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vÁrra LKoZ ASI SZER zonÉ,s
I.

,q szrnzőncí ratrr

Név : Fülöp száI\ás Község onkorrrrán yzata
székheIy: 6085 Ftilöpszállás, Kossuth L' u.2.
képviselő: Cseh.Szakáll Sandor polgármester
adő szám: 1 5 3 3 87 27 -2 -03
bankszáml aszám: 525000 1 3- l 3 0000 1 7
mint Megrendelő _ továbbiakban: Megrendelő -

Név: Generál-Market Kft .
székh.: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 67.
képv.:Nuszpel Jőzsef
cégegyzékszám: C g. 03 -09- 1 00840
adószám: 10233809 -2-03
bankszáml aszám: 5250007 5 -1 1 00090 1
mint Vállalkozó _ továbbiakban: Vállalkozo _

között amai napon és helyen az alábbí feltételek mellett:

il.

rÓzrrszrnzÉs

1. Felek megállapítják, hogy a MegrendeIő pályázatot nyújtott be az,,Fülöpszállás _ általános
iskola energetikai fejlesztése', benlházás támogatása érdekében. Megrendelő pá|yázata (
KEOP _ 5.3 .0 l Al 09 -2009 -0 I27 sz. ) támogatásban részesült.

2. Felek megállapítják, hogy Megrendel ő 20||. június 1. napján kozbeszerzési eljárást indított
az ,,FülöpszáI|ás _ áItalános iskola energetikai fejlesztése'' kivitelezése iránt. Az e|járás
nyertese a Yá||a|koző, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a
kozbeszeruési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentáciőja,
valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő aján|ata szerint kötik meg.

ilI.

A SZERZÓDÉS rÁneru, És,a rELJESÍrÉS HELYE

1. Fülöpszállás, Petőfi s. u' 4. ( hrsz 58715 ) ingatlanon a felújítási munkak elvégzése a
mellékelt műszaki leírás, és műszaki dokumentáció, és költségvetési kiírás szerint.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentáció kellően részletes és a kivitelezésre
alkalmas, továbbá a YáI|aIkozó nyertes ajánlatában szereplő költségvetése a Műszaki
Dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen tarta|mazza, és e vonatkozásban a teljes
felelősséget vállalj a'
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3. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó áraján|atát, az egyes fázisoknak megfelelő
tészIetezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat
elfogadja.

4. A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerií szolgáltatását átveszi
és azért a je1en szerzódés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat idóben és rendben
kifizeti.

ry.

uÁu,qurozo FELADATAI

1. A Válla|koző a Beruházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el' és a
Beruházást a Dokumentációban meghatátozott állapotban, az Ütemtervben meghatározott
teljesítési hataridőre készíti el a Megrendelőnek. A Szerződés tárgya eredmény kötelem' a
Vállalkozó köteles a Műszaki Dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és
biztosítani, hogy a Beruházás átadásakor a Berlházás a Műszaki Dokumentációnak, az
a|kalmazarldó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, és a szerződéskötéskor hatályban
lévő magyar és honosított európaj szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés
érdekéb en a rendelteté s szerű hasznáIat követelményeinek i s me gfe lelj en.

2. A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a Műszaki Dokumentációban szereplő
valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalmon túl is elvégezni,
amely a v á|lalkozás me gval ó s ítás áho z szüks é ge s.

3. Amenny|ben azt jogszabá|y előírja, Vállalkozó köteles az e|őirt határidőben bejelenteni az
építkezé s me gke z dé s ét az építé sü g yi ható s á gn ak.

4. A Válla|koző köteles a Szerződés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és
megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosításara, hogy a Megrendelőnek épített
dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek, valamint
köteles megszerezni valamennyi, a Megrendelő áIta| be nem szerzett á||amigazgatási vagy
h armadi k s z emé l y e kt őI szár maző ho zzáj árul ást' en g e d é 1 yt.

5. YáIIa|koző köteles tájékoztatni Megrendelőt abban aZ esetben, ha észleli, hogy a
Benrházásra kiadott építési, létesítési engedély módosítása szükségessé válhat'

6. A Vállalkozo kötelezettséget váI|al arra, hogy biztosítja, miszerint a Munkaterülettel
szomszédos ingatlanokban a Beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkoző e
kötelezettségének megszegésével, akár Megrendelőnek, akár harmadik személyeknek okozott
károkért teljes körű anyagi felelősséggel tar1ozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelőt
értesíti. A Megrendelőnek szóló értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik, ideér1ve harmadik személyek kártérítési igényéért történő helyállást is.
A Vállalkozó köteles aBeruházás megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak
szükségtelen zav ar ása nélkül elj ámi.
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7. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azza|, hogy az utasítások nem
terjedhetnek ki a YáI|a|kozó munkájának megszeryezésére és nem tehetik a Vállalkozó
Szeruődés szerinti teljesítését terhesebbé' Vállalkozó köteles a Megrendelő nem kellően.
pontos, vagy nem egyértelmű, vagy szakszerut|en utasításáta a Megrendelő fi,gyelmét az
utasítás teljesítését megelőzően írásban felhívni' E kötelezettségének megszegéséből eredő
kárt Vál1alkozó köteles viselni.

8. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat és a helyi önkormányzati rendeleteket, a
műszaki előírásokat, a Múszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi,
környezetvédelmi, balesetvédelmí,túzvédelmi és más hatósági határozatokat' előírásokat és a
szabványokat; megkeresni a Szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez sztikséges
legmegfelelőbb eljárásokat, felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabá|y, a
közműszolgá|tatők által és a Műszaki dokumentációban előírt próbékat; ezek eredményeit.
I(öteles továbbá a Műszaki dokumentációban meghatátozottak szerint kellő időben magyaÍ
nyelvű iratokban a Megrendelónek benyújtani, átadni az e||enőtzéshez szükséges valamennyi
információt és dokumentumot; e|végezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat,
valamint a hasznáIatba vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, aZ enől szóló
jegyzőkönyveket az étvételi bejárás előtt át kell adni. Az e|őzőeken túl el kell végezni a
szükséges munkálatokat az átvételi jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és
teljesíteni kell a Vállalkozót terhelő jótállási és szavatossági kotelezettség körébe tartoző
szolgá|tatásokat is.

9. Vállalkozó köteles a Munkaterület birtokbavételétől kezdődően a Beruházás Megrendelő
áIta|i atvételéig gondoskodni a Munkatenilet és az e|készult munkák őrzésérőI. Az őrzés
költségét a v á||a|kozói díj tartal mazza.

10 . Az ideiglenes energiaellát ás (víz, villany, gáz) biztosítása a Y álla|kozó feladata.

1 1. Vállalkozőnak a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a
dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssel,
forgalomkorlátozássa| kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A
Yá|Ia|koző kötelezettségétképezi továbbá a forgalom kor|átozására felhívó tájékoztatő táblák
elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.

v.

uÁu,qur o z o t n Í l, nÉ s z s zÁ pna, Ü T E M E Z É S, E S E D É K E S S É G, B I Z r o S Í TE Ko K

1. A szerződés elfogadott végösszege: nettó 27 ,519.738 Ft, azaz
huszonhétmil|iőötszéntizenkilencezer-hétszázharmincnyolc Ft, és amelyből tartalékkeretnek
minősül 1.000.000,- Ft, azaz egymillió Ft. A szerződéses ár 26.519,738 Ft, azaz
huszonhétmi||iőÓtszáztizenki1encezer-hétszázharmincnyolc Ft, amely azonos az ajánlati ána|,
és amely a szeruődés elfogadott végösszegének tartalékkeret nélküli része.

2. A szerzódés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori eFe a hatályos
j ogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

3. A tartalékkeret feIhasználására akkor kenilhet sor, ha a kivitelezés során olyan, az elvárt
gorrdossággal elore nem látható tény, körülmény, pótmunka merül fel, amely beruházás
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megvalósítástútoz feltétlenril sztikséges, és azt a műszaki ellenőr javaslatara a Megrendelő
írásban jóváhagyja.

4. A vállalkozői díj átalányát, amely mind az anyag-, mind a díjköltséget is magában foglalja'
A vállalkozői díj fedezi a jelen szerzódés szerinti épület megvalósításáboz szükséges minden
munka ellenértékéÍ,, ezért a rendeltetésszeni hasznáIatra alkalmas kellékszavatos teljesítés
érdekében az esetlegesen felmerülő pót- és többletmunkák elvégzése is a váI|a|koző
kötelezettsége' Vállalkozó 1 db részszÍrnLa és 1 db végszém|a kibocsátására jogosult (a
sikeres átadás-átv ételi elj árást kovetően).

5. Megrendelő a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenység ellenértéke fedezetével
rendelkezik.

6. Megrendelo előleget nem biztosít.

7 , AYá||aIkoző számlátt atámogatás tekintetében a Közreműködő Szervezet átutalással fizeti
ki. A pá|yázati önerő mértékének megfelelő összeg kifizetése az onkormányzat részérő|
történik banki átutalással' 30 napos fizetési határidővel, figyelembe véve a Kbt. 305. $
vonatkozó előírásait. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. $ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat
illeti meg.

8. A vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 100.000,- Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni. A kötbér aYá||alkozőnakftzetendő számla összegéből levonásra kerül'

9. A Válla|koző késedelembe esik, ha a Vállalkozónak felróható okból a Benlházás a
Vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.

10. A megrendelő a vá||alkozó késedelme miatt elállhat a szerződéstől, ha a késedelem a
teljesítési véghatáridőtó| számitottan meghaladja a 30 naptári napot. Az eláI|ást írásban kell
közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akar más _ a vállalkozőnak felróható
_ okból meghiúsul, a Vállalkoző a nettő aján|ati ár 5Yo-ának megfelelő meghiúsulási kcjtbér
fizetésére köteles.

11. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összesével nem fedezett kárának mestérítését követelie a Vállalkozótól.

VI.

A MUNKATE RÜLE T És aut,lK,q'B IZT)NSÁG

1. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges
megfelelő munkaterületet átadni,YáI|aIkozó pedig köteles átvenni a szerződéskötést követően
5 munkanapon behil.

2. Vállalkozó jogosult a Megrendelő üzemszerű működésének idején túlmenően is munkát
végezni.

3. A Vállalkozó az adotÍ. munkatenileten köteles figyelemmel lenni a Megrendelő üzemszení
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá aYá||a|koző az
adott munkaterületen a vonatkoző egészség-, munka-, baleset-, tuz- és vagyonvédelmi-
előírások szigorú betartására' Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes
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felelősséggel tartozik - vétkességi alapon -, amelynek beálltakor aZ Semmilyen módon és
mér1ékben a Megrendelőre át nem hárítható'

4. A Vállalkozó köteIes a kivitelezés teljes ídőtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte
idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni.
5. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a
biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben -

személyi, tár gyí, környezeti tény ezők _ bizto s ítva vannak.

6. A Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak - a munkaterület átvételét követően
kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával
v égezni, i l l ető l e g v é geztetni.

]. Amerrnyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere
munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos túz., vagy környezetvédelmi
muIasztásokat, hiányosságokat, szabá|ytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével
kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti :

o A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek
elhár ítás ár a irányul ó tev é keny s é g ek kiv éte 1 év e 1.

o A Vállalkozó a veszélyek elháritására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő
képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabályÍalanságot aYálla|kozó költségére megszüntetni,
valamint

. Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és
o Felülvizsgá|ni a további együttműködés lehetőségét.

8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól késziilt
jegyz.ókönyv egy másolati péIdányát a Megrendelő kérésére áta$a' A munkavállalók
szakmai' illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a
helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésére bemutatja'

9. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgá|ataitáI a Yá|Ia|koző csak saját
tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgá|at során
meghatéxozott kötelezettségeit azonna|í batá|Iya| köteles végrehajtani. A fentiek be nem
tar1ásával okozott károk miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigónyét érvényesíteni.

10' Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tuz. és környezetvédelmi adataíra
vonatkozóan aZ adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves
vá||a|kozői adatszo|sáltatáSból eredő károk miatti kárieénvét Megrendelő a Vállalkoző fe1é
érvényesíti'

11. Vállalkozó a munkaterületen foly'tatott bárminemű tevékenysége során a tuzvédelmi
előírásokban meghatározottakat maradéktalanrrl köteles betartani. A Megrendelőnek az ebbő|
eredő kárát köteles mestéríteni.

12. Y áIIaIkoző a végzett tevékenysé gétő|, a munkahely j ellemzőitől, a munkaeszk ozöktő|, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól fiiggően) aZ áItala átvett munkaterületeket az
esetlegesen keletkezhető tüzek lelaizdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni' Megrendelő
ez ir ányu é szrevétel ét hal adéktal anul tel j e síti.
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13' Vállalkoző az á|tala átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a
tevékenységéből származő hulladékokat szelektíven gyűjteni, kezelni, e|szá|Iítani, a
Megrendelő ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a
kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása e||enére 24 órán belül sem tesz eleget, a
Me grendelő j o go sult a Y á|lalkozó költsé gér e azokat elvé geztetni.
14. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által
okozott ttizesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a
Megrendelőt a Vállalkoző a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben
a YáLla|koző megállapításokat csak a Megrendelő egyetértésével' annak hiteles
ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet aZ
illetékesekhez történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jőváhagyásra
megküldeni' A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott, egyező munkabaleseti,
káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő
hónap 8. napjáig a Megrendeló részére megküldeni.

15. A Vállalkozó tudomásul veszi' hogy a Megrendelővel szemben a bekcivetkezett
munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási' kártérítési' anyagi
felelósség áthárítási koveteléseket nem támaszthat a Megrendelővel szemben. Ilyen igénnyel a
Vállalkozó a túzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást
készíteni és azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének'

16, Az egyéni védofelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére'
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszkozöket nem biáosítja, azt a
Megrendelő a Vállalkozó terhére (azonnali |eszámIázás mellett) biztosíthatja. Egyéni
v édő eszkozök hiányában semmilyen munkav égzés nem folytatható.

17 . YáIIa|kozó köteles munkavállalóit munka-, túz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni,
melyet külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín
felelős építésvezetőjének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni.

18. Vállalkozó munkavállalói aZ építkezés-kivitelezési helyszínen feliratokban
meghatározottakat munkavégzésük során kötelesek maradéktalanulbetartani.

19' Vállalkozó köteles az áItaIa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatIapjait a
felhasználás előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak
másolati oéldánvát átadni.

VII.

FELELCíSSÉG

l. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed

- az á|ta|a aláírt kcitelezeÍtség vállalásokra;
- az érvényben lévő szabáIyoL<ra;
. a szakma szabáIyaira,

rf: f
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2. A YáIIa|koző felelős a Munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az áIta|a,
megelőzően létrehozottakat Vagy a más vá|Ialkozók áIta| készítetteket, egészen azok
átvételéig,

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az á|ta|a felhasznált, szabada|mi oltalom' licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljarások tulajdonát vagy
használati j o gát j o gszerűen szer ezte é s gyakoro lj a.
4. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a mag4 a|váIla|kozói és beszáLlítőí nevében a
Megrendelő felé, hogy a szükséges feIhaszná|ási engedélyeket saját hatáskörben és költségén
beszerzí.

5. Vállalkozó köteles kárta|anítani a Megrendelőt' ha a Megrendelő bárki bármi nemű
követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok,
gyártási eljárások tulajdona, felhasználhatősága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia' ipari
minta vagy modell, védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel
élne.

vIII.

SZERZoDÉszs IDóSZAK

1' A Vállalkoző amunkaterület átadását követően a munkálatokat megke zdi, és azt l2lnapon
belül befejezi, majd a területet, illetve az e|végzett munkát a MegrendeIő részére teljes köníen
atadja.

2. L szerződés mellék|etétképező műszaki dokumentációban meghatározottakon tul az építés
folyamán megfogalmazott kivitelezést érintő megrendelői módosítások, és vis major esetét
kivéve a teljesítési határidő nem módosulhat. A határidő meghosszabbításra irán1uló kérelmet
ajanlott levélben kell eljuttatni a Megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal az arÍa okot adó
esemény megtorténte után.

3' A Műszaki Dokumentációban nem Szereplő és a Munkaterület átadáskor eltakart állapotban
volt (rejtett) valamint a szokásos jelleget és mértéket meghaladó akadály
elhárításáhozlelháru|ásához szrikséges idővel a bataridó meghosszabbodik. Az ilyen
köriilmény felmerülésérőI az építési naplóban tettbejegyzésen túl aYá|la|kozó a Megrendelőt
haladéktalanul köteles értesíteni.

4. A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

Ix.

ÁranÁs-ÁrvÉrrt

1. Felek aBeruházást oszthatatlannak tekintik, az Ütemtervben meghatározott szakaszok nem
minősülnek részteljesítésnek. Az Ütemterven írt egyes szakaszok elkészültének Felek általi
rögzítése, és az azokhoz kötodő Vállalkozói Díj részlet megfizetése nem jelenti az adott
szakasz Me srendel ő áItalt átv éte|ét.

JJJV\
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2. A Yá|lalkoző az átadás-atvéte| tervezett időpontja előtt tegalább 8 munkanappal írásban
felhívja a Megrendelőt, Tervezőt és Műszaki Ellenőrt aBeruházás megtekintésére és előzetes
bejirására, annak érdekében, hogy felek feltárjak az áúadás-átvéte|t esetleg akadá|yoző
hibákat és hiányoss ágokat.

3. Az előzetes bejáráson tapasztalt hibákól és hiányosságokról Felek jegyzőkönyvet vesznek
fel, mely alapján Vállalkozó 8 napon belüi köteles a hibákat, hiányosságokat kijavítani és a
Beruházást készrejelenteni, és az átadáS-átvételi eljárásra legalább 8 napos határidő tűzésével,
előzetesen egyeztetett időpontra Megrendelőt, Tervezot és Műszaki Ellenőrt írásban
meghívni'

4. Az átadás-átvételi eljárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
Megrendelő vagy átveszi aBeruházást, vagy lra a Vállalkozó teljesítése nem szeruődésszerú,
az átvételt megtagadja, felsorolva az átvéte|t akadályoző hibákat és hiányosságokat. Abban az
esetben, ha Vállalkoző hibfiából Megrende\ő az átvételt megtagadja' úgy Yá||a|koző az
átvételt megtagadó jegyzőkönyvben folvett hibákat és hianyosságokat 8 napon belül orvosolja
és ezt követoen legalább 8 napos póthatáridő tűzésével előzetesen egyeztetett időpontra
ismételten meghívja az átadás-átvételi eljárásra Megrendel őt,Tervezőt és Műszaki Ellenőrt.

5. Abban az esetben, ha a Vállalkoző hibqából a nregismételt átadás-átvételi eljárást kcjvetően
is a hibák kijavítására nem kerül sor, úgy Megrendelő választása szerint az esetleges hibák
értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó költségére harmadik
személlyel kij avíttatj a.

6. A Vállalkoző a Beruhénás átadáskol az átadás.átvételi dokumentáció részeként köteles
átadni a Megrende\ő részére magyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre
vonatkozó minőségi tanúsítványokat, haszná|ati és karbantartási utasításokat, garancia
jegyeket az egységes karbantartási könyvet. A vá||alkozó felelős az átadáS-átvételi
dokumentáciő átadásának elmulasztásából, Vagy a késedelmességéből vagy hiányosságából
eredő Megrendelőt ért károkért.

7. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szo\gáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefiiggésben, illetve kijavításukkal, pótlásuktal
járó munkák folytán sem akadáIyozzák a rendeltetésszerű használatot.

8' A szerződő felek rogzítik, hogy a Vállalkozó által elkészített munka átadásáÍa-átvételére
jogosultak:

a.) Megrendelő részéről: Cseh-Szakáll Sándor polgármester
b. ) Vállalko zó r észér őI: Nuszpel József ügy v ezető

9. Vállalkoző amúszaki átadás _ átvételi eljárás során köteles átadni a Megrende|őnek az
alábbi, magy aÍ nyelvű dokumentumokat :

- építési napló I példányát,
- 2 péIdány megvalósulási dokumentációt,
- minősített mérési jegyzőkönyveket,
- a beépített anyagok I' osztályu minőségét tanúsító, a 3l20O3 (I.25.) BM-GKM.

KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő magyaÍ nye|vű
minőségtanúsítási igazolásokat.

ne
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10. Felek rögzítik, hogy a Beruházás átadás-átvételtől számított egy éven belül utó-
felülvizsgálati eljárást tartanak, melyre Megrendelo hívja meg Válla|kozőt. Felek az utő-
felülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzitik az esetleges hibákat,
hiányo ss ágokat, a Vállalkozó azoL<r a tett észrevételeit.

X.

MUNK,,{K ruooosÍrÁs,q

1. Amennyiben a Yál|alkoző a Szerződésben meghatározott munkiíkon olyan módosításokat
hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelő
saját kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a Szetződés pontos
megvalósításához szükséges újrakezdést, tekintet nélkül aTÍa az árcs<jkkentésre, amelyet azon
bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét
ronthatják.

2. A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak tobbletfizetséggel az engedé|y nélkül végzett
módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozőnak az ercdeti
költségekhez képest.

XI.

HIBÁS TELJESÍTÉS

l. A Vállalkozó köteles aszerződéskötéskor hatályos magyar vagy honosított EU előírások,
szabványok szerinti I. osztályú kivitelezést végezni, Vállalkozó a teljesített éS átadott
munkákra vonatkozóan a jogszabályokban meghatfuozott, de legalább 36 hónap jótállási
kötelezettséget vállal. A jótállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az
átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos
megjelenésük írásbeli kozlése miatt, figyelemmel a Ptk. 248.$ (3) bekezdésére.

2. A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelő
j o gosult a v áIla|kozói dtj at arányosan csökkenteni.

3. Abban az esetben, ha a Vállalkoző, aki az építési szakmai ismereteket teljes körűen ismeri'
kellő gondossággal eljárva, észlelhette volna valamely Műszaki Dokumentációban szereplő
terv szakszerűtlenségét, hiányosságát, ellentmondásosságát, pontatlanságát és az érintett
tervezőtőI nem kért egyeztetést' úgy köteles a minden' a műszaki megoldás meghatározásának
elmulasztásából eredő kárt. tobbletköltséset viselni'

xII.

ÉptrÉg rv,qptÓ És aÚszqtl ELLENÓR

1. A Munkaterületen a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő építési naplót
vezet, aholrögzítí aBeruházást érintő minden lényeges tényt, könilményt'

.(e\-L,'= ,A*-
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2. Az építési naplóba a Vállalkoző, aMegrendelő, és a Műszaki Dokumentációban szereplő
terveket, műszaki leírásokat készítő teruezők, valamint a Mriszaki Ellenőr jogosult bejegyzést
tenni.

3. Az építési naplóba bejegyzést tehet:

Megrendelő képviselőj e : Cseh- Szakáll Sríndor

Megrendelő áIta| megbízott építési műszaki ellenőr: Kaposi LászIő

Vállalkozó felelős műszaki vezetőie: Csaba Sándor

4. A Műszaki Ellenőr fe|adata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a Szerződést és
a kotelezően a|ka|mazandó jogszabályokat, a szerzódésben és a Műszaki dokumentációban
meghatáxozott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, ellenőrizza hogy a
Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, el|enőrizze az Űtemtervben 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 eljáró Műszaki Ellenőr a Munkatertiletet maximum 10
naponként ellenőrzi és az ellenőrzéskor aZ építési naplóban a Vállalkoző bejegyzéseit 10
naponként igazo|ja. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő
betartását veszé|yezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül' közvetlenül szükség
szerint telefonon is köteles értesíteni a Mriszaki Ellenőrt. A Megrendelő jogosult a munkák
végzését bármikor - napszaki és időszaki koriátozás nélkül- ellenőrizni vagy ellenőriztetrri.

XIII.

rÓ nvÉrvvrs É s szr nzőo És r s B IZT o S Í TÉKo K

1. A Vállalkozó aká||aIkozó igénybevételére is jogosult, melyért azonban a Megrendelővel
szemben úgy felel, mint saját munkájával.

2. Vállalkozó kijelenti' hogy a teljesítéshez igénybe vesz alvállalkozót, illetve kijelenti, hogy
hozzii1áruIaI.thoz, hogy alvállalkozója további a|váIlalkozót vegyen igénybe.

3. A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótálláSi időn belül észlelt hibákat,
hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzitik, feltüntetve azok kijavításának, illetve
pótlásanak határidőit, illetve az igényeIt díjleszál|ítás összegét' A jótállás időtartama alatt a
Vállalkozó a Megrendelő által je|zett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás
a javítást lehetővé teszi - 24 őrán belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, vagy a javítás,
csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához néIki\ozhetetlen' azt aYáI|a|koző költségére és
felelősségére Me grendelő is elvég ezheti, vagy elvégeztetheti.

ínl
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XIV.

A SZERZÓDÉS aÓoosÍrÁs'q És ureszÜrvrrrÉsr

1. A Kbt. 303. $-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen
szerződésnek az ajanlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajinIat tartalma
alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követoen beállott körülmény miatt a
szerzódés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

2, Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének,
ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem
érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés
helyett a rendelkezéshez legközelebb á11ó hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó
szabáIfi kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések
nélkül a szerződést a Felek egyáltalan nem kötötték volna meg.

3' A Vállalkoző a Szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő a MunkateruIet átadásával 30 napot
nreglraladóan indok nélkül késlekedik.

4' A Megrendelo a szeruődéstől bármikor elállhat, köteles azonban aYá||a|kozó teljes kárát
megtéríteni, azzal, hogy a Vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési kötelezettségeinek. A
megrendelői elállás esetén a Vállalkoző á|ta| megrendelt anyagokat a Megrendelő akkor
köteles kifizetni, ha a Vállalkozó a megrendelés tényét számláva| igazo|ja és az anyagokat a
Munkaterületen a Megrendelőnek átadta. A Vállalkozót díjának biztosítására zálogjog illeti
meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés
követkeáében birtokába kerültek'

5. A Megrendelő a Szerződéstől elállhat a Ptk-ban és a Szerződésben meghatározott eseteken
kívül:
(1) ha aYá||alkozó megszegi valamely alapvető kötelezettségét, különösen, de nemkizárő|ag,
ha nem a megkívánt gondosságga| végzi el a Műszaki Dokumentációban meghatározott
munkákat' vagy nem a tervezet. anyagokkal. Abbahagyja az építkezést, vagy megszegi a neki
adott írásos utasításokat, a Megrendelő írásbeli felszólítása után (ajánlottan, tértivevénnyel
feladott levéllel), ha az 8 napon belül nem hozott eredményt.
(2) aYáIlalkozó felszámo|ását rendelik el.
(3) ha már előre Látbatő, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőt
több mint 30 nappal el fogja mulasztani.

6' Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó lartozik az előző bekezdés a|apján szükség
szerint levonásra kerülnek amár e|végzett munka értékéből.

7 ' Az elállás bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti _ lehetőleg a
Vállalkozó jelenlétébefl _, d Szerződés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltar szerint
kész|etezett anyagainak felmérését. Eze|<ről az eseményekről jegyzőkönyv készú|, Ez a
jegyzőkönyv lesz az a|apja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a
Szerződés megszűnésének dátumát, a jőtáIlás kezdeti időpontját, és atewezett végső kifrzetés
időpontját is.

í-rn
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xv.

ÉnrtsÍrÉspr

1. A felek a Szeruődés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő
személyek részéte, a kovetkező címre kötelesek eljuttatni:

A Megrende|ő részére:
név: Cseh-Szakáll Sandor polgármester
cím: 6085 Fülopszállás, Kossuth L, u.2.
telefon: 181345-322
fax 781345-322

Műszaki' kivitelezési kérdésekben továbbá:
név: KaposiLász|ó
cím: 6200 Kiskőrös Kisfaludy rr. 2.
telefon: 2013304-396

A Vállalkoző részére:
név:Nuszpel József
cim: 6200 Kiskőrös, Dőzsa Gy, u' 67 '
telefon: 30192-83-978
fax: 18151 1-008

2. A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy faxon' vagy kézbesítő útján
kotelesek a másik féIhez eliuttatni.

3. Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni' ha a postai küldemény feladását az
,,Ajánlott ktildemény,, aláít1tértivevénye igazolja, a faxon elküldcitt értesítés vételét a másik
fel faxon' vagy a következő építési naplóbejegyzésében visszaigazolta, a kézbesítő útjan
történt kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazoIja,

4, A felek a képviselőik személyében éslvagy aZ értesítési címtikben bekövetkezett
változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

xVI.

Üztrrt TIToKTARTÁS

1. Mindkét fél kotelezettséget vállal ana, hogy a másik fél kifejezett előzetes engedélye
nélkül, akár a Szerződés fennállása alatt, akát annak megszűnése után, nem fed fel más
személy szétmáta, vagy egyéb módon nem használ fel olyan' a másik félre vonatkozó bizalmas
információt, amely a Szerződés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten tudomására,
kivéve, ha a felhaszná|ás cé|1a a Szerződésen vagy jogszabáIyon alapuló jogok érvényesítése
vagy kötelezettségek telj esítése.

2. A felek gondoskodnak arrőI, hogy alkalmazottaik, megbízottjaik, és alvállalkozóik
megismerjék és betartsák a jelen pont rendelkezéseit.
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3. A jelenpont rendelkezései túlélik aSzerződés megszúnését és nem lehetnek ellentétben a
közpénzek fe|baszná|ásának nyilvánosságát bizosító vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel.

xvII.

VEGYES És zÁnÓ RENDELKEZÉSEK

I. A Szerződő Felek esetleges vitáikat megkísérlik az I, pontban írott képviselőiken keresztül
előzetes egyeáetéssel rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor - perértéktől fiiggően
_ alávetik magukat a Kiskőrösi Varosi, illetve Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizarólagos
illetékességének.

2. A jelen szerzódésben nem szabá|yozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései, továbbá a tárgykort szabályoző jogszabályok mindenkor hatályos e|őirásai az
irányadóak.

3.Ezen szerződés készült a @égy) eredeti példanyban'

4. A szerződést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után _ jogosított
képviselőiken keresztül _ mint'akaratukkal mindenben megegyező okiratotjóváhagyólag és
cégszerííen irták a|á.

Kelt: Fülöp száI|ás, 20I 1 .július 8.
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