
Epítési vállalkozási - kivitelezési - Szerződés

PREAMBULUM
Jelen szerződés a ,,Hidas, Kossuth Lajos u. 50/II Polgármesteri Hivatal épületének részleges
felújítása: homlokzat felújítás, nyílászárócsere, irodák padlóburkolatok felújítása, belső
festések nélkül. A közbeszerzés pénzügyi forrását a Belügyminisztérium az

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása keretében elnyer1 BMÖGF/52-|6120I6 számű Támogató Okiratban megítélt
központi támogatás biztosítja." tárgyú eredményes közbeszeruésí e\járás lezárásaként jött

létre. Közbeszerzési eljárás alatt a 2015, évi CXLII. törvény és végrehajtási utasításaiban
szabáIy ozott elj arást kell érleni.
A közbeszerzési eljárás 20I], március I6-án ajánlattételi felhívással indult. A Felek
kijelentik, hogy az ajanlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció illetve az Ajánlatkérő
(Megrendelő, Epíttető) által rendelkezésre bocsátott tendertervek, valamint az Ajánlattevő
(Vállalkozó, Kivitelező) által arra beadott nyertes qariat szerint - figyelembe véve az eljénás

során felmerült kiegészitő tqékoztatásokat - fognak eljárni.

továbbiakban, mint Megrendelő (Epíttető, Aj ánlatkérő)
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továbbiakban, mint Vállalkozó (Aj ánlattevő, Kivitelező)
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1. A szerződés túrgya és hatúlya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkoző elváIlalja a,,Hidas, Kossuth Lajos u.

50/II Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása: homlokzat felújítás,
nyilászárőcsere, irodák padlóburkolatok felújítása, belső festések nélkül. A közbeszerzés
pénziigyi forrását a Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében elnyert BMÖGF/52-
1612016 számu Támogató Okiratban megítélt központi támogatás bíztosítla." tárgyű
közb eszerzé si elj árásban me ghatározott építé si munkálatainak elvé gzé sét.

I.2. Ateljesítés helye: ]696Hidas, Kossuth L. u. 50/II.

1.3.Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 131.§ (1), (2), (3), (4)
rendelkezései alapján az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat
tartalmának megfelelően írásban kerül sor.

Jelen szerződés - a lefolytatott közbeszerzési eljárás során, azzal egyezően -

értékel é si s zemp o ntokat tartalmazza:

bekezdés
végleges

az alébbi

megnevezes

- egyösszegű nettó qánlati ár
- vállalt késedelmi kötbér
- vállalt teljesítési határidő

érték pontszám

20.327.787 Ft 10
50.000 Ft/nap 10
2017 .09.04. 10

súlyszám

60%
20%
20%

részösszeg

6,0
2,0
2,0

|.4. A Vállalkoző vállalja a kivitelezés elvégzését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott
tervek, engedélyek, közbeszerzési múszaki leírás, és közbeszerzési eljarásban kiküldött
felhívás, átadott dokumentációk, valamint kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok szerint,
a Megrendelő által a kivitelezés során az építési naplóban, vagy egyéb módon adott
utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr utasításait a
Megrendelő utasításaként kell elfogadni.

Az építési munkaterületek pontos körülírását (cim, helyrqzi szám), építési tevékenységre
vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) a közbeszerzési műszaki
leírás, és a tervdokumentációktartalmazzák. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt munkák
nem építési engedély kötelesek.

A tenderdokumentációt a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési
dokumentáció részeként teljes egészében a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.

2. Vállalkozdsi díj:

A Vállalkozőközbeszerzési ajánlatában az alábbi vállalási díjat ajánlotta meg:

20.327.787 Ft + ÁFA, azazhűszmittió háromszázhuszonhétezer hétszáznyolcvanhét
forint + Ára

2.2. A Vállalkoző a Szerződés aláirásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő áItal a
közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, mint szakvállalat sqát
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 2.I.
pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az
építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a szerződés targya funkciójának,
céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű hasznáIatához és a teljes körű, I. osztáIyű

1.5.



minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minóségű megvalósításához szükséges
kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

2.3. A Vállalkoző a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, a
megajanlott vállaIkozási díj összegétől magasabb összeget nem követelhet. A munkák
elszámolása utólagosan, tételes felmérés alapján történik, mely alapj áuI szolgál a szám|a
kiállításának.

2.4. Az építtető a benyújtott és leigazolt számla kiegyenlítését a Kbt. 135. §. szerint teljesíti, banki
átutalással, az Art.36lA § figyelembe vételével. Az ajánlattétel, a szerződés, a szétmlázás és a
kifizetések pénzneme: HUF.

Az épittető a Kbt. 135. §. (5), (7) és (8) bekezdései alapján részletekben történő számléaást és

előleget igénybevételi lehetőséget biztosít, az aléhbiak szerint:

- az előleg összege az adottrészre vonatkozó teljes ellenszo|gáItatás értékének 5 %-a (öt
szazalék);

- az épittető egy db részszámla benyújtását teszi lehetővé, arészszilmla összege az adott
részre vonatkozó teljes ellenszolgáItatás értékének 50 oÁ-a (ötven százalék), a munkák
elvé gzését műszaki ellenőr telj e sítés - i g azolő j e gy zőkönyvvel igazolja.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó
teljesítésigazoláskiállításátkövetően kerülhet sor (kivéve előlegszámla).

A számla formátumára a magyar jog előírásaí az írényadóak, azaz csak olyan számlát fogad
be a Megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog szabáIyai szerint jogosult. A
teljesítésigazolásnak és a számlatészletező dokumentumnak a számla mellékletét kell
képeznie.

2.5, A vállalkozási díi tartalmazza különösen. de nem kizárólagosan:
. az esetleges áwáltozások kihatásait,
o bontási költségeket
o hulladék elszállításának költségeit
. építési költségeket
o a felvonulási terület biztosítását és azezzel kapcsolatos költségeket,
o a szakhatósági felügyelet, továbbá a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem

biztosított- hatósági és egyéb (p1. közterület-használati) engedélyek költségeit,
. az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, minőségi feltételekben előírt

vizsgálat, méré s kö ltsé geit,
. a kötelező vizsgálatok költségeit,
o több vállalkozó esetében az egyittműködést biztosító költségeket,
. akivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket,
. a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.
o közvetlen költségek keretében a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási

költséggel együtt, valamint az építőtpari rezsióradíj alapjan számított munkadíjat
o fedezet keretében a közvetlen költségek között nem szeíeplő általános költségeket és a

tewezett nyereséget;
. helyreállítási munkálatok sotán az épület falfelületének helyreáIlításéLt, felületképzéssel

együtt.

2.6. A Vállalkoző nemftzethet, illetve nem számolhat el a Kbt. 136 § (1) a) pontjában szereplő
költségeket.
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3. kivitelezésí határídők

Az építési munkaterület átadása: 2017. óv április hő 24. nap

Építési munkafolyamatok befejezése: 2017. év szeptember hó 04. nap

3.1. A kivitelezés befejezési határideje (teljesítési hataridő): az építési munkaterület átadását
követően 2017, év szeptember hónap 04. napján, a Vállalkoző qánlatában csatolt műszaki
ütemterv alapján.

A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel időtartama beleszámít, azaz a kivitelezés
befej ezé si határidej ébe a sikere s műszaki átadás- átv étel beletartozik.

A Vállalkozó jogosult az előzetes teljesítésre.

A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A
munkaterület átadásárő|-átvéte|éről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot
rőgzitő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban
teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműktidés feltételeit.

A munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkoző feladata,

4. A Vdllalkozó jogai, kötelezettségei

4.I. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyatországon hatályos
Szabványoknak, irányelveknek megfelelően elvégezni.

4.2. Vállalkozó köteles betarlani és betartatni a hatályos építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti,
környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és minden egyéb vonatkozó előírást is.

4.3. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
költségei Vállalkozót terhelik.

4.4. Vállalkozó köteles a munkatefilet átadás-átvételének napjától a 191,12009. (IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezet alapján Epítési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni
minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a vállalkozás megvalósításával
kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.

4.5. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű
teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkáj aidézte eIő.

4.6. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok magyar nyelvű,
minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen
átadni.

4.7. A munkavégzéshez szükséges ideiglenes energiacsatlakozás kiépítések költsége, valarnint az
általa igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a
kivitelezés során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (p1. kivitelezés megkezdése)
megtenni, minden engedély.t beszerezni és költségeit viselni.

4.8. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmerülő akadály a műszaki ütemtervben foglalt határidők betartása mellett
megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben felhívni a
Megrendelő figyelmét.

ö,
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4.9. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkezŐ,
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket a|kalmazhat. Minden
ebből eredő felelősséget Vállalkozó visel.

4.10. Vállalkozó köteles avállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok
által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántarlási, stb.) kötelezettséget
teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy
alkalmazásuk során valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani, A
Vállalkozó ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelósség nem
terheli.

4.II. Yál\alkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alváIlalkoző szakszerűtlen
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a YáIIaIkoző köteles az érintett

a|vállalkozóval a szerződését felbontani és a tátgyt munka I. osztáIyú, szerződésszerÚ
elv égzéséről haladéktalanul gondoskodni.

4.I2. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és
vagyonvédelem, valamint a munkabalesetek elkerülésének, illetve életvédelem biztositásához
szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károk késedelem nélküli
hely r eállítás ára, me gtéríté s ére.

4.13. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkoző feladatát képezi a munkaterület
szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása és tájékoztató táblák elhelyezése.

4.I4. Yál\alkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán
tartásáről és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről és

ártalmatlanitásar ől gondoskodni.

4.I5, Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz
történő - elszáIlitására (elszállíttatására) kötelezett Vállalkozó, aI9Il2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet és a4512004. (YII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint.

4.16. Yállalkozó köteles minden eltakarásra, lefedésre, beépítésre kerülő munkarészről
Megrendelőt, illetve képviselőjét (műszaki ellenőr) az e\takarás előtt három munkanappal
előbb írásban értesíteni és részükre az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói
mulasztás esetén a Vállalkoző az e\takarás, lefedés, beépítés után is köteles a saját költségén
biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utőlagos megtekintés
költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alől az az eset, ha az eltakart munkarész
hibásnak bizonyul, mer1 ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is
Vállalkozót terhelik.

4,I1. Yá|Ialkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre bármely
időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés
helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyárlási helyszínét,
fázísait ellenőrizhe sse.

4.18, Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek írásban
készre jelenteni. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 8

nappal korábban köteles érlesíteni készre jelentéssel. A kivitelezés akkor tekinthető
befejezettnek, amennyiben valamennyi munkaszakasz átadás-átvétele sikeresen lezárult. Az
esetleges sikertelen átadás-űvételi eljárások költségei aYállalkozót terhelik.

4.I9. Yállalkozó köteles Megrendelőnek, illetve a múszaki ellenőrnek az átadás-átvételi eljarás
megkezdésekor átadni szükséges dokumentumokat, 2-2 pld. eredetí a!áírástl felelős műszaki
vezetői, valamint kivitelezői nyilatkozatokat illetve a beépített építési célú anyagok
te lj e s ítmén y -ny íIatko zatát.

4.20. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkoző, külső szervek
adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

által hatósági jogkörben
végrehajtani és arról a

S, ,/



I
4.2l. A Vállalkoző szavatolja, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden

olyan igénnyel, peres e§árással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy
bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes
költségkihatása a Vállalkozót terheli.

4.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti
adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás elszámolására vonatkozó
speciális közösségi és hazai szabályoknak.

4,23. Amennyiben a Vállalkozőnak felróható okból, esetleg aYállalkozó érdekkörében felmerült
okból a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ezért a
Vállalkozó egészben felelősséggel tartozik.

5. A Megrendelő jogaí, kötelezettségei

5.1. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni,

5.2. Megrendelő, illetve műszaki ellenőre aYállalkozó áItaIvezetett Epítési naplót a 19112009.
(IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően köteles ellenőrzi. A szerződő felek a
naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építésí
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizérólag a
megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl.
terv ező, műszaki ellenőr) j ogosultak.

5.3. Megrendelőnek joga van az adott munkafazist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt
minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és
megfelelő módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A
bontási és újraépítósi többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraópítési, illetve
szerelési munka a kivitelezési hataridőt nem módosíthatla.

5.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek
keretében a forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben
megtenni.

6. Teljesítés

6.1 Vállalkozó a jelen szerződés targyát képező munkát a műszaki ellenőrnek átadásra kerülő
Műszaki ütemterv a|apján v égzi.

Az elkészült munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi
eljárásidőpontját és affa a jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb.
képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozőkat a Vállalkozó hívja meg,

Vállalkozó köteles az átadás-áívétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen
felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási hataridőre
elvégezni. A hianypótlásra szabotthatáridő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a
munkát; azíj átadás átvételi eljárásra a6.2. pontban foglaltak iranyadóak.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt I. osztályu
minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-
átvételi j egyzőkönyvben rögzíteni.

Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

6.2

6.3

6.4

^--,--

l
l

6.5

(r'



|7t

7. Számldzásí rend

A Vállalkoző az elvégzett kivitelezéséről részenként egy előleg, egy rész- és egy végszámlát
állít ki. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és megküldeni.

Az ajánlatkérő a benyújtott és leigazolt számla kiegyenlítését a Kbt. 135. §. szerint teljesíti,
banki átutalással, az Afi.. 36/A § figyelembe vételével. Az ajánlattétel, a szerződés, a
szémlázás és a kifizetések pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. §. (5) és (7) és (8) bekezdései alapján részletekben történő
számlénást és előleg igénybevételi lehetőséget biztosít, az alábbiak szerint:
- M előleg összege az adottrészte vonatkozó teljes ellenszolgáltatás értékének 5 oÁ-a

(öt szazalék);
- az ajánlatkérő egy db tészszámla benyujtását teszi lehetővé, arészszámla összege az

adott részre vonatkozó teljes ellenszolgáltatás értékének 50 Yo-a (ötven százalék).

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását
követően kerülhet sor (rész-sz ámla, végszámla).
Minden számla a Támogatási Szerződésnek megfelelő módon kiállított és az ott
meghatározott mellékletekkel ellátott teljesítési igazolás alapjánnyújtható be.

Leigazolt teljesítés esetén Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított
számláját a Megrendelő köteles befogadni.

Valamennyi számla összegének átutalása a 30 napon belüli fizetési határidővel történik a
Vállalkozó Mecsek Takarék 50300185-15305167-00000000 számu barkszámlqara
(számlav e zető p énzinté zet nev e é s számlaszáma) .

A pénzügyi teljesítésére vonatkoző jogszabályi és egyéb rendelkezések:
. a Megrendelőre vonatkozó, megkötött Támogatási szerződések

. Államhaztartásitörvény és végrehajtási rendeletei

. ÁFA-törvény, adőzásrendjéről szóló törvény

A végszámla a Megrendelő által aláírt sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben
teljesítési igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be.

8. Jótállús, szuvatosstíg

Yállalkoző az áItala megvalósított létesítményekre és tarlozékafua a jogszabátyok szerinti
szavatosságot vállal. A jótállás ideje tizenkettő (12) hónap. Jótállási kötelezetts ége nem zírja
ki és nem is korlátozza ajogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét.

A jótállási és szavatossági idő kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának
időpontj ától kell számítani.

9. Szerződés megerősítése

Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul érlesíti Megrendelőt, amely saját
teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az
értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

7.2
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9,2 A szeíződés kötbérköteles. A Vállalkozó a tőle elvárható fokozott gondossággal törekszik a
munka végső határidejének megtartásétra. A Vállalkoző a neki felróható késedelme esetén
kötbért köteles fizetni. A kötbér napi mértéke: 50.000, azaz őtvenezer Ft.

9.3 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő
egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

9.4 AMegrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

9.5 A Megrendelőnek különösen fontos érdeke friződik ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés
hatámapját betartsa. A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint harminc naptári
nappal meghaladó - a Vállalkozónak és/vagy annak alvállalkozójának felróható - késedelem
esetére a Megrendelő fenntartj a a Szetződés felmondásának j ogát.

9.6 Adott esetben a késedelemmel egy elbírálás alá esik a múszaki ütemtervtől való olyan
mértékű időbeli eltérés is (30 napot meghaladó késedelem), ami egyértelműen kétségessé
teszi a határidőre történő telj esítést.

9.7 A késedelmi kötbér alkalmazásának alapja a Vállalkoző által a műszaki ellenőrnek átadott
műszaki ütemterv. Megrendelő a késedelmi kötbért jogosult a megadott véghatáridőt
megelőzően is alkalmazni, amennyiben az előző bekezdésben foglaltak megvalósulnak, egyéb
esetekben a késedelmi kötbér alkalmazása a véghatáridővel kapcsolatos késedelemre
vonatkozik.

9.8 Amennyiben a Szerződés teljesítése a vállalkozőnak felróható okból meghiúsul, igy
különösen a Vállalkozőnak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó áItal a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása vagy aYáIIaIkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által
gyakorolt elállás, i11. felmondás esetén, aYáIIaIkozó a jelen szerződés 2.I. pont szerinti nettó
szerződéses ar 3}Yo-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

9.9 A Megrendelő a szerződést a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkoző ellen csőd-, vagy
felszámolási elj árás indul.

9.10A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkavégzése során okozott
károkért a munka megkezdésétő| a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig. A
Yállalkoző a szerződés aláírásáig köteles igazolni a Megrendelő felé, hogy a szerződéstargya
szerinti tevékenységi köne kiterjedő mértékű felelősségbiztosítással rendelkezik (322l20L5.
(X. 30.) Korm. rendelet 26. §). Vállalkozó köteles kiegyenlíteni minden olyan követelést,
amely a jelen szerződéssel összefiiggésben harmadik személynek okozott személyi sérülések
és dologi károk, valamint az ezelue visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk
következtében j elentk eznek.

l0. A Felek együttműködése a szerződés időtartuma alatt és egyéb megállapodúsai

10.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttmúködni. Ennek során
minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges
kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg
rendezni.

I0.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szeruődés teljesítésével kapcsolatban
o Megrendelő részéről:

Név:
Cím:
Telefon:

Berg Csaba polgármester
7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.
+36-20-345- 4913
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Műszaki ellenőr: Név: Laufer Imre
Cím: 7355 Nagymányok, Alkotmány u.2la
Telefon: +36-30-348 - 6157
Regisztrációs szám: ME-ÉII-MÉ\<-II -7 05 5,
ME-EM-II-MEK- 17-7055

Hetényi János

7632Pécs, Tüskésréti út 5.

721517-580

vállalkozó részéről
Név:

Cím:

Telefon:

Felelős műszaki vezető: Név: Szabó Lászlő

Cim:7636 Pécs, Szabó Ervintér 8.

Telefon: +36-20-340-6650

Regisztrációs szám: MÉ- 1 9/1 93 1

jogosult eljárni.

10.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatarlás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az
ilyen korülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet
haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes
kere skedelmi kamarával igazoltatni kötel es.

10.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata
o többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz
o a közbeszeruési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternativát opciókat

nemtartalmaz
o jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nemtatíalmaz,
o kielégíti a jo gszabályokban meghatár ozott követelményeket, mértékeket;
. nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem tarlalmaz olyan

részeket, melyek akadáIy oznák a beruházás kivitele zését, lezfu ását;
. nem tartalmaz olyan pénzűgyi konstrukciót, amelyik akadáIyozza Megrendelőt a pénz

jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így különösen a beruházásnak
jogszabáIyokban előírt pénzügyi lezáráséhan illetve nem tartalmaz olyan jellegű
megajánlás(oka)t, hogy vállalkozó közreműködik a pénzügyi teljesítés finanszírozásában,
például hitel, vagy kölcsön útján.

o nem tartalmaz opciós jellegű megajánlást (bármilyen feltételhez, jogszabályi
megfelelŐsséghez, yagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást, kivéve a
szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek
döntéseit, az épités előre nem látható akadályoztatásából folyó szüks égszerű döntéseket);

o nem tulalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlást
. nem tatlalmazváItoző árat

o azalvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a nyertes ajánlattevő saját
teljesítésének arányát (Kbt. 138 § (1) bekezdés)

ö,



. a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységük vonatkozásában maradéktalanul
megfelelnek a Kbt. a138 § (5) bekezdésben meghatírozott korlátnak.

1 1. Egyéb rendelkezések

11.1. AMegrendelőjogosult aszerződéstfelmondani,vagy aszeruődéstőlelállhat,haaKbt. 143

§ (1)-ben szereplő feltételek bekövetkeznek.

II.2, AMegrendelő köteles aszetződést felmondani, vagy aszerződéstől elállni, ha a Kbt. 143 §

(2)-ban szereplő feltételek bekövetkeznek.

11.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani,ha a Kbt. 143 § (3)-ban
szereplő feltételek bekövetkeznek.

11.4. Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést írásban,
azotlrnali hatállyal felmondani. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül
különösen: Megrendelő a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes
körűen biztosítja Vállalkozó erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem.

11.5. A jelenszerződést csak aKbt. 141. §-ban ír1 korlátok között és csak írásban, aszerződő
felek cégszetű aláírásával lehet módosítani, Nem helyettesítheti a szerződés módosítását az
építési naplóba történő bejegyzés.

11.6. A műszaki ellenőr a múszaki ellenőri tevékenységre vonatkoző jogszabályi előírásoknak
megfelelő feladatkört látja el és ennek megfelelő hatáskörrel rendelkezik.

11.7. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. melléklet: ajánlattevő ajánlata
2. melléklet: felelősségbiztosítás rendelkezésre állását igazoló okirat

11.8, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. 130-143 §-ai, valamint Polgári
Törvénykönyv - 2013. évi V. törvény - előírásai irányadók.

Szeruődő felek a jelen megállapodást, amely 4 eredeti példányban készült és tíz oldalt
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a léttehozására irányuló jogosultságuk
birtokában irtáka|á és minden oldalt szignáltak.

Hidas,2017, év április hónap 24.nap

"§ooR INATCIR*
Kft,'7632 Pécs, ut 5.
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