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Epítési(kivitelezési) szerződés
amely létrejött egyrészt

Név:Aszód Város Önkormányzata
Székhely:2170 Aszód. Szabadság tér 9"
Telefon: +3 6-28-500 -666
E-mail : istvan. sztan@aszod.hrr
Adószám: I 57 3043 5 -2-13
Képviselő : Sztán István polgármester,mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrésá

Név:MASTER RIDE Kft.
Székhely:3373 Besenyőtelek. Dózsa Gy. út 71,1hrsz.
Adószám : l 46833 47 -2-I0
gyzék szám: I 0 - 09 - 02923 3
B ankszáml aszám: I 17 3 9 023 -20021269
Telefon: +3 6 -3 6 l 44l -098. +3 6-20 l 97 7 -40 l 8
E-mai1 :mastenidekft @ gmail.com
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Képviselő:Szilágyi Levente ügyvezető. mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

(a

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

továbbiakban együtt: Felek)között

ErŐznrÉNy
Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 115. § (1) bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott,2017. augusztus 3-ánközvetlenül
megküldöttajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás eredményeként és arra
tekintettel írják alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint
n_vertes ajánlattevő között jött létre.

1.

A SZERZÓDÉs

rÁnGYA

1.1. A

Me_erendelő a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést köt
az alábbi tárgyban:

,,Vállalkozási szerződés az ,,Aszócl, Déli-iparteriilet infrastrukturáIisfejleszíése" tárgyti
építésiberuházás megvalósítása tárgyában"

.

szerződés az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, a nyertes ajánlattevő
(Vállalkozó) ajánlata alapján kertilt megkötésre. Az említett dokumentr-rmok a jelen

I.2. Jeien

szerződés elválaszthatatlan. szerves részétképezik.

jelen szerződés valamely renclelkezése homályos. érthetetlen vaey más
szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna. írgy a Felek kötelezettséget vállalnak a

1.3. Amennyiben

a

szerződési feltétel közbeszeruési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő
értelmezéséreés esetle_tes módosítására. összhangban a Kbt. 141. §-ával.,

2. TELJESÍTÉS
2.I. A vÁLLAr-rózóI rprmsírÉsvÉcnarÁRIDEJE: A

szerződjs aláíráiától a
ait í'eladatok telj e sítéséig. de 1egkésőbb a vállalkozási
szerződés hatályba lépésétkoveto 50 naptári napig tar1. amely vegén a nrtiszaki átadásátvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban 1e tett

műszaki dokrrmentációban

.
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Megrendelő előírja. hogy'Vállalkozó legkésőbb 2017. szeptember 3O-iq el kell.' hogy
érje a 25%-os készültségifokot!

2.2. Megrendelő
2.3.

a fenti határidők előtti előteljesítést is elfogad.

A

Munkaterület átadása:A munkaterületjelen szerződés hatályba lépésétkövetően
azonnal, a lehető legrövidebb határidó alatt átadásra kerül.

2.4. A TELJESÍTÉsHpryp:

2170 Asződ:
Galga utca 681/16
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)
Iparos utca (hrsz.: 68li5)
Kerekréti út (hrsz.: 681124)

2.5. A TELJESÍTEs vtpNNytsEGp:
út neve ftrsz)
Galga utca (hrsz.: 681/16)
Céhmester utca (hrsz.: 681/4)
Iparos utca (hrsz.: 681/5)
Kerekréti út (hrsz.: 681/24)
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Összesen 1100 m, útszélességegységesen 6 m

A

fent nevezett főbb mennyiségek tájékoztatő jellegűek. A megvalósítandó, pontos
műszaki mennyiségeket az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műrszaki dokrrmentáció
é s átr azatlan kö lt s é gveté s tartalmazza.

2,6. A Vállalkoző a vonatkozó előírásoknak mindenben megfeleló, hiba- és hiánymentes
teljesítésre.valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

2.7. Megrendelő

kizétrő|ag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesítményi,felvonrrlási és tarolási területről Vállalkozó köteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeketa murka befejeztével saját
költségén köteles elbontani és elszállítani.

2.8. A Vállalkozó köteles a

szeruődés teljesítésétakadályozó valamennyi könilményről a
Megrendelőt írásban értesíteni,s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul

megszüntetni, elhádtani,

2.9, A teljesítésakkor szerződésszerű, ba a követelményeknek, a hatósági

és jogszabályi
előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerzódésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

2.10. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg. ha annak során olyan kisebb jelentőségíi
hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerűt használatot nem
akadá|yozzák. és egyébkénta teljesítésa kikotott műrszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonna|
megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani.

2.11. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tuclomására jutásától; a Megrendelő
általi kifogás közlésétől számított 24 őrán belül a javítást megkezdeni, s azt
haladéktalanrrl befejezni, valamint intézkecléseiről a Megrendelőt írásban haladéktalánul
értesíteni.Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a
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Megrendelő jogosrrlt a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni,
vagy harmadik fél által elvégeztetni.

I

2.12. Amennyiben az átyéte|i ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben
meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli 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 ezen szerződésszegéséből
eredő kárt teljes könien.

2.I3. 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. KÉPVISELET ELLENÓRZÉS
Szerződő felek megállapodnak ablan, hogy a szerződés teljesítésévelkapcsolatban
képviseletre és a teljesítés ellenőrzésére jogosult:
a)

Megrendelő részéről:
Műszaki ellenőr neve: Abaterv Kft. (Dér Ferenc műszaki ellenőr)
Székhelye: 326l Abasár, Radnóti Miklós út 4.
Névjegyzékszáma: 1 0-02 1 0, 1 0-002 1 0

b)

Vállalkozó részéről:
Neve: Szilágyi Levente
Lakhelye: 3373 Besenyőtelek, Berie Nagy János u.7la
Telefon: +36-20/977-401 8
E-mail : masterridekft @ gmail.com

J.

VÁLLALKozÁsr oí.l

3.1.

A Megrendelő díj fizetéséreköteles.
A díj összesen: 103.000.000,- Ft

3.2.

A díj a vállalás

J.J.

A

+

ÁFAo az^z ewszázhárommillió

forint

+

Ára.

jár,A Vállalkozó a
szerződéss zerű,hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
díjértteljes könien vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában
foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása te§esítésének
ellenértékét,éi a szolgáltatások teljesítésévelkapcsolatosan felmerült valamennyi
költséget, a Vállalkozó tevékenységének. munkavégzésénekdíját, valamint az annak
során felhasznált adatok értékét,az eredmény eléréseérdekében eszközölt szükséges
ráfordításokat. és valamennyi felmerülő.költséget.

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

ismeretében állapodott meg.
3.4.

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

3.5.

Az

árat vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési műszaki
dokumentáció részétképező árazal|an költségvetési kiírás teljes ismeretében határozta
meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt a 19112009.(IX.15.) Korm. rendelet
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vonatkozó részeiben tb_elaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban
' meghatározott feladatokra teljes köni, és tartalmaz minden olyan munkát. közvetett és
közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő felaclatok komplett megvalósításához
szükséges (ftiggetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki
tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül - a Megrendelő által elrendelt pótmrrnka
kivételével- semmilyen címen többletköltsé_qet nem érvényesíthet.A pótmunka
megrendelésénélés a pótmrrnka díjának elszámolásanál a Kbt. vonatkozó rendelkezései

I-

irányadóak.

4.

FIZETESI FELTÉTELEK

4.1. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2)-(4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. §
(i)-(3) ésa 32212015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32lA. §, vagy a 32212015. (X.30.)
Kormányrendelet 27-28. § szerint fizeti ki.

4.2. Az

ajánlattéte|, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A

szerződés finanszírozása
a Magyar Allami Költségvetés, az Ajánlatkérő és aVEKOP-1 .2.2-15-2016-00007
pály ázat szerinti támo gatás fonásaibó l történik.

4.3. Megrendelő előleget biaosít az alábbiak szerint:

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szeruődésben foglalt - tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 50 oÁ-ának megfelelő
összeg erejéig előleget biaosít.
Megrendelő a32212015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (i)-(2) bekezdése értelmében a
teljes előleget Vállalkozó kérésérelegkésőbb az építésimunkaterület átadását követő 15
napon belül fizeti ki. Az igénybe vett előleggel folyamatosan, minden számlénál
egyenlő arányban számol el a Vállalkoző, azaz számlánként az igénybe vett előleg
összegének 25%o-áv a| köteles elszámolni,

4.4. A teljesítés során

a 3 db részszámla és 1 db végszámla benffitására
alábbi ütemezé s szerint :

- l. részszámla kibocsátásának

nyílik lehetőség az

ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses

érték
25 %-át elérő megvalósult teljesítéstkövetően
erejéig;

legfeljebb a nettó vállalkozási díj 25%-a

- 2. részszámla kibocsátásanak ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses

érték
50 %-át elérő megvalósrrlt teljesítéstkövetően legfeljebb a nettó vállalkozási dij 25%-a
erejéig;
- 3. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték
75 %-át elérő meevalósult teljesítéstkövetően legfeljebb a nettó vállalkozási dij 25%-a
erejéig;
- Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküii szerződéses érték
fennmaradó 25 szazalékát elérő (100 százalékot elérö) megvalósult teljesítésés a
míiszaki átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén a nettó vállalkozási díj
fennmarad ő 25oÁ-a erej éi g.

4.5.

A

4.6.

A fizetési határidő csak

számla benl.rrjtását megelőzően Vállaikozó köteles a Megrendelő illetékes
képviselőjével egyeztetni, A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel
összhangban kell. hogy legyen.
abban az esetben kezdőclik. amennyiben a Vállalkozó minden
szrikséges elszámolási okmányt benyújt, a szám|a helyesen, számvitelileg szabályosan
Szerződes:T
van kitöltve és a támogatott
tet<int.:?*

^"öüTámogatási
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4.7.

lvlegrendelő tájékoztatja a Vállalkózót arról. hog,v a szerződés és ennek teljesítéseesetén
a kiflzetés az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36lA. §-ában fo_elaltak
hatálya alá esik és felhír,ja a Vállalkozó figyelmét. ho_ey a Vállalkozó részéretörlénő
kifizetéseinél az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36lA. §-ában foglaltak
szerint kell eljámia. Me_trendelő felhívja a Vállalkozó figyelméíarra. ho_ty alvállalkozói
részéretörténő kifizetéseinél e § szerint kell eljámia.

4.8.

Az ár a

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁPa ktrlccsal
számítandő. az Ár'e megfizetésénéla mindenkor hatályos Ára jogszabály

rendelkezé sei az irányadóak.

szERzőDn sr nrzrosÍrÓ MELLEKK örgrnzrTT
5.1

.

sÉGEK

Késedelmi kötbér összege 0,5oÁl naptári nap (Vállalkozó ajánlata szerint).
Késedelmi kötbér maximális összege: a nettó vállalkozási díj 5 7.-a.

5.2.

Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 naptári napot, úgy Megrendelő
jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a
Vállalkozóhozintézett egyoldalú nyilatkozattal felmondani, vagy aszerződéstől elállni.
Ebben az esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúrsultnak kell tekinteni
(a teljesítéskötelezettnek lelróható okból való lehetetlenné válása).

5.3.

Ha Megrendelő úrgy dönt, hogy nem é1 a szerződés 5.2. pontjában foglalt felmondás
jogával, a Vállalkozó köteles a 10 naptári napos késedelmen túli napokra is késedelmi
kotbért f,rzetni mindaddig, amíg nem teljesít. vagy a szerződést fel nem mondja a
Megrendelő.

5.4.

A Vállaikozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák
minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben

meghatarozott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban
a teljesítéskornincsenek meg a jogszabályokban és a szetződésben meghatározott
tulajdonságok. továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben
vállalt. vagy jogszabályban íbglalt kötelezettségét. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó
köteles a hiba tudomására 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 intézkeciéseiről a Megrendelőt írásban
haladéktalanul értesíteni.Amennyiben a Vállalkoző ezen kötelezettségének nem tesz
eleget. a Vlegrendelő jogostrlt a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját ma_qa
elvégezni, vagy harmadik fel által elvégeztetni"
5"5.

5.6,

Megrendelő a késedelmi kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot
bocsát ki. s a kötbér igény érvén,vesítéséreajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld
Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megíizetni a kötbéft.
A Megrendelő kötbérigényét Válialkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat
kézhezvételétő|szárriított 5 naptári napon beli.iljogostrlt vitatni a Me_srendelőnek kiildött
térlivevényes levél formájában. E határidő elmrrlasztása esetén a kötbéri_tény a
továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által
elismertnek és lejártnak kell tekinteni.

A kötbér nyolc napon beltil történő megfizetésének elmaradása esetén Me_srendeló
jogosult azonnali beszeclési megbízást. inkasszót benyújtani Vállalkozó birmelyik
bankszámlájára.

5.7.

Fennálló kötbértartozás esetén a Vállalkozó nern jogosult számlát benyúrjtani.
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5.8. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítésea vállalkozó működési

körébe tartoző ok miatt leheteti'eniil. vagy, a vállalkozó a szerződés teljesítését
megtagadja, illetve a késedelem a i0 naptári napot meghaladja és a Vlegrendelő a
szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja: a vállalkozó a nettó vállalkozási díj
20%-ig terj edő me ghi úsu l ási kötbért kötele s ftzetni me_srendelőnek.

5.9.

A

kötbér érvényesítésenem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak
érvényesítését.
A Megrendelővei szemben kötbér nem érvényesíthető.

a szerződés szerinti. áfa nélkül számított ellenszol_eáltatás 3Yo-a értékig
teljesítési biztosítékot nyújt a szerződéskotés időpontjától a sikeres és hiánytalan
műszaki átadás-átvételt követő 70. napig.

5.10. Vállalkozó

5.1 1.

5.I2.

ElőIeg-visszafizetési biztosítékMértékemaximum az előleg igénybe vett összege és a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt 5%-os mértékközötti különbözetnek me_gfelelően
kerül meghatározásra (amennyiben ajánlattevőként szerződő fel előleget kíván igénybe
venni).
Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt.
l34. § (4) bekezdés szerinti hataridőkig teljesíthető (a biztosíték hatályba lépése
legkésőbb az előleg kézhezvételének(számlán történő jőváírásénak) időpontja).
A biaosítékaz ajánlattevőként szerződő fél vá|asztása szerint nyújtható óvadékként az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkéróként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével. átutalásával, pénzügyi intézményvagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításáva!. va,ey biaosítási szerződés alapjan kiállított készftzető kezességvállalást tartalmaző - kötelezvénnyel.

A

Vállalkozó szavatosságga| tattozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű
teljesítéséért,valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a
szerződésben me ghatározott feltételeknek.

5.13.

A

Vállalkozó az építményekért,az azokba beépítettanyagokért,

berendezésekért,
eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséértaz eredményes műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 24 hónapig jótáIlást vállal.

a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat. a
bejelentést követő 3 munkanapon beltil Megrendelő képviselőjének jelenlétében
felülvizsgálja, Megrendető jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot
követő 72őrén belül megkezdi, és a kölcsönösen
megállapodott hataridőre befejezi.

5.14. Vállalkozó

5.15. Ha a Vállalkoző ahiba kijavítását az e pontban meghatátozott időszakon belül nem
kezdi meg, és aú. fo|yamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás
érdekébena szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni
anélkül, ítogy ezzel a szerződés szerinti bánnely jogát a Vállalkozóval szemben
elvesztené.
5.16. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig irjból kezclődik.
5.17.

A

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem á1l be. ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerutlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás,
elemi kar miatt következett be.

5.18. Berizemelést követő első év végén,valamint a jótállási időszak végénFelek heJyszíni
bej árást tartanak, megállapításaikat j egyzőkönyvben rögzítik.
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6.

6.I. A

munkavégzésből származő vétkes magatarlással okozott károkért a Vállalkozó
felelős. a károk rendezése az ő feladata. A mrrnkavégzéssel. vagy a munka határidőre
történő elvégzésénekelmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik
személynek okozott károkért a Vállalkoző közvetleniil felelős, akkor is. ha a kátt
alvállalkozój a okozta.

7.
7

.I.

7.2.

xörcsöxössEcE]\ALApuróxöIELMEK
Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden
olyan körülményről. amely a szerződés szerinti teljesítéstveszélyezteti va_sy
lehetetlenné teszi. Az a fé|, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegenclő okot szolgáItat arra, hogy az
együttműködési jó szándékot a másik Fél kétségbevonja és az esetet úgy minősítse.
hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges

változást (pl. cégforma, név, számlázási cím. bankszámlaszámváltozás
napon beltil írásban a másik Fél tudomására hozni.
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8.
8.1

stb,) kötelesek

.

8.2.

8.3.

8"4.

8.5,

Megrendelő köteles Vállalkozónak a vállalkozási díjat a Ptk" 6:130. § (1)-(2) bekezdése
és az építésiberuhózások, valan,tint az építésiberuházásokho: kapcsolócló tervezői és
mérnóki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szőIó 322120I5. (X.30.)
Kormányrendelet szerint megíizetni
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseinek megí'elelő
késedelmi kamat megfizetéséreköteles. A í-rzetésikésedelem esetét a Felek súlyos
sz-erző dé ssze gé snek minő sítik.

Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői
jogosultak betekinteni a teljesítésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vállalkozónak
fi_uyelembe kell vennie a teljesítés során.

A

Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői
jogosultak a Vállalkozőval a hibákat, illetve kitbgásaikat haladéktalanr-rl és trtólag is
igazolható formában közölni.

Megrendelő köteles a munkateriiletet Vállalkozónak határidőben. munkavégzésre
alkalmas állapotban átadni. Megrendelő köteles Vállalkozó végátadását megelőző
készre jelentése alapján a műszaki átadás - átvétel időpontját kitűrzni. A Vállalkozó
elvégezni" és ott
köteles a végátadás esetén a szükséges hatóságok kiértesítését
mégjelenni

8.6.

Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, hogy
u) Válialkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, amelyek a 62" § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti í-eltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a n,veftes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b)a szqrződés teljesítésénekteljes időtafiama alatt tulajdonosi szerkezetét aMegrendelő
számára megismerhetóvé teszi és a 143" § (3) bekezclése szerinti iigyletekről az
aj ánlatkérőt haladéktalantrl értesíti.
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9.1.

A

Válialkozó köteles a vonatkozó jo_eszabályi és szakmai előírásoknak minclenben
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre.valamint a teljesítésihatáridők szigorii
betartására.

9.2. Vállalkozó

a teijesítéseellenértékekénta

vállalkozói díjra jogosult.

9.3. A Vállalkozó köteles a

szeruődés teljesítésétakadályozó valamennyi körülmén,vről a
lvIegrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni,s egyben lehetősége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elhárítani.

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

határidők

előtti teljesítésre.

9.5. Vállalkozó köteles e_eyüttmiiködni Megrendelő megfelelően

meghatalmazott

Képviselőivei és Közreműködőivel.

9.6. Vállalkozó a munkavégzéssorán a íbrgalomszabályozást és a közúti jelzőtáblák

elhelyezéséta rögzített rendeletek, szabványok szerint köteles kialakítani, illetve
biztosítani a mrrnkák befejezéséig. A mrrnkák befejezéséig köteles gondoskodni a
munkaterület kör|ilkorlátozásáről, kivilágításáról. a jelzőtáblák elheiyezésérőL Ennek
elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a felelősség.

9.7. A Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás során az ajánlatában íbglaltak során
tett nyiiatkozatnak megfelelően jogostrlt alvállalkozó igénybe vételére"akinek
. tevékenységéér1,mint sajátjáért felel.

a jelen szerzőclésben
alvállalkozó(ka)t vesz igénybe.

9.8. Vállalkozó

íbglalt építésitbladat teljesítése érdekében

9.9. Vállalkozó az építésifeladatok tekintetében hozzájárul" hogy alvállalkozója további
alvállalkozó(ka)t vegyen igénybe a Kbt-ben és a vonatkozó Kormányrendeletekben
fogl altak figyelembe vételével.

9.10. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait lrgyelembe kell vennie. azonban köteles írásban
jelezni. ha Megrendelő jo_aellenes vagy műszakilag nem megfelelő rúasítást ad.
9.11. Vállalkozó köteles írásban jelezni a Vlegrendelőnek a tervdokumentáció minden olyan
hibáját, melyet elvárható szakmai _eondossága mellett észlei.
9.1,2.

YáIlalkozó a munka megkezdése előtt a helyszín jelenlegi állapotát rögzítő
és/vag,v-

tén"v*kép

vicleofelvételt köteles készíteni/készíttetni.amit a kivitelezés megkezdése előtt a
kell adni.

Níe_erendelő. illetve műrszaki ellenőre részéreát

9.13, Váilalkozó köteles a munkateriilet átaclás-átvéteiről a miiszaki átadás-átvételig a
j o_eszabályi elő írásoknak me gí-e lelő építési naplót vezetni.
9.14. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más,
azonos vagy jobb miiszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de
azokat . alkalmazni csak a Megrendelő írásos hoz,zájáru,Iását követően. a Kbt-nek
megfelelően jogosult.
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Válialkozó Magyarországon felhasználási
' A
szabványoknak megí'elelő az ajánlatkérő által

9.15.

en_sedéilyel bíró. a jogszabályoknak és
elvárt rninőségii. saját tulajdonában álló
any-agot. szerelvényt. _sépet. késztiléket és berendezést használhat fel. építhetbe.

9.16.

A

beépített anyagok. szerelvények. gépek. készülékekés berendezések megfelelőség-

igazolásait, míibizonylatait, gépkönyveit. kezelési és karbantartási utasításait,
érintésvédelmivizsgálat jegyzőkönyveit. nyomáspróbák, beton minőség vizsgálat
je,uyzőkönyveit a munka átadás-átvétele során a Vállalkozőnak kell szolgáltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik.

9.17.

A

sikeres. hiánl.talan műszaki átadás-átyétel 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 meghatározott szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy
beépítéselőtt minősé_ttanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja
Megrendelőnek.
9.19. Vállalkozó a munka átadás-átvétele során átadja a beépítettanyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfelelőség-igazolásait, gyártóműri míibizonylatait,
mérésijegyzőkönyveit. szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak,
licensz díjak költségeit, valamint a tárgyi mtrnkára vonatkozó kezelési és karbantarlási
utasításokat. a kezelő személyzet kioktatását, betanítását ígazolő 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 (vé_e)számla kifizetésének
is - a megfelelő teljesítésentúl tbltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendelő
részéretörténő átadása.

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

kell végeznie, hogy a szál|itás során felhasznált utak, járdák és a közteriiletek károsodást
és sérüléstne 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 elői dézett környezetkárosodásért vagy kömyezetszennyezésért a Vállalkozót

terhel minden felelősség és következmény.
9"22"

YáIlalkoző feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények,tároló
tertiletek és egyéb melléklétesítmények"ideiglenes közmúlvek munkaterületen belüli
kialakítása. valamint a szerződésben vállalt mrrnkák befejezésekor ezek elbontása.
elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési mtrnkához szükséges valamennyi
segédszerkezet (ditcolat. állványzat. technikai eszköz és mrrnkahelyi berendezés stb.)

telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a
munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre
bocsátott tároló-, és mr-rnkahelyeket, megközelítő rrtakat a kiürítéssorán a korábbi
állapotrrkban kell visszaadni.
9.23.YáIlalkozó köteles az átvett munkateriileten az áltaiános-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és
betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat jórészt üzemelő létesítményben
kell elvégeznie. Az építésideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása
Vállalkozó feladata.
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9.24, Yállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűren a saját felelős
' hatáskörében az álta\a végzett mrrnkákra (szolgáltatá§okra) vonatkozó mrrnkavédelmi és
tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:
9,24.1,

a

személyi feltételek megfelelóségét biztosítani (foglalkozás-egészségtigyi,

szakmai. munkaügyi).
9.24.2.

a helyi körülményeknek megfelelóen - a munkaterület átvétele után és a mulka
megkezdése előtt - a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat
megtartani,

9.24.3. a

védőeszközöket

9.24.4.

9.24.5.

továbbá. ha indokolt,
- megfelelő mennyiségben és minőségben biáosítani,

szükséges egyéni védőfelszereléseket

-

a

kollektív

az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységetcsak akkor kezdheti el, ha arra az

engedélyt elkészítette,és azt a Megrendelő jóváhagyta. továbbáha az abban foglalt
feltételeket a helyszínen megvalósították,

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

9.25. Yállalkozó 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 elótt
legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakatásra 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 minóségben készillt el.
9,27.

A Yállalkoző saját költségén köteles
valamint a hibák kijavítása során:
a.
b.
c.

a

beruházás kivitelezése és megvalósítása.

teljes mértékbenbiztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését,
biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető

jelzést, amelyek

a

megépült míivek védelmérevagy mások biztonsága

és

kényelme érdekébenszükségesek,
megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkeriilni a személyek,
a közvágyon vagy mások kárát és sérülését,amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
e_uyéb okok eredményeznek.

9.28. Akivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkateniletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadálytól és minden vállalkozői eszközt, többlet-anyagot - amely már
nem szükséges -, továbbá minden törmeléket, huiladék-anyagot el kell távolítania
munkaterületről. A vállalkozó felelős a mtrnkateriileti rendért alvállalkozói tekintetében
is.

9.29. Yállalkozó köteles a munkateriiletet ,.ndb.., tartani, a keletkező htrlladékait és
törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végénösszetakarítani. Ha a
Megrendelő a mrrnkahelyen rendetlenséget észlel, írgy szóban, vagy írásban íblszólítja
Vállalkozót a helyszín rendbetételére. Amennyiben a helyszín rendezése kettő
munkanapon belül rrem történik meg, Megrendelő jogosult a helyszínt harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek költségei Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kelülnek.
.10
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9.30.

Az

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

9.31.

)

A Vállalkozó amunkát abban az esetben jelentheti készre, ha aműszaki leírásban és a
Vállalkozó részletes árajánlatában (a költségvetési kiírásban) meghatározott
mennyiségek teljes egészébenmegvalósításra keniltek. Amennyiben a Megrendelő
műszaki ellenőre a készre jelentés időpontjában azt tapasztalja, hogy a megvalósult
munka mennyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor az átadás-átvételi eljárást nem
indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban visszautasítja. A műszaki ellenőr
írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a mennyiségi/minőségi

hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja.

9.32.Yállalkozó a munkát 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 torténnie, hogy a fenti határidők ismeretében
a szerződéses határidőig a hiánytalan műszaki átadás-átvétel lezarásra tudjon kerülni.
9.33. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és
azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni.
9.34. Yállalkozó 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 áIIag és-, vagyonmegóvásáról.
Megrendelő mindennemú felelősséget kizar az ezen targyakban bekövetkezett kárért.

9.36. AVállalkozó megerősíti

a.

b.

c.
d.

és kijelenti, hogy:
figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is
átszámolta a Megrendelő á|tal részéreátadott projekt dokumentációkat a
kö zb e szer zé si aj ánl attéte l során a S zerző dés al áírását me gelőző en ;
a szerződéskötést megelőzően maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció
részekéntkapott érazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket,
a számításokat helyesnek és pontosnak ta|áIta, igy azokat elfogadja, és ekképpen

tökéletesen tisztába van a projekt terjedelmével;
a vállalkozási díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt 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, amelyeí a szerződés számara előír.

10. A SZERZÓDÉs tvtÓoosÍrÁsa, FELMoNoÁSa., MEGSZÚNÉSE
10.1.

A

szerződés módosítása csak

akaratnyi

la

tkozata

al apj

a Kbt.

előírásainak betartásával,

án írásban történhet.

a Felek

egyező

l0.2. Szerződő Felek közötti ;jogviszony kizérőlag a szerződés teljesítésével,a teljesítés
lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével.illetőleg
felmondással szűnhet meg.
10.3.

A

Megrendelő a Vállálkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő
érdeksérelme esetén jogosult írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a
Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesítenia szerződésszegésből
fakadó egyéb igényeit is. Súrlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szetződésben
11

S"C

d,b
,41

kr,ilön pontokban megjelölt felmonclási indokokon tirlmenően a teljessé_e igénye nélkiil
pl.:

_
-

a Vállalkozó indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfi.iggesztette a
teljesítést;
a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki;
a Vállalkozó fizetésképtelennéválik, csőd- vagy felszámolási eljárás indul ellene.

11. rönr.,{yrzETvÉDELMI Er,őÍnÁsox
i1.1.

A Vállalkozó kinyilvánítja

1,I.2.

A Vállalkozó a szolgáltatás

1

1.3.

elkötelezettségét, hogy a vállalkozási feladat teljesítésének
folyamatai. azaz az építésiberuházás megvalósítása során meghatározza, folyamatosan
figyeli és értékelia folyamatok környezetre gyakorolt hatásait. ezek ismeretében
intézkedésekethoz:
- a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztésére;
- akörnyezetszennyezésmegelőzésére;
- a jogszabályok követelményeinek, valamint az önmaga által, a környezeti tényezők
vonatkozásában vállalt egyéb követelmények állandó és pontos betartására;
- a környezettudatos magatartás fenntartása mind saját dolgozói, mind a
szolgáltatásban partnerként résávevőktől.

folyamán a munkáknál a legrövidebb ideig, a zajvédelmi
előírások mindenkori betartása mellett alkalmaz jelentős zajterheléssel járó munkákat.

A környezet káros hatásainak csökkentése érdekébena Vállalkozó:
- munkagépeit, szállítő járműveit stb. olyan szinten és gyakorisággal tartja karban,

1

1.4.

hogy azok mindig a lehető legjobb állapotban legyenek;

gondoskodik arról, hogy

a

munkagépek, száIlitő járművek stb. kibocsátása

lényegesen alatta legyen a rájuk vonatkozó határértékeknek.

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

-

me_ehatarozott értéketel érik;

csak zöldkártyával rendelkező eszközöket

használ.

Por okozása az építésiberuházás során előfordulhat
munkavezető felületi locsolást rendelhet el.
1 1

ennek megakadályozására a

.5. Talaj szennyezést megakadál y oző tény ezők:
a Vállalkozó a munkagépeit a helyszínen nem javída, és nem tartja karban, kivéve,

-

-

1

-

helyszíní szewizt működtet;
abban az esetben, ha a munkagépeken olajcsöpögés jelentkezik, az elcsöpögött

ha

olajat feltakarítja;
olajat, gázolajat nem tölt munkateriileten, ha erre rendkívüli esetben sor kenil, a
töltés idej ére kárrnentőt alkalmaz;
építésseljáró tevékenysége esetén az építéssorán keletkező hulladékot külön kezeli,
az építéssorán keletkező folyadékok természetbe jutását és annak károsítását
megakadályozza.

1.6. Hulladékok kezelése a szolgáltatás helyszínén:

A Vállalkoző a

szolgáltatás helyszínénköteles a ktilonfele hulladékokat egymástól
elkülönítetten tárolni.
Ktilön zárhatő eclényzetei bizto sít
- a gépek esetleges olajcsöpögésének megsziintetésérelrasznált olaj os rongyoknak:
- olajos homoknak;
- az alkalmazott vegyi anyagokból keletkező hulladékoknak,
a

:

run
I

§rt

§ő
\n\

- akkumulátoroknak, szár azelemeknek;
- a kommunális hulladékoknak.
1

1.7. Felszíni és felszín alatti vizek védelme:

-

Az elfolyó szennyező anyagok ta|ajvízbejutásának elkertllése érdekébenVállalkozó
kármentő tálcákat és felitató homokot köteles alkalmazni.
A szolgáItatásban résztvevő dolgozók szociális szennyvizét mobil illemhelyek
bérléséveloldhada meg a Yál|alkoző, amelynek szakszerű elszállításáról a
szolgáltató cég gondoskodik.

12. EGYEBRENDELKEzrsBx
felmenilő esetleges jogvitát targyalásos úton próbálják meg

12.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük

fokozott együttműködési kötelezettség mellett

-

rendezni, s ajelen szerződésből fakadó vitás kérdésekbenmegegyezésre törekednek,

12.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena mindenkor hatályos magyar
jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire - azirányadők,
12.3. Jelen szerződés 5 eredeti példanyban készült, melyből 3 példany a Megrendelőt,2
példány aYállalkozót illeti meg.
12.4. Jelen szerződés elválasáhatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;
- Vállalkoző ajánlata annak minden részévelés mellékletévelegyütt;

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

ge gye

zőt, j óv áhagyó lag írJak alá.

Kelt: Aszód,2017. augusztus 31.
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