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Tötzsszáma:73II24
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Cégj egyzék száma: 0 1 - 1 0-045 5 5 8

Adószám: |3839 129-2-43

MKIK nyi|vántartási száma: 1 1A0 1 659
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mint vállalkozó (továbbiakban: Yá||a|koző; Építtető és Vállalkoző egyutt a továbbiakban: Felek) között az

alábbiak szerint:

1.

1.1.

Előzmények' és a szerződés tárgya
Épittető mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Kbt') 112. $ (1) bekezdés a) pontja szerint közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 117' $ szabá|yai

szerint ,,Szilárd útburkolat kialakítása orbotryán belterületén a Dőzsa György és Táncsics Mihály
utcákban'' tárgyban. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás aKözbeszerzési Értesítő 2016. jű-

nius 10-i számábanrÉ-a+ggtzol6. szám alatt jelent meg. A közbeszerzési eljrárás 2. száműrésze te-

kintetében az e|járás nyertese a Vállalkozó.

Felek jelen szerződést a közbeszerzési eljrárást megindító felhívása és a felhívást kiegészítő doku-

mentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajránlattevő aján|ata alapjan kötik meg.

A közbeszerzési eljrárást megindíto felhívás, a felhívást kiegészitő dokumentumok és a Vállalkozó
nyertes ajránlata jelen szerződés elválasÍhatat|anrészét képezik akkor is, hafizikailag nem kerülnek

csatolásra a szerződésbez.

Ezek a|apjánÉpíttető megrendeli, Vállalkozó elvállalja azÓrbottyán, Táncsics Mihály utca útburko-

lási munkáit az I.5. pontban körülírtak szerint, aközbeszerzési eljárást megindító felhívásban, a fel-

hívást kiegészítő dokumentumokban és a nyertes aján|atban rész|etezett műszaki tartalommal I. osz-

tályú minőségben kivitelezeff' funkcionálisan működőképes teljesítéssel.

A beruházás tárgya: 2.640 m2 útfelület burkolása előírt szerke zeti rétegrenddel, 548,5 m2 .jrárdafeltilet
burkolása előírt szerkezetiÉtegrenddel, összesen 484 m2 ingatlan bejárő burkolása, 1.113 m süly-

lyesztett szegé|y, 546,5 m ,,K,, szegé|y, 420 m kiemelt szegé|y, 434 m kerti szegély, |36 m döntött

szegély kiépítése,42 db csatorna akna fedlap, 2I dbviznyelő rács, 6 dbvíze|zánó,l db telefon fedlap
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szintbe helyezése, 400 m2 gyepesítés a felhívást kiegészítő tervdokumentációban rész|etezetlek és a

Vállalkozó nyertes ajánlata szerint.

I.6. Az építésimunkatertilet meghatározása: Őrbottyán' Táncsics Mihály uÍca9014 és 503l21trsz'

1.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja' valamint a jótállási és

egy éb kötelezettségeinek eleget tesz a szerzódés előírásainak me gfelelően.

2. Vállalási iisszeg
2.I. Nettó össze g: 46.877.858 Ft azaz Negyvenhatmillió-nyolcszázhetvenhétezer-nyolcszázötvennyolc

forint,ateljesítésidejéreprognosztizá|trögzitettáta|ányáron.

np n: p,es7 .o22 Ft azaz Tizenkétmillió-hat százöNenhétezer-huszonkettő forint,

2.2. A beruházás az áúta|ános forgalmi adóról szőlő 2007 . évi CXXVII. törvény I42. s (1) bekezdés ó)

pont hatálya a|átartozik, ezért amennyiben a Vállalkozó illetve az egyes a|vál|alkozők vonatkozásá.

ban a törvény I42. $ (3) bekezdése szerinti valamennyi feltétel fennáll, űgy a szám|éaás a törvény

142. 5 Q)bekezdése szerint történhet.

2.3. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes aján|at szerinti megvalósítás valamennyi költségét,

különösen:

- a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját;

- a költségvetésben tételesen nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű e|végzé-

séhez, rendeltetésszeruhaszná|atáútoz, működéséhez szükséges tételek kivitelezését;

- abeépítésre kerülő összes anyag, berendezés, stb. beszerzését, csomagolását, szá||ítását, rakodá-

sát, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisáikai illetéket és

egyéb j árulékos költségeket;

- a kivite|ezéshezesetlegesen szükséges, de azÉpittető áIta| nem biztosított hatósági és egyéb en-

gedélyek beszerzését és azok költségeit;

- a különböző hatóságok, szakhatóságok, közmiitulajdonosok és közműkeze|ők, által esetlegesen

e|őirt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, szükségi szerinti engedélyeáetését, ennek

pénzijgyi terheit;

- üzembe helyezés költségeit;
- az előírt minősítéseket és vizssálatokat.

2.4' A Vállalkoző a2.I. pontban rögzített vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többlet-

költséget (infláció, többletmunka, stb.) nem érvényesíthet' AzÉpíttető köteles azonbanmegtéríteni a

Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkö-

tésének időpontjában nem volt előrelátható.

2.5' A Vállalkozó kijelenti, hogy az aján|ati ár megá||apításakor minden helyszínen kiértékelhető körül-

ményt figyelembe vett.

2.6. A vállalkozási díj téte|ezését és műszaki tarta|máú a szerződés e|vá|aszthatatlan mellék|etétképező

tételes költségvetés tarta|mazza' melyre vonatkozóan avái|a|kozői díj fix, rögzített dij, az valameny-

nyi szükséges munka- és anyagköltséget tarta|maz.

2.7. Pótmunka megrendelésére és elszámolására a vonatkozó jogszabá|yi előírások szerint van lehetóség.

2.8. A Vállalkoző _ az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint - a műszaki szükséges-

ség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos haszrrálat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni.

3. Határidők
3.l. A munkaterü|et átadásának időponda: 2016.08.05.

3.2. A munkavégzés megkezdésének időpontja: 2016.08.05.

3.3. Kötbérterhes végső teljesítési határidő: 2016.09.I3'

Atr (q,u 
/

a toLt c



4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Az Epíttető előtelj esítést elfo gad.

Jogok és kötelezettségek
Je|en szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem a|á eső alkotáson az

Építtető területi korlátozás nélküli' határozat|an idejii,kizárőlagos és harmadik személynek átadhatő

felhasználási j ogot szeÍez'

Az Épittető folyamatos műszaki ellenőrzést és tervezői művezetést biztosít a kivitelezési munkák
ellenőrzése céljából. A műszaki ellenőr ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költ.
ségvetésnek megfelelően történt-e.

Építtető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztáiyű teljesítést fo-
gad el.

Vállalkozó az épitési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szüksé-

ges ismeretek birtokában vállalkozik.

Amennyiben azt jogszabá|y e|őirja, aYá||a|kozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének

adatait köteles bejelenteni a jogszabályok szerinti területileg illetékes építési hatóság(ok)nak. A Vál-
|a|koző köteles a kivitelezési munkálatok megkezdésekor az elektronikus építési naplót megnyitrri'
és aá folyamatosan vezetni.

Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek
kiépítése, a közműtulajdonosokkal történő megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek vala-
mint a fogyasáási díjak viselése Vállalkozó feladata.

A Vállalkozó legalább 2 (kettö) munkanappal korábban telefax útjrán, értesíti a műszaki e||enőrt az
eltakarásra kerülő' később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról,

hogy az elfedés előtt a műszaki ellenőr az e|Ienőrzést elvégezhesse. Az értesÍtest köteles az épitési

naplóba mellékletként csatolni.

Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti

és környezetvédelmi előírások betartásáról.

A Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a szerződés tárgya szerinti munkákat szerződésszerűen,

teljes körűen, műszakilag és minőségi|eg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előÍrasoknak,

műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályu minőségben, ha-

táridőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, azehhez esetlegesen szükséges hatósági enge-

délyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesi
teni. A Vállalkozó az e|őbbi, szerződésszení megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett

kötelezettséget vállal ana,hogy jőtállási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárithatő kar megtérítéséért, melyet a szerzódés

tárgyátképezó munka végzése sotán azÉpíttetőnek,YZE! harmadik félnek okozott fi'iggetlenül attól,

hogy a krárt harmadik fé| az Építtetővel szemben kívánja érvényesíteni. Vállalkozó köteles a munká-
jával összefiiggésben a meglévő épületben, annak szerkezetében, gépészetében, szerelvényeiben, fel.
szerelésében,berendezéseiben, tartozékaiban esetlegesen keletkezett hibákat vita nélkül, az átadás.

átvéte|i eljárás lezárásáig kijavítani. Amennyiben ezen kötelezettség elmulasáása a rendeltetésszerű

haszná|atot gáto|ja, megnehezíti, vagy Építtetőre intézkedési kötelezettséget, anyagi terhet rő,tlgy a

teljesítés nem tekinth ető szerződésszenínek.

Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt vagy á|ta|a az qán|atban

megajánlott anyagot nem tudja beszerezni, űgy azÉptttető előzetes hozzá$áru|ása esetén jogosult at-

tól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépí-

teni' melyet a tervezővel és a műszaki ellenőrrel is egyeztetni kell.
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4.12. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és azÉpíttetót haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadá-
|yoztatva van a je|en szerzódésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésé-
ben.

4.|3. Ha a Vállalkozó önhibájrán kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat,
enől haladéktalanul tá4ékoztatjatelefonon és levél formájában azÉpíttekrt és a műszaki ellenőrt.

4.14. Vállalkozó feladata az ajánlattételi felhívás, az aján|atkérési dokumentáciő és a nyertes aján|at sze.
rinti megvalósítás, fiiggetlenül attól, hory a tételes költségvetés tartaknaz.e minden munkarésÍ'
mennyiséget.

4.15. A Vállalkozó a munkaterii|et áttadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési
munkaterület vagyonvédelméről köteles gondoskodni. Kivitelező felel a munka-, baleset-, {úz-, va.
gyon- és környezetvédelmi előírások betartrásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelenté-
se' kivizsgálása, nyilvántartása aYá||a|koző fetadata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Yá|la|koző
viseli.

4.16. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok kezelését az építési hulladék kezeléséről
szóló jogszabály a|apján kell biztosítani. A hulladék engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő el-
szá||itása a Y á||a|koző feladata.

4,I7. A Vállalkoző a szerződéskötéssel egyidejűleg bejelenti az Épittető felé a szerződés teljesítésében
részt veyő alvál|a|kozőkat. Az alvá||a|kozők felsorolását a szerződés 1. számú melléklete tarta|maz-
za. fKbl 138. S (3)]

4.18. A Vállalkozó köte|es azÉpiftetőnek a teljesítés sorián minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt
a|vá||a|kozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy azá|ta|a igény-
be venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljrárásban előírt kizárő okok hatálya alatt. [Kbt.
r38. $ (3)l

4,I9. A szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vál.
lalkozó saját teljesítésének arényéú, [Kbt' 138. $ (1)]

4.20. A Vállalkozó a Kbt. 138. $ (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az a|ka|masságának igazo|ásában
résá vett szewezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe ven-
ni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonható be más
(ideértve az éúa|aku|ás, egyesülés, szétrá|ás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e

szewezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont űj szervezettel vagy szakemberrel is megfe-
lel _ amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemuta-
tott adatok a|apjén az aján|atkérő szűkítette az e|járásban résá vevő gazdasági szereplők számát, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel _ azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek az aján|attevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel vagy szakemberrel eryütt felelt meg'

4.21. A Vállalkozó a Kbt. 136. $ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont
ka)_kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő üírsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek
a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.22. A Vállalkozó a Kbt. 136. $ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szeruődés teljesítésének teljes idő-
tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Építtető száméra megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3)
bekezdése szerinti ügyletekről az Épittetőthaladéktalanul értesíti.

5.

5.1.

A szerződést biztosító mellékkiitelezettségek
Teljesítési biztosíték Az Épittető a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként teljesítési bizosítékot köt ki a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgálta.

Nl' 
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5.3.

5.4.

5.2.

5.5.

tás S%o-ának megfelelő összegben azaz 2.343.893 forint összegben. A biztosítékot a Vállalkozónak
legkésőbb a szeruődés hatrálybalépéséig az Építtető rendelkezésére kell bocsátania a Kbt. 134. s (6)

bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében, és azt ate|jesités teljes időtartama a|att, megsza-
kítás nélktil biztosítania kell.

Késedelmi kötbér: AzÉpíttető a 3.3. pontbanrógzítettteljesítési hataridő Vállalkozónak felróható
tullépése esetére késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget köt ki. A késedelmi kötbér összege

1.000'000 HUF/naptrári nap. A késedelmi kötbér a 3.3. pontban rogzitett teljesítési határidőt követő
naptári naptól érvényesíthető.

Jótállás: Vállalkozó az e|végzett munkára és a beépített anyagokra az éwényben lévő jogszabályok

szerinti kötelező alkalmassági idő mellett a sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel le-

zárásátő| számított 36 hónap időtartamú jótíllás vá||a|ására kötelezett. A jótállási kötelezettségkez-
dő időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja.

Jótál lási h ibabej elenté s alapj án a Y á||a|kozó köte l e s :

- üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 1 (egy) munkanapon belül a hiba helyszíni fe-

|i|vizsgá|atát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, a javítást megkezdeni és a lehető legrö-

videbb időn belül elvégezni,

- üzemelést nem gátló hiba esetén' 5 (öt) munkanapon belül kittízött helyszíni bejráráson nyilatko-
zattéte|rejogosult képviselővel megjelenni,vá||a|ását határidő megjelölésével megtenni és aja-
vítást a vállalt batáridóre elvégezni és a hiba kijavítrísát a helyszíni bejárástól szétmított I0 (tíz)
munkanapon belül megkezdeni.

Jótállási biztosíték: Felek a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos Épittetői igények biztosítéka.
ként a jótállási idő teljes időtanamárajótállási biztosítékot kötnek ki a szerződés szerinti áfa nélkül
szátmított ellenszolgáltatás 5%o-ának megfelelő összegben, azaz2.343.893 forintban. A bizosítékot a
Vállalkozónak legkésőbb az átadás-átvételi eljárás |ezárásáig azÉpittető rendelkezésére kell bocsá-

tania a Kbt. 134. $ (6) bekezdés a/ pontja szerinti formák valamelyikében.

Pénziigyi feltételek
A szerződés, az e|számolás és a kifizetés pénzneme magyaÍ forint (HUF).

Épífiető vá||alja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási kötelezettségvállalása teljesítése ese-

tén a szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat.

Épittető a Vállalkoző részére előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja.

A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során 1 darab részszámla benyújtásáravan lehetősége.

A részszám|a az á|ta|ános forgalmi adó nélküli szerződéses éÍték 50%-át elérő megvalósult teljesítés

esetén nyujtható be. A részszámla összegét az aján|atkérő á|ta| teljesítésigazolással elismert szerző-

dés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszám|a szerinti
nettó ellenszo|gá|tatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

A végszámla a szerzódés szerinti feladatok teljes körű, hiánytalan teljesítését és az eredményes mű-

szaki átadás-átvételt követően, a haszná|atbavételi engedé|yezési eljárás hatósági és szakhatósági

szemléi eredményeként megállapított hiánypótlások javítása után, az aján|atkérő álta| kiadott teljesí-

tésigazolás birtokában nyújtható be.

A teljesítés elismerésére és azigazo|ás kiadására a Kbt. 135. $ (1X2) bekezdésében foglalt e|őírá-

sok az irrányadók.

Vállalkozó a szám|ákat azÉpitteÍő nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelően, |ega|ább 2

(kettő) példányban nyujtja be.

A szárnlák benyújtására és teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.

$ (1H2) bekezdés előírásai, illetve a Kbt. 135. $ (3) bekezdés előírásai alkalmazandóak.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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6.10. Amennyiben a Vállalkozó ate|jesitéshez alválla|kozőt nem vesz igénybe, a szám|ák kiegyenlítése az
Építtető á|ta|ikézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

6.11. Alvállalkozó igénybevétele esetén aszétm|ák kiegyenlítése a Kbt. 135. $ (3) bekezdésében foglaltak
szerint történik.

6,|2. A szrámlák kiegyenlítése banki átutalással történik.

6.13' Az időjárás miatti esetleges állásidő a|att a munkavégzés helyén maradt eszközökre és gépekre

semmilyen kártérítés nem fizethető.

6.14. AzÉpittetó tá1ékoztatja aYá||a|kozőt, hogy jelen szerzódés, és ennek teljesítése esetén akiftzetés az

adőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCil. törvény 36lA. $ hatá|ya alá esik.

7. Műszakiátadás-átvéte|
7.1' A mtiszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerű használhatóság.

7.2. A Vállalkozó a teljesítés időpontjráról 8 (nyolc) nappal korábban írásban értesíti a műszaki ellenőrt
(készre jelentés), aki a műszaki átadás.átvételi eljárás összehívásaról gondoskodik.

7.3. A műszaki átadás-áfrételi eljrárást a készre jelentés alapjan a teljesítés időpontját követő 5 (öt) napon

belül meg kell kezdeni és azt 30 (harminc) napon belül be kell fejezni'

7.4. Amennyiben azÉpíttetó az átadás-átvéte|i eljárás megkezdésére meghatározotthatáridót követő 15

(tizenöt) napon belül nem kezdi meg azátadás-áNételi eljárást,Yd{! megkezdi, de a szerződésben

megbatározott hataridőben nem fejezibe, aYál|a|kozó kérésére, a teljesítésigazo|ást köteles kiadni.

7.5' AzÉpíttető a hiba- és hiánymentes teljesítést követően adja ki a teljesítésigazo|ást'

7.6' A Vállalkozó köteles azÉpittetónek átadni az átadás-átvételi eljárás |ezárásáig az átadási dokumen-

tumokat melynek tarta|maznia kell (3) három példány megvalósulási dQkumentáciőt, a beépített

anyagok minőségi tanúsítványát, jőtá||ási és garancia dokumentumait, avizsgálati eredményeket, a

kivitelezői nyilatkozatokat, a hitelesítések jegyzőkön1veit, a használati és üzemeltetési utasításokat

1_1 (egy-egy) eredeti és2-2 (kettő_kettő) másolati példányban' (A minőségi tanúsítványokat a Vál.
lalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési
naplóban kell rögzíteni.)

7.7. A műszaki ellenőr köteles az e|végzetI munkát akitúzütt átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni.
Avizsgá|at alapjrán felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összege-

ket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben
a kijavíüásához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerúhaszná|atot, az Építtető vary
a műszaki ellenőr az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége tel-
jesítéséhez köteles új átadáS-átvételi időpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a
hibákat és hirányosságokat kij avítani, illetve megszüntetni.

7.8. Nem tagadható meg az áivéte| olyan jelentéktelen hibák, hiányosságok miatt' amelyek más hibákkal,
hiányokkal összefiiggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal jríró munkák folytán sem akadá-

|y ozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.9. Határidőben teljesít a Vállalkozó,ha az átadás-átvéte| a szerződésben előírt hatfuidőn belül, illetőleg
hatiárnapon megkezdődött, kivéve, ha azÉpittető a munkát nem vette át.

7.10. Az átadás.átvételi eljárástól számított ery éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni
(utófelülvizsgálati eljrárás). AzÉpittetó készíti e|ó az utófelülvizsgá|ati e|járást és hívja meg arra a

Vállalkozót.

7.11. A szerződés szerinti jótállási idő végén a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejrárás). Az
Épífiető készíti elő a garanciális bejárást és hívja meg aÍ:ra az érintetteket.

l{A.
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8.

9.

9.1.

9.2.

Kapcsolattartás
A Felek kijelölik kapcsolattartóikat a szerződés tárgyáú képező munka tekintetében. A képviselő
jogosult eljárni megbizőjanevében aszerződéstárgyátképező munkát érintő ügyekben. A teljesítés-

igazo|ás kiadására, a műszaki ellenőr igazo|ásaa|apjánazépíttető képviselője jogosult.

Épittető kapcsolattartója: név: Károlyfi Levente telefon: +36-70/682-469I fax: +36-281360-228

Műszaki ellenőr: név: Bartek István telefon: +36-20/974-0766 fax: +36-281360-228

Vállalkozó, kapcsolattartója: név: Trosá Lász|ő telefon: +36 30 2I2 4743 fax +36-1 276 4113

Vállalkozó építésvezetője: név. Csényi Péter telefon. +36 30 529 4906 fax: +36 1276 4II3
Vállalkozó felelős műszaki vezetője.. név: Csényi Péter telefon: +36 30 529 4906 fax: +36 I 276

4I13

A Vállalkoző megbizásábő| a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányitÍtsáért aYá||a|koző á|ta|

kinevezett építésvezető és a Vállalkozó felelős műszaki vezetóje a felelős.

Elállás' felmondáso szerződésmódosítás
Ha a Vállalkoző fizetőképességében, pénz;J;gyi helyzetében olyan lényeges vá|tozás következik be,

amely a szerzódés teljesítését veszé|yeztetí, az Épittető jogosult a szerződéstől elállni i||etve azt

azonna|i hatállyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak

tekintik különösen, ha a Vállalkozőva| szemben a szerződés teljesítésének időtartama a|attjogerőre

emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, fe|szá-

molási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozathatálya a|att á||,

Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges vá|tozás következik be' köteles azÉpittetőt a

körülmény bekövetkezésétől számitott 8 napon belül írásban értesíteni.

Az Építtető jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkoző szerzódéses kötele-

zettségének nem tesz eleget.

AzBpittető a Ptk.-ban szabá|yozotlakon tulmenően jogosult a jelen szerződést 15 napos határidővel

előzetes írásbeli értesítést kö'vetően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezésnek hatóság

részérő|történő, azÉpíttető érdekkörén kívül felmerülő leállítása) okot ad.

AzÉpittető elállása, illetve felmondása esetén jogosult a Vállalkoző á|ta|még el nemvégzettmunkát
harmadik személlyel elvégeÍetni, melynek ellenértékét a szám|áből levonhatja. Az ezt meghaladó

esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül az Épíffetőnek átutalni.

AzÉpiÍtető a szerződést a Kbt. 143. $ (1) bekezdése szerint felmondhatja,yagy - a Ptk.-ban foglal-

tak szerint _ a szerződéstől elállhat.

Az Épittető a Kbt. 143. $ (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban

foglaltak szerint _ attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő

fel tekintetében a közbeszerzési eljárás soránkizárő ok állt fenn, és ezértki kellett vo|na zfuni akóz-
beszerzési elj árásból.

AzÉpíttető a Kbt. a I43. $ (3) bekezdése alapjrín jogosult és egyben köteles aszerződést felmonda-

ni, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) a|pontjában meghatározott fe|téte|, V&gY a Vállalkozó
közvetetten vagy közvet|eni| ZíYo.ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez va|amely olyan jogi

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.

62. $ (1) bekezdés k) pont kb) a|pontjátban meghatározott feltétel.

A szerződést a felek a Kbt. 141. $.ának előírásait figyelembe véve, közös megegyezéssel módosít-

hatják.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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10. IrányadójogojogvÍta
10.1. A szerződésben nem szabá|yozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykön1vről szóló 2013. évi

V. törvény (Ptk.), valamint aközbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), és az egyéb,

idevonatkozó jogszabályok előírásai az irényadőak,

I0.2. Amennyiben a szerződés egyes kikötései érvény.telennek minősülnének, ezen részbeni érvénytelen-

ség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen rész helyett az érvényte|en rendel.

kezéshez legközelebb á||ő,hatá|yos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabá|yt kell alkalmaz-

ni, kivéve, ha az éwén5rtelen rész nélkül a szerződést a Felek nem kötötték volna meg.

10.3. A felek megállapodnak, hogy aszerződés teljesítése során közöttiik felmerült vitás kérdéseket elő-

ször megkísérlik közvet|entárgya|ások útján rendezni. Jogvita esetére azÉpittető székhelye szerint

illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzödő felek.

Io.4. A Felek tudomásul veszik, hory a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat
_ kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban megha-

tározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzá1áru|ásával lehet nyilvánosságra hozni.

10.5. Ielen szerződés mellékleteivel együtt 4 eredeti példán-vban készült, amelyből 2 pé|dány azÉpittetőt,
2 pé|dény a Vállalkozó illeti.

10.6. A Felek je|en szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal minden.

ben megegyezőt ahilított helyen és időben jóváhagyő|ag és cégszenien irják a|á.

orbottyán, 2016. július 28.
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