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VALLALKOZ ASI SZERZODE S

I.

A SZERZÓDcÍ rrurr
Név: Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Székhely: 6085 Ftilöpszállás, Kossuth L. u.2.
Képviseli: Cseh Szakáll Sandor polgármester
MvH regisztrációs szám: 1005424290
Adószám: 15724856-2-03
Bankszáml aszétm 525 000 1 3 - 1 3 0000 1 7

mint Megrendelő - továbbiakban: Megrendelő _

Név: Kőröskom Kft.
Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi út 108.
Képviseli: Endrődi Miklós
Cégsegyzékszárn: Cg. 03 -09- 1 003 70
Adószám: 1049 599 5 -2-03
Bankszáml aszám: I I 7 320 57 -20020 1 03
mint Vállalkoző _ továbbiakban: Vállalkoző _

között a mai napon és helyen az a|ábbi feltételek mellett:

II.

rÖzsrszznzÉs

1. 1. Felek megállapítják, hogy a Megrende\ő pá|yazatot nyújtott be az,,Fülöpszállás
falukcizpont közpark felújítása'' beruházás támogatása érdekében a 13512008' (X.18.) FVM
rendelet aIapján, falumegújításra és -fejlesztésre igénybe veheto támogatás jogcímre.
Megrendelő páIyazata támogatásban részesült. A pá|yázat azonosítószáma: 20765576II.
T rímo g atás i hatát o zat iratazono s í tő : | 3 627 89 9 0 5 .

2. Felek megállapítjiík' hogy Megrendelő 2012. április 16. napján közbeszerzési eljárást
indított a ,,Fülöpszállás faluközpont közpark felújítása'' targyában. Az el1arás nyeftese
Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési
eljárásban a Megrendelő, mint aján|atkérő ajanlati felhívása és dokumentációja, valamint a

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

ilI.

A SZERZÓDÉs rÁnevl És,q rntJESÍTÉS HELYE

1. Fülöpszállás 1, 584, 581 és hozzá kapcsolódóan 583 helyrajzi számú ingatlanokon a
felújítási munkák elvégzése a közbeszerzési eljátás műszaki dokumentációja szerint.



2. A kivitelezési dokumentáció átfogóan és kellő alapossággal tarta|maz minden' a

kivite1ezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és taftalmi

elsajátítása a kivitelező felelőssége. A szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az

qénlat kidolgozása során kellő kortiltekintéssel jért el, ezért a dokumentáció esetleges

hiányosságari t<irténo utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés

fo1yaman az ajánlatkérőnek nem á1l módjában elfogad.ni' Yállalkozó kijelenti, hogy a műszaki

dokumentáció kellően részletes és a kivitelezésre alkalmas, továbbá a Vállalkozó nyertes

ájÁataaanszereplő ajáilati ár a múszaki dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen

táfta\mazza, és e vonatkozásban a teljes feleiősséget vállalja.

3. Megrendelő kijelenti, hogy a Vátlalkoző árajánIatát, az egyes fázisoknak megfelelő

részietezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatátozásokat

elfogadja.

4. A Megrendelő kötelezi magát,miszerint a Vállalkoz ő szeruődésszerű szo\gáItatását átveszi

és azért a jelen szerződés vlpóntjában meghatározott vállalkozói díjat időben és rendben

kifizeti.

IV.

uÁu,qu{ozÓ FELADATAI

1. A Vállalkoző aberuházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el. és a beruházást

a dokumentációban me!határoÁttállapotban, a meghatározott teljesítési határidore készíti el

a Megrendelőnek. A sáerződés tárgyá eredmény k-ötelem, a Vállalkozó köteles a műszaki

dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és biztosítani' hogy a beruházás

átadásakor a beruházás a műszaki dókumentációnak, az a\ka\mazandő jogszabályoknak és

hatósági előírásoknak, és a szerződéskötéskor hatályban lévő magyar és honosított európai

szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a rendeltetésszerű

hasznáLat követelményeinek is me gfelelj en'

2. A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a műszaki dokumentációban szereplő

valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalmon túl is elvégezni,

amely u v' áI\u|korás me gvaló sításáho z s züks é ge s'

3. A Vállalkozó köteles aszetződés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és

megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a Megrendelőnek épített

doliok a szerződés tartakÁánbelül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélyköteles, V.áilalko.zó köteles tájékoztatni Megrendelot

abban az esetben, ha észleli, hogy a beiuházásra kiadott építési, létesítési engedély módosítása

sziikségessé válhat.

5. A Vá1lalkozó kötelezettséget vállal 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 uíyugir.t.lősséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelőt

értesíti. A Megrendetonet< szóló értJsítés elmaradásából eredő károkér1 a Válla1kozó teljes

felelősséggel tartozik, ideértve harmadik személyek kártérítési igényéért tör1énő helytállást is'
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A Vállalkozó köteles aberuházás megvaiósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak
sztikségtele n zav at ása nélkül elj ámi.

6. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem
terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó
szerződés szerinti teljesítését terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelő nem kellően
pontos, vagy nem egyértelmű, vagy szakszenítlen utasítására a Megrendelő ftgye|mét az
utasítás teljesítését megelőzően írásban felhívni. E kötelezettségének megszegéséből eredő

kárt Vállalkozó köteles viselni.

7. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat, a műszaki eloírásokat, a műszaki
dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi,
tűzvédelmi és más hatósági határozatokat, előírásokat és a szabványokat; megkeresni a

szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb eljárásokat,
felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabály, a közműszolgáltatók által és a műszaki
dokumentációban előírt próbakat; ezek eredményeit. Köteles továbbá a műszaki
dokumentációban meghatározottak szerint kellő időben magyar nyelvű iratokban a

Megrendelőnek benyújtani, átadni az ellenőruéshez szükséges valamennyi információt és

dokumentumot; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, valamint allasználatba
vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az onőI szőIő jegyzőkönyveket aZ átvételi
bejárás elótt át kell adni. Az előzőeken túl el kell végezni a szükséges munkálatokat az
átvételi jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és teljesíteni kell a Vállalkozót
terhelőjótállási és szavatossági kotelezettségkörébe tartoző szo|gáItatásokat is.

8. Vállalkozó a 7. pontban foglaltakon túl köteles betartani a Mezőgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszítoztsábanmegvalósuló támogatások igénybevételének általános szabá|yairől szóló
2312007. (IV.17.) FVM rendelet alapján kiadott, azEurőpaí Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás klfizetésének igényléséről
szoIo glzoI2. (I.20.) szétmű rÖzr.pvtÉNYE vagy e kozlemény műszaki átadás-áÍvételi

eljarás időpontjában hatályos előírásait, különösen az építési és felmérési naplókra, a műszaki
tartalomban esetlegesen bekövetkező változások kezelésére, a kötelezően előírt
dokumentumok tar1almi és formai követelményeire vonatkozó rendelkezéseket'

9. Vállalkozó köteles a munkaterület birtokbavételétől kezdődően a beruházás Megrendelo
áItalri átvételéig gondoskodni a munkaterület és az elkészilt munkák őrzésétőI. Az őrzés
költségét a vállalkozói díj tartalmazza.

I0. Az ideiglenes energiaellátás (viz, villany, gáz)biztosítása a Vállalkozó feladata.

1 1. Vállalkozónak a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntar1ása mellett kell elvégezníe a
dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssel,
forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A
Vállalkozó kötelezettségétképezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztatő táb|ák

elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.



v.

uÁt t ltro z Ó t n Í t, nÉ s z s zÁitrnl, Ü r nM E Z É S, r s z o É ra s s É e, n t z r o s Í r É ro r
L A szerződéses ar nettó 19.183.650,- Ft, azaz tizenkilencmil|iőszáznyolcvanháromezeÍ-
batszáaötven Ft, amely azonos az ajánlati árua!, és amely a szetződés elfogadott
végösszegének tartalékkeret nélküli része. A tartalékkeret a nettó szerződéses ár 5oÁ-a

(959.183,- Ft, azaz kilencszázötvenkilencezer-száznyolcvanhárom Ft). A szerződés elfogadott
végösszege a szeruődéses ár tartalékkerettel növelt összege, nettő 20.142.833,- Ft, azaz
húszmilliószáznegyvetkétezer-nyolcszázharmíncháromFt'

2. A szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori ÁpA a hatályos
jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

3. A tartalékkeret felhasználására akkor kerülhet sor, ha a kivitelezés során olyan, az e|várt
gondossággal előre nem látható tény, körülmény, pótmunka merül fel, amely beruházás
megvalósításához feltétlenül sziikséges, és azt a műszaki ellenőr javaslatára a Megrendelő
írásban jőváhagyja. A pótmunkákra vonatkozó igényt, és annak jóváhagyáséú. az építési
naplóban írásban dokumentálni kell. Vállalkozó köteles elvégezni azt a pőtmunkát, amely
nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem haszn áIhatő.

4. A vállalkozői dij átalányár, amely mind az anyag-) mind a díjköltséget is magában foglalja'
A vállalkozői dij fedezi a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges
minden munka ellenértékét, ezért a rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas kellékszavatos
teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülő többletmunkák elvégzése is a váIIalkoző
kötelezettsége.

5. Vállalkozó A teljesítés folyamán Vállalkozó megvalósítási helyenként 1-1, összesen 4 db

számlátnyujthat be (a sikeres átadás-átvételi eljárást követően).

6. Megrendelő előleget nem biztosít.

7" A vállalkoző számlái ellenértéke teljesítése Megrendelő részérol banki átutalással tör1énik,

figyelembe véve a 30612011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.$ vonatkoző előírásait. Fizetési
hataridó: a számla Megrendelő áLtali kézhezvételének napje't követő 30 nap. Megrendelő
késedelmes fizetése esetén a Vállalkozőt a Polgári Törvénykonyvről sző|ő 1959. évi IV'
törvény 301' s (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.

8. A vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 100.000,- Ft késedelmi kötbórt köteles
fizetni. A kötbér a Vállalkozónak fizetendő számla összegéből levonásra kerül'

9. A Vállalkoző késedelembe esik, ha a YáIlalkozónak felróható okból a beruházás a

Vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.

10. A megrendelő a váIlalkozó késedelme miatt elállhat a szeruődéstől, ha a késedelem a
teljesítési véghatáridőtőI számitottan meghaladja a 30 naptari napot' Az elállást írásban kell
közölni. Ha a teljesítés akar a megrendelő elállása miatt, akár más _ a vállalkozónak felróható

- okból meghiúsul, aYáIla|kozó a nettó qánlati át l5%o-ának megfelelő meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles.

11. A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szeruődésszegéssel
okozott és a kötbér összegévelnem fedezett karának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

/nt )
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12. Vállalkozó nem ftzethet, illetve számolhat e| a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan k<iltségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes aján1'attevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számáta megismerhetővé tenni és a Kbt.
125.$ (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

vI.

A MUNKATERÜLET És lluNraBIZToNSÁG

1. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatátozott munkatevékenységhez szükséges
megfelelő munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

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

3. A Vállalkoző az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelo üzemszerű
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá aYállalkoző az
adott munkaterületen a vonatkozó egészség_, munka-' baleset-, tuz- és vagyonvédelmi-
előírások szigorú behrtásáta. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik _ vétkességi alapon _, amelynek beálltakor aZ Semmilyen módon és
mértékben a Megrendelőre át nem hárítható.

4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláirási 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 veszéIyezteto munkavégzés feltételei minden tekintetben -

személyi, tár gy i, környezeti tény ezők _ b izto sítva vannak'

6. A Vállalkozónak _ mint önálló munkáltatónak _ a munkaterület átvételét követően
kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával
v égezni, illetőleg végeztetni.

7. Amerrnyiben a Megrendelő felelős vezetője, Vagy a munkabiztonsági szakembere
munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy kömyezetvédelmi
mulasztásokat, hianyosságokat, szabálytalartságokat észlel a Vál1alkozó tevékenységével
kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti :

o A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek
eIhár itás ár a i ran1ul ó tevé keny s é g ek kivét e l éve l .

o A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő
képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő
jogosult a veszélyhe|yzetet, a szabálytalanságot aYáIIaIkozó költségére megszüntetni,
valamint

o Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és
. Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét.
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8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól készült
jegyzőkönyv egy másolati péIdányát a Megrendelő kérésére átad1a. A munkavállalók
szakmai, illetve orvosi alkalmasságara vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a
helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésére bemutada.

9. A munkatenileten ellenőrzést végző hatóságok vizsgálataináI a Vállalkozó csak saját
tevékenységót és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgá|at során
meghatározott kötelezettségeit azonnalt hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem
tartásával okozott karok miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni.

10. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, túz- és környezetvédelmi adataira
vonatkozóan aZ adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves
vállalkozói adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkoző felé
érvényesíti.

11. Vállalkoző a munkaterületen folytatott barminemű tevékenysége során a tűzvédelmi
előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani' A Megrendelőnek az ebból
eredő kárát köteles megtéríteni.

12. Vállalkoző a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktőI, az
anyagok ftzikat és kémiai tulajdonságaitól fuggően) aZ általa átvett munkaterületeket az
esetlegesen keletkezheto tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő
ez ír ény t é szr ev éteIét hal adéktal anul te lj e s íti.

13. Vállalkoző az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, éS a
tevékenységéből származő hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez
iranyú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a
Megrendelő felhívása ellenére 24 őrán beli'il sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a
Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni.

14. Vállalkoző a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkoző dolgozói által
okozott tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tar1ozik bejelenteni, és a
Megrendelőt a Vállalkoző a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzokönyvben
a Vállalkozó megállapításokat csak a Megrendelő egyetér1ésével, annak hiteles
ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet aZ
illetékesekhez történó továbbítás előtt Válla|koző köteles a Megrendelonek jóváhagyásra
megküldeni' A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott, egyező munkabaleseti,
káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő
hónap 8. napjáig a Megrendelő részére megküldeni.

15. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett
munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgá1ási, káftédtéSi, anyagi
felelősség áthárításí követeléseket nem támasztbat a Megrendelővel szemben. Ilyen igénnyel a
Vállalkozó a túzvédeImi részt is tartalmazó technológiai' műveleti, karbantar1ási utasítást
készíteni és azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.

16. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói tészére.
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a
Megrendelő a Vállalkozó terhére (azonnali leszám!ázás mellett) biztosíthatja. Egyéni
védőeszkozök hiányában semmilyen munkav égzés nem folyatható.
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17' Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, túz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni,
melyet külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín
felelős építésvezetőjének külön felszólítás nélkülmásolatban át kell adni.

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

19. Vállalkozó köteles az áItala
felhasználás előtt a Megrendelő
máso lati p éIdány át átadni.

felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a
kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak

VII.

FELEL(iSSEG

1. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed

- az áLtala aláírt kötelezettség vállalásokra;
- az érvényben lévő szabáLyoL<ra;
- aszakmaszabáIyaira.

2. A Yál|alkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa,
megelőzően létrehozottakat Vagy a más vállalkozók áItaI készítetteket' egészen azok
átvételéig.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy
haszná|ati jogát jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a
maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási
engedélyeket s aj át hatáskörben é s költsé g én b eszer zí.

4. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelő bárki bármi nemű
ktjvetelést 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.

5' Vállalkoző a felelősségbiztosítási szetződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen
szerződé s aláír ásáv aI e gyidej űle g a Me grende l őnek átad1 a.

vIII.

SZERZőDESES IDőSZAK

1. A Vállalkozó a szerződéskötést követően a munkálatokat megkezdi, és azt legkésőbb 2012.
augusztus 15-ig befejezi, majd a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelo részére
teljes körűen átadja.
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2. A múszaki dokumentációban meghatározottakon tul az építés folyamán megfogalmazott
kivitelezést érintő megrendelői módosítások, és vis major esetét kivéve a teljesítési határidő
nem módosulhat. A határidő meghosszabbításra iranyuló kérelmet ajánlott levélben kell
eljuttatni a Megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal az ar:raokot adó esemény megtör1énte után.

3. A műszaki dokumentációban nem Szereplő és a munkaterület átadáskor eltakart állapotbanvolt (rejtett) valamint a szokásos jelleget és mértéket meghaladó űruaaly
elharításahozlelhárulásához szükséges idővel a határtdő meghosszabbodik. Az ilyen
körülmény felmerülésérőI az építési naplóban tettbejegyzésen túl aYáIlalkozó a Megrendólőt
haladéktalanul köteles értesíteni.

4. A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

Ix.

ÁrlnÁs-Árvurzt

1. Felek aberuhazást osáhatatlannak tekintik' azitemtetvben meghatározott szakaszok nem
minősülnek részteljesítésnek' Az ütemtervben írt egyes szakaszok elkészültének Fe1ek általi
rögzítése, és az azolrhoz kötődő vállalkozói díj részlet megfizetése nem jelenti az adott
szakasz Megrendel ő áItali átv ételét.

2. AYállalkozó azátadás-átvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal írásban köteles
készre jelenteni.

3. Az átadás-átvételi eljárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
Megrendelő vagy átveszi aberahazást, vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződéssierű,
az átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt akadályoző hibákat és hiányosságokat. ,\bban az
esetben, ha Vállalkoző híbájából Megrende\ő az átvételt megtagadja, úgy Yállalkoző az
átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 30 napon be1ül
orvosolja.

4. Abban az esetben, ha a Vállalkozó hibájából az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a
hiányosságok a hibak kijavítására nem kerül sor' úgy Megrendelő váíasztása szerint az
esetleges hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó
költségére harmadik személlyel kij avíttatja.

5. A Vállalkozó a beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles
átadni a Megrendelő részére magyff nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre
vonatkozó minőségi tanúsítványokat' használati és karbantartási utasításokat, garancia
jegyeket aZ egységes karbantartási könyvet' A Yállalkoző felelős aZ átadás-átvételi
dokumentáciő átadásának elmulasztásábő!, vagy a késedelmességéből vagy hiányosságából
eredő Megrendelőt ért károkért.

6. Megrendelő nem tagadhatja meg aZ átvételt a szolgáltatás olyan jelentóktelen hibái, hiányai
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefiiggésben, illetve kijavításukkal, pótlásuklal
j áró munkák folytrín sem akadál y o zzák a rendelteté s szerű használatoi.
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7 . A szerződő felek rögzítik, hogy a YáIIaIkoző által elkészített murrka átadásfua-átvételére
jogosultak:

a.) Megrendelő részéről: Cseh Szakáll Sándor polgármester
b.) Vállalko ző részétőI: Endrődi Miklós

8. Vállalkoző a múszaki átadás _ átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelonek az
alábbi, magy ar nyelvű dokumentumokat:

- építési napló 1 példanyát'
- felmérési napló 1 példányát
- 2 péIdány megvalósulási dokumentációt, amennyiben jogszabály előírja,
- minősített mérési jegyzőkönyveket, amennyiben jogszabály előírja'
- a beépített anyagok I. osztályu minőségét tanúsítő, a 312003 (L25.) BM-GKM-

KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű
minőségtanúsítási igazoIásokat,

- a megvalósítási helyszíneken felhasznált anyagok, beépített eszközök, növények
megvalósítási helyekre éslvagy a vétllalkozó nevére szőIő száIlítóleveleket' ennek
hi ányáb an aÍIy ag átadás - átv éte 1 i b i z o nyl ato kat,

- Építési normagyűjtemény szerinti számlatészletezőket, ezen belül elkülönítetten
feltüntetve az ÉNGY-ben nem szereplő árajánlatos tételeket 2 péIdányban,

- felelős műszaki vezetői és kivitelezoi nyilatkozatokat'

x.

MaNK,,iK uÓnosÍrÁs,q

1. A műszaki dokumentációban meghatározottak a kivitelezés Során, a vis maior esetét
kivéve, nem módosíthatók.

2. Amennyiben a Vállalkozó a szeruődésben meghatározott munkákon olyan módosításokat
hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelő
saját kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a szerzodés pontos
megvalósításához sziikséges újrakezdést, tekintet nélkül aÍra az árcsökkentésre, amelyet azon
bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét
ronthatják.

3. A Megrendelő nemtartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedéIy nélkül végzett
módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozőnak az eredeti
költségekhez képest.

XI.

HIBÁS TELJESÍTÉS

1. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor hatályos magyar vagy honosított EU előírások,
szabványok szerinti I. osztáIyi kivitelezést végezni. Vállalkozó a teljesített és átadott
munkríkra vonatkozóan a jogszabályokban meghatátozott, de legalább 12 hőnap jótálláSi
kötelezettséget vállal. A jótáuás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az
átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos
megjelenéstik írásbeli közlése miatt, figyelemmel a Ptk. 248.$ (3) bekezdésére.
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2. A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelő
j o gosult a v áIlalkozói díj 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
tewezőtőI nem kért egyeztetést, úgy köteles a minden ' amúszaki megoldás meghatározásának
elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget viselni.

XII.

ÉpÍrÉg N,I'PLÓ ÉS nrÚsz,q,ru ELLEN(ÍR

1. A munkaterületen a Vállalkoző a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő építési naplót
vezet, ahol rögzíti aberuházást érintő minden lényeges tényt, kortilmény.

2. Az építési naplóba a Vállalkoző, aMegrendelő, és a műszaki dokumentációban szereplo
terveket, műszaki leírásokat készítő tewezők, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést
tenni.

3. A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a szerződést és a
kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki dokumentációban
megbatfuozott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, e||enőúzze, hogy a
Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát' el\enőrizze az ütemtervben foglalt
szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek
helytál1óságát.

4. Vállalkoző az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 5 nappal megelozően
köteles a műszaki ellenőrt írásban értesíteni, hogy ellenőrizhesse azokat.

5. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő betar1ását
veszéIyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül, kozvetlenül szükség szerint
telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A Megrendelő jogosult a munkák végzését
bármikor - napszaki és időszaki korlátozás nélkül- ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

XIII.

ro nvÉrwz s És s zr nzci n É s p s B IZ r o S Í TEKq K

1. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére is jogosult' melyért azonban a Megrendelovel
szemben úgy felel, mint saját munkájával. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez igénybe
veszlnem veSZ igénybe alvállalkozőt, illetve kijelenti, hogy hozzájfuul aklhoz, hogy
alvállalkozój a további alv áIlalkozót ve gyen i génybe'
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2. A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat,
hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve
pótlásának hataridőit, illetve az igényelt díj\eszállitás összegét. A jótálláS időtartama alatt a
Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyib en az időjfuás
a javítást lehetővé teszi - 24 őran belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el' vagy ajavítás'
csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához nélkülözhetetlen, azt aYállalkozó költségére és
felelő s sé gére Me grendel ő i s elvé g ezheti, vagy elvé g eztetheti.

XIV.

A SZERZÓDÉS uÓoosÍrÁs,q És arcszÜNrnrÉsr

1. A Kbt-ben foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthadák a jelen szerződésnek
az ajtnIattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján
meghatérozott részét, ha a szerződéSkötést követően beállott körülmény miatt a szerződés
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 szeruődés érvénytelenséggel nem
érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés
helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos' a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó
szabáIyt kell alkalmazni, kívéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések
nélkül aszeruődést a Felek egyáItalánnem kötotték volna meg.

3' A Vállalkoző a szeruődéstől elállhat' ha a Megrendelő a munkaterület átadásával 30 napot
meghaladóan indok nélkül késlekedik.

4. A Megrendelő a szerződéstől elállhat a Ptk_ban meghatározott eseteken kívül:
(1) ha a Vállalkozó megszegi valamely alapvető kötelezettségét, különösen' de nem kizárólag,
ha nem a megkívánt gondosságga| végzi el a műszaki dokumentációban meghatározott
munkákat, Vagy nem atewezett anyagokkal. Abbahagyja az építkezést, Vagy megszegi a neki
adott írásos utasításokat, a Megrendelő írásbeli felszólítása után (ajánlottan' tértivwénnyel
feladott levéllel), ha az 8 napon belül nem hozott eredményt.
(2) aYállalkoző feIszámolását rendelik el.
(3) ha miír elore látható, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt
több mint 30 nappal el fogja mulasztani.

5' Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkoző tartozik az e\óző bekezdés alapján, szükség
szerint levonásra kerülnek amát elvégzett munka éftékéből.

6. Az elállás bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti - lehetőleg a
Vállalkozó jelenlétébeL_, d szerződés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár 

''.iintkészletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készúI. Ez a
jegyzőkönyv lesz az alapja az eIvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a
szerződés megszűnésének dátumát, a jőtáI\ás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés
időpontját is.

7' Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
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XV.

ÉnrrsÍrÉsrr

1. A felek a szerződés alapjan egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő
személyek tészéte, a következő címre kötelesek eljuttatni:

A Megrendelő részére:
név: Cseh Szakáll Sríndor polgármester
cím: 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u' 2.
telefon: 181345-322
fax 781345-322

Műszaki, kivitelezési kérdésekben továbbá:
név: KaposiLászlő
cím 6200 Kiskőrös Kisfaludy u. 2.
telefon: 2013304-396
fax: -

A Vállalkoző részére:
név: Endrődi Miklós
cím:6200 Kiskőrös, Petőfi út 108.
telefon: 2013207-BI7
fax 781312-536

2. A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy faxon, vagy kézbesítő útján
kötelesek a másik féIhez eljuttatni.

3. Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai ktildemény feladását az

',Ajánlott küldemény" aláírt tér1ivevénye igazolja, a faxon elküldött értesítés Vételét a másik
fel faxon, vagy a következő építési naplóbejegyzésében visszaigazolta, a kézbesítő útján
történt kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazol1a.

4. A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett
változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

XVII.

WGYES És zÁnÓ RENDELKEZÉSEK

1. Mindkét fel kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fel kifejezett elózetes engedélye
nélkül, akfu a szerződés fennállása alatt, akár annak megszűnése után, nem fed fel más
személy számára, 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 felhasználás céIja a szerződésen vagy jogszabáIyon álapuló jogok érvényesítése
vagy kötelezettségek telj esítése.

2. A felek gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, megbízottjaik, és alvállalkozóik
megismerjék és betartsak a jelen pont rendelkezéseit.
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3. A jelen pont rendelkezései túlélik a szetződés megszűnését és
közpénzek felhasználásrínak nyilvánosságát biztosító
rendelkezéseivel'

nem lehetnek ellentétben a
vonatkozó jogszabályok

4' A Szerzódő Felek esetleges vitáikat megkísérlik az I. pontban írott képviselőiken keresztül
előzetes egyeztetéssel rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségeko. i pe'e.tektő1 ftiggően
-.alávetik magukat a Kiskőrösi Varosi Bíróság, illetve KecskemJti Torvjnys zék kizáríIágos
illetékességének.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései, továbbá atárgykört szabályoző jogszabályok mindenkor hatályos előírásai az
irányadóak.

6.Ezen szeruődés készült 4 (négy) eredeti példanyban.

7. A szeruődést a szerződő felek felolvasás és kölcsönos értelmezés után - jogosított
képviselőiken keresztül _ mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és
cégszeníen írtákalá.
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