uÁtLaurozÁs t s z n nz ő n És
Építési(kivitelezési) szerzőclés
amely létrejött egyrészt
Név Aszód Város Önkorman y zata
Székhely:2I70 Asződ, Szabadság tér 9.
Telefon: +36-28-500-666
E-mail : istvan.sztan@aszod.htt
Adószám: I57 30435-2-13
Képviselő : Sztán István polgármester,mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
:

Név:MASTER RIDE Kft.

Székhely:3373 Besenyőtelek, Dózsa Gy. út 77I hrsz.
Adószám: 1 4683347 -2-I0
Cégj egyzékszám : 1 0-09 -029233
Bankszáml aszám,. 1 17 39023 -20021269
Telefon: +3 6 -3 6 l 44I -098, +3 6-20 l 97 7 -4018.
E-mail :masterridekft @ gmail. com

Képviselő: Szilágyi Levente ügyvezető, mint vállalkoző (ovábbiakban: Vállalkozó).

továbbiakban együtt: Felek)között

(a

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt,) i15. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott,2017. augusztus 3-ánközvéttenül
megküldöttajánlattételi felhívással megindított közbeszetzési eljárás eredményeként és arra
tekintettel íaák alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint
nyertes ajánlattevő között jött létre.

1.

A sZERZÓlns

rÁncya

1.1. A Megrendelő

a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljarást követően szerződést köt
az alábbi targyban:

,,Vállalkozási szerződés az ,,Aszód PM_ONKORMUT_20]6 beltertiletíi utakfeltijítása"
t ár gyti ép ít é s i b e ruház á s m e gv al ó s ít á s a t ár gl áb an"

1.2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció,
(Vállalkozó) ajánlata alapjan került megkötésre.

szerződés elválaszthatatlan, szerves részétképezik.

Az

a nyertes ajánlattevő
említett dokumentumok a jelen

jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetl.., uugy *á,
szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a
szerződési feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő
értelmezéséreés esetleges módosiíására, összhangban a Kbt. 141. §-ával.

1.3. Amennyiben

a

2. TELJESÍTES
2,I. A VÁLLALK}ZÓI TELJESÍTÉSvÉcnarÁRIDEJE: A

'

szerződés aláírásától a
műszaki dokumentációban foglalt feladatok teljesítéséig,de legkésőbb a Vállalkozási
átadás.
szerződés hatályba lépésétkövető 50 naptári hapig tart, amely végéna műszaki ala..il§-,
"" '1lllu§ZaÁl
átvételi eljárást hiba 3s hiánymeates állapotban le kell zárni. .,
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2.2.

Vlegrencielő a t'enti határidők előtti előteljesítóst is elfo_ead.

2.3,

A

lvluri]<ateriiiet átadása:A munkateriiletjelen szerződés hatál"vba 1épésétkör,etően
azonna7. a lehető legrövidebb határidő aiatt átadásra keriil.

2.4. A TELJESÍTÉsHptyp:

Hegyalja utca 1445 hrsz.
Bercsényi utca 1127 hrsz.
Bocskai vtca7266hrsz.
Szent Imre utca 3I9 brsz,
Mély út 388 hrsz.
Régész ítt 24l89 hrsz.,1 I4l2 hrsz.,I78 lvsz.

2.5. A TELJESÍTÉsuBxrNytsÉGE:
Ú;on ran kialakított szllárd, burkolatú belterilleti útszakasz. összesen (m) 187 fm:
Felújítottszilárd burkolatú utak hossza. összesen (m)
854 fm;
Megvalósított közlekedésbiztonsági elemek száma, összesen (db) 16 db;
Kihelyezésre kerülő jelzőtáblák száma. összesen (db)
10 db;
Az úrtburkolati jelekkel felfestett útszakaszok hossza, összesen (m) 9 fm;
Fejlesztett járdák hossza" összesen (m)
I47 fm:.
A fejlesztéssel érintett útszegélyhossza, összesen (m)
2l5 fm;
A fejlesztés révénmegvalósult víze7vezetés hossza. összesen (m) 162 fm

A

fent nevezett íőbb mennyisé_eek tájékoztató jellegűek. A megvalósítandó, pontos
műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott mtiszaki dokumentáció
és árazatlan költségveté s tatlalmazza.

2.6. A Vállalkoző a yonatkozó előírásoknak mindenben

megí-elelő. hiba- és hiánymentes
teljesítésre,valamint a teljesítési határidők szigorir betarlására köteles.

2,7. Megrendelő kizárd,ag a kivitelezési munkák által

érintett terriletet biztosída, minden
e_uyéb ideiglenes melléklétesítmén,vi,í-elvonulási és tárolási teriiletről Vállalkozó köteles
gondoskodni. ilietve ezen icleiglenes létesítményeketa mrinka befejeztével saját
költségén köteles elbontani és elszállítani.

2.8. A Vállalkozó köteles a

szerződés teljesítésétakadályozó valamennyi körülmén_vről a
Megrendeiőt írásban értesíteni.s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanrrl
megsztintetni. elhárítani.

2.9. A teljesítésakkor

szerződésszerűt, ha a követelményeknek. a hatósági és jogszabályi
eiőírásoknak és szabványoknak. valamint a jelen szerződésben íbglalt renclelkezésekrrek

megfelel.
2.10. A Megrenclelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségti
hibákat és hiányosságokat állapít meg. amelyek a rendeltetésszeríi használatot nem
akadáIyozzák. és egyébkénta teijesítésa kikotött műrszaki í'eltételeknekmegfelel. Ebben
az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiánvosságok kikiiszöböiését azonnal
megkezdeni és öt munkanapon beltil'elhárítani.
2.11. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tridomására jr"rtásától. a Megrendelö
általi kiíbgás közlésétől számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azl
haladóktalanrrl befejezni. valamint intózkeciéseiről a Megrenclelőt írásban haladéktalanrrl
értesíteni.Arrrennyiben a Vá]lalkozó ezeno kötelezettségérrek nem íesz eleget. a
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Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni,
vagy harmadik fél által elvégeztetni.

2.12. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Válla|koző hibájából részben vagy egészben
meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az űjbőIí ellenőrzések bizonylatolt
költségeit. A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a
munkát mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj
arányosan csökkentett részérejogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek
valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezerr szerződésszegéséből
eredő kárt teljes köníen.
2.13. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozőnak a
szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg
kell erősítenie. Vállalkoző a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag
írásba foglalta.

2.I4.

KEPVISELET ELLENŐRZÉS
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésévelkapcsolatban
képviseletre és a teljesítés ellenőrzésére jogosult:

a)

b)

Megrendelő részéről:
Műszaki ellenőr neve: MANREX Bt. (Hámor József műszaki ellenőr)
Székhely: 8622 Széntód, Móricz Zsigmond utca 1i 1.
Névjegyzékszáma: 1 3-61 85, I3-54l37

Vállalkozó részérő|:

Neve: Szilágyi Levente
Lakhelye: 3373 Besenyőtelek, Berze Nagy János
Telefon: +36-20l977-40 i 8
E-mail : masterridekft@gmail.com
3.

vÁLLALKozÁsr uí.r

3.1.

A Megrendelő díj fizetéséreköteles.

u.Ila

ÁFA, azaz negryennyolcmilliókilencszázharminchétezer-nyolc forint + ÁFA.

A díj összesen: 48.937.008,- Ft
).z.

+

A díj a vállalás szerződésszení, hibátlan

jár. A Vállalkozó a
és hiánytalan teljesítéséért
díjértteljes köníen vállalkozik a szerződés téngyának a megvalósitáséra. A díj magában
foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgá|tatása teljesítésének

ellenértékét,és a szolgáltatások teljesítésévelkapcsolatosan felmerült valamennyi
költséget, a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésénekdíját, valamínt az annak
során felhasznált adatok értékét,az eredmény eléréseérdekében eszközölt szükséges
ráfordításokat. és valamennyi felmerülő költséget.

A Vállalkozó

kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes

isn:reretében állapodott meg.

3.4.

A vállalkozási díj egyösszegű fix átalányár. A díj a szerződés teljes időtartama alatt íix,
a.jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Ez alő| kivételt képez a
Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás és a kiegészítő építésiberuházás

3.5.

Az

esete"

vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési műszaki
dokrrm.entáci ó ré szét képező ár azatlan kö lt sé gveté.si kiírás lpljes ismeretében határozía
árat

a

J
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meg. és urá,
során figye]emmel vo]t a l91/2009.(lX.l5.) Korm. rendelet
^"gállapítása
vonatkozó részeiben
foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, ho_ey a vállalása a tárgyban
meghatározott feladatokra teljes körű" és tartalmaz minden olyan mtrnkát. közvetett és
közvetlen költsé_eet, amely a tárgyban szerepló feladatok komplett megvalósításához
sziikséges (fiiggetleniil attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki
tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül - a Megrendeló által elrendelt pótmunka
kivételével- semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.A pótmrrnka
megrendelésénélés a pótmunka díjának elszámolásánál a Kbt. vonatkozó rendelkezései
irányadóak.

4.

FIZETESI FELTETELEK

4,1. Megrendelő az ellenszolgáltatást

Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. §
(1)-(3) ésa 32212015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32lA. §, vagy a 32212015. (X.30.)
a

Kormányrendelet 27-28. § szerint fizeti ki.

4.2,

A

szerződés ftnanszírozása

a

Magyar Állami Költségvetés, az Ajánlatkérő

és

az,,Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal torténő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésénektámogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
tertiletén - 20]6" címűNGM támogatás fonásaiból történik. Azajánlattétel" a szeruődés
és a kif,rzetések pénzneme magyar forint (HUF).

4.3. Megrendelő előleget biztosít az alábbiak

szerint:

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szeruődésben foglalt - tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 Yo-ának megfelelő
összeg erejéig előleget biztosít.
Megrendelő a 32212015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése értelmében a
teljes előleget Vállalkozó kérésérelegkésőbb az építésimunkaterület átadását követő 15
napon belül fizeti ki. Vállalkozó az előleg teljes összegével a végszámla benyújtásakor
számol el.

4.4. A teljesítés során

a 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség az
alábbi ütemezés szerint:

-

1. részszámla kibocsátásának ideje: az általénos forgalmi acló nélküli szerződéses

érték
25 %-át elérő megvalósult teliesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozásí díj 25%-a
erejéig;
- 2. részszámla kibocsátásának ideje: az áItalános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték
50 %-át elérő megvalósult teljesítéstkövetően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a
erejéig;

.

- 3. részszámla kibocsátás,ának ideje: az általános forgalmi adó nélkiili szerződéses
érték
75 %-át elérő megvalósult teliesítést követően

legfeljebb a nettó vállalkozási dij 25%-a

erejéig:
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték
í-ennmaradó 25 százalékát elérő (i00 százalékot elérő) megvalósult teljesítésés a
mti'szaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásanak es'etén a nettó vállalkozási díj
fennmarad ő 25Yo- a erej éig.
köteles a Megrendelő illetékes
képviselőjével egyeztetni. A számla tartalma a tényleges és az igazolt telj esítésekkel
összhangban'kell, hogy legyen.

4.5. A. számla benyirjtását megelőzően Vállalkozó

6!t,
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A fizetési határidő csak

4,6.

abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden
szükséges elszámolási okmányt benyúrjt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan
van kitöltve és a támogatott rész tekintetében megfelel a Támogatási Szerződésnek.

4.7.

Níegrendelő tájékoztatja a Vállalkozőt anő|. hogy a szerződés és ennek teljesítéseesetén
a kifizetés az adőzás rendjéról szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA. §-ában foglaltak
hatálya alá esik és felhívja aYállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részéretörténő
kifizetéseiné|az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA. §-ában foglaltak
szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét aría, hogy alvállalkozói
részéretörténő kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia.

4.8.

Az ár a

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁP'a kulccsal
számítandő, az ÁPa megfizetésénéla mindenkor hatályos ÁPa jogszabály

rendelkezé sei az iranyadóak.
5.
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5.1. Késedelmi kötbér összege 0,5oÁl naptári nap (Vállalkozó ajánlata szerint).
Késedelmi kötbér maximális összege: a nettó vállalkozási díj 5 7o-a.

5.2. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 naptári napot, úgy Megrendelő
jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.
Ebben az esetben a teljesítéstVállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni
(a teljesítéskötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása).

5.3. Ha Megrendelő úgy dönt, hogy nem él a szerződés 5.2. pontjában foglalt

felmondás
jogával, a Vállalkozó köteles a 10 naptari napos késedelmen túli napokra is késedelmi
kötbért fizetni mindaddig, atníg nem teljesit, vagy a szerződést fel nem mondja a
Megrendelő.

5.4. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az á|talavégzett munkák
minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben
meghatrározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban

a teljesítéskornincsenek meg a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott

tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valame|y, e szerződésben
vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó
köteles a hiba tudomásara jutásától, illetve a Megrendelő általi kifogás közlésétől
számított 24 őrán belül a javítást megkezdeni, s azt haladéktalanul, de legkésőbb a Felek
által meghatározott időpontig befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban
haladéktalanul.értesíteni.Amennyiben a Vállalkoző ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga
elvégezni, vagy harmadik fel által elvégeztetni.

5.5. Megrendelő a késedelmi kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot

.

bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére
ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld
Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért.
A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat
kézhezvételétőlszámított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött
tértivevényeslevél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a
továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által
elismertnek és lejártnak kell tekinteni.

'

5.6. A kötbér nyolc napon belül történő megfizetésének elmaradása esetén Megrendelő
jogosult azonnali beszedési megbízást, inkass2ót benyújtani Vállalkozó bármelyik
I

bankszámlájára.

qlI
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5.7

,

Fennálló kötbértartozás esetén a Vállalkozó nem jogosult számlát ben,vújtanr.

5.8. Nleghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítésea vállalkozó mílködési
körébe tartoző ok miatt lehetetleniil, vagy a váliaikozó a szerződés teljesítését
me_etagadja" illetve a késedelem a 10 naptári napot meghaladja és a lvíegrendelő a
szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmoncija: a vállalkozó a nettó vállalkozási díj
20%-ig terj eclő me ghiírsulási kötbért köteles fi zetni megrende őnek.
1

5.9.

A

kötbér érvényesítésenem zárja ki a Megrendelő kötbért me_shaladó kárainak
A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető.
érvényesítését.

a szerződés szerinti" áí'a néikiil számított ellenszolgáltatás 3oÁ-a értékig
teljesítési biztosítékot nyújt a szerződéskötés időpontjától a sikeres és hiánytalan
mtiszaki átadás-átvételt követő 70. napig.

5.10. Vállalkozó

5.11.

5.r2.

A Vállalkozó szavatossággal tartozlk a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű
teljesítéséért,valamint azért, hogy a szolgáltatás megíblel a törvényes vasy a
szerződésben me_ehatározott feltételeknek.
A

Vállalkozó az építményekért"az azokba beépítettanyagokért,

berendezésekért,
eszközökért és a vállait munkák hibátlan elvégzéséértaz eredményes műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követő naptól számított 2.1 hónapig jótáltást vállai.

5.13. Vállalkozó

a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális

meghibásodásokat" a
munkanapon beltil Megrendelő képviselőjének jelenlétében
t-elüivizsgálja. Megrendelő jogos igényei esetén a javítási muntriákat. a felülvizs_eálatot
megállapodott határidőre beíejezi.
követő 72&án belül megkezdi. és a kölcsönösen

bejelentést követő

3

5.14. Ha a Vállalkoző ahtba kijavítását az e pontban meghatározotí időszakon belül nem
kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el" a Megrendelő jogosult a kijavítás
érdekébena szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni
anélktil, ltogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Válialkozóval szemben
elvesztené.
5.15. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt
dologra" dologrészre pedig újból kezdődik.

5.i6.

A

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem á11 be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeríitlen használat, illetve tárolás. szándékos rongálás, vagy eröszakos behatás,

elemi kár miatt következett be"

jótállási időszak végénFelek hel.vszíni
gállapításaikat j e g,vzőkön yvben rö gzítik.

5.17.Beiizemelést követő első év végén.valamint
bej árást tartanak, me

6.

xÁnrÉnirps

6.1.

A

a

munkavégzésbői szátnazó r,étkes ma_gatartással okozott károkért a Vállalkozó
í-elelős. a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel,vagy a munka határidőre
törlénő elvégzésénekelmulasztásábóI adódó, a Megrenclelőnek va_sy harmadik
szeméiynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül 1'elelős, akkor is. ha a kárt
alvállalkozója okozta

ril
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.1.

Felek kölcsönösen

ar,qpur,ó

rörprirrEx

sztikségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden

olyan köriilményről, amely a szerződés szerinti teljesítéstveszélyezteti va_qy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmrrlasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint

ahogyan az bizonyithatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat ana. hogy az
együttműködési jó szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse.
bogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződéssze_eés fogalmát.
Y

7.2.

Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges

változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszámvá|tozás stb,) kötelesek
napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni.
8.

3

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSEGEI

8,1. Megrendelő

köteles Vállalkozónak a vállalkozási díjat a Ptk, 6:i30. § (1)-(2) bekezdése
és az építésiberuházások, valamint az építésiberuházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáItatások közbeszerzésének részletes szabólyairól szőlő 322l20I5. (X.30.)
Kormányrendelet szerint megfizetni.

8.2. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő

a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelő

A

késedelmi kamat megfizetésére köteles,
szerződésszegésnek minősítik.

fizetési késedelem esetét a Felek súlyos

8.3. Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői

jogosultak betekinteni a teljesítésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vállalkozónak
figyelembe kell vennie a teljesítéssorán.

8.4.

A Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői
jogosultak a Vállalkozőval a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag is
i gazolható formában közölni.

8.5. Megrendeló köteles a munkaterületet Vállalkozónak hataridőben,

munkavégzésre
alkalmas állapotban átadni. Megrendelő köteles Vállalkozó végátadását megelőző
készre jelentése alapján a műszaki átadás - átvétel időpontját kitűzni. A Vállalkozó
köteles a végátadás esetén a szükséges hatóságok kiértesítését,elvégezni,és ott
megjelenni.

8.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan szerződéses feltételként előírja, hogy
a) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefi.iggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b)a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

9. VALLALKOZOJOGAI, KOTELEZETTSEGEI
9.t. A Vállalkozó

köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre,valamint a teljesítésihatáridők szigorú

betartására

g.2. Vállalkozó

a teljesítéseellenértékekénta

vállalkozói díjra jogosult.

,eL
7

ö,E
,,.^

l

9.3. A Vállalkozó köteles a

szerződés teljesítésétakaclályozó valamennyi köriilményről a
Megrendelőt írásban haladéktalantrl értesíteni,s egyben lehetősége szerint azokat

haladéktalanul megsztintetni. elhárítani.

9.4. Vállalkozó jogosult - a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén - a megjelölt

határidők

előtti teljesítésre.

9.5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően
Képviselőivel és Közreműködőive].

meghatalmazott

9,6. Vállalkozó a mrurkavégzés során a íbrgalomszabályozást és a közúti jelzőtáblák

elhelyezéséta rögzített rendeletek. szabványok szerint köteles kialakítani, illetve
biztosítani a munkák befejezéséig. A munkák befejezéséig köteles gondoskodni a
munkaterület könilkorlátozásétről, kivilágításáról, a jelzőtáb|ak elhelyezésétől. Ennek
elmulasztása miatt bekövetkezőkárért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a felelősség.

9.7. A Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás során az ajánlatában foglaltak során
tett nyilatkozatnak megfelelően jogosult alvállalkozó igénybe vételére,akinek
tevékenységéért,
mint

9.8. Vállalkozó

saj átj

a jelen

áért feiel.

szerződésben foglalt építésifeladat teljesítése érdekében

alvállalkozó(ka)t vesz igénybe.

9.9. Vállalkozó az építésifeladatok tekintetében hozzájárul, hogy alváIlalkozója további
alvá|lalkozó(ka)t vegyen igénybe a Kbt-ben és a vonatkozó Kormányrendeletekben
foglaltak figyelembe vételével.

9.10. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban
jelezní, ha Me_qrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő ütasítást ad.
9.11, Vállalkozó köteles írásban jelezni a Megrendelőnek a tervdokumentáció minden olyan
hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel.

9.I2. Yálla|koző a munka megkezdése előtt a helyszín jelenlegi állapotát rögzítő fénykép
és/vagy videofelvételt köteles készíteni/készíttetni,amit a kivitelezés megkezdése előtt a
Megrendelő, i.lletve műszaki ellenőre részéreát kell adni.
9.13. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételről a műszaki átadás-átvételig a
j ogszabályi előírásoknak megfelelő építésinaplót vezetni.

9.I4. Yállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más,
azonos vagy jobb műrszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt-nek
megfelelően jogosult.
9.15.

A

Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró. a jogszabályoknak és
szabványoknak megfele|ő az ajénlatkéró által elvárt minőségű. saját tulajdonában álló
anyagot, szerelvényt, gépet. készüléket és berendezést használhat fel, építhetbe.

9.16.

A

beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések meigí'elelőségigazolásait, műbizonylatait, gépkönyveit, kezelési és karbantartási utasításait,
érintésvédelmivizsgálat jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, beton minőség vizsgálat
jegyzőkönyveit a munka átadás-átvétele során a Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik"
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9.17.

A sikeres, hiány,talan műrszaki átadás-átvétel napjától kezdődik"valamennyi építmény
jótállása, garanciája. ftiggetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mely időpontban
szerezte be.

9,18. Vállalkozó a beépítésrekerülő anyagok, szerelvények stb. minőségi követelményeinek
biztosítását a meghatárczott szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy
beépítéselőtt minőségtanirsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban áladja
Me_erendelőnek.
I

9.19. Yállalkoző a munka átadás-átvétele során átadja a beépítettanyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfelelőség-igazoiásait, gyártóműi műbizonylatait,
mérésijegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak,
licensz díjak költségeit, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási
utasításokat, a kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazolő jegyzőkönyvet
legalább kettő példányban.
9.20. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át
Megrendelő. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának - és így a (vég)számla kifizetésének
is - a megfelelő teljesítésentúl feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendelő
részére történő átadása.

9.2L A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy

kell végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak, járdák és a közteniletek károsodást
és séniléstne szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével,karbantartásával,
megerősítésével,javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a
Vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység
során előidézett környezetkarosodásért vagy környezetszertrtyezésért a Vállalkozót

terhel minden felelősség és következmény.

9.22. YáIlalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények,tároló
területek és egyéb melléklétesítmények,ideiglenes közművek munkaterületen belüli
kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása,
elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi
segédszerkezet. (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.)

telepítése,helyszínen tartása, mozgatása"

és a

kivitelezés befejezésekor

a

munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre
bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő trtakat a kiürítéssorán a korábbi
állapotukban kell visszaadni.

9.23. Yállalkozó köteles az átvett munkaterü|eten az általános-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilönös tekintettel arra, hogy a munkákat jőrészt tizemelő létesítményben
kell elvégeznie. Az építésideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása
vállalkozó feladata.
9.24, YáI|alkozó tevékenységealatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős
hatáskörében az általavégzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és
tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:

9.24.I.' a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi,
szakmai, munkaügyi),

9,24,Z.

a helyi körtilményeknek megfelelően - a munkatbrület átvétele úán és a munka
megkezdése előtt - a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat
'
megtahani,
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9.24.3. a

sziikséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha inclokolt,
védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani.

a

kollektív

9.24.4. az

alkalomszerű titzveszélyes tevékenységetcsak akkor kezdheti el, ha aTra az
engedélyt elkészítette, és azt a Megrendelő jóváhagyta, továbbába az abban foglalt
feltételeket a helyszínen megvalósították,

9,24.5.

a munkaterületet mrrnkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a Megrendelőtől - a
munka megkezdése előtt írásban - kell átvennie (az átadás-átvételi jegyzőkönyv
elkészítéseVállalkozó feladata).

9.25. YáIlalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. A munkavédelmi
előírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
9.26. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkoző az építésinaplóban
köteles a műszaki ellenőrt az e|takarás időpontjaról értesíteni, a tényleges munka előtt
legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az e|takarásra kerülő
munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja,
akkor a Megrendelő kéréséresaját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is,
ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el.
9.27.

A

Vállalkozó saját költségén köteles

valamint a hibák kijavítása során:

a.
b.
c.
9.28,

.

a

beruhazás kivitelezése és megvalósítása.

teljes mértékbenbiztosítani a dol_eozók egyéni és kollektív védőfelszerelését.
biztosítani és fenntartanl, az összes világítást, elkedtést, táblát, figyelmeztető

jelzést, amelyek

a

megépült művek védelmérevagy mások biztonsága és

kényelme érdekébenszükségesek,
megtenni az összes intézkedést a kömyezet védelmére és elkerülni a személyek,
a közva,uyon vagy mások kárát és sérülését,amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyamán

a Vállalkozó köteles a mrrnkatertiletet szabadon tartani minden
szükségtelen akadálytól és minden vállalkozői eszközt többlet-anyagot - amely már
nem szükséges -, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania
munkaterületről, A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében
is.

9.29, yá|lalkoző köteles a munkaterületet rendben tartani. a keletkező hrrlladékait és
törmelékét. folyamatosan, vagy minden munkanap végénösszetakarítani. Ha a
Megrendeiő a munkahelyen rendetlenséget észlel, úgy szóban, vagy írásban felszólítja
Vállalkozót a helyszín rendbetételére. Amennyiben a helyszín rendezése kettő
munkanapon beli.il nem történik meg, Megrendelő jogosult a helyszínt harmadik fellel
. rendbe hozatni. Ennek költségei Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek.
9.30.

Az

építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén
kötelezett.

9.31.

A Vállalkozó

a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban és a

Vállalkozó részletes árajánlatában (a költségvetési kiírásban) meghatározott
mennyiségek teljes egészébenmegvalósításra kerültek. Amennyiben a Megrendelő

műszaki ellenőre a készre jelentés időpontjában azt tapaszíalla. hogy a megvalósult
munka menhyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor az átadás-átvételi eljárást nem
indítja meg, és ezzel egyidejiileg az átvételt írásban visszautasíüa. A műszaki ellenőr
.
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írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a

hián_vosságokat. amelyek miatt az átvételt megtagadja.

mennyiségi/minőségi

9.32. YáIlalkoző a mrrnkát a műszaki átadás-átvétel előtt köteles írásban készre jelenteni.
mely alapján Megrendelő kitűzi a műszaki átadás - átvétel időpontját. A Vállalkozó
készre jelentésének olyan időpontban kell történnie, ho_ey a fenti határidők ismeretében
a szerződéses határidőig a hiánytalan műszaki átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni.

I

9.33. Yállalkozó köteles a műrszaki átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és
azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni.
9.34. YáI|alkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak őrzéséről a projekt teljes
időtartama alatt saját költségén gondoskodni, melynek díját a vállalkozási díj magában
foglalja.
9.35. Vállalkozó saját maga köteles gondoskodni minden eszközének, berendezésének,
járművének, helyszínre beszállított alapanyagoknak az állag és-, vagyonmegóvásáról.
Megrendelő mindennemű felelősségetkizér az ezen tárgyakban bekövetkezett kárért.

g.36. AVállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy:
a. figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is
átszámolta a Megrendelő által részéreátadott projekt dokumentációkat a

b.

c.
d.

i aj ánl attétel során a S zer ző dés aláírását me ge őzően ;
a szerződéskötést megelőzően maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció
részekéntkapott árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket,
a számításokat helyesnek és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen
tökéletesen tisztába van a projekt terjedelmével;
a vál|alkozási díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes
mértékbenismerte a projekt terjedelmét, az előirt anyagok és berendezések
minőségét és mennyiségét, az építésitechnológiákat, valamint minden egyéb olyan
körülményt, ami a vállalkozási díjat befolyásolhatta;
kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a
munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír.
közbeszerzé

s

1

10. A SZERZÓDBs iuÓnosÍrÁsa, FELMoNoÁSa, MEGSZÚNESE
10.1.

A

szerződés módosítása csak

akaratnyilatko zata

al apj

a Kbt.

előírásainak betartásával,

án írásb an történhet.

a Felek

egyező

10,2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárőIag a szerződés teljesítésével,a te§esítés
lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével,illetőleg
felmondással szűnhet me_q.
10.3.

A

Megrendelő a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő
érdeksérelme esetén jogosult írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a.
Megrendelő jogosult a Vállalkozőva| szemben érvényesítenia szerződésszegésből
fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben
külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a te§esség igénye nélkül
pl.:
a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesítést;

.tuegrett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki;

a

Vállalkozó

a

Vállalkozó fizetésképtelenng válik, .rOa- uugy felszámolási eljárás indul ellene.

a hibásan

11
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11. xöRxyrzprvÉnprlrr Eróíruq.sox
i1.1, A Vállalkozó kinyilvání§a elkötelezettségét. hogy, a vállalkozási feladat teljesítésének
folyamatai, azaz az építésiberuházás megvaiósítása során meghatározza. folyamatosan
figyeli és értékelia folyamatok környezetre _eyakorolt hatásait, ezek ismeretében
intézkedéseket hoz:
- a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztésére;
- a környezetszennyezés megelőzésére;
- ajogszabályok követelményeinek. valamint az önmaga által, a környezeti tényezók
vonatkozásában vállalt egyéb követelmények állandó és pontos betartására;
- a környezettudatos magatartás fenntartása mind saját dolgozói, mind a
szolgáltatásban partnerként résávevőktől.

II.2. A Vállalkozó a szolgáltatás folyamán a munkáknál a legrövidebb ideig. azajvéde|mi
előírások mindenkori betartása mellett alkalmazjelentős zajterheléssel járó munkákat.

11.3. A környezet káros hatásainak csökkentése érdekébena Vállalkozó:
- munkagépeit, szállítő járműveit stb. olyan szinten és gyakorisággal tartja karban,
hogy azok mindig a lehető legiobb állapotban legyenek;
- gondoskodik arról, hogy a munkagépek. szá|lítő járművek stb. kibocsátása
lénye ges en alatta l e gyen a ráj uk vonatko zó határértékeknek.
1

1.4.

A levegő tisztasága védelme érdekébena Vállalkozó:
- sem a szolgáltatás helyszínén,sem a telephelyen nem alkalmaz olyan
levegőszennyezést okozó pontforrást, amelyek a hatályos jogszabályokban

-

meghatározott értéketelérik;
csak zöIdkártyával rendelkező eszközöket

használ

Por okozása az építésiberuhazás során előfordulhat
munkavezető feltileti locsolást rendelhet el.
1 1 .5

'

-

ennek megakadályozására a

. Talaj szennyezést me gakadál y oző tény ezők:
a Vállalkozó a munkagépeit a helyszínen nem javítja, és nem tartja karban, kivéve.
ha helyszíni szervizt működtet;

-

abban az esetben, ha a munkagépeken olajcsöpögés jelentkezik. az elcsöpögött
olajat feltakarítja;
olajat, gázolalat nem tölt munkaterületen, ha erre rendkívüli esetben sor kerül, a
töltés idej ére kármentőt alkalmaz;
építésseljaró tevékenysége esetén az épitéssorán keletkező hulladékot külön kezeli,
az építessorán keletkező folyadékok természetbe jutását és annak károsítását
megakadályozza.

1

1.6. Hulladékok kezelése a szolgáltatás helyszínén:

1

1.7. Felszíni és felszín alatti vizek ,rOdelnre,

A Vállalkoző a

szolgáltatás helyszínénköteles a különféle hulladékokat egymástól
elkiilönítetten tárolni.
Kiilön zárható edényzetet biztosít:
- a gépek esetleges olajcsöpögésének megszüntetésére használt olajos rongyoknak;
- olajos homoknak;
- az a|kalmazott vegyi anyagokból kéletkező hulladékoknak;
- akkumulátoroknak, szárazelemeknek:
- a kommunális hrrlladékoknak.

t"^;:-"q s;c

Az elíblyó szennyező anyagok talajvízbe jutá'sanak
kármentő tálcákités felitató homokot köteles

elkeri.ilése érclekében

alkalmazni.

Vállalkozó í
i yx/

'Y*

- A

szol_sáltatásban résztver,ő clolgozók szociális szennyvizét mobi1 illemlrel1,,ek

bérléséveloldhatja me_q
szolgáltató

cé g

a

Vállalkozó. amelynek szakszerii elszállításáról

a

_eondoskodik.

12. EGYÉB RE|{DELKEzÉsrr
12,1. Felek kötelezettséget vállalnak arra. hogy a közötttik felmeriilő esetleges jo_evitát fokozott együttmírködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják me_q
rendezni, s ajelen szerződésből fakadó vitás kérdésekbenmegegyezésre törekednek.

l2.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena mindenkor hatályos magyar
jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire - azírányadők.
12.3. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készrilt, melyből
példány a Vállalkozót illeti meg.
]

3 példány a Megrendelőt.

2

2.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik az alábbí dokumentumok:
- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;
- Vállalkoző aján\ata annak minden részévelés mellékletévelegyütt;

Fentiek tanúsításakéntFelek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó
kifejezéseként - a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértéseután -" mint
akaratukkal mindenben me

ge

gye zőt, j őv áhagyó

la

g írják alá,
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