KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS
Amely létrejött egyrészrol
Páty Község Önkormányzat
2071 Páty, Kossuth u. 83.
Telefon: 23/555-530
Adószám: 15390235-2-13
Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235
Képviseletében: Dr. Bognár András polgármester
mint megrendelo (továbbiakban: Megrendeló')
másrészrol
ÚTÉPPARK Útépíto és Mélyépíto Betéti Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Képviseletében: Nemes Károly cégvezeto
eg.: 07-06-001206
Adószám: 29422942-2-07
Bankszámlaszám: 10200232-29373817-00000000
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel.
Elozmények:
Megrendelo ajánlattételi felhívást jelentetett meg egyszeru közbeszerzési eljárás keretében a
szerzodés tárgyát képezo utak és csapadékvíz elvezeto csatornák felújítási munkálatainak
elvégzésére, mely [elhívásra Vállalkozó ajánlatot nyújtott be. Az ajánlatok értékelését
követoen Megrendelo Vállalkozótól rendelte meg a kivitelezési munkákat.

1.

A SZERZODÉS

TÁRGYA, TARTALMA

A kivitelezo által megvalósítandó feladat a következo:
Utak és csapadékvíz elvezeto csatornák felújítása Páty Községben, a külön részletezett
utcákban:
- J enei dúlo hrsz. 2527 és 2552 ~420 fm
- Árpád utca (Rákóczi úttól Dózsa György útig) + delta szélesítés Rákóczi útnál ~768 fm
- Petofi Sándor utca (Bocskai utcától a Mocsai utcáig és a Munkás tér a Telki útig) ~1260 fm
- Arany János utca (Telki út és Petofi Sándor utca között) ~342 fm
- Bocskai utca ~ 165 fm
- Várady köz (zsákutca) ~103 fm
- Széchenyi utca (delta szélesítés Rákóczi útról) ~324 fm
- Ady Endre utca (Rákóczi úttól Dózsa György utcáig) ~650 fm
- Mocsai Gyula utca delta szélesítés + áteresz hosszabbítása a Rákóczi útról ~515 fm
- Zrinyi utca ~244 fm
- Fazekas Mihály utca (Somogyi B. és Telki út között) + Várhegy utcában 120 m-es
szakaszon burkolatcsere ~1359 fm
- Bánya utca (Fazekas Mihály utca és a Kökény u. között) + Fazekas.és Bánya u.
keresztezodésében emelt szegély és szalagkorlát ~624 fm
- Kossuth u. (templom-Torbágyi út) ~149 fm
- Kossuth u. és Temeto parkolók
- Füzespatak ~425 fm (patak oldali szegéllyel)
- Gyopár u. (F'üzespataktól Maros u-ig) ~277 fm
- Kossuth Lajos utca ésTemeto u. ~1231 fm
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- Május 1. utca ~809 fm
- Maros u. ~158 fm
- Ibolya u. ~378 fm
Összesen: ~10201 fm

+ 26 db fekvorendor
következo:

(térköves,

2 m hosszú,

kitáblázva)

- pontos

elhelyezkedésük

a

- Fazekas M. u. 6.,24.,38.,61.,
71. szám elott
- Mocsai Gy. u. 7., 16. szám elott
- Zrinyi u. 10. szám elott
- Ady E. u. 12., 17. szám elott
- Árpád u. 4., 20., 53. szám elott
- Kossuth L. u.124., 138., 166. szám elott
- Széchenyi u. 17.,24. szám elott
- Petofi S. u. (Várady köz és a Bocskai u. között középen)
- Petofi S. u. 935/2 hrsz. trafó elé
- Petofi S. u. 8., 28. szám elott
- Munkás tér ~dosek otthona elé)
- Május 1. u. 45. szám elott

+ kapubejárók felújítása.
Vállalkozó kötelezettsége és felelossége, hogy a felújítási munkálatokat az általa beárazott
költségvetésnek,
az ajánlattételi dokumentáció ban részletesen
rögzített
feladatoknak,
valamint a szerzodés teljesítése során hatályos jogszabályokban,
muszaki eloírásokban
rögzítetteknek megfeleloen elvégezze.
Megrendelo a Szerzodés megkötését követoen semmilyen tervet nem ad át Vállalkozónak. A
megvalósításhoz
szükséges minden
további
terv elkészítése, ügyintézése
(esetleges
engedélyeztetése), illetve beszerzése a Vállalkozó feladata és felelossége. A Vállalkozó az
általa, vagy megbízottja által készített terveket Megrendelonek 5 napon belül jóváhagyásra
köteles megküldeni.
Amennyiben
engedélyeztetés
válik szükségess é, a jóváhagyásra
megküldött tervekben foglaltak megvalósítása csak a jogeros engedélyek beszerzése és a
muszaki ellenor általi jóváhagyást követoen kezdodhet meg.
A munkaterület
ütemezett átadás-átvételének
és a kivitelezési munkák megkezdés ének
idopont ja: a jelen szerzodés aláírását követo 5 munkanap on belül. Felek a tárgyalások során
véglegesített ütemezés nek megfeleloen járnak el a különbözo munkaterületek
átadásával
kapcsolatosan.
Vállalkozó feladata az építéssel együtt járó forgalomszabályozási
feladatok maradéktalan
ellátása is oly módon, hogy a lakosság mindennapi
életvitele (gyalogos forgalom,
szemétszállitás, tuzoltó jármuvek behajtása) a leheto legkisebb zavarással biztosított legyen.
Az építéshez szükséges ideiglenes villamos energia, víz vételezési lehetoség kiépítése,
muködtetése, majd visszabontása és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkáját a területen folyamatban
munkákkal- Vállalkozókkalegyeztetetten végzi.

II.

A VÁLLALKOZÁS

lévo egyéb kivitelezési

MUSZAKI TARTALMA

Az építési munkák pontos muszaki tartahnát az ajánlattételi dokumentáció
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tartalmazza.

Ill.

HATÁRIDOK,

KÖTBER, ELÁLLÁS

A Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkákat
megfeleloen végzi el oly módon, hogy legkésobb a
napon belül, az eredményes muszaki átadás-átvételt
Megrendelo birtokába átadja. Megrendelo eloteljesítést

a jelen szerzodésben
foglaltaknak
munkaterület
átadását követo 49.
követoen, forgalomba helyezéssel a
elfogad.

Megrendelo egy rész- és egy végszámlát fogad be. A rész- és végszámla az V. pontban
foglalt feltételeknek megfeleloen nyújtható be.
A Vállalkozó 10.100.000 Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben
teljesítési határidot nem tartja be.
A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a Megrendelo birtokba kerüléséig áll fenn.
A kötbér felszámítható összege a végszámla összegébol Megrendelo részérol egyoldalúan
levonható, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezése alól.
A munka muszaki átadását -- átvételét Megrendelo a Vállalkozó készre jelentése alapján
hívja össze, amely.eljáráson a felek átadás-átvételi jegyzokönyvet vesznek fel. Ebben a felek
rögzítik az estleges hiányosságokat, hibákat és azok kijavitásának határidejét. Vita esetén a
Megrendelo által felkérendo szakérto jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridot.
A hibákat Vállalkozó
munkát.

határidoben

köteles

kijavítani, és a Megrendelo

ekkor veszi át a

A teljesítés Vállalkozónak felróható lehetetlenülése esetén a kötbér mértéke a teljes, meg
nem épített mútárgyra eso nettó vállalkozói díj 20%-a.
Megrendelo a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.
Vis maior és más lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körülmények es etén a jelen
szerzodésben rögzített befejezési határido jogkövetkezmények
nélkül késobbre tolódhat.
Az ilyen események illetve körülmények bármelyikének bekövetkezésérol,
illetve annak
veszélyérol a Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelot
értesíteni. Az ok
megszúnését követoen haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet
folytatni, illetve befejezni. Ha a VálIa.lkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely
oknál fogva teljesítés késedelmet
szenved, akkor Vállalkozó
jogosult a közösen
megállapított teljesítési határidok módosítását kezdeményezni.
Vis maior és más lényeges körülmény meglétét, és az emiatt kieso idot a Megrendelo
muszaki ellenore igazolja.
A jelen vállalkozási szerzodésben kikötött határidok Elx határidok, így azok esetleges
meghatározott
körülmények
módosítására
kizárólag a jelen. szerzodés In. pontjában
bekövetkezése esetén, illetve módosítására a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.
Felek kijelentik, hogy együttmuködésük
során
megállapított véghatárido megtartására törekednek.

IV.

minden

igyekezetükkel

a közösen

VÁLLUKOZÓID~

A jelen szerzodés keretében végzett kivitelezések egyösszegu vállalá si ára a II. pontban
részletezett
muszaki
tartalom
mellett,
bruttó
698.635.232
Ft,
azaz
Hatszázkilencvennyolcmillióha tszázharmincötezerkettoszázharmincketto
forint.
A vállalkozói díj a befejezési határidore prognosztizált, egyösszegu fIx átalányár.
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A Vállalkozó a jelen szerzodésben meghatározott átalányárért teljes kö!Uen vállalkozik a
szerzodés tárgyának megvalósítására. A Vállalkozó kijelenti, hogya kialkudott átalányár, a
jelen szerzodésben hivatkozott kiv-itelezési terveknek és az érvényben lévo jogszabályok és
egyéb muszaki eloírások szel-inti 1. osztályú minoségben
történo megvalósításhoz
szükséges valamennyi munka, szolgáltatás, ciij ellenértékét tartalmazza, így különös en az
alábbiakat:
•

Vállalkozó valamennyi anyag- és munkaciijköltségét

•

vállalkozás teljesítésével kapcsolatban

•
•

szállítási költségeket, beleértve a kiszoruló föld és bontott
történt, vonatkozó rendeletek szerint dokumentált elszállítását
adókat

•

Vállalkozómunkavállalóinak

•

alvállalkozókkal kapcsolatban

•

kiilföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási költségeket

•

vámköltségeket,

felmerült valamennyi egyéb költséget

munkabérét

anyag lerakóhelyre

és járulékait

felmerült minden költséget

vámpótlékot

• teljesítéshez szükséges tervezési, ügyintézési költségeket
• . minoségbiztosítási
terv készítésének,
és az abban meghatározott
elvégzésének és dokumentálásának költségeit

vizsgálatok

•

ideiglenes melléklétesítmények,
felvonulási épületek és területek
költségeit, ezek használati, illetve :üzemeltetési költségeit

•
•
•
•

jelen szerzodésben rögzített szolgáltatások ellenértékét
a vÍ2szintes és függoleges anyagmozgatás költségeit
Vállalkozó által használt munkaterület orzési költségeit
Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit

•

fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek
végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is

•

minden egyéb meUékköltséget pl. biztosítás ok költségeit

•
•
•

ideiglenes energiaellátás költségeit
ideiglenes vÍ2vételezéssel kapcsolatban
engedélyezési költségeket

•

környezetvédelmi

•

a közút és egyéb területek lezárásának,
díját
.

•
•
•

geodéziái (kituzési, ellenorzési) feladatok elvégzését
megvalósítási tervdokumentáció átadását 2 pld~ban
a Vállalkozó által esetlegesen okozott károk helyteállitását.

A szerzodésben
igényt.

nevesített

megvalósítási

felmerülo költségeket

feladatok ellátását

jogcímeken

forgalom elterelés ének terület igénybevételi

felül Vállalkozó

egyéb címen díjazásra nem tart

Jelen átalányáras megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal muszaki feladatok
teljes köru, 1. osztályú minoségben történo megvalósítására, kötelezettséget vállal a teljes
mennyiségért és hiánytalanságétt, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eloírva a
dokumentációban,
viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak
a szerzodés
tárgyának kifogástalan, teljes köru kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat
a feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg elore nem látható munkákra,
ráfordításokra
és köriilményekre,
illetve az esetleges muszaki és igényszintbeli
bizonytalanságokra tekintettel határozta meg.
Vállalkozó jelen szerzodés aláírásával kijelenti, hogy átajánlatát teljes befejezési határido
ismeretében
és az idojárási
sajátosságok
figyelembevételével
tette meg. Felek
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megállapodnak abban, hogy amennyiben rendkivüli idojárási körülmény lehetetlenné teszi
a Vállalkozó munkavégzését, és ezt az építési naplóba történo bejegyzéssel a .Megrendelo
m{lszaki ellenore igazolja, akkor a kivitelezés véghatátideje az így igazolt napok számával
módosul. Vállalkozó :minden tole telhetot megtesz annak érdekében, hogya fent emlitett,
idojárásból fakadó határido módosulást a munkák átszeiVezésével, átütemezésével
elketÜlje. Vállalkozó Megrendelot és a muszaki ellenort a rendkívüli idojárásról
haladéktalanul faxon és e-mailben értesíti.
V.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A részszámla benyújtásának feltétele a Felek közötti egyeztetést és megállapodást
követoen megállapított utakra vonatkozóan Vállalkozó részérol megvalósulási
teiVdokumentáció, minoségtanusítási bizonylatok és forgalomba helyezési engedélyek
beszerzése és Megrendelo felé történo benyujtása. A részszámla a teljes mennyiség 30%os készültsége esetén nyújtható be, amelynek pontos meghatározása a tárgyalások
folyamán megtörtént .
. A végszámla benyújtásának feltétele a teljes köru, eredményes átadás-átvételi eljárás
lefolytatása megvalósulási dokumentációval, minoségtanúsítási bizonylatokkal együtt.
A Vállalkozó csak és kizárólag a hiba- éshiánymentes muszaki átadás-átvételt követoen
nyujthat be végszámlát a Megrendelo felé.
A végszámla benyujtásának feltétele, a szerzodésben foglalt valamennyi munka, teljes köru
(komplex) teljesítése, kifogás mentes elkészítése és annak a Megrendelo általi, az átadás-o
átvételi jegyzokönyv aláírásával tanusított mennyiségi és minoségi átvétele, megvalósulási
tervdokumentáció elkészítése és átadása, minoségi bizonylatok feltétlen megléte, illetoleg
aktiválási leltár átadása, melyet a Megrendelo muszaki ellenore igazol. A fizetés feltétele a
Megrendelo muszaki ellenore, ezt követoen a muszaki iroda vezetoje által aláírt teljesítés
igazolása...
A megvalósulási tervdokumentáció hiánya az átadás-átvételt meghiúsítja.
A kifizetéseket megelozoen Megrendelo értelemszeruen alkalmazza a 2003. évi XCII. tv.
36/ A §-ában foglaltakat, miszerint akifizetéstmegelozoen Vállalkozónak 30 napnál nem
régebbi, nemlegesnek minosülo adóigazOlást kellbenyujtania.
Megrendelo a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedelmes
átutalása :miattikárokért nem felel.
Megrendelo fizetési kötelezettségét a számla kézhezvételét követo 30 napon belül
átutalással teljesíti.
A számla kifuetésére vonatkozóan a Megrendelo részérol a megbízott muszaki ellenor
tesz javaslatot.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó Megrendelo felé a Ptk. 301/ A § szerinti késedelmi
kamat felszámítására jogosult.
Megrendelo a szerzodött bruttó vállalási ár 5%-át - mint a kivitelezés jóságát garantáló
fedezetet Gótállási garancia) - jogosult a hiba és hiánymentes (sikeres) átadás-átvétel
napjától számított 36. hónap végéig visszatartani a végszámlából.
A jótállási garancia kiváltható Vállalkozó választása szerint bankgarancia biztosításával,
illetVe biztosítási szerzodés alapján kiállított - készf1zeto kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
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Megrendelo jogosult a jótállási garancia terhére harmadik személlyel elvégeztetni azoht a
- szavatosság és jótállás körébe tartozó - munkákat, amelyeket Vállalkozó a Megrendelo
írásbeli bejelentése ellenére nem végez el a t'Iegrendelo által megjelölt, muszakilag
szükséges határidon belül.
Megrendelo köteles a jótállási garancia fel nem használt összegét a három év leteltén túl a
Vállálkozó részére - jelen pontban foglaltak szerint - haladéktalanul megfizetni.
Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó kötelezettséget vállal megfelelo póthatáridoben a
szerzodésszeru teljesítésre. Vita esetén a Megrendelo által felkérendo szakérto jelöli meg a
javítandó munkákat és a póthatáridot. A Megrendelo fizetési kötelezettsége teljesítésévei
ezen idotartam alatt nem esik késedelembe.
A számla kifizetésének további feltétele - amennyiben a Vállalkozó a jótállási garanciát
bankgarancia formában szolgáltatja - a hankgarancia rendelkezésre bocsátása, valamint a
hiba- és hiánymentes muszaki átadás-átvétel.
Az átadás-átvételi eljárás során átadandó
tárgyi minoségtanúsítási bizonylatok a
Megrendelo felé benyújtott számla kötelezo mellékletét képezik.
Ez'ek közé tartoznak különösen a hatályos jogszabályok által eloÍtt megfeleloség-igazolási
bizonylatok és nyilatkozatok, tanúsítványok stb.
Mindezek szolgáltatása nélkül a teljesítés nem szerzodésszeru és a Megrendelo nem esik
fizetési késedelembe.
VI.

EGYÜTTMUKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzodés jó teljesítése érdekében egymással
szorosan együttmuködnek, a jelen szerzodésbol származó esetleges vitákat jó szándékkal,
az együttmuködés és a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások ú~án
kísérlik meg rendezni.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szerzodés idotartama alatt minden héten
kedden 10.00 órakor megbeszélést tartanak, amelyen egyeztetik az aktuális és elvégzendo
feladatokat, valamint a már' teljesített mennyiségeket. A heti megbeszélésre a
szennyvízcsatorna rendszer átalakítását végzo kivitelezo képviseloi is meghívást kapnak.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerzodéshez kapcsolódó muszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülo szakmai kérdésekben a Megrendelo
muszaki ellenore jogosult eljárni, akinek személyét (cégét) és képviseloit jelen szerzodés
aláírása után 5 hapon belül a Megrendelo megnevezi. A Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a kijelölt muszaki ellenore muszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve
az ezzel összefüggo lebonyolítási feladatokat is, a Megrendelo helyett és képviseletében
jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre fellúvni, bártnikor a
kivitelezés zavarása nélkül helyszíni ellenorzést végezni, az építési naplóba betekinteni,
abba észrevételt, bejegyzést tenni, az átadás-átvételnél közremuködni.

J elen szerzodés illetve mellékletei tartalmát érinto értelmezési kérdésekben a szerzodo
felek képviseletére az alábbiak jogosultak:
A Megrendelo képviseletében:
Sági György alpolgármester és Michels Gábor alpolgármester
Fax: 06-23-344-540

E-mail: hivatal@paty.hu
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Nemes Károly cégvezeto
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

F ovállalkozó képviseletében:
Levélcím:
Telefonszám:
Fax:

22/505-616
22/505-617

E-mail:

info@uteppark.hu

J elen

szerzodés tartalmának módosítására,
személyek egyeztetésének eredménytelensége
képviseloi az alábbiak:
Megrendelo részérol:
Fovállalkozó részérol:

a fentebb megjelölt képviseletre jogosult
esetén a Szerzodo Felek döntésre jogosult

Dr. Bognár András polgármester
Nemes Károly cégvezeto

I

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerzodés tárgyát a jelen szerzodés alapelveinek
megfeleloen és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó eloírások, szabványok
szerint teljes kÖTÚen, muszakilag és minoségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó
magyar eloírásoknak és szabványoknak megfeleloen, 1. osztályú minoségben, az átadási
határidore hiba és hiánymentesen elkészíti.
A Vállalkozó a munkák megkezdését megelozoen köteles a kivitelezés megkezdését és
annak felelos muszaki vezetojének adatait az illetékes elso fokú építési hatóságnak
bejelenteni.
A jelen szerzodés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend
kialakítása, az alvállalkozók muszaki ellenorzése, a hatályos jogszabályok szerinti
biztonságos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tuzvédelem feltételeinek biztosítása.
A helyszíni kivitelezés biztonságtechnikai, tuzvédelmi, valamint a Megrendelo helyszíni
szolgáltatása1val kapcsolatos feltételeit a munkaterület
átadásakor felvett jegyzokönyv
tartalmazza.
Vállalkozó a jelen szerzodés tárgyát képezo építési munkákról a vonatkozó rendelet
szerinti építési naplót köteles vezetni és azt a Megrendelo által jól hozzáférheto helyen
tartani. Felek kötelesek a naplóban eszközölt bejegyzéseket kölcsönösen haladéktalanul
észrevételezni, vagy tudomásul vétel céljábólláttamozni.
A Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kétdésrol az építési
naplóban és egyidejuleg telefaxon tájékozta* Megrendelot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelo képviseloi a kivitelezés teljes idotartama
alatt jogosultak az építés folyamatos figyele:mmel kísérésére, aZ építési területre képviseloi
vagy szakértoi útján bemenni, az építési munkálatokat
ellenorizni, az építési naplóba
betekinteni.
Megrendelonek és a muszaki ellenornek jogában áll a munka rész- és véghatáridejének
tartása, a muszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenorizni, az
építési naplóba betekinteni, oda bejegyzést tenni, egyéb ként kérdést vagy észrevételt tenni,
az eltakarásra kerülo munkákat az eltakarás elott ellenorizni. Az eltakarás elott 3 nappal
köteles a Vállalkozó a Megrendelo muszaki ellenorét bizonyítható
módon írásban
értesíteni.
Vállalkozó munkahelyi képviselojének személye az építési naplóba kerül bejegyzésre.
Vállalkozó az építési munkaterületet köteles eloírásszeruen
táblákkal ellátni és saját költségén orzését biztosítani.
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kötÜlhatárolni,

figyelmezteto

Amennyiben
Megrendelo,
vagy I\Iegrendelo
Vállalkozó köteles figyelmeztetéssei élni

megbízottja

szakszerutlen

utasítást

ad,

A munkavégzés
során Vállalkozónak
a helyszínt szabadon kell tartania minden
szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi
eloírásoknak
megfelelo gondossággal és magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni.
Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme
törvények és rendeletek szerint elvárható gondossággal eljárni.
Vállalkozónak nincs joga arra, hogy a jelen szerzodésbol
harmadik félre átruházza.

érdekében

a vonatkozó

eredo jogait és kötelezettségeit

Vállalkozó a szerzodés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult Megrendelo
elozetes hozzájárulása alapján. A szerzodéstol eltéro munkavégzés, baleseti-, vagy anyagi
kár es etén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát
felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett álvállalkozókért teljes köru és korlátlan
(objektív) felelosséggel tartozik. Vállalkozó köteles a jóváhagyott és igénybe vett
alvállalkozó(ka)t az építési naplóban jelenteni.
Vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybe vételére, azonban alvállalkozó
tevékenységéért,
mint sajátjáért felel. Az alvállalkozók kiválasztása során köteles a
Megrendelovel
elozetesen egyeztetni és a Megrendelo által jóváhagyott alvállalkozók
adatait (cégadatok, illetve a Megrendelo által meghatározott egyéb adatok) a Megrendelo
részére megadni.
Vállalkozó a beépített anyagok minoségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint
garantálja, és azt minoségtanúsítvánnyal
igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az
átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltételeként ~ a készre jelentés mellékIeteként ...,..
átadja a Megrendelo képviselojének.
A Vállalkozó megrendeloi jóváhagyás mellett jogosult célszerubb muszaki megoldást
alkalmazni. A célszerubb muszaki megoldással érintett munkarész dokumentációját
Vállalkozó készíti el, melyet Megrendelo képviseloje hagy jóvá.
A végso átadás-átvétel befejezéséig
költségek a Vállalkozót terhelik.
Megrendelo köteles gondoskodni

VII.

JÓTÁLLÁS

a közmu

a munkaterület

szolgáltatások

igénybevételével

felmerülo

átadásáról.

ÉS SZAVATOSSÁG

A Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségének - a szerzodés teljesítését követoen
- a vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján kell eleget tennie.
Vállalkozó biztosí~a a szerkezetek, berendezések, beépített anyagok jogszabályokban
eloÍtt kötelezo alkalmassági idejét. Vállalkozót· a beépített szerkezetekre, berendezésekre
illetve anyagokra a vonatkozó jogszabályok eloírásai szerinti szavatossági kötelezettség
terheli.
Megrendelo köteles a szavatossági és jótállási idon belü1 jelentkezo hibákat, illetve
kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgos esetben telefonon, faxon vagy táviratilag
közölni.
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il Vállalkozó köteles a Megrendelo kifogásait azonnal kivizsgálci, álláspontjáról és
intézkedéseirol j\Iegrendelot haladéktalanul írásban tájékoztatni. A hiba jellegétol fuggoen
a Vállalkozó, amennyiben a hiba kijav1tása azonnali intézkedést tesz szükségessé
haladéktalanul, egyéb esetekben 10 napon belul köteles a hibát kijavítani, mely munkákra
szintén vonatkoznak a garanciális eloírások.
Vállalkozó a vállalkozási díj bruttó összege 5 (öt) százalékának megfelelo összegu
jóteljesítési garanciát vállal.
Ha a Vállalkozó a jótállási és szavatossági ido alatt fellépo hibákat a megadott határidore
nem megfelelo módon javí* ki, Megrendelo a Vállalkozó költségére jogosult a javítási
munkákat más vállalkozóval elvégeztetni, és a javítás költségét a jóteljesítési garanciából
lehívni, érvényesíteni.
A garanciális határidon belül Megrendelo kezdeményezi a garanciális bejárást. A bejáráson
felvett és jegyzokönyvben rögzített garanciális hibák kijavítását Vállalkozó 30 napon belill
köteles elvégezni. Szerzodo felek megállapodnak abban, hogy a végso átadás-átvételtol
számított egy év elteltével utó-felillvizsgálati bejárást tartanak.
A jóteljesítési garancia - illetve az abból történt le.hívásesetén a lehívással / lemvásokkal
csökkentett része - a jótállási és szavatossági ido leteltét követo 30 napon belul
kamatmentes en visszajár a Vállalkozó részére.

VIlI.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A végso· átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli
munka teljesíti-e·az elozetesen megfogalmazott és rög2Ített muszaki követelményeket, az
érvényben lévo szakhatósági eloírásokat, megfelel-e a jelen szerzodésben írt
követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszetÚ, biztonságos használatra. Az
átvételkor a Felek jegyzokönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelo kifogásait rögzítheti
és a hibák kijavítására a Vállalkozó köteles póthatáridot vállalni. Vita esetén a Megrendelo
által felkérendo szakérto jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridot.
A kijavítás után a Felek ismételten lefolyta~ák az átvételi eljárást, melyre ugyanezen
szabályok irányadóak.
A szerzodés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelore a hiány- és hibamentes
átadás-átvételre vonatkozó jegyzokönyv aláírásával egyidejuleg száll át.
Vállalkozó a helyszínrol a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállí~a,
az építés környékét rendezett állapotban adja át.
IX.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai,
valamint Feleknek a szerzodés megkötése elotti írásbeli nyilatkozatai - különös tekintettel
a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok - az irányadóak.
Megrendelo jogosult a jelen szerzodéstol elállni abban az esetben is, ha a Vállalkozó
vagyonával kapcsolatban csodeljárás indul vagy fizetésképtelenségét megállapí~ák és
felszámolását elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerzodés
rendeltetésszetÚ teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. Vállalkozó a szerzodésszego
magatartásával okozott kárért teljes köruen felel.
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J elen szerzodést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot írják alá azzal, hogya
szerzodés csak mindkét fél egybehangzó írásos nyllatkozata alapján módosítható, a Kbt.
303.§-val összhangban.
Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredményte1ensége
esetére - értékhatártól függoen - kikotik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

J elen szerzodés 6 eredeti példányban készült, melybol Felek cégszeru aláírása után 4
példány Megrendelot, 2 példány Vállalkozót illet.
Jelen szerzodés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
1. számú melléklet: Tételes árazott költségvetés
2. számú melléklet: Vállalkozó végso árajánlata
3. számú melléklet: 339/2009 (07.22.) KT határozat

Kelt: Páty, 2009. augusztus 3.
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