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Név: Fülöp szállás Község Önkormán y zata
székhely: 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u.2'
képviselő: Cseh-Szakáll Sandor polgármester
adő szárn: I 5 3 3 87 27 -2 -03
bankszámla szélm: 52 5 000 1 3 - I l 037 0 46
mint Megrendelő - továbbiakban: Megrendelő _

Név: Generál Market Kft.
székh.: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u.67.
képv':Nuszpel József
cé g3egy zékszám: C g. 0 3 -09- 1 00840
adőszám: I 0233 809 -2-03
bankszámlaszélm: 5250007 5 -1 1 00090 1
mint Vállalkoző _ továbbiakban: Vállalkoző _
között

a mai napon és helyen

az

ale,ftbi feltételek mellett:

il.

rozrrszrnzÉs
felíjitása
',Egészségház
pályazata
támogatásban
és átalakítása" betuhánás támogatása érdekében' Megrendelő
1. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő pályázatot nyújtott be az

részesült.

2. Felek megállapítják' hogy Megrendelő 2010. január 14. napjan kozbeszerzési eljárást

indított az ,,Egészséghaz felújítása és átalakítása'' kivitelezése iriánt. Az eljérás nyertese a 2.
résáeljesítéstekintetében Vállalkoző, mint ajanlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási
szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és
dokumentációja, valamint aYállaIkozó' mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.
III.

A SZERZóDÉs rÁneyl És,qrrtJESÍrÉSHELYE
1. Fülöpszállás, Kossuth u. 1-3. sz. alatti irrgatlarrorr a felújítási munliák elvégzése a mellékelt
műszaki leírás, és műszaki dokumentáció, és koltségvetési kiírás szerint'

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentáció kellően részletes és a kivitelezésre
alkalmas, továbbá a Vállalkozó nyertes aján|atában szereplő költségvetése a Műszaki
Dokumentációban szereplő munkákat teljes könien tartalmazza, és e vonatkozásban a teljes
felelősséget vállalj a.
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3. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkoző fuajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelő
részletózést, továbbá a megadott munkafazisok szerinti késztiltségi meghatÍtrozásokat
elfogadja.

A Megrendelő kötelezi magát, miszerint aYállalkozo szerződésszerű szolgáltatását átveszi
és azért u ;.1.'' szerződés V. pontjában meghatírozott vállalkozói díjat időben és rendben

4.

kifizeti.

IV.

uÁuaurozo FELADATAI
Vállalkoző a Beruházás rnegvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a
Beruhazást a Dokumentációban meghatározott állapotbarl, az Ütemtervben meghatározott
teljesítésihataridőre készítiel a Megrendelőnek. A Szerződés tárgya eredmény kötelem, a
vállalkozó köteles a Műszaki Dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és
biztosítani, hogy a Beruhazás átadásakor a Beruházás a Műszaki Dokumentáciőtak, az
1.

A

aIka|mazandó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, és a szerződéskötéskor hatályban

lévő magyar és honosított európai szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés
érdekében a rendelteté sszerű használat követelményeinek is me gfelelj en'

A

fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a Műszaki Dokumentációban szereplő
valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatérozott tartalmon túl is elvégezni,
ame ly a v á|la\ko zás me gvaló sításéútoz s züks é ge s.

2.

3. Amenny1ben azt jogszabáLy előírja,

Vállalkozó köteles az elóirt határidőben bejelenteni az

építkezés me gkezdé s ét az épitésügyiható ságnak.

4. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és
megtenni minden szükséges intézkedéstannak biztosítására, hogy a Megrendelőnek épített
dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerúenhasználhatóak legyenek, valamint
ktitéles megszerezni valamennyi, a Megrendelő által be nem szerzett áIlarrigazgatási vagy
harmadik s zemé lyekt őI származő hozzáj árul ást, en ge dély'

esetben, ha észleli, hogy a
Berúázásra kiadott építési,létesítésiengedély módosítása sziikségessé válhat.

5' Vállalkozó köteles

tájékoztatni Megrendelőt abban

az

Vá|lalkoző kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a Munkaterülettel
szomszédos ingatlanokban a Beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkoző e

6.

A

kötelezettségének megszegésével, akar Megrendelőnek, akar harmadik személyeknek okozott
károkért teljés körű anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelőt
értesíti.A Megrendelőnek szóló értesítéselmaradásából eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tártozik, ideértve harmadik személyek kártérítésiigényéérttörténő helytállást is.
A Vállalkozó köte|es aBenlhtzás megvalósítása soriín a szomszédos ingatlanok használóinak
szükségtele

n zavarása nélkül elj árni.

J

7. Vál|alkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azza|, hogy az utasítások nem
terjedhetnek ki a Válialkozó munkájanak megszervezésére és nem tehetik a Yá|lalkoző
Szérződésszerinti teljesítésétterhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelő nem kellően
pontos, vagy nem egyértelmű, vagy szakszenitlen utasítására a Megrendeló ftgyelmét az
utasítás te|jesítésétmege\őzően írásban felhívni. E k<jtelezettségének megszegéséből eredő
kart Vállalkozó köteles viselni.

8. Vállalkozó köteles betartani a jogszabáIyokat és a helyi önkormányzati rendeleteket, a
műszaki előírásokat, a Mriszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi'
környezetvédelmi, balesetvéde\mi,túzvédelmiés más hatósági határozatokat, előírásokat és a
szabványokat; megkeresni a Szerződés keretén belül a munka elvégzéséhezszükséges
legmegfelelőbb eljárásokat' felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabáIy, a
kcizműizolgáltatók által éS a Műszaki dokumentációban előírt próbákat; ezek eredményeit.
Köteles továbbá a Műszaki dokumentációban meghatározottak szerint kellő időben magyar
nyelvű iratokban a Megrendelőnek benyújtani' átadni az e|lenőtzéshez szükséges valamennyi
információt és dokumentumot; eIvégezní a szakmaíIag szokásos és indokolt próbákat,
valamint a hasznáLatba véte\hez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az enől szóló
jegyzőkönyveket az átvételi bejárás előtt át kell adni. Az e|őzőeken túl el kell végezní a
iztikséges munkálatokat az átvételi jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és
teljesíteni kell a Vállalkozót terhelő jótállási és szavatossági kötelezettség körébe tartoző
szolgáltatásokat is'
9. Vállalkozó köteles a Munkatertilet birtokbavételétől kezdődően a Beruházás Megrendelő
álta|i átvételéig gondoskodni a Munkaterület és az elkészijlt munkák őrzéséről. Az órzés
költségét a v állalkozói díj tartal mazza
IO. Azideiglenes energiaellátás (víz, villany, gáz)biztosításaaVállalkozó feladata.

Vállalk ozőnak a munkálatok kivitele zéséta forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a
dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssel,
forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kcjtelessége. A
VáÍlalkozó kötelezettségétképezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztatő táblák
elhelyezése és az építésalatti folyamatos ellenőtzése, hiany esetén pótlása.
11
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szerződés elfogadott végösszege: nettó 31.000.000,- Ft, azaz harmincegymillió Ft, és
amelyből tartalékkeretnek minősül 1.000.000,- Ft, azaz egymillió Ft. A szerződéses ar
30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió Ft. amely azonos az ajénlati árral, és amely a szerződés
elfogadott végösszegének tartalékkeret nélküli része.

A

szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori
j ogi szabályoknak megfelelően fi zetendo2.
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3. A tartalékkeret fell'nsznáIására akkor kerülhet sor, ha a kivitelezés során olyan, az elvárt
gondossággal előre nem láthatő tény, körülmény, pótmunka merül fel, amely beruhazás
megvalósításiútoz feltétlentil szükséges, és azt a műszaki ellenőr javaslatétra a Megrendelő
írásban jóváhagyja.

A vállalkozői díj átalányár, amely mínd az anyag-, mind a díjköltséget is magában foglalja.
A vállalkozói díj fedezi a jelen szerződés szerinti épület megvalósításához sztikséges minden
munka ellenértékét,ezért a rendeltetésszeni hasznáIatra alkalmas kellékszavatos teljesítés
érdekében az esetlegesen felmerülő pót- és többletmunkák elvégzése is a váIlalkoző
kötelezettsége. Vállalkozó I db tészszámla és 1 db végszámla kibocsátásara jogosult (a
4.

sikeres átadás-átv ételi eIj árást követően).

5. Megrendelő a

szeruódésben vállalt kivitelezési tevékenységellenértékefedezetével

rendelkezik.

6. Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkoző számláit atámogatás tekintetében a Közreműködő Szervezet átuta|ással fizeti
ki. A pá|yázati önerő mértékénekmegfelelő összeg kifizetése az Önkormányzat részéről
történik banki átutalással, 30 napos fizetési határidővel, figyelembe véve a Kbt. 305. $
vonatkozó előírásait. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Polgári
Törvénykönyvről szőIő 1959. évi IV. törvény 301. $ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat
7.

illeti meg.

8. A vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 100.000,- Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni. A kötbér a Vállalkozőnakftzetendő számla összegéből levonásra kerül.

9. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a Vállalkozőnak feiróható okból a Beruházás
Vállalkozó áItalváIlalt határidőre nem készül el.

a

10. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt elállhat a szerződéstől, ha a késedelem a
teljesítésivéghatáridőtől számítottan meghalad1a a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell
közölni. Ha a teljesítés akar a megrendelő elállása miatt, akár más _ a vállalkozónak felróható
- okból meghiúsul, a Vállalkoző anettő ajanlati ár SYo-ának megfelelő meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles.
11. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szeruődésszegéssel
követelje a Vállalkozótól.
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését

vI.
A MUNKATER|LLE
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1. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatfuozott munkatevékenységhez szükséges
megfelelő munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésérebocsátani, annak igényétkövető 2
munkanapon beltil.

2. Vállalkozó jogosult a Megrendelő üzemszerű múködésénekidején túlmenően is munkát
végezti.
3. A Vállalkoző az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelő üzemszerű
működésére, ha és amennyiben annak szabáIyozása lényeges. Köteles továbbá aYál|alkoző az
adott munkaterületen a vonatkoző egészség-, munka-, baleset-, túz- és vagyonvédelmi-
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előírások szigoru betartásfua. Ennek megszegéséből eredő karokért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik - vétkességialapon _, amelynek beálltakor az Semmilyen módon és
mértékben a Megrendelőre át nem hárítható.
4.

A Vállalkozó köteles

a kivitelezés teljes idótaftamára aláírási és intézkedési jogosultsággal

rendelkező felelos műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte
idejére helyettest kinevezni' aki hasonlóképpen jogosult aláími, intézkedni.
5. A Vállalkozó az adott mrrnkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a
biztonságos és az egészségetnem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben személyi' tér. gyi, környezeti tényezők _ bizto sítva vannak.

Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak _ a mrrnkaterület átvételét követően
kötelessége a kivitelezést a teljesítésidején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával

6.

A

v é gezni,

illetőleg

v é geztetní.

7. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági

szakembere

munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos túz-, vagy környezetvédelmi
mulasztásokat, hiányosságokat, szabáIy'talanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével
kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti
o { Vállalkozó további tevékenységeit azonna|i hatállyal megtiltja, a veszélyek
:

e|hár ításár a i rányul ó te vékeny s é g ek ki

o A
e
.

v éte l

éve 1.

Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseitkoteles

a

Megrendelő
képviselőjéveI egyeztetni, késedelmes, szakszerútlen intézkedésesetén a Megrendelő
jogosult a veszélyhe|yzetet, a szabálytalanságot aYál|alkozó költségére megsztintetni,
valamint
Az ellenőrzés ktiltségétYáIlalkozőra terhelni és
Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét.

8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tr2védelmi oktatásairól készült
jegyzőkönyv egy másolati péIdényzn a Megrendelő kéréséreátadja. A munkavállalók
szakmai' illetve orvosi alkalmasságara vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a
helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésérebemutatja.

A

munkateriileten ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainá| a Vállalkozó csak saját
tevékenységétés saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során
meghatátozott kotelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem
tartásáva| okozott károk miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni.

9.

10. Megrendelő kérésérea Yállalkozó munkabiztonsági, túz- és környezetvédelmi adataira
vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 őrán belül köteles megadni. Késedelmes' téves
vállalkozói adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkoző felé
érvényesíti.

11. Vállalkoző a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi
előírásokban meghatátozottakat maradéktalanul kcjteles betartani. A Megrendelőnek az ebből
eredő kárát köteles megtéríteni.

Vállalkoző a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitőI' a munkaeszközöktől, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól fiiggően, az általa áúvett munkaterüIeteket az
12.
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esetlegesen keletkeáető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkelköteles
ez ir ényű é szrevételéthaladéktalanul telj esíti.

ellátni' Megrendelő

13. Vállalkoző az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a
tevékenységéből származő hulladékokat szelektíven gyűjteni, kezelni, elszállítani, a
Megrendelő ez irányu utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a
kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a
Me grende l ő j o go sult a Y állalkozó költsé gér e azokat elvé geztetni.
14. Vállalkoző a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Válla|koző dolgozói által
okozott tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a
Megrendelőt a Vállalkoző a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben
Megrendelő egyetértésével,annak hiteles
YáIlalkoző megállapításokat csak
munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az
ellenjegyzésével tehet.
iIletékesekhez történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóvahagyásra
megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóvahagyott, egyező munkabaleseti,
káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő
hónap 8. napjáig a Megrendelő Észéremegküldeni.

a

a

A

A

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett
munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítéSi'anyagí
15.

felelősség áthánÍási koveteléseket nem támaszthat a Megrendelővel szemben. Ilyen igénnyel a
Yá|lalkoző a tuzvédelmi részt is tartalmazó technológiai' műveleti, karbantartási utasítást
készíteni és azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelos vezetőjének.

16' Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére.
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a
Megrendelő a Vállalkozó terhére (azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni
v

édőeszközök hiányában semmilyen munkav égzésnem folytatható.

Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tuz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni,
melyet külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín
felelős építésvezetőjénekkülön felszólítás nélkül másolatban át kell adni.
17.

18. Vállalkozó

munkavállalói

az

helyszínen feliratokban
építkezés-kivitelezési

meghatározottakat munkavégzésiik során kötelesek maradéktalanul betartani.
19. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a
felhasználás előtt a Megrendelő kéréséreMegrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak
máso lati p éldány át átadni.

VII.

FELELóSSÉG
1.

A Vállalkozó felelőssége

a

Megrendelővel szemben kiterjed

- az áItala aláírt kötel ezettség vál l al

- azéwényben lévő szabályokra;
- a szakma szabályaira.

ás o

kra

;
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Munkatertileten építettdolgok megőrzéséért, ide értre az áLtala,
egészen azok
mege1őzően létrehozottakat vagy a más vailakozok áItaI készítetteket,

2.

A Vállalkozó felelős a

átvételéig.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az áItala felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy
vagy modell' védjlgy altal vedett anyagok, szerszámok, gyétrtási eljarások tulajdonát
3.

használati

jo

gyakoro lj a'
kötelezettséget váIIaI a maga,

gát j o gszerűen szer ezte

4' Ennek r'i,l"yauá"

és

alvállalkozói és beszáIlítői nevében a

és költségén
Megrende1ő feié, hogy a sztikségei felhasználási engedélyeket saját hatáskörben
beszerzi.

nemű
5. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelő barki bármi

szerszámok,
követe1ést támasztana, Yagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok'
licencia, ipari
gyártásieijárások tuajoorá, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom'
ilintu vagy modett, vod;egy vagy markanéi áIta|i védettség kapcsán bárminemű igénnyel
élne.

VIII.

SZERZ(iDÉsrs IDóSZAK
a munkálatokat megkezdi, és azt 92 napon
teljes könien
belül befeje zí, majda területet, illetve az evégzettmunkát a MegrendeIő részére
átadja.
1.

A Vállalkoző amunkaterüIet

átadását követően

meghatérozottakon tiil az építés
vis major esetét
folyamán megfogalmazott kiviteIezést érinto megrendelői módosítások, és
kérelmet
kiveve a teryeútesi határidő nem módosulhat. A határidő meghosszabbításra irányuló
arÍa okot adó
ajanlott levélben kell eljuttatni a Megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal aZ
esemény megtörténte után.
2.

A

3.

A Műszaki Dokumentációban nem szereplő és a Munkatenilet átadáskor eltakart állapotban

szerződés mellékletétképező műszaki dokumentációban

volt

szokásos jelleget és mértéketmeghaladó akadá|y
ilyen
o7elbaru!ástútoz szükséges idővel a hataridő meghosszabbodik. Az

(rejtett) valamint

elhárításáh

a

a Megrendelőt
körülmény felmerülésérőL azépítésinapióban tet|bejegyzésen túl a Vállalkozó
haladéktalanul köteles értesíteni.
4.

A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre'

Ix.

Ár,qnÁs-ÁTVÉrEL
nem
Felek a Beruhinást oszthatatlannak tekintik, az Ütemtervben meghatttrozott szakaszok
általi
Felek
elkészültének
minősülnek részteljesítésnek.Az Ütemterven írt egyes szakaszok
jelenti az adott
rögzítése, és az azoL<hoz kötődő Vállalkozói Díj részlet megfi.zetése nem
szakasz Megrendelő általi átvételét.
1.

m'f p^/ ü-,*tj'
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átadás-ittvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 munkanappal írásban
felhívja a Megrendelőt, Tervezőt és Műszaki Ellenőrt aBervházás megtekintésére és előzetes

2. AYá|IaIkoző az

bejérkára, *"ut érdekében, hogy felek feltárják

az

átadás-átvételt esetleg akadá|yoző

hibakat és hianyosságokat.
és hiányosságokról Felek jegyzőkön1vet

vesznek
fel, mely alapján_Vállalkozó 8 napon belül köteles a hibákat, hiányosságokat kijavítani és a
Beruházást készre jelenteni, és az átadás-átvételi eljárásra legalább 8 napos batáridő túzésével,
előzetesen egyeúetett időpontra Megrendelőt, Tervezőt és Műszaki Ellenőrt írásban
3.

Az előzetes bejríráson tapasrtak hibákÍól

meghívni.

átadás-áwételi eljarásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel' melyben
Megrendelő vagy átveszi aBeruházást' vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződésszetú,
ét"ltmegágadja, felsorolva az átvételt akadáIyoző hibákat és hiányosságokat. Abban az
u,
esetben, tra Vatúu.óző hibájából Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy Yá||a|koző az
átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 8 napon belül orvosolja
és ezt kovétően tegátauu 8 napos póthatáridő tűzésévelelőzetesen egyeztetett időpontra
ismételten meghívja az átadás-átvételi eljfuásraMegrendelőt,Tervezőt és Műszaki Ellenőrt.

4.

Az

it

Vállalkozó hibájából a megismételt átadás_átvételi eljárást követően
is ahibak kijavításáranem kerül sor, úgy Megrendelőválasúása szerint az esetleges hibak
értékénekmégfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat aYáI|aIkozó költségére harmadik
5. Abban az esetben, ha a

személlyel kij avíttatj a.

Vállalkozó a Beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részekéntköteles
átadnt a Megrend eIő Észéremagyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre
vonatkozó m1nőségi tanúsítványokat, használati és karbantartási utasításokat, garancia
jegyeket az .gyr.g"' karbantartási könyvet. A vállalkozó felelős aZ átadáS_átvételi
dokumentáció átadásának elmulasztásáből, vagy a késedelmességéből vagy hiányosságából
6.

A

eredő Megrendelőt ért károkért.
7. Megrendelő nem tagadhatjamegazátvételt aszolgáItatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai
miatt,-ame1yek más triuan<át, hiányokkal összefi.iggésben' illetve kijavításukkal, pótlásukkal

jaró munkák folytán sem akadáIyozzák a rendeltetésszerű hasznáIatol
8.

A szerződő felek rögzítik, hogy

a Yá|laIkoző által elkészített munka átadásÍ!Ía-átvételére

jogosultak:
a.)
b.)

Megrendelő részéről : Cseh-Szakáll Sándor polgármester
Vál lalko ző r észérőI: Nuszpel József ügy v ezető

9. Vállalkoző a muszaki átadás _ átvételi eljarás során köteles átadni a Megrendelonek az
alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat:
építésinapló I példányát,
2 példány megvalósulási dokumentációt,
minősített mérésijegyzőkönyveket,
a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsítő, a 312003 (I.25.) BM-GKMegytittés rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű

-

KvVM

minőségtanúsítási igazolásokat.
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10. Felek rögzítik, hogy a Beruházás átadás-átvételtől számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljarást tartanak, melyre Megrendelő hívja meg Válla|kozőt. Felek az utőfelülvizsgálati eljárásrő| jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az esetleges hibákat,
hiányo s ságokat, a V állalkozó azok a tett észr ev ételeit.

x.
MUNI{/ÍK

aÓnosÍrÁsa

Vállalkozó a Szerződésben meghatérozott munkákon olyan módosításokat
hajt végre, amelyekhez a Megtendelo előzetesen' írásban nem jarult hozzá, a Megrendelő
saját kezdeményezésrekövetelheti a bontást, a kijavítást, a Szerződés pontos
megvalósításáútoz sziikséges újrakezdést, tekintet nélkül aÍra az árcsökkentésre, amelyet azon
bontások, kijavítások, vagy újrakezdésekmiatt követelhet, amelyek az építményminőségét
1. Amennyiben a

ronthatják.

2. A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül végzett
módosított munkákért, ha azok többlet kciltséget okoztak a Vállalkozőnak az eredeti
költségekhez képest.

xr.
HIBÁy TELJESÍTÉy
szerződéskötéskor hatályos magyaÍ vagy honosított EU előírások,
szabványok szerinti I. osztályú kivitelezést végezni. Vállalkozó a teljesített és átadott
munkiákra vonatkozóan a jogszabályokban meghatátozott, de legalább 24 bónap jótállási
kötelezettséget vállal. A jótállás kiterjed a Megrendelő áItaI jelzett valamennyi hibára, akar az
átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akar az átvételt követő utólagos
megjelenésük írásbeli közlése miatt, figyelemmel a Ptk. 248.$ (3) bekezdésére.
1.

A Vállalkozó köteles a

2.

A

jo

nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítésesetén a Megrendelo

gosult a v áIla|kozói díj at arányosan csökkenteni.

Vállalkoző, aki az építésiszakmai ismereteket teljes körtien ismeri,
kellő gondossággal eljárva, észlelhette volna valamely Műszaki Dokumentációban szereplő
terv szakszenitlenségét, hiányosságát, ellentmondásosságát, pontatlanságat és az érintett
3. Abban az esetben, ha a

tervezőtől nem kért egyeztetést, úgy köteles a minden, amúszaki megoldás meghatározásának
elmulasztásából eredő kárt, tobbletköltséget viselni.

XII.

ruaPlo ÉsMÚSZAKI ELLENCíR
ÉpÍrÉg
vonatkoző jogszabályoknak megfelelő építésinaplót
vezet, ahol rögzíti a Beruházást érintő minden lényeges tényt, körülményt.
1.

A Munkaterületen

a

Vállalkozó

a

NrZrl d..(Ö

l0
2. Az építésinaplóba aYáIlalkozó, a Megrendelő, és a Műszaki Dokumentációban szereplő
terveket, műszaki leírásokat készítő tewezők, valamint a Műszaki Ellenőr jogosult bejegyzést
tenni.
3.

Lz

épitésinaplóba bejegyzést tehet:

Megrendelő képviselője: Cseh-Szakáll Sandor
Megrendelő által megbízott építésiműszaki ellenőr: Kaposi Lászlő

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Nagy Árpád
4.

A Műszaki Ellenőr

feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a Szerződést és

a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a Műszaki dokumentációban
meghatánozott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, e||enőrizze, hogy a
VáÍakozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrízze az Ütemtervben foglalt
szakaszok elkészültét' és a Vállalkozó által benyújtott számlákban felttintetett összegek
helytállóságát.

5. Vállalkoző az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 5 nappal megelőzően
köteles a Műszaki Ellenőrt írásban értesíteni,hogy ellenőrizhesse azokat.
6. Megrendelő, illetve a nevében eljaró Műszaki Ellenőr a Munkaterületet maximum 10
naponként ellenőrzi és az ellenőrzéskor az építésinaplóban a Vállalkoző bqegyzéseit 10
naponként ígazolja. A Vállalkozó minden olyan könilményről, amely a teljesítési hataridő
betartását veszé|yezteti, az építésinaplóba történő bejegyzésen kívül, közvetlenül sziikség
szerint telefonon is köteles értesítenia Műszaki Ellenőrt. A Megrendelő jogosult a munkrík
végzésétbármikor _ napszaki és időszaki korlátozás nélkül _ ellenőrizni vagy ellenőriáetni.

XIII.

ro nvÉrvyrs Éssz r nz cjo Ésr s B IZTq sÍTÉKoK
1' A Vállalkozó alvállaIkozó igénybevételéreis jogosult, melyért azonban a Megrendelővel
szemben úgy felel, mint saját munkájával.

Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez igénybe vesz alvállalkozőt, illetve kijelenti, hogy
hozzájarul a\lhoz, hogy alválla|kozőjatovábbi al-vállai'kozót vegyen igénybe.

2.

3' A műszaki

átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótálláSi időn belül észlelt hibákat'
hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, felttintetve azok kijavításának, illetve
pótlásanak határidőit, illetve az ígényeltdíj\eszállítás összegét. A jótállás időtartama alatt a
Vállalkozó a Megrendelő áLtal je|zett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás
a javitást lehetővé teszi - 24 &án belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. Amennyiben a hataridő eredmén1telenül telik el, vagy a javítás,
csere élet-, vagy balesetveszély elhrírításához nélkülözhetetlen, azt aYá|lalkozó koltségére és
felelő ssé gére Me grendel ő i s elvég ezheti, vagy elvég eztetheti.

P? Al'pr&*.

1l

XIV.
A SZERZőDÉy aonosÍrÁsa ÉsateszÜrvrprÉsr
1. A Kbt. 303. $-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen
szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajariat tarta|ma
alapjan meghatérozott részét,ha a szetződéskotést követően beállott körülmény miatt a
szerződés valamelyik féllényeges jogos érdekét sérti.
2. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennekminőstilnének,
ezen étvénytelenségnem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggelnem
érintett rendelkezései érvénybenmaradnak és kikényszeríthetők, az éwénytelenrendelkezés
helyett a rendelkezésltez legközelebb á1ló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó
szabáIfi kell alkalmazni, kivéve, ha az éwén5íelenvagy annak minősített rendelkezések
nélkül aszerződést a Felek egyáItaIánnem kötötték volna meg.
3.

A Vállalkoző

a Szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő a Munkaterulet átadásával 30 napot

meghaladóan indok nélkül késlekedik.
4. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban aYállalkozó teljes karát
megtéríteni, azzal, hogy a Vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési kötelezettségeinek. A
megrendelői elállás esetén a Vállalkozó áItaI megrendelt anyagokat a Megrendelő akkor
koteles kifizetni, ha a Vállalkoző a megrendelés tényétszámlával igazolja és az anyagokat a
Munkaterületen a Megrendelőnek átadta. A Vállalkozót díjának biztosítására zálogjog illeti
meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés
kcjvetkeztében birtokába kerültek.
5.

A Megrendelő aSzerződéstől elállhat

a Ptk-ban és aSzerződésben megbatározott eseteken

kívül:

Vállalkozó megszegi valamely alapvető kötelezettségét, különösen, de nem kizárólag,
ha nem a megkívánt gondossággal végzi el a Műszaki Dokumentációban meghatározott
munkákat, vagy nem atewezett anyagokkal. Abbahagyjaaz építkezést,vagy megszegi aneki
adott írásos utasításokat, a Megrendelő írásbeli felszólítása után (ajanlottan, tértivevénnyel
feladott levéllel), ha az8 napon belül nem hozott eredményt.
(2) aYá|Ialkoző felszámolását rendelik el.
(3) ha mar előre látható, hogy a Yállalkoző aSzerzódésben meghatározott teljesítésihatáridőt
(1) ha a

több mint 30 nappal el fogja mulasztani.

6' Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó lartoz1k az e\őző bekezdés alapján szükség
szerint levonásra kerülnek a mar e|végzett munka értékéből.
bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti - lehetőleg a
Vállalkozó jelenlétébetr_, & Szerződés szerint e|végzett munkák és a Vállalkoző lelttr szerint
készletezett anyagainak felmérését.Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készül. Ez a
jegyzőkönyv lesz az a\apja az e|végzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a
Szerződés megszűnésének dátumát, a jőtálIás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés
7

' Az elálIás

időpontját is.
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xv.

ÉnrrsÍrÉspr
1. A felek a Szerződés alapjan egymáshoz intézendő értesítéseiketírásban, a következő
személyek részére,a következő címre kötelesek eljuttatni:

A Megrendelő részére:

név: Cseh-S zakáIl Sándor polgármester

cím: 6085 Fülöpszállás,
telefon: 781345-322
fax:781345-322

Kossuth L. u.2.

Műszaki, kivitelezési kérdésekbentovábbá:
név: KaposiLász|ő
cím: 6200 Kiskőrös Kisfaludy u. 2.
telefon: 2013304-396

A Vállalkoző részére:
név: Nuszpel József
cím: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u.

67.

telefon: 30192-83-978

fax

78151,1-008

2. A felek az értesítéseiketajánlott postai küldeményként,vagy faxon, vagy kézbesítő útjan
kötelesek a másik féIhez eljuttatni'
3. Az értesítéseketakkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását az
értesítésvételéta másik
,,Ajánlott küldemény- aláírt tértivevénye igazolja, a faxon elküldött
f.l"fu*orr, vagy a tovetkező építésinaplóbejegyzésében vísszaigazoIta, a kézbesítő útjan
történt kézbesítéstpedig írásbeli átvételi elismervény igazolja.

4' A felek a képviselőik személyében éslvagy az

értesítésicímtikben bekövetkezett
változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

xvl.
Üztnrt TITuKTARTÁS
1. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett elozetes engedélye
nélkül, akár a Szerződés fennállása alatt, akér annak megszűnése után, nem fed fel más
személy szánÉra,vagy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó bizalmas
információt, amely á sierzadés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten tudomásara,
kivéve, ha a felhasznáIás céIja a Szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogok érvényesítése
vagy kötelezettségek telj esítése.

2. A felek gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, megbízottjaik' és alvállalkozóik
megismerjék és betartsák

a

jelen pont rendelkezéseit.

fr'0 ülw*VV;
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3. A jelen pont rendelkezései túlélikaSzerződés megszűnésétés nem lehetnek ellentétben a
kozpénzek felhasználásának nyilvánosságát biáosító vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel.

XVII.
WGYES ÉszÁnÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A Szerződő Felek esetleges vitáikat megkísérlik az

I. pontban írott képviselőiken keresztül

-

perértéktől fiiggően
- alávetik magukat a Kiskőrösi Városi, illetve Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.
előzetes egyeztetéssel rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései, tovább á a Íárgykört szabályoző jogszabályok mindenkor hatályos előírásai az
irányadóak.

3.Ezenszerződés készült 4 (négy) eredeti példanyban.

_ jogosított
szerződést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés utan
jóvahagyólag
és
képviselőiken keresztül _ mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot
cégszeníen írták alá.
4.

A

Kelt: Ftilöp száIlás, 20I

I.

február 28.
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