
vállalko zási szerző dés

amely létrej ött egyrészről

Név: Lipót Község Önkormányzata
Cím: 9233 LipőtFőtér 2.

Képviseli: Tóth József Péter polgármester
Telefon: +36 9655551 1

Telefax: +3696555512
E-mail: lipotonkormanyzat@t-online.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészró1

Név: Horváth-Ep Közmű-, Út- os Mélyépítő Kft.
Cím: 8360 Keszthely, Sömögyei út l.
Adőszám: 10496934-2-20
Bankszámlaszám: 1 091 8001-00000003-26380000
Telefon/fax: +36 83316670
Képviseli: HorváthTihamér,ügyvezető
mint vállalkoző (a továbbiakban: Vállalkozó) ( a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között, azaluIírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

I.
Előzmények

1. Megrendeló mint Yezető partner a Magyarország-Szlovákia Határon Atnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül kiírt HUSK/0901 felhívásra
benyújtotta a ,,Duna Menti Turista Központok és Utak Összekötése Kompjárattal
Bős/Gaböíkovo és Dunaremete Között" című pályázatát projektpartnereivel együtt.

A Megrendelő pályázata nyertes lett és HUSK/090112.4.110283 azonosító számon került
nyilvántartásba vételre.

2. Megrendelő, mint ajánlatkérő 20lZ. jűnius l4. napján a közbeszerzésekről szóló 20l1. évi
CVIII törvény (a továbbiakban Kbt.) 122, § (7) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattevőknek közvetlenül megküldött ajánlatételi felhívással, nemzeti eljárásrendben,
hirdetmény nélküli tárgyalásos kőzbeszerzési eljárást indított a pályázatban meghatározott
kivitelezési munkák elvégzése - építési beruházás - beszerzése érdekében.

3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat az ellárást megindító
felhívásban és a Kbt-ben meghatározottak szerint megvizsgálta, egymással összevetette. A
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevőként a
vállalkozót hirdette ki.

Ezen eIőzmények után a felek a Kbt. vonatkozó rendelkezési a|apján az alábbiak szerint
állapodnak meg.
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4.

5.

II.
Szerződés tárgya

A jelen szerződés tárgya: ÚtOpitOs - Lipót, komphoz vezető út és töltésen vezetett út
építés megvalósítása.

Jelen szerződés a Megrendelő (korábban: ajánlatkérő) ajánlatkérési dokumentációjának
részeként rendelkezésre bocsátott műszaki tervdokumentáció, az építési engedély,
valamint a Vállalkozó (korábban: nyertes ajánlattevő) ajánlata, melynek része volt az
árazott költségvetés- alapján kerül megkötésre. A Vállalkoző árazott költségvetése a jelen
szerződés 1. sz. melléklete.
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a
Utépítés - Lipót, komphoz vezető út és töltésen vezetett út építés teljes köni
kivitelezését az 5. pontban meghatározott dokumentumok szerinti az ott meghatározott
mennyiségben, tartalommal és feltételek szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű
haszná|atr a alkalmas módon.
A Vállalkoző feladatát képezi a kivitelezés mellett a vállalkozási szerződésben foglalt
egyéb, a berubázás támogatásból történő finanszírozása miatt felmerülő, járulékos
feladatok ellátása, és kiterjed azon munkákra is, melyek jelen szerződésben és
mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett
m e gv aló s ít á sáh oz műszaki szük s é g sze rű sé gb ő 1 ere d ő e n ho zzátartoznak.
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy jelen Vállalkozási Szerződés szerinti munkálatok
elvégzésére jogosult, az ilyen tevékenységet folytató vállalkozó kivitelezőkkel szemben
támasztotL jogszabályi követelményeknek, hatósági előírásoknak messzemenőkig
megfelel, és garantálja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi, illetőleg hatósági
követelményeknek a jelen szerződés szerinti időtartam alatt mindvégig meg fog felelni. E
kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Vállalkozó köteles e
körülményeiben beálló változást a Megrendelő felé haladéktalanul írásban bejelenteni.

ilI.
Megrendelő jogai és kötelezettségei

9. A munkát a Megrendelő által a kijelölt helyen kell elvégezni. Megrendelő köteles a
munkahe lyet alkalmas ál lapotban a Y állalkozó rende lkezé sére b oc sátan i.

10. Megrendelő jogosult és köteles Yállalkoző tevékenységét időközönként ellenőrizni.

11.Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy
műszaki ismeretről szetez tudomást, ezt aYállalkoző előzeteshozzájárulása nélkül mással
nem közölheti.

12. Megrendelő - Vállalkozó kérésére - szükség esetén köteles a tervek magyaránatát, a
részletes kivitelezési utasítást megadni.

13.Megrendelő a vállalkozási díjat a vállalkozási szerződés szerint köteles megfizetni
Vállalkozónak.

14. Megrendelő ezen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a szerződés tárgyát képezó
munka építési engedély köteles.

6.

7.

8.

,'},-"

D-.2111



l5.

16.

Iv.
Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkoző ezen szerződés aláirásával kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívást, és az
ajánlatkérési dokumentáciőt, az annak részétképező műszaki tervdokumentációt, valamint
a munkaterületet megismetle, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az
elvárható gondossággal tanulmányozta és az ajánIatát ennek megfelelően tette meg. Az
ajánlat és jelen szerződés a munkák egészére vonatkozik, minden más egyéb járulékos
munkával együtt teljesen készen.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban
me ghatár ozott ép íté s i beruházást saj át kö ltsé gén e lvé gzi.

A munka megkezdésére csak az érvényes munkaterület átadás-átvétele és a munkálatok
megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kötelezhetó.

Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre
való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési
naplóban) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok
megszüntetésére.

Vállalkozó köteles továbbá vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák
esetleges hibái yagy hiányosságai nem akadáIyozzák-e a munkavégzést, Ha a
Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, vagy hiányosság, akkor a
Vállalkozó vállalni köteles a felelósséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban
keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha
igazo|hatő, hogy a hibát más vállalkozó okozta.

l7.YáIIaIkoző köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors elvégzését. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munkaterületen lévő
közművek szakszerű feltárására, a szükséges szakfelügyeletek megrendelésére, az
e setl e ge s károk téríté smente s he|y r eállításár a,

l8. Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatban az épitési naplót a l9l12009, (IX. 15.)
Kormányrendeletben előírt módon vezetni és azt a helyszínen tartani az előírt
mellékletekkel együtt. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,
körülménlt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Az építési naplót
szükség szerint, de nem több mint 8 naponként a Megrendelő képviselőjének
ellenjegyzésre be kell mutatni.

l9. Vállalkozó köteles a bontásból és építésből származő törmeléket, hulladékot az építkezés
területéről hatósági engedéllyel rendelkező lerakóba szállítani, és be kell tarlani az építési
és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairől szóló 4512004. (VII. 26.) BM-
KvVM együttes rendeletben foglaltakat.

20. Vállalkoző a Lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve
Megrendelő utasításai szerint köteles e lj árni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

21 . Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki
ellenórével, és a tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni.

\
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22.Yálrlalrkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezíeti, vagy
gátolja.

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért aYálla|kozó felelősséggel tartozik.

Ha a Megrendelő célszerutlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre aYállalkozó köteles őt
figyelmeztetni.

A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért aYállalkozó felelős.

Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a

szerződéstől elállhat.

Ha nem á1l e|, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát
elvégezni.

23, Vállalkoző aMegrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály

vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet-, kőz- és vagyonbiztonság
veszélyeztetéséhez vezetne. Vállalkozó kötelessége a balesetmentes munkakörülmények
me gteremté se, az alkalmazottak j o gszerű fo glalk oztatása,

24. A kivitelezés során a Vállalkoz őnak az építési munkahelyeken és az épitési folyama során

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4l200Z.(IL 20.)
SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait, ezen tűlmenően minden általános érvényű és

eseti jogszabály, szabvány, egyéb szabályzatot, amely a beruházás megvalósításával, a

hibák kijavításával és a fizetendő díjakkal kapcsolatosak, be kell tartania.

Z5.Yálla|koző köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák
kijavítását szigorúan - hacsak az jogilag, vagy ftzikailag nem lehetetlen - a szerződés
szerint, azzal ö sszhangban vé gezn i.

26.Yállra|koző a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelő a

munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére
nem bocsátja.

27.Yállalkozőnak megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a kivitelezés
időtartamára.

28. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Vállalkozási Szerződésben vállalt kivitelezési munkák

elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges

fedezettel rendelkezik, beleértve az igénybevett alvállalkozők díjazását is, azzal, hogy
mivel jelen Vállalkozásí Szerződésben a felek részteljesítésben állapodtak meg, a

Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelően, de

legalább a megrendelő építtetó első teljesítéséig meghatározott munkarészre kell
fedezettel rendelkeznie - figyelembe véve az igénybe vehető előleg összegét. Vállalkozó
szavato|ja, hogy e feltételnek a YáIlalkozási Szerződés teljesítésének időtartama alatt
mindvégig meg fog felelni1 mely kötelezettség megszegése súlyos szerzódésszegésnek
minősül azzal, hogy e körülményeiben beálló változást a Vállalkozó a Megrendelő felé
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni.

2!,Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkoző az építési naplóban
köteles a műszaki ellenőrt az e|takarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt

legalább 5 nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerüló
munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt Yállalkozó elmulasztja,
akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha

az eltakarásra került munkarész megfelelő minőségben készült el. 
]a*l
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26.Yálla|kozó a munkátvégátadás előtt 8 nappal köteles írásban készre jelenteni, mely alapján
Megrendelő 5 napon belül kittízi a műszaki átadás - átvétel időpontját. A Vállalkozó készre
jelentésének olyan időpontban kell tcirténnie, hogy a fenti határidők ismeretében a
szerződéses véghatáridőig a műszaki átadás - átvétel lezárásra kerüljön.

27. Ayállalkozó köteles a műszaki áíadás - átvételi eljáráson megjelenni és azon a szükséges
kivitelezői nyllatkozatokat, megtenni, továbbá átadni a szükséges dokumentumokat

v.
Alvállalkozók

28. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A
Vállalkozó teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre, A Vállalkozó teljesítésében
köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és az a szakember, amely, illetőleg aki a

kőzbeszerzési eljárásban részt vett aYáIlalkozó alkalmasságának igazoLásában, kivéve a
Kbt. 128. § (3) bekezdésében meghatározott esetet. A Vállalkoző az alvállalkozók
Megrendelő felé történő bejelentése tekintetében a Kbt. 128. § (2) és (3) bekezdése szerint
köteles eljárni, A Vállalkoző az áLtala a teljesítésbe bevont alvállalkozőkért úgy felel,
mintha maga tevékenykedett volna.

vI.
Támogatási szerződésből eredő feltételek

29. AYá|Ialkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő aberuhéaás ftnanszírozását HUSK/0901
p ály ázati konstrukci ób an e lnyert támo gatásb ó1 kívánj a fedezni.

30, A Vállalkoző vállalja, hogy a megvalósítás során a támogatás igénybevételében a
Megrendelővel teljes köníen együttműködik, a támogatás igénybevételével kapcsolatos -
hatósági előírások szerinti - feltételek teljesítéséhez a szükséges segítséget megadja, a

vonatkozó dokumentumok (számlák, teljesítési igazolások, jegyzőkönyvek stb.) előállítását
a támogatás igénybevételének szabálryai szerint elkészíti, és az egyéb, a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódóan aYállalkozóra vonatkozó előírásokat figyelembe veszi és
azokat messzemenőkig betaftja. A Felek az egyittműködésük során különösen e pont
tekintetében rendszeresen, de legalább szükség szerint egyeztetnek egl.mással.

3l. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozőnak felróható okból elesik a támogatás
igénybevételének lehetőségétől, a támogatási összegtől, vagy annak egy részétől, illetve ha
a támogatást a Vállalkozónak felróható okból tőle visszavonják, Vállalkozó teljes
kártérítési felelősséggel tartozlk, valamint Megrendelő mentesül a Yállalkoző felé
esetlegesen fennálló fizetési kötelezettségétől,

vII.
A munka ellenőrzése és átvétele

32. A Megrendelő, illetve az áLtala ktjelölt szervezet, vagy személy a Vállalkozó, illetve annak
alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor
jogosult ellenőrizni.
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33. Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelÖlt időpontra kittizÖtt

átadás- átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiánYokat,

hibákat, a hibás áunkarészekre Óső költségvetési összegeket, valamint az érvénYesíteni

kívánt szavatossági i gényeket j egyzőkönyvben rögzíteni,

34.Ha a MegrendeIő az építési beruházás egyes munkatészeit a teljesítés előtt ideiglenes

jelleggel Ítveszi (előzet|s áadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvéte| időpontjátÓl a

Megrendelőre száI| át.

35. Vállalko ző hatáidőben teljesít, ha az éiadás-átvétel a szerződésben elŐÍrt határidőn belÜl,

illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át,

Nem tagadható meg az átvéte| a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, hiánYai miatt,

amelyek-más hibákial, hiányokkal összefiiggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal

járó áunkák folytán sem akaáály ozzák a rendeltetésszerű használatot következéskéPPen a

iétesítmény haszná|atbavéte li engedélye ki adás ának valamennyi feltétele fennáll,

36. Az átadás- átvételi eljárástól számitott egy éven belül az építési beruházás munkárt

ismételten megvizsgálrri 1rrto-t"ttilvizsgáIatt eljárás), Ezt az eljárást Megrendelő készíti elŐ

és hívja meg arra a Vállalkozót.

vIII.
vállalkozási díi és fizetési feltételek

37. Vállalkozőtaz 1. pontban meghatározott

összesen

feladat hibátlan és hiánytalan teij esítéséért

56 367 110,- Ft.

L20.-

71 586 230,- Ft

ettóN
Á

Azaz Hetvenegymillió_ötszáznyolcvanhatezer_kétszázharminc forint összegű

vállalkozási díj illeti meg.

Vállalkozó a Lipótról a kikötő felé vezető Út teljesítéséért nettó Összegben, Ápe 
''emit

számIáz, mert amunka építési engedély köteles, és ezért a 2007 . évi CXXVIL tv, 142, §_

ában foglaltakra tekinte ttei. az általános forgalmi adót a MegrendelŐ fizeti meg, A tÖltésen

vezetett*ű építése nem engedélyköteles, Vállalkozó ezért aztbruttó módon számlázza,

38. A Vállalkozó 1 db részszám|a,65 oÁ-os teljesítésnél, valamint a 100 %-os teljesítés esetén

a végszámla benyújtására jogosult. A résiszámla kibocsátásának feltétele, hogY az adott

munkafázis elvegzését teryeJites_igazolő jegyzőkönyv (teljesítésigazolás)..íelvételével a

műszaki ellenőr 
-iguroyu. 

A teljesítést igaioló okiratok - ideérwe a műbizonYlatokat,

szá|Iitókat,tanúsítíányókut, ,tb.-i, _ a számla m_ellékletét kell, hogy képezzék, A számla

fizetési határideje uriá^luműszaki ellenőri igazo|ásátkövető 30 naptári nap.

A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállaPodás szerinti

**iat hiányta?anátvételét - a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését kÖvetően

_ a Megrendólő írásban ígazolja. A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó

ajá:iJati ár 20 oÁ-a.

39. A Megrendelő csak a szerződésszení teljesítést követően kiállÍtott és teljesítésigazolással

eilátoú számviteli, adójogi szempontúó| szabályszenien kiállított számlákat köteles

kiegyenlíteni. Nem tekinútő a Megrendelő szerződésszegésének a kiegyenlítés abból

eredő késedelme, hogy ayíi|alkoző aÁzám|ákat nem a jelen szerződés szerinti feltételekkel

állítja ki.
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40. A végszám|a befogadásához - a támogatási szerződésben maghatározott mellékletek
mellett _ szükséges kötelező mellékletek, melyek hiánya mentesíti Megrendelőt a

pénzngyi rendezés kötelezettsége, illetve az esetleges késedelmi kamatfizetési
kötelezettség alól:
a. Eredeti Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv;
b. Vállalkozó nyilatkozata, hogy a végszámla a Vállalkozó valamennyi követelését

tartalmazza a Me grende lővel szemben.
c. Vállalkozó nyilatkozatát, hogy a munka szerződés szerint készült el, és minden

anyagot, szerkezetet, berendezést, felszerelést a gyártók utasításának megfelelően
használt fel, épített be, stb.. Azzal, hogy Vállalkozó nyilatkozik arról is, hogy azá|tala
teljesített és átadott munka tekintetében értve ezalatt valamennyi beépített,

felhasznált, anyagot, berendezést, felszerelést, stb. - harmadik személynek olyan joga,

mely az átadás-átvételt, vagy végső soron a Megrendelő per teher- és igénymentes
j o gszer zé s ét a szer ző dé s tár gy a fe l ett akadá ly ozná, korlátozná nem ál 1 fenn.

4l.A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A § szerinti kamatot
számíthat fe l ké sede lmi kamatként.

42. Jelen szerződés tárgyát képező pénzügyi ellentételezést (finanszírozást) a Megrendelő
részben saját forrásból, részben pályazati támogatásból, a HUSIí090I pályázati
konstrukcióban elnyer1 támogatásból biztosítja.

A projekt utófinanszírozású, A szerződés tárgyát képező számlákat a Megrendelő
egyenlíti ki a számlák és a hozzá kapcsolódó dokumentumok kézhezvételének napját
követően legfeljebb 30 napon belül, a Kbt. 130. §-a és a 306120ll. (XII.23.) Korm.
rendelet 14, § rendelkezései alkalmazásával.

A Vállalkozó számláit és a kapcsolódó dokumentumokat a Megrendelő műszaki
e l l enőrének köteles átadni.

vIII.
Teljesítési határidők

43. A teljesítés kezdó időpontja a munkaterület átadása, átvétele, melynek időpontja:
2012. év augusztus hó 6. napja

44. A YáIlalkozó - folyamatos munkavégzés mellett - a jelen szerződés VI.1. pontjában
megadott ütemezésben köteles telj esíteni.

45. A munkálatok befejezésének véghatáridejének idópontja a munkaterület átadásának
napjátől számított 270. nap, mely időpontig, azaz2013. év május hó 3. napjára a műszaki
átadás - átvételt hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

46. A teljesítés helye: műszaki tervdokumentációban részletezett területek.

47. A VáIlalkozó a Megrendelő kifejezett előzetes hozzájárulása esetén előteljesítésre
jogosult,
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Ix.
A felek együttműködése

48, A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Aberuházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek általhatősági jogkörben
adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás
indul.

A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját
cégében, vagy alvállalkozőjánáI a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően
tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására,
szétv álásr a, ö s szeo lvadásra, vagy beo lvadásra kerül s or.

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

49, AYállalkozó köteles a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint eljárni. A Megrendelő jogosult és
egyben köteles a szerződést 90 napos határidővel felmondani amennyiben a Vállalkozó
esetében a Kbt. 125. § (5) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti eset áll be.

50. Vállalkoző szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti
minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok,
vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen
eljárás teljes költség kihatása aYáIlalkozót terheli.

51. A kapcsolattartásra kijelölt személy vagy szervezet,.

a) Megrendeló által a kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:

Szabóné Vejtey Alice
06 96 555 51 1

06 96 555 51 1

lip otonkorm any zat@t- onl ine. hu

Műszaki
TeIefon:

Email cím

Név:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:

b) Vállalkoző által kapcsolattartásra kijelölt személy:

ellenőr: Csigó András - Mély.terker Kft.
06 30 97 90 433
06 1 376 99 14
csigo.andras@gyor.kozut.hu

Simon Tamás
30237 1140
83 316 670
horepl2@t-online.hu
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x.
Elállás a szerződéstől és vis maior

52. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző kárát

megtéríteni.

Ha a Megrendelő a szerződéstő| azért á11 el, mert a teljesítési határidő lejárta elŐtt

nyilvánvaúvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja

eivégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem á1l érdekében, a Megrendelő

a szérződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen

vonatkozik a határidők betartására is.

Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés

hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő

sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

53. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerú magatartás negatív következményei alól, ha

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető

vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény

akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a
másik'felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülménl az arra hivatkozó fél

az illetékes ipari és kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles.

xI.
Nyilatkozatok

54. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen

szerződés aláir ásár a és telj esítésére.

xII.
Késedelmes teljesítés, meghiúsulás, garancia, szavatosság

55, A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, napi

(naptári nap) 80 000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint késedelmi kötbért köteles megfizetni a

Megrendelőnek.

A késedelmi kötbér teljes összegének felső határa a nettó vállalási ár 5 oÁ-a.

56. Ha Megrendelő a fizetést késedelmesen teljesíti, a fizetési határidőt követően történt

késedelmes fizetés esetén a késdelem 5. napjától Vállalkozó a mindenkori jegybanki

alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel.

57, A yál|alkozó 48 hónap teljes körű garanciát váIIaI a műszaki átadás-áívétel napjától
számítva.

58. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a

Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba
megszüntetésére. Amennyiben a Yál|alkozó ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a
megtett intézkedései az e|várt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendeló jogosult
a hibát, hiányosságot Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.
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xIII.
Egyéb megállapodások

58. A közterület foglalási, valamint a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek
beszerzése, amennyiben az szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerüló összes
költséggel együtt.

59. A felek megállapodnak, hogy a munka teljesítését akadáIyozó körülményekről egymást
haladéktalanul értesítik.

60. Vállalkozőnak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles jelezni,
ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad

61. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más
azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájáruIását követóen jogosult.

62. Jelen szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.

63. Jelen szerződésnek 1. és 2. számű mellékletei vannak, melyek a szerződés
elválaszthatat|anrészét képezik ésaszerződés csak azokkal együtt érvényes.

1. száműmelléklet: Árazott méret- és mennyisé gszámítás,

2, számű melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata.

65. Jelen szerződésben foglalt feltételek kizárőlag a Kbt. 132.§-ában foglalt esetben a felek
által cégszeruen aláírt szerződésmódosítással változtathatók meg, A szerződésmódosítást
bármelyik fel kezdeményezheti cégszerű levélben. Az építési naplóban, jegyzőkönyvben,
levélben stb. egyik fel sem tehet olyan nyilatkozatot, amely a szerződés íartalmát,
feltételeit módosítj a.

xIv.
Titoktartás

66. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti
titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban
tartását j ogszabáty nem teszi lehetővé.

xv
Jogviták rendezése

67. Szerződő felek megállapodnak abban. hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a

tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

68. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jog- és egyéb vitáikat elsődlegesen vezetői
szinten, tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben tárgyalásos úton nem rendezhető jogvita
merül fel, úgy a helyi bíróság hatáskörébe tartoző ügyekben a Mosonmagyarővári Városi
Bíróság, míg megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Gyóri Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
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xvl.
Alkalmazandó jogszabályok

69.Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2011.évi

CVIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valarnint az

egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkez ései az irányadók.

70. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint

akaratukká1 mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű eredeti példányban jőváhagyőlag

aláít,ták.

Felek ezen, tizenegy oldalon megszövegezett szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint

akaratukkalmindenbenmegegyezőt, jóváhagyőlag4példánybanaláirták

Lipót, 2012. év jiiius hó 31 napján

t*_/.-_ )
Megrendelő ké

Tóth József Péte

Vállalkozó képviseletében
Horváth Tihamér ügyvezetó
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