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mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) között az alulirott helyen és időben az alábbi
Feltételek szerint:

I.
Preambulum

.1.1. A felek rögzítik, hogy a~~’l~egrende~ő a 2016. június 27. napján négy ajánlattevőnek
eljárást megindító felhívás közvetlen küldésével a „ Barlang/alcások előtt épülő ~zocicii/s
létesítmény építése” me.gnevezésű munka (továbbiakban’. ~ kivitelezése
tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ~továbbiakban: Kbt.) 115. ~
szerinti közbeszerzési eljárást folytatott Ic.

1.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2016. július 21. napján kihirdette azzal,
hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. A Felek a Kbt. 131. ~ (1) bekezdése
értelmében a törvényes határidőn belül jelen közbeszerzési szerződést kötik meg egymással.

11,
A szerződés t~rgya

2.1. Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a
Megrendelő megrendeli a Váilalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. .1
pontjában megjelölt munkák elvégzését.

2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a
Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan
kiviteiben, a vonatkozó magyar előírásoknak’ műszaki szahványoknak~ valamint a technika
mai állásának megfelelően 1. osztályú minőségben, határidőbe.n a szakvállalat gondosságával
elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerződésszerűen teljesíteni .AVállaikozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű
megvalositására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra. hogy
jótállási ős szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. A teljesítés helye: 3394 Egerszalók, 566/l hrsz, .
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2.4. Á kivítelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban (eljárást megindító felhívás és
dokumentáció a vonatkozó tervekkel, és műszaki leírással együtt, az esetleges kiegészítő
tájékoztatóban foglaltak, valamint a Vállalkozó ajánlata és a közbeszerzési eljárásban
keletkezett egyéb dokumentumok) meghatározottak szerint kell elvégezni. Á. szerződés
műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkát magában foglal.

2.5. A felek megerősítik, bogy a Megrendelő a lefolytatott közbeszerzési eljárás
dokumentációja részeként a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. a kivitelezéshez szükséges
terveket, é.s dokumentumokat, azokat: a vállalkozó a szakvállalattól elvárható körültekintéssel
és gondossággal átvizsgálta.

Hi.
A vállalkozói díj

3.].. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése fejében az alábbi
díj azásra jogosult:
Közbeszerzés: 29.883~73O,-Ft + 0,-Ft áfa, azaz 29.883,730,-Ft, azaz Huszonkilencrniilió
nyolcszáznyolcvanháromezer-hatszázharminc forint átalánydíj.

3.2. Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján
állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szolgáltatás
tárgyának, a kivitelezés helyének, az igénybe veendő alvá.llalkozók díjazásának, a beépítendő
anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg.

3.3. A szerződéses vállalkozói dijért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a
szerződés tárgyának a megvalósítására .A felek n’iegállapodnak, hogy a megállapított
vállalkozói díj semmilyeú körülmények között nem növekedhet akkor sem kivéve a 7.3,
szerinti esetben -‚ ha a kalkulációból esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy
mennyiségi eltérés mutatkozik.

3.4. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teliesitésének
teljes költségét fedezi, valamennyi anyag~ és munkadijköltséget, vámot és a vállalkozás
teljesitésévei kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által
nvújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellé.kköltséget (p1: a Vállalkozó ajánlata
meliékletei készítésének, a biztosítás, az engedélyeztetés, a szállítás, az ideiglenes
szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható
események és jogdíjak költségei stb.), fhggetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon
munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a Tervdokumentációkban külön nem
tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan
létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a
technikai, illetve minőségi követelményekből eredő töbhletráfordítások költségeit, amelyek a
szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

3.5. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a
munkaterület átadásától a teljesités szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a
Vállalkozó köteles viselni.
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3.6. A vállalkozói dijon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem
tarthat igényt.

3.7. A vállalkozó nem fizet, illetve számol ci a szerződés teijesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedel mének csökkentésére alkalmasak.

Határidők .

4. 1. Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájáiulásával előteljesitésre jogosult.

4.2. A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2016. augusztus 1. - 2016. december 31.

4.3. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát az ajániatában meghatározottaknak megfelelően,
az ott meghatározott határidőig, az ol:t meghatározott készültségi fokban a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani.
Jelen szerződés Vállalkozó általi teljesitésének a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárásának a napja minősül.

V.
A Vállalkozó kötelezettségei

5.1. Vállalkozó kötelezi magát, bogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatályos építésúgyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és
egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások
szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I.
osztályú minőségben és 1. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre
hiba— és hiánymentesen elkészíti.

5.2. Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekrői
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.3. Az 1, osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar
szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek,
tanúsitványok határozzák meg.

5.4. A felek megáliapodnak, bogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti szolgáltatását
oszthatatlannak tekintik, így nem történhet részleges műszaki, jogi átadás-átvétel (a
kárveszély csak a végleges átadással száll át).

5.5, Vállalkozó kijelenti, bogy’ az átadott terveket előzetesen felülvizsgálta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokásos körülmények ismeretében
kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, bogy a Tervdokumentáció műszaki tartalmát, a kivitelezési
technológiat ismeri, az azokban feltuntetett ntunimanemeken kivul tovabbiakat szuksegesnek
nem tart. A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára,
illetve a tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során
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többletköveteléssel nem léphet fel, késedeirnét ezzel nem indokolhatja. A vállalkozási
munkák alapját képező műszaki és technológiai dokumentációknak megfelelő kivitelezés
pontosságáért, teljességéért ás alkaimasságáért a Vállalkozó felel,

56. Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt,, amely a
Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő ás időben történő teljesítése
érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles biztosítani minden a munkák megvalósításához
szükséges árut, anyagot, szerkezetet., vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy állandó jellegű.

5.7. A felek megállapodnak, bogy a teljesítéshez a Vállalkozó alvállaikozó igénybevételére
jogosult. A Vállalkozó által igénybe venni kivánt alvállalkozók listája az ajánlat részét képezi.
Amennyiben a Vállalkozó az ajánlatában felsoroitakon kívül más alvállalkozót kíván igénybe
venni a mellékletben szereplő, vagy más, a szerződés tárgyát képező munkához, ezt csak a
közbeszerzési szabályok figyelembe vételével teheti meg ás köteles előzetesen bemutatni a
Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, az adott munkanem esetén szokásos
dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de
legkésőbb 8 munkanapon belül köteles nyilatkozni az alválialkozó elfogadásáról vagy
elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van
szüksége.

5.8. Megrendelő, illetve a müszaki ellenőre az ajánlatban szereplő, illetve később kiválasztott
alvídlalkozó bevonását, valamint a Vállalkozó munkaterületen foglalkoztatott munkavállalói
alkalmazását, illetve ezek további munkavégzését a kivitelezéssel bármilyen módon
összefbggő szabályszegés, illetve bármilyen okból kifogásolható munkavégzés esetén
megtiIthatja.

5,9. Az alvállalkozó kitiltásának mindenfajta jogkövetkezménye a Vállalkozót terheli.

5.10. Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó
előírásokat sz alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen
rendelkezések ás előírások alvállalkozók általi hetartásáért a \Jállalkozó a Megrendelővel
szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységáért és cseiekedetéért.

5. Ii. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterOleten dolgozó
al vállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az
alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóvai állnak jogvi szonyhan, így tőle fogadhatnak cl
utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. ‘

5. 1 2. Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, bogy az illetékes hatóságok
ellenőrzéseket ás vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül
lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon ás ellenőrzáseken,
amelyek a Vállalkozó feladatköré.be tartoznak.

5.]3. Megrendelő ás minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű
időpontban hozzáférbelővé kell tenni sz énítési helyszínt ás sz összes olyan helyeket, ahol az
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anyagokat, termékeket ás berendezéseket készítik, gyártják vagy etőkészítik a teljes{téshez. A
Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinái ás beszállitóinál is.

5.14. Vállalkozó az építőipari kivite.lezési tevékenységről szóló 191/2009’ (IX. 15.) Korm,
rendelet (t:ováhbiakban Epkiv. rend.) alapján köteles a munkaterület átadás-átvételátői kezdve
folyamatosan elektronikus építési naplót (e-napló) vezetni ás azt az építőipari kivitelezési
tevékenység végzésének ideje alatt — az Epkiv. rend. 26, ~ (8)-(9) bekezdésben foglaltak
t~gye1embevételéve1 — az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az e-napló
vezetéséhez szükséges informatikai eszközök. ás a szükséges infrastruktúra (p1.: internet
elérés) biztosítása a Vállalkozó feladata ás kötelessége és ezzel összefüggésben nem tarthat
igényt semminemű költség vagy egyéb díj elszámolására. Az építőipari kivitelezési folyamat
résztvevői az előírt építési napló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az
építési beruházáshoz rendelt. - az Epkiv. rend, 24. ~ (4) bekezdés kivételével - az építésügyért
felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (e-napló)
alkalmazás segítségével kötelesek leijesiteni.

5.15. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a
keletkezett építési ás egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen
gondoskodni. A Vállalkozónak az építési ás bontási hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az építési ás bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell elárnia.

5. 16. Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden
hulladékot, a Saját Vagy alvállaikozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket ás
anyagokat, ás köteles a munkaterületet tiszta ás biztonságos állapotban átadni.

5. 17, Vállalkozónak kell saját költségén gondoskodnia a teljesítés során vízről, energia
ellátásról Vagy egyéb olyan hálózati csatlakozásrót, amely a munka hatékony, kielégítő ás
biztonságos végzéséhez szükséges.

5.18. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti,
munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre
vonatkozó), balesetvádelmi, tűzvédelmi ás egyéb előírások betartásáról A munkaterület
megfelelő védelme ás őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések he nem
tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

5.19. Vállalkozó köteles betartani ás alválla.lkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó
adó-, társadalombiztosítási ás foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az e~zel kapcsolatos
lizetási kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös %gyelmet kell fordítani a munkaerő
alkalmazási feltételeire Magyarországon ás mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási
feltételeire vonatkozó előírások, szabályok ás utasítások kötelező betartására..

5.20. Vállalkozó köteles a saját alkalmazottai baleset—, munka—, ás tűz\rédelrni oktatásáról
~onclo~kodm eicn &oitasokal betaiuini ~llct~e betaitatni Amenn~iixn a \‘allalkozo ezLn
kötelezettségeinek a Megrendelő felszólítása ellenéré a felszólítást követő 48 órán belül sem
tesz eleget, a Megrendelő jogosult a murikavégzést szünetehetni. Ezen áliásidő beszámít a
kötbróterbes határidőkbe.

5.21. Vállalkozó köteles megóvni a munk’aterttleten a mér kiápitett űt- ás közműhálózatot. A
\ allalkuzn ~‘ag’~ al\ allalkozoi ‚dtal esetlege~en ‘mink ~teu.Űcien ol c2uti kai okai a \Tailalt C20
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köteles saját költségén az átadás-átvételi. kijavitani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem
kezdhető meg.

5.22. Vállalkozó munkája során különös gondossággal kell, hogy óvja és védje a munkaterület
környezetét .Aszomsz~dos telkekben, közterületekben és létesítményekben okozott
bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés
megkezdésekor dokumentálni (fotók Vagy videó felvételek) és arról jegyzőkönyvet felvenni
köteles.

5.23. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár
lehetőségének felmerüiése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról
a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, bogy munkáját egy működő
közoktatási intézmény területén végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a tanulók és kísérőik,
továbbá az oktatási intézmény dolgozói személye és vagyona vonatkozásában is fennáll.

5.24. Vállalkozó köteles a munka megkezdésétői számított IS napon belül a munkaterületen
tájékoztató táblát felállítani, melyen köteles feltüntetni a munka. megnevezését, a tervező
nevét, elérhe.tőségét, a kivitelező nevét, a felelős műszaki vezető nevét, elérhetőségét, az
épittető nevét, és a műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét.

5.25. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
bogy az általa igénybe venni kívánt alváflalkozó nem áll az Kbt. 62. ~ (I) bekezdés g)-k) és
m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.

5.26. Az olyan aivállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó)
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítéshen más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozóval, és ha a \“állalkozó az Új alvállalkozóvai együtt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési
eljárásban az adott alvá[talkozóval együtt felelt meg.

VL
A. munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

6.]. A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja: [szerződéskötést
követő napI

6.2. Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

6.3, Megrendelő a munkaterhietet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az
építési mu ukaterület átadásával egyidejűleg meg kelt nyitni sz építési naplót — az elektronikus
építési napló esetén sz elsó elektronikus építési főnaplót - és abban az Epkiv Rend. 5. ~ (4)
bekezdés szerinti átadás-átvételt az időpont. a tevékenység’ és a munkaterület megjelölésével
— rögzíteni kell.



7

6.4. Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését,
minden ilyenkor kötelező bejelentéssel együtt (felelős műszaki vezető, stb.) az illetékes építés
felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

6.5. Á terveket és műszaki leírásokat az építkezés helyszínén kell tartani és azokat a
hatóságok kérésére Fel kell mutatni. Az azokban foglaltak betartása kötelező.

6.6. Az építési naplóba bejegyzésre a Megrendelő (képviseletében eljáró, későbbiekben
részben nevesítésre kerülő személyek, szervezetek). a műszaki ellenőr, a Vállalkozó és a
felelős műszaki vezető jogosultak.

6.7. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák
megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3
munkanappal korábban az építési naplóha bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy
értesíteni, bogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén rnúljon, hogy a nevezett eseményen
részt kiván~e venni.

6.8. Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a
bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon
is megküldeni.

6.9. Megrendelőnek joga van sz építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség
esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkőzó köteles részt venni. A megbeszélés
eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak kötelezőek a
Vállalkozó számára.

6. 10. Vállalkozó kötelezi magát arra, bogy a szerződ~s alapján vállalt munkához felelős
műszaki vezetőt alkalmaz, ezért külön térítés nem jár. A Felelős műszaki vezető köteles
különösen, de nem kizárólagosan, folyamatosan az építkezés helyszínén tartózkodni, valamint
az építési napló, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről
gondoskodni.

6.11. Vállalkozó műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, bogy a Felelős szakmai
épitésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és a
kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa. A Felelős műszaki vezető alkalmasságára vonatkozó
igazolásokat sz ajánlat tartalmazza.

VII,
Változtatások, kiegészítő~ ás pótmunkák

7. 1. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesitési határidőket, vagy műszaki tartalmat
a felelősségi körén kívül esö ok miatt -- előre láthatólag nem tudja betartani/teljesíteni,

jogosult a Tervd.okumentációhan, illetve a.z ajánlatában meghatározottaktól eltérő. olyan
műszaki megoldást javasolni, amely a jelen szerződés céljának és sz itt meghatározott
minőségi előírásoknak ás más Feltérelekt~ek maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a
Vállalkozó köteles a szerződésmódositás alapjául szolgáló dokumentumokat ás részletesen
kidolgozott javaslatait előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó által
jsvasolt módosításokra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása után kerülhet sor, mclv
hozzájárulás megadására Megrendelő nem köteles, Ebből többietköltsége a Megrendelőnek
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nem adódhat, a 3 1. pont szerinti vállalkozói díj nem növelhető. A Java siattétel
elmulasztásából, illetve késedelmes megtételéből eredő károkért a Vállalkozót teljes
felelősséggel tartozik.

7.2. Bármilyen módosítás csak írásban érvényes.

73, Az Épkiv. rend. 3. ~ (9) bekezdés értelmében, ha a. felek átalánydíjban állapodtak meg,
akkor a kikötött díon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható ci. Az Epkiv. rend. 2. ~
pontja alapján a pótmu ka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön
megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A műszaki szükségességből felmerülő, előre nem
látható munkák eBenértéke az átalánydíjon felül kiVételesen akkor érvényesíthető, ha az eset
körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az átalánydíjboz viszonyított
költségvonzatára figyelemmel azzal a kivitelező az átalánydíj meghatározásakor előzetesen
kellő gondossá.g mellett nem számolhatott. .

VIIL
A felek képviselete

8’ 1 Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi
felülvizsgálatára műszaki. ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelő felé a szolgáitatá~s átvételével kapcsolatosan.

82.. Á szolgáltatás átvételét azonban kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre
jogosult képviselője jogosult igazolni’ A felek kijelentik, bogy az építési naplóban a
szolgáltatással kapcsolatos bejegyzés nem tekinthető a szolgáltatás átvételének.

8.3. Megrendelő -~ szerződéssel és a szolgáltatás átvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviselője:

Név: Varga István
Cím: 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7.

8.4. A. műszaki ellenőr:
Név: Józsa Attila .

Cím: 3300 Eger, Baktai u. 2970,’i 1. hrsz.
Teleűm: 30/206-3788
Jogosultság: Magasépítési szakterület

$5. Vállalkozó nyi tatkozattételre jogosult képviselője:
Név: Juhász Zsolt
Cím: 3394 Egerszalók, Szőlő u, Ii.
Telefon: 30/239-8272
Fax: 36/474-222

8.6. Vállalkozó Iblelős műszaki vezetéje:
Név: Tóth istván
Cím: 3300 Eger. Iv u. 4.
Telefon:36/518-384
Fax: 36/518-384
Jogosukság: MV—É i 00082
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8.7. A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a felek egymást
írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a Változást követően haladéktalanul
kötelesek értesíteni.

Ix,
A szolgáltatás átvétele: a teklesítés

9.1. Vállalkozó köteles a szolgáltatást — nurnkamegszakitások nélkül elvégezni.

9,2. A Iblek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában az adott munkarészt megvizsgálni, és
jegyzőkönyvben valamennyi hibát feltűntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a
jegyzőkönyvben feltüntetett hibát ajegyzőkönyvhen meghatározott időn belül ~ijavutani. Ha a
hiba kijavításával kapcsolatos munkák a befejezési határidő hosszabbodásához vezetnének.
úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a Xl. fejezet szerinti kötbért megf~zetni.

9.3. A vállalkozó a létesítményt átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek
során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés
szerződésszerűségének megállapításához~ szükségesek. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról
a Vállalkozó legalább 15 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelői. Az átadás-
átvétel időtartama harminc nap.

9.4. Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesitésében me~elölt időpontra kitűzött
átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat,
a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt
szavatossági igényeket jegyzőkönyvhen rögzíteni. (Ptk. 6:247. ~ továbbá az Epkiv. Rend, 31.
~ és 32. ~) Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani a szerződés megvalósitását igazoló dokumentumokat 2 példányban:
az építési-bontási hulladék tárolására, elszáilítására vonatkozó, Epkiv. rend. 5. mellékletnek
megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, az épület tényleges megvalósulásának
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentáci.ót, az építmény, építményrész
kezdési és karbantartási útmutatóját, valamint minden olyan egyéb hatósági engedélyt,
dokumentumot, nyilatkozatot, amely ax építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos
használatot igazolja és a tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. A Vállalkozó - az előbb
felsoroltalon túlmenően a Megrendelőnek átadja ax őt megillető építési naplópéldányt
annak összes mellékletével, a jótállási dokumentumokat, és - az építmény jellegére tekintettel
- az alább irai:ok közül a releváns dokumentumokat: a főbb mozgatható építményszerkezetek
kezdési útmutatóját, használati utasítást, üzem~~e~tetési, használati és karbantartási utasítást, a
nyomáspróba jegyzőkönyveit, a mérési jegyzőkönyveket és ax elvégzett működési próbák
jegyzőkőnyveit, a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített
minősítő iratot, a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási
jegyei a kozuzemi rnerooiak lotalla~ ~eg~ct hi~elesitcsi Je~zokony\ cii az epitmen~
használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi
tervet. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel meghiúsul. [Epkiv. rend.
33. ~]

9.5. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a szerződés
1~u ~yaL tLl~es koi uen meg\ i~ sgalia dunaI’ mc~atLnila~a e~ dekehen Lo~\ az n[c.gleJel-e ‚~

szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a
félek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkőnyvhen rögzített hibákat a Vállalkozó köteles ax
ott meghaiározott időn belül maradéktalanul kijavitani. A Vállalkozó esetleges hiánypótlási

IL],
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kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításá.val
kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásáboz vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a
Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát (a kötbért, valamint ax azt
meghaladó kárát) megtéríteni,

9.6. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott
ideig nent tesz eleget, a Megrendelő dönthet, bogy a teljesítést elfogadja vagy nem.
Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja cl, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó
költségére maga kijavítani vagy mással kijavittatni.

9.7. A felek ax átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejeáettnek, és jelen szerződést
lel jesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- ás hiánymentes, a szerződés munkák I. osztályú
minőségbeti elkészültek, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

9.8. Nem tagadható meg ax átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy
más hibákkal, illetve hiányosságokkal összef~ggésben és a kijavításukkal járó munkák fblytán
sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyébként
megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A
Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani ax átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben
foglalt határidőig .A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a kijavítás általa becsült
értékét. A Vállalkozó a végszá.rnla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott
összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. A hibák
tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített jótállási ás szavatossági jogaival
élhet.

9.9. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a. Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, ax
Epkiv. rend. 31. ~-a alapján ás az ott meghatározott módon. A teljesítési igazolás tartalmazza
különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot. a Megrendelőnek ax átadás-
átvétel során átadott dokumentumok felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (p1.
díjcsökkentés, visszatartás), ás mellékletként a még meglévő, ax átvételt nem ak:adályozó
hihákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejérői készült jegyzőkönyvet.

9.10. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a teljes szerződéses munka
hiány- ás hibamentes átadás-~átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi
aláírásával egyidejűleg száll át.

9. ii. A felek kötelesek ax átadás-átvéteitől számított egy éven belül a fentiekben
meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni.

Elszámolás, fizetési feltételek, biztosÍtékok

10. 1. A Szerződés elfogadott vé~összege egyösszegű, fim átalányár.

Vállalkozó a teljesités során egy előlegszámiát, melynek mértéke 30%, 2 darab részszáinát
(30% ás 60% készültségi ihknál) és a végszámlát nvújthatja be.

A kitizetések pénzneme a magyar forint. szállító kifizetés alapján.

AzAjánlatkérő a kifizetéseket ax alábbi határidöben teljesíti:
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a) ha a vállalkozó a teJ~esítéshez alváüalkozót tbg igénybe venni, akkor a számla
kifizetese - a Ptk6130 ~iJ-j2~hekezdesetol clteioen a ko~etkezo szabahok
szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
- az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének

időpontjáig nyilatkoznak, bogy közülük melyik mekkora összegre jogosult sz
cl 1 enértékből

— ax összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elisnierésének
időpontjáig nyilatkozik, hogy ax általa a teljesítésbe a Kht. 138. ~ szerint
bevont alváilalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak ax elienértékhől;

- ax ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a lel jesítésbe a Kbt. 138.~
szerint bevont alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki
számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek ax
adozas iendjei ol szolo 20~ Jolyuiy (a to~abbiakban ~j 36/’\~-a
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges
kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes
adóigazol ást;

- ax ajánlatkérő ax ajánlattevői és ax alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kezhezvetelet koveto harmin~ - ~ ag~ a I~tj~ ‚j 1~L kezj ~ze~ inti
esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja At minden egyes
ajániattevőnek és a.lvállaikozónak;

- az előző pontban foglaitaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy
alvállalkozónak a kifizetés időpontjában sz együttes adóigazolás alapján
köztartozása van, ax ajánlatkérő ax ajánlattevői, illetve sz alválialkozói
teijesites elleneitek~t a hoxtartozas erejeig ax A~ A~. ibej~7~k~Q szei int
visszatartja.

b) ha a vállalkozó a teljesitéshez nem fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a
számla kifizetésére a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdése alapján a Műszaki ellenőr
által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és
meiíékleteí Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 30. napon kerül
sor. A számla kifizetésére ax Art. 36/A. ~-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet
sor.

10,2. .Kifizetést teljesítőnek minősül a Vállalkozó, a Kbt. szerinti alvátlalkozó, valamint a
polgári jog szerinti alvállalkozó.

XL
Késedelem

ii. I. A szerződésben meghatározott határidőket mindkét fél köteles betartani . Amennyiben a
Vállalkozó neki felróható módon a jelen szerződésben meghatározott végleges teljesítési
határidő tekintetében késlekedík, ügy a Megrendelő kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó
kárigényt érvényesíthet. A kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól
jár, napi mértéke 150~00O,-Ft.

11 .2. A jelen szerződésben meghatározott napi késedelmi kötbér a késedelem napján, naponta
válik escdékessé, ezért a Megrendelő sz esedékes iészszámlából vagy a végszámláhói azokat
levonhatja.



12

XII.
A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás

12.1 Vállalkozó kijelenti., hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal
szemben a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, keltő fedezetet nyújtó, saját
névre szóló teljes körű építési és általános felelőssé& és vagyonbiztositással. A vállalkozó
tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a
Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.

122. A biztositás a jelen szerződés mellékietét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó
viseli, a folyamatos díjflzetést igazolnia kell a Megrendelő felé.

12.3. Amennyiben bármilyen káreseinény következne he a niunkaterületen, vagy az
építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit
haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a
Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a
\Jállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt
teljes körüen megtériteni.

12.4. Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes a munkaterületre felvonultatott gépeire, eszközeire
szóló biztosítással rendelkezik.

12.5. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, megbízottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére szóló baleset biztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsági biztosítás, amely bármely munkaváilalójának, megbizottjának, egyéb
alkalmazottjának bármely követelését bele értve a TB viszontkövetelését is -- fedezi. Ezek
vonatkozásban a Vállalkozó a Megrendelő irányába semmilyen követeléssel nem léphet fel,

XIIL
Szavatosság, jótállás

13.1.. Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett
munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vállalkozó ennek körében szava:tol az általa felhasznált anyagok anyagi és nyártási hibától
való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott
terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, .1.
osztályú minőségben végzi cl.

13.2. Vállalkozót a műszaki átadás~átvételtöl 24 hónapig tartó jótállási (garanciális)
kötelezettség terheli.

13.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a
Megrendelő által közölt hibákat Saját költségére, az értesitéstől számított 1 5 napon belül
k:ijavitani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az műszakilag nem lehetséges. IS napon belül a javitást megkezdeni ár
megszakítás nélkül befbjezní).

‚
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[3.4. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek Újabb vizsgálatot tartanak, ás
jegyzőkönyvhen rögzítik az esetlegesen fennülló hibákat, valamint az azok kijavítására.
meghatározott határidőt.

x.IV~
Felmondás, eláHás

14.1 Megrendelő a Ptk,~han szabái.yozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a
szerződéstől azonnali hatállyal elállni:

a) Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott határidőt követő 1 5 napon belül
nem kezdi cl;

h) Vállalkozó a végteljesítési határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;
c) Vállalkozó által fbglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
d) Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, Vagy a

Vállalkozó végelszámolását határozza cl, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a
Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését me.ghiúsíthatja;

e) Vállalkozó átalakul., vagy tulajdonosai ősszetételében, vagyonában olyan jelentős
változás következik be, mely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben
meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek
teljesítését veszélyeztetik.

Megrendelő a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése alapján jogosult ás egyben köteles a szerződést
felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi. hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ~‚ ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%~ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkápes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

b) b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%~ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

14,2. Megrendelő a Ptk~-ban szabályozottakon túlmenően akkor jogosult a szerződést 15 napos
határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre hatósági. kényszer (az
építkezés hatóság részéről történő leállítása, amely a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel)
okot ad. .

14.3. Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még cl nem
végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni.

14.4. A 14.1. ás 14.2. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának
me.afeielő vállalkozói cliji’a jogosult.
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xv.
Jogviták, Bíróság

15.1 A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során
kísérelík meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt
kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe ~eszik.

15.2. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerzödő felek alávetik magukat a
pertárgyértéktől függően az Egri Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos
ill etékességének.

xvi.
Záró rendelkezések

16,1. A szerződés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttműködni, a teljesítés
szempontjából releváns valamennyi jelentős tényröl egymást értesíteni.

16.2. Felek megállapítják, - tekintettel a Kbt. 35. ~ (9) bekezdésében foglaltakra - bogy mivel
az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban egyértelműen rögzítette, bogy a közbeszerzési
eljárásban történő részvételt nem kötötte gazdálkodó szervezet alapitásához, Így a jelen
szerződés teljesítése érdekében a Váilalkozótól sem követeli meg gazdálkodó szervezet
alapítását.

16.3. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
Vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

16.4. Ajelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

16.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívásban és
dokumentációban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a közbeszerzési eljárásban keletkezett
dokumentumokban foglaltak, valamint a a közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény,
a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

16.6. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírták.

Egerszalók, 20 16. július 27.

Egerszalók Község Önkormányzata 1~bermál Epítő Kft.
ké ‚.: Varga István polgármester képv.: Juhász Zsolt ügyvezető
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