelő által összehívott
utólagos múszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett
hibak kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális
kötelezenségét képezi.
Anrennyiben Vállalkozó a jótállási időszak vége előtti utólagos műszaki
lelülvizsgálat jegyzőkön1vének az időpontjától sziímított 30. napon belül nem végzi
el ajegyzőkön1vben rögzített gararrciális hirfuryosságok kijavítását' úgy Megrendelő
jogosult ezen garanciális hirínyosságokat a vállalkozó költségére -a teljesítéSi
biaosíték terhére más vállalkozóval megsziintetni.

16. Pénzügyi teljesítés' számlakiÍizetés
Szítmla benyújtása

Az ajánlatkérő l0% előIeget fizet' majd az ajánlattevő a kivitelezés során 60 oÁ-os igazolt
készü|tség során 1 db részszámlát (itt kerü l elszámolásra az előleg), majd l00%-os
készültség esetén l végszámlát jogosult benyűjtani.
A teljesítéshez kapcsolódó rész-szríLrnlát és végszámlát a műszaki ellenór
teljesítésigazolása alapján lehet benyújtani.

Számla kilizetés
A sámlák kifizetése a teljesítéstől számított 30 napon belül történik meg a Kbt. 305.$ (3)

bekezdésében meghatározottak alapjrín. figyelembe véve az aláírásra kerülo támogatási
szerződésben foglaltakat is.

Az Ajánlatkérő felhívja a Vállalkozó figyelmét az Art' 36lA $. (6) bekezdésében
előírtak teljesítésére. illetve arra. hogy a szríLrnlrík kifizetése csak a ,.O"-ásnak
minősülő adóigazolás, illetve abban az esetben van mód' amennyiben az Ajánlattevő
szerepel a köáartozáSmentes adózók adatbriaisában.

)



Ké'yedelmes kifizetés
Megrendeló Íizetési késejeime esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot
jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk. 30l/A. $-ban foglaltak szerint.

17. Egyéb
l7.l . A kivitelezés sorrán keletkező hulladékok elszál|itására aY áI|alkozó köteles.
A szerzódés teljesítéséből eredő brírmilyen vitás kérdés rendezését a felek tríLrgyalás
útjrín kísérlik meg.
17.2. Amennyiben a kivitelezés során pótmunka elvégzésének szükségessége merül Í'el

(akár a Megrendelő' akrír a Vállalkozó részéröl), abbal az esetben a felek kötelesek a
pótmunka díjazásának módját előzetesen. írásban meghatározni.
l7.3. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez
alávetik magukat hatásköÍtől fliggően a Békéscsabai Vrírosi Bíróság' illetve a Békés
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
A fenti feltételek köa nem szabálvozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. rendelkezései az
irányadók.

l8. Hatálybalépés
Tekintettel ana, hogy a Megrendelő a közbeszerzést feltételes eljárásként hirdette
meg, a jelen szerzódés akkor lép hatríIyba, ha Megrendelő a tiímogatási szerződést a
támogató hatósággal aláírta. Ennek a feltételnek a teljesüléséről _ amennyiben a
vállalkozási szerződés aláíriísáig nem történik meg _ a Megrendelő haladéktalanul
tájékozlatja a Vállalkozót és ezen tájékoztatás kézbesítésétől kezdődően illetik meg a
feleket a jelen szerződésből eredo jogok és terhelik a jelen szerződés szerinti
ktitelezettségek'

19' A szerződés mellékletei
A szerződést az alábbiakbarr felsorolt, egymástól el nem választható, csak együtt

érvényes okiratok képezik:
} A közbeszerzési eljárás tenderanyaga és a Vállalkoző ajánlata,
t" Ajánlati árat alátámas^ő Főösszesítő és költségvetés,
> A Kbt. 30ó.$. (2) bekezdés szerinti felelősségbiztosítás.

Kelt: Békéscsaba, 20l 0. augusáus l 2.

ti1f t-1. r----r
Sze$alonr Város on korr rirlyzata
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