
trS-l.Yf".c{J

Építési (vállalkozási) szerződés

Amely létrejött egyrésztőI Bükkábrány Község Önkormányzata (székhelye: 3422
Bükkábrány II. András tér 7., adőszáma: 15725819-2-05) képviseletében Szalai Szabolcs
polgármester,mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről Szilvási Építő Kft. (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.; cégegyzékszáma;
Cg. 05-09-018416; adőszáma: 14927393-2-05) képviseletében Szilvósi András ügnezető,
mint vállalkoző- a továbbiakban: Vdllalkoaí, Megrendelő és a Vállalkoző egyiÍtesen a
továbbiakban: Felek _

között alu1írott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzménvekl a szolgáltatás tárgva:

1.) Megrendelő a közbeszerzésekről szőIó 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) I22. $ (7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljarást az qénlat(tétel)i
fe1hívásaján1attevőnektörténőközvetlenmegküldéséve1a,,@
4.1.1-12l2013_0054_Eeészséeüevi alapellátás feilesztése- 2013'' munkákra
vonatkozóan.

2.) Megrendelő a kozbeszerzési eljarás nyertesétől'YáIlalkozótól megrendeli' Yá|lalkoző
elvállalj a az t.) pontban meghattrozott építési munka kivitelezését.

il. A szerződés műszaki tartalma:

1.) A szerződés műszaki tarta\mát Felek az alabbi dokumentumokra való hivatkozással
határozzÍk ffi€g, mely dokumentumok egyben jelen vállalkozási szerzódés
elv á|aszthatatl an me l l ékl eteit kép ezlk;
a. a Vállalkoző áItal ajánlatához benffitott, Vállalkozó által beíxazott tételes

költségvetés.
b. Petrovics Bt. (3561 Felsőzsolca, Szent Istviín út 19.) áItal készített műszaki

tervdokumentáció(k).

z) Az ajánlattételi felhívásban, a Vállalkozó Megrendelőnek benyújtott qánlatéhan

fo g 1 altak a v áIIaIko zási szer zo dé s ré szét kép ezik.

3') Megrendelő a közbeszerzési eljarás nyertesétől,Yállalkozótól megrendeli, Vállalkozó
elváIla\ja az I) pontban meghatálrozott építési munka kivitelezését.

III. A szoleáltatás ellenértéke' fizetési ütemezés" Íizetési feltételek:

1.) Vállalkozőt az I-II. pontokbanmeghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi

összegű éialányáras váIlalkozási díj illeti meg:

,,Btikkábrány- Étr,top-+.t .I-I2l2013-0054-Egészségügyi alapel|átás

fejlesztése- á013'' építési munkái: nettó 24.502.33i,- Ft + törvényes ÁFA.

2.) AváIlalkozási díj kifizetése az alábbiak szerint történik:
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Szerződő felek rögzítik, hogy a4l20I1. (I. 28.) Korm. rendelet 57' $ (1b)- (1e)

bekezdése aIapjan a Vállalkozó jogosult a szerződés elszámolható összege 30
oÁ - ának me gfe 1 elő mértélai száIlítői e l ő l e g e gyö s s ze gű i g énylé sére.

Vál1alkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerzodés fttanszírozásában és annak

keretében nyújtott száIlítőí előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség (NFÜ), mint támogató, és képviseletében a MAG Zrt', mint

Közremúkö dó Szervezet (KSZ) vesz részt.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szál|itői előleg kiÍizetését

ftiggetlen, az NFÜ által megbízott múszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az
ellenőrzés me gállapít ásai a Vállalkozó r a nézv e kötelező erővel bímak.

Vállalkozó köteles az ígénybejelentés alapjan folyósítandő szállítőí előleg

összegének a szeruődés elszámolható összegének 10 %- át meghaladó

összegével megegyezó mértékű, az NFÜ javára szőlő, a Kbt. 126. $ (6)

bekezdése szerinti biáosítékot nyújtani. A szállítói előleg biztosítékaként

gazdaságí társ as ág, vagy nonpro ftt szew ezet Y áIlako ző c é g e gy zé sre j o go sult

vezető tisztségviselőjének, vagy természetes személy többségi tulajdonosanak

kezességvállalása, valamint garanciaszewezet á|tal vállalt kezesség is

eifogadható. Yál\alkozó egyik biztosítéki formaról a másikra áttérhet, a

biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak

megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Vállalkozó a biztosítékot a szállrítői előleg- külön előlegbekérő okiratban

történő- igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részéte benyújtani a

Megrende|ő, mint Kedvennényezett egyidejű értesítése mellett. Szállítói

e1őleg kizárőlag az NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta aIapján

benyúj tott bizto síték ellenéb en folyó sítható.

YáIIaIkoző tudomásul veszi, hogy szeruődésszegő magatartása esetében a

biztosítékot aKSZjogosult azonnalí hatállyal lehívni. Vállalkozó tudomásul

veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegének minősülkülönösen' de nem

kizárólagosan, ha Vállalkozó
- ellen a Cégkozlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,

végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult, vagy

végrehaj tási, adó s ságrendezési elj árás van folyamatban.

- 30 napot meghaladó időreköztartozőváválik.
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg' vagy annak

(rész)teljesítésével- érdekkörében felmerült okból- hatvan napos késedelembe

esik.
- érdekkcjrében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását,

vagytartósakadáIyoztatásáteLőidézőkörülmény'
- részérő!, vagy harmadik személy tészéről' nyújtott biáosíték

megszűnik' megseÍnmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és

megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további

biztosíték nyujtásarol a KSZ felszőIítására megszabott hataridőn belül nem

intézkedik.
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- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta

ellenőrzésre jogosult szew áItal megállapításra kerül.

- a szál\itői előleg összegét a szerzódés teljesítését biaosító céltól eltérő

módon hasznosítja, vagy hasznít|ja fel, vagy a felhasználás támogatő áLtalt

ellenőrzést megakadál y ozza.

- va|ótlan, hamis adatszolgáltatáshiteltérdemlőenbebizonyosodik.

A száIlítői előleget a Vállalkoző- az előlegbekérő okirat benyújtásával-

közvetlenül a KSZ- től igényelheti a Megrendelő, mint Kedvezményezett

egyidejű értesítése mellett. Megrendelő, mint Kedvezményezett az értesítéstől

számított 5 napon belüljelezheti a szál|itói előleggel kapcsolatos észrevételeit

aKSZ- nek. Ennek hiányaban a szállitői előleg- igénylést Megrendelő, mint

Kedvezményezett részér ől elfogadottnak kell tekinteni.

o A KSZ a Megrendelő, mint Kedvezményezett, illetve az NFÜ áItal megbízott

műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a száIlítői előleg

igénylésének telj esítéséről.

. A Vállalkoző köteles a folyósított szállítői előlegről számlát kiállítani és azt a

Megrendelő, mint Kedvezményezett részére megküldeni. A Megrendelő

köteles a száILítő által megküldött előleg- szé.rr'lát annak beérkezését követő 5

napon beluI zfuadékolni és annak áItala hitelesített másolati péIdányát aKSZ
részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.

o A száIIítói előleg jóvráhagyott összegét aKSZ köteles az előIegbekérő okirat

kézhezxételétől számitott 15 napon belül folyósítani a YáIIaIkoző részére.

o Válla|kozó köteles a részére folyósított száIlrítői előleg összegét a szerződés

cétjáv a1 és tartalmával összhangban felhasználni.

o Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállitői előleg felhasználását

jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán- ideértve a YáIIaIkoző

szerződésszegésónek eseteit is- fenntartja magának a jogot a száIlítől' előlegnek

a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő

felhasznáIása' vagy hasznosítása esetén a szálr|ítói előleg visszakövetelésére,

valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

o A kifizetett előleg arészszámlák összegéből egyenlő arányban kerül levonásra.

Az e\őIeg összegével az ajánlattevőként szerzódo fel legkésőbb az utolsó

részszámlaterhére köteles elszámolni.

b) Amennyiben a Yállalkoző a teljesítéshez alváIlalkozót nem vesz igénybe, ű8y a

Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Vállalkozó által kiállított, a Megrendelő

általIeigazolt (rész)szÍrr.rllakézhemételét követően 30 napon beltil a Kbt. 130. $'

valamint az Art. 36lA. $ figyelembevételével egyenlíti ki. Amennyiben nem

ál|apíthatő meg egyértelműen a Vállalkoző fizetési felszólítása vagy szétmlája

szerződő hatóság (Ptk. 685. s 0 pontja értelmében Megrendelő) általi

kézhezvételének időpontja, vagy a Megrendelővel szeruődő fél fizetési

felszólításának vagy számlájának Megrendelő áItali kézhenétele a

Megrendel óvel szerződő fél teljesítését megelőúe, a pérutartozás teljesítési

határideje nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és
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tartalommal történő teljesítés (építési, valamint szerelési szerződés esetén az

átadás - átv éte li e lj árás b e fej ezé s ének) napj át követő harminc napot. 
1

c) Szerzódő felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

d) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve szrímol e| a szerződés

teljesítésével cisszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés

k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,

és melyek a Y állalkozó adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

e) Yá||alkoző kötelezettséget váIlal arta, hogy a szerződés teljesítésének teljes

idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé

teszi és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt

haladéktalanul értesíti.

0 Y áIlalkoző nem j ogosult részszám'lát benyúj tani.

3) A vállalkozői díjat a felek egyösszegű átalényáton, tartalékkeret biáosítása nélktil
hatÍlrozták meg. A váIlalkozői díj magábart foglalja különösen, de nem
kizárólagosan:

- a Vállalkoző által beépítésre kerülő valamennyi artyag fuát;

- aYáIlalkozőná| felmerülő munkabéreket és járulékait;
- abeszerelés és beüzemelés költségeit;
- az arryagszáIlitási és csomagolási költségeket;
- a teljesitéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és

ftig gőleges any agmozgatás költsé geit;

- aZ eIvégzett munkak megóvási költségeit;
- Inert Hulladékkezelőbetörténő hulladékszáIlítás valamennyi költségét;
- valamint az építési munkákhoz kapcsolódó- Vállalkozót terhelő- helyreállítási

munkák költségeit;
- a munkaszewezésí költségeket (oryarizációs költségeket, stb.);

- a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;
- aZ országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. eIőírt

mintavételi vízsgálati és mérési, valamint minősítési koltségeket;
- az ajánlatadás és az átadás közötti árvá|tozásból és inflációs hatásból eredő

költségeket;
- a gaÍanciális és szavatossági körben végzendő munkiák fedezetét;
- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkoző szerződésszerű

telj esítéséhez szükséges.

4) A váI\aIkozői díj tarta\mazza a szerződés alapjan elkészülő létesítmény

használatbavételt engedélyezési el1árásával felmerülő valamennyi költséget

(amennyiben használatbavételi engedéIyezési eljarás lefolytatása szükséges). A
Yállalkoző feladata a műszaki átadás dokumentumainak és a használatbavételi

eljarás dokumentumainak, szakhatósági hozzájárulásoknak a beszerzése és

osszeállítása. A válla|kozási díj tartaImazza a hasznáIatbavételi engedély

kiadásának jogszabályban feltételtil szabott valamennyi feltétel Vállalkozó tészéról

történő biztosítását. A haszná|atbavételi engedélyezési eljérás- amennyben az

szükséges- lefolytatása a Megrendelő feladata.

' Jelen pontkizárólag akkor része az építési (vállalkozási) szerződésnek, ha a nyertes ajánlattevő alvállalkozót

nem veSZ igénybe aszerződés teljesítéséhez.
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Vállalkozó a szerződés III.2.) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújthatja be

számlá(i)t Megrendelő felé. A szárÍra benffitásrínak előfeltétele a Megrendelő
műszaki ellenőrei által kiadott, híány és hibamentes teljesítésről szóló igazolás
megléte.

Felek rtigzítik_ figyelemmel ^rra, 
hogy jelen szerződés tárgyának

megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles tevékenység-, hogy a

számla kiállításárao illetve az á,Jtalrános forgalmi adó megfizetésére az általános
szabályok szerint kerül sor. Megrendelő aYáIla|koző á|ta| a szerződés III. pontja

szerint benyújtott' a Megrendelő műszaki ellenőre /kapcsolattartó/ teljesítés
igazolásira feljogosított személy áItal letgazolt számláínak ellenértéke átutalással
kertil kiegyenlítésre aYálIúkozó Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
pénzintézetnél yezetett 10800007-30000000-11937004 számú banlrszámlájára.

IV. A szerződés határidők:

1.) Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés
a|áírását ktivetően adja őLt. Felek a munkaterület átadás-átvételéről kültin
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzitésre kerülnek:

a. A munkaterület Vállalkozó részérőI munkavégzésre alkalmas állapotban
történő átvéte|e;" b. A munkaterület megközelítését szolgáló közutak állapota, a megközelítési
útvonal;

c. Megrendelő nyilatkozata ar::a vonatkozóan, hogy az epítési hatóság felé

bejelentési kötelezettségének eleget tett.

A munkateru\et átadás-átvételéről külön felvett jegyzőkön1v Vállalkozó á|ta|i aláirása

a Yá|Ialkoző arra irányuló nyIlatkozaÍtnak is minősül, hogy a szerződésszeru

teljesítéshez sztikséges valamennyi műszaki (terv) dokumentációt, és engedély(eke)t

átvette és azok tartalmátmegismerte, további dokumentáció(k)ra nincs szüksége.

A munkatertilet átvételét követően a felvonulási terulet és a teljesítéshez sziikséges

valamennyi melléklétesítmény és berendezés biztosítása a Yállalkoző feladata'

YáIIaIkozó köteles at.jvitelezést a munkaterület átadás-átvételét követően legkésőbb

h aladéktalanul me gk ezdení.

2.) Szetződő felek a ktitbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. november 30.

napjában hatátozzLík meg azzal, hogy amennyiben je\en szeruődés targyát képező

*unt ut elvégzéséhez a Nlegrendelőnek támogatást nyujtó szervezet a támogatással

történő e1száÁolás éslvagy a teljesítés határidejét más hatríridőben állapítja meg, t$y a

tárnogatást nyujtó szervézet írásbeli tájékoztatásában foglalt határidő az irányadő a

Vállalkozó.u. 
-R 

támogatást nyujtó szewezet fenti hataridőkre vonatkozó

tájékoúatásrínak (értesítésének) Megrendelőhoz llórténő megküldését követően a

Niegrendelő haladéktalanul értesíti írásban és e- mailben a Vállakozőt' YáIIaIkoző
jogósult előteljesítésre. Megrendelő afrzetési határidők (szémira kibocsátás időpontja

és-feltételei, számla összege) tekintetében a szerzódésben kikötöttektől eltérni nem

tud. A Megrendelő a Vállalkoző áIta|i előteljesítést elfogad, azonban a fentiek szerinti

pénzügyi ütemezéstőlnem tér e|.

s)

6)
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3') A létesítmény rendeltetésszerúhasználatához szükséges' a Megrendelő által írásban

megrendelt pótmunkákat Felek tételesen, erre irányuló külön szerződésben a pénzügyi

ütemezéshez igazodva' a Vállalkoző által költségvetésében megadott egységarakon

számoljak el. Amennyiben a pótmunkák eIvégzése a Kbt. rendelkezései szerint

közbeszerzési eljárás lefolytatását teszik szükségessé, tt1y a pótmunkik elvégzésének

a feltételeit a MegrendeIő az arra vonatkozó közbeszeruési eljarásban hatéxozza meg,

és a közbeszerzésí eljárás a|apjánmegkcitendő váI\aLkozási szerződés alapjrán végzi eI

a p ótmunkák at a Y áIIaIkoző.

V. Szerződő felek kénviselete a szerződés teliesítése során:

Me grendelő j o gnyilatk ozat megtételére j o go sult képvi selőj e :

- Levelezési címe: 3422BiI&ábrány,II. András tér 1.

- Telefonszáma'' 30l922-0I4I
- E-mailcíme: polgarmester@bukkabrany.hu

Megrendelő műszaki ellenőre és az építési naplóbejegyzésre jogosultak:

- Név: Kovács János (ME-EI-MEK-05- 1 009 1 )

- Levelezési címe: 344I Mezőkeresztes, Kossuth iÍ3lb
_ Telefonszátma: 201438-2445
- E- mailcíme: epitesz1I@gmail.com

Vállalkozó j o gnyilatko zat megtételére j o go sult képviselőj e :

- Név:
- Beosztás:

- Név:
- Beosztás:
- Levelezési címe:
- Telefonszáma:
- Telefax-száma'.
- E-mail címe:

Vállalkozó helyszíni képviselőj e :

- Név:
- Beosztás:
- Levelezési címe:
- Telefonszáma:
- Telefax-szémla:
- E-mailcíme:

Szalai Szabolcs
po1gármester

Szilvási András
ijgyvezető
34}}Mezőkövesd, Eper út 51

491312-626
U998-0347
info @szilvasi group. hu

Farkas Tibor
projektvezető
3400Mezőkövesd' Eper út 51.

491312-626
11998-0347
farkas. tib or @szllv asi grouP . hu

1.) Megrendelő műszaki ellenőre jogosult az elvégzelt munkát rendszeresen ellenőrimi.
' A úegrende1ő műszaki ellenőre munkáját az építőipari kivitelezési tevékenységről

szőIő 19112009. (x. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelőenvégzi, melynek
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keretében az építési naplót köteles legalább hetente ellenőrizni és a Vállalkozóval
egyeztetní.

2.) AVállalkozó készre jelentése alapjan a Megrendelő feladata kitrizni a műszaki átadás

átvétel időpontját a készre jelentés kézhezsrételétőI számított 15 naptári napon belül.

Az átadás-átvételi eljárás lefollatásához szükséges érintett hatóságok és személyek
szükséges határidőben történő meghívása és az eljtírás lefolytatása a Megrendelő
feladata.

3.) Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megtartásával - jogosult a beruházás bármely

részénekmegváltoztatására,ennekkeretében:

l növelni ,vagy csökkenteni bármely munka mennyiségét;
. bármely munkarészt elhagyni;
. megválbrtatníbármely munkajellegét, minőségét;
. megvál toztatní a beruhtuás bármely részének szintj ét, vonalvezetését,

helyzetét, és méreteit ;

. elrendelni a beruházásbefejezéséhez sziikséges bármilyen fajtáatt

többletmunka (azaz a tervben szereplő, de a költségvetésből hiárryzó munka)

e|végzését;
. megyáltoztatni abenlházás bármely részének bármilyen technológiai vagy

időrendi sorrendbeni kivitelezését.

Vállalkozó Megrendelő utasítása vagy hozzájáru|ása nélkül semmilyen váItoztatást

nem tehet. Megiendelői utasításra a Vállalkozőnak aváltoúatással érintett pénzügyi és

határidő egyeztetések után a váItoúatásokat el kell végeznie. Megrendelő áItaI

megfelelő 
- időben közölt, de költségtöbbletet nem okozó kisebb műszaki

tartalommódosításokat aYállalkozó köteles vá|tozatlan aron és tartalommal befogadni

és teljesíteni.

4.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályu felmondásara, ha a YáIIaIkoző' 
fizeiésképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljarás indul. Ebben az

esetben aYáIIaIkozó csak a szerződésszeriíen e|végzett munkák ellenértékére tarthat

ígényt, amelyet a felek az e|készü\t munkarészek közös - minőségi és mennyiségi _

fóhérése és az ennek alapján kötendő megállapodásuk során hataroznak meg.

VII. A Vállalkozó ioeai és kötelezettséeei:

1.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel

tétyét, valamint a szerződésben előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket

jegyzőkönyvben rögzíteni, a kötelezettségébe tartoző hatósági bejelentéseket

mégtenni. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb

hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, jogszabályokban és

.gyou múszaki előírásokban előírtaknak megfelelő megkezdését számottevően nem

aÉ-adá1yozza. Felek a hiányosságokat, azok kiküszöbölésének határidejével a

munkaterület átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezési

munkák megkezdés ét megelőzően Vállalkoző a Megrendelő jelenlétében köteles

helyszíni áIIip otr ö gzítést v é gezni, anó 1 j e gyzőkön}vet felvenni.

2.) Yá|lakozó köteles akivitelezési munkálatok megkezdését a hatóságoknál bejelenteni,

valamint gondoskodni a munkaterület biáonságos lekerítéséről, lezérásáről.
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3.)

4.)

Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségére az épitkezés teljes időtartama alatt

biztosítani a munkaterületen, valamint a hjvitelezéshez kapcsolódó tevékenységei

során a vonatkozó vagyon-, munka és tűzvédelmi rendszabályok, előírások betartását,

betartatását, köteles az ellhez sziikséges feltételeket megteremteni, és a sztikséges

bizto sítási szerződéseket megkötni.

A vállalkoz ő az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló

45/2OO4. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartásara köteles.

Vállalkozó kcjteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az áltaIa, vagy

alváIla\kozői áItaI okozott szenrtyeződésektől folyamatosan letakarítani, az utakban és

tartozékaíban, közműlétesítményekben okozott krírokat és meghibásodásokat

helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. Vállalkozónak minden

éssiení eszkört fel kell hasznáInía a területre vezető utak és a közművek állagának

megóvása érdekében.

Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés sorián a

hatá1yos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagokat

felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával Megrendelő felé

igazol. A kivitelezés minőségére vonatkoző vita esetén Vállalkozó köteles a sziikséges

fóltárásokat e|végezni, a szakértői vizsgálatok lehetőségét biáosítani, és felelőssége

megállapítása esetén a hibát kijavítani, valamint Megrendelő felmerült költségeit

megteritini. Vállalkozó felelősségének megállapítása esetén a fentiek miatti

ké s edel em nem l ehet alapj a hataridő mó do sításnak.

6.) Vá1lalkozó köteles az építési munkrík megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a

mriszaki átadás-áwétel befejezéséig a helyszínen tartott építési naplót vezetni a

vonatkozó 191l2OO9. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A tervező

bejegyzéseit Vállalkozó csak a Megrendelő írásos jóvríhagyása után veheti

figyeiembe. Vállalkozó helyszíni képviselője aYáLlalkozó kciltségére biztosít minden

'ák. 
é g.' fe lügye lete t és ir ány itást a szer ző dé s e s munkák v é gzése során.

7.) Minden, a munkaterületen esetlegesen felfedezett régészeti leletről Vállalkozónak

haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Vállalkozónak gondoskodnia kell

azok megóvásáról, és meg kell akadályoznia az illetéktelen eltulajdonítást.

Amennyiben fentiek miatt a Yátlalkoző késedelembe esik, vagy igazolt

többletkjltsége merül fel, úgy szerződő felek ezeket külön megállapodásban rendezik.

8.) Vállalkozó az ajén\atában rögzítetteknek megfelelő mértékben vehet igénybe

a|váIlakozőt. Azigénybe vett alvállalkozókról, az általukvégzett munkákról és azok

vállalkozói díjÍ.nz viszonyított arányfuől a Vállalkoző a Megrendelőt folyamatosan

tájékoztatni kbteles' A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozőért úgy felel,

mintha a munkát maga végezte volna; alváIIaIkozó jogosulatlan igénybevétele esetén

pedig felelős minden olyankárértis, amely anélkül nem következett volna be.

9.) Válla1kozó köteles egy teljes sorozat dokumentációt a munkaterületen tartani, és azt

Megrendelőnek hoziáférhetővé tenni' folyamatosanvezetri továbbá a megvalósítási

tervdokumentáción a kivitelezés folyamán történő módosulásokat.

10.) Vállalkoző arész és véghatérídőre vonatkozó módosítási javaslatot Megrendelő felé

csak abban az esetbeí tehet, ha a Vállalkoző teljesítését akadáIyoző, valy a

s.)
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határidőkre vonatkozó késedelmét eredményező elharíthatatlan, Vállalkozónak fel

nem róható (vis maior) akadályról szóló közlését az ok felmerülésétől szémított24

óran belül a Megrendelő felé megteszi. Vállalkozó köteles egyebekben Megrendelőt

minden olyan kóruhenyről értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét kellő

időre történő elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a

Vállalkozó felel.

11.) Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a
Megrendeló áItaI jeIzett hibák, hianyosságok kijavítására, elharítására a szükséges

intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő helytállási

köte1ezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést

akadíiyoző, anyagí káÍt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles azowtaI

megkezdení. Az egyéb, rendeltetésszertl használatot, üzemeltetést akadályoző ltlbák
kijavítását Vállalkozó az értesitéskézhezvételétől haladéktalanul köteles megkezdeni.

YáIIaIkoző mindkét esetben köteles a helyreállítást, kijavítást vagy kicserélést a
jogszabályokban előírt, egyébként pedig az elvarható, ésszerű határidőn belül

befejezni.

I2.) Yá|la|koző a szerződés teljesítése során zajos tevékenységet munkanapokon 20 és

másnap 07 őra közötti időben nem végeáet, hétvégén és pihenőnapon ilyen

tevékenys é g et c s ak a Me grend e|ő hozzáj árulás ával v é gezheÍ.

13.) Vá1lalkoző hozzájfuul a}thoz, hogy amennyiben a munkaterületen megvalósítandó

más feladatok elvégzése válik sztikségessé, tlgy a munkaterületre a Megrendelő áItal

megbízott további vállaIkozőt is bebocsátja, vele és Megrendelővel a munkák

össiehangolása érdekében együttműködik. Ezen vállalkozók áIta| végzeÍt

tevékenyiégre Vállalkozó felelősségbiztosítása nem terjed ki, továbbá az e

tevékenység kapcsán Vállalkozónak fel nem róható okból a határidők

vonatkozásában előállott késedel em ahatánidők módosítását vonja maga után.

14.) Vállalkozó tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett éstapasrtaftvezetőt

és iránltót, továbbá siald<épzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani,

hogy a szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben teljesíteni tudja.

Vállalkozó vá11alja, hogy a szeruődéses jogviszony fennállásanak időtartama alatÍ a

folyamatos ffil'rkavegiésről bármilyen okból felmerült akadályoztatása esetén is

gondoskodik.

15.) Megrendelő utasítására Yál]la\koző köteles felfuggeszteni a kivitelezést. Amennyiben

a fe'íÍiiggesztést Vállalkozőnak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a
felÍiiggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az elkészült

,''.rniurér"ek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes mrrnkaterület

biáosításaról, -"górrá'*ól, ellenkező esetben Megrendelőt terheli ezen

kötelezettségek költségeinek viselése'

1.) Vállalkozó folyamatos lehetőséget biáosít Megrendelőnek (képviselőinek, műszaki

ellenőreinek, naplóbej egyzésre logosult képviselőinek, lebonyolítónak) a munkák

ellenőrzésére, vaia*irrt 
"rt 

uIrallu\kozőiés egyéb közreműködői felé is érvényesíti.
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2.) YáL|aIkoző az ajánlatában szereplő anyagokat, eszköztjket köteles beépíteni,

melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozó országos és ágazati szabványokban,

hatósági és műszaki irányelvekben és előírásokban foglalt követelményeknek.

3.) Vállalkozó köteles bizonylatolnt az összes általa és alvállalkozői áItaI felhasznált,

beépített arLyag és termék I. osztáIyőminőségét minőségi bizonyítvánnyal és azokat az

átadási dokumentáció ré szeként Me grendelő ré szére átadni.

IX. Műszaki átadás-átvételi eliárás:

1.) A műszaki átadás-átvételi eljrírás időpontját a Megrendelő aYállalkozó aztmegelőző
1 5 nappal előre történő készrej elentése a|apján tílzi ki.

2.) Az eljarás soriín a Vállalkoző igazolrja, hogy a munka a szerződés és annak részét

képező dokumentumokban, mellékletekben meghatérozott követelményeknek és a
vonatkozó hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a kivitelezés
sorián elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően I. osáályú minőségben

elkészült.

3.) Vállalkoző ateljesítés időpontjára a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a kapcsolódó
munkák dokumentumait, alkalmassági bizonylatut.

4.) Felek az átadás-áNéte\i e|járásróljegyzőkönyvet vesznek fel. Nem tagadható meg aZ
' átvétel a szolgáItatás olyan jelentéktelen hibái, hianyai miatt, amelyek más hibákkal,

hiányokkal összefiiggésben, illetve akijavitásukkal, pótlásukkal jaró munkák folytan

sem akadál y ozzák a rendeltetésszeríi használatot.

5.) A szeruődés tátgyát képező építmények tekintetében a kárveszé|y a sikeres átadás-

átv étel napj án szÍll át Vállalko z óró 1 a Me grendelő re.

6.) Vállalkozó áItal az átadás-átvételi eljarás során átadandő alapvető dokumentumok

különösen:

- kivitelezőí nyiIatkozatok;
- eszközök, berendezések garanciaj egyei, haszná|ati utasítások;

- szükséges minőségvizsgáIatijegyzőkönyvek;
- valamennyi beépít ett any ag, eszkÓz, berendezés minőségi bizony iw ány a;

- jogszabályokban előírt, de itt részletezésre nem keriilt valamennyi

dokumentum, igazolás;
- megvalósulási tervdokumentáció,

7.) Szerződő felek a műszaki éúadás- átvétel, és ezzel osszefiiggésben a teljesítés

igazolásakapcsán a Kbt. 130. $ (1)- (2) bekezdése szerint jámak el.

X. Szerződési biztosítékok:

A. Hibás teljesítési kötbér:

1.) Hibás teljesítési kötbér összege: a nettó vállalkozási díj 5 %o- a, azaz T.225.II7,-Ft.

7g
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2.) Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult mindaddig naponként,

míg a nyertes ajánlattevő a szerződésszerií teljesítésre vonatkozó kötelezettségének

eleget nem tesz.

B. Meghiúsulási kötbér:

1 .) Meghiúsulási kötbór összege: a nettó váIlalkozási díj 5 'Á- a, azaz |.225.lI7 ,- Ft.

1.) Meghiúsulási kotbér érvényesítésére jogosult az Ajánlatkérő abban az esetben is, ha a

késedelmi kötbért 5 késedelmes nap esetén érvényesíti az Ajarlatkérő.

C. Jótállás időtartama: 36 hónap a Ptk. szabályainakmegfelelően.

D. Késedelmi kötbér:

1.) Fe|ek aYáI|aIkozó felelősségi körébe tartoző okból eredő, a teljesítési véghataridőre

vonatkozó, a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbórt kötnek ki. A
késedelmi kcitbér mértéke 50.000,_ Ft késedelmes naponként. Megrendelő a

késedelmi kötbér összegét jogosult az esedékessé vált vállalkozői díjból visszatartani.

2.) Vállalkoző határidőben teljesít,ha az átadás-átvételi eljrírás je|en szeruődés aláírását

követően legkésőbb 2013. november 30. napján befejeződik, és Megrendelő a
' szolgá1tatást átvette. Késedelmi kötbér szttmíthatő fel, ha a mennyiségi teljesítéssel

együtt a rendeltetésszerű üzembe helyezés nem történhet meg a minőségi hibák miatt,

ugyancsak amennyiben az átadás-átvételkor megállapított és a jegyzőkön1wben

rögzített kisebb hibák maradéktalan k1javitása, kiküszöbölése a felek Íital azok

teljesítésére megszabott, jegyzókönyvben rögzitett, de legkésőbb az átadás-átvételi

eyaras napjátőI számított 15 napon belül nem történik meg. Utóbbi esetben a

késedehi tötbér színnitása az átadás-átvételi eljarás napjától kezdődik.

3.) Megrendelő jogosult érvényesíteni a késedelemi, a meghiúsulási és a hibás teljesítési

kötbér összegét meghaladó kárát is.

4.) Felek az íú'adás-átvételi eljárást követő egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást

folytatnak le' melyet a Megrendelő készít elő és aÍra aYáLlalkozőt meghívja.

XI. Záró rendelkezések:

1.) Je1en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 30612011. (XII. 23.)

Korm. rende1et, a 412011. (I' 28.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezéseit

tekintik irányadónak.

2.) Megrendelő a Kbt. 125. $ (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult' egyben köteles

j elen szeruődést felmondani.

3.) Felek kc;ztitt a szeruődés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy

beleegyezés csak írásban- építési naplóbejegyzés, a másik féIhez íntézett levél, vagy

telefax utján_ érvényes és hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az arca

irányuló },i".i, megegyezésükkel, írásban módosíthatjak a Kbt' l32. $- ával

összhangban'
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen

szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért' amelyet vis maior

okozott. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a

felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kívül esik, előre nem láthatő,

elkerülhetetlen, és amelynek megakadályozása fiiggetlen az érdekelt felek akaratától.

Vis maior bekövetkezése estén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet

haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkezett

késedelem kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél
átalakulását' felszámolását, illetve Íizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a

technológiai-szerelési eloírásokban megfogalmazottak'hoz képest kedvezőtlen, 5

napon tuli időjárást.

Szerződő felek képviseletében e|1átő személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási
szerződés aláírásához a sztikséges felhatalmazással rendelkeznek, valamint a

szeruő dé s hatáIyb alép é séhez tovább i j o gc s e l ekményre szüksé g ninc s.

Szeruődő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban

tárgyalás útjarr rendezni. Arta az esette,ha atárgyalások felek között nem vezetnek

eredményre, úgy felek a vállalkozási szerződésből szrármaző, iIIetve a teljesítés

kapcsán létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártől fiiggően kikötik az Egni
Váro si Bíró s ág, illetve az E gi Törvényszék kizár ő|ago s illetékess égét.

Mellékletek:

Jelen válla|kozási szerződés csak annak elváIaszthatatlan Észét képezó- alább felsorolt_

mellékletekkel együtt érvényes :
- 1. számumelléklet: Ajanla(tétel)i felhívás és Ajánlattételi dokumentáciő;
- 2. számímelléklet: Vállalkozó ajánlata (különösen abefuazott tételes

költségvetés);
- 3. számumelléklet: teljes műszaki tervdokumentáció(k).

Szerződő felek a 12 számozott oldalból és 1- 4. sz. mellékletekből álló építési (vállalkozási)

szerződést átolvasás és értelmezés utiín, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul

megegyezőt jóvríhagyólagcégszeníenaláírték.

Bükkábrány , 2013 . szeptember 2.

4.)

s.)

6.)
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Szilvási Építő Kft.
képviseletében

Szilv ás i Andr ós ügyv e z et ő
Vállalkozó
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