AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET
amely létrejött
egyrészről
Név:
Mezőtúr Város Önkormányzata
Székhely:
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Képviseli:
Herceg Zsolt polgármester
Törzskönyvi azonosító szám(PIR): 732703
Számlavezető pénzintézete:
OTP Bank Nyrt. 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 19.
Számlaszáma:
11745097-15408796-10480001
Adószáma:
15732705-2-16
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): 306694569
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Név:
………………
Székhely:
………………
Képviseli:
………………
Számlavezető pénzintézete:
………………
Számlaszáma:
………………
Adószáma:
………………
Cégjegyzék száma:
………………
MKIK regisztrációs szám:
………………
Naplóügyfél-jel (NÜJ):
………………
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel:
Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, a „Mezőtúr Városi
Bölcsőde Fejlesztése a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 sz. projekt keretében” tárgyban,
mely közbeszerzési eljárás tekintetében Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes
feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti
értékelési szempontok alapján a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést (továbbiakban: szerződés) a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. §-a
rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként
írják alá.
1. A szerződés tárgya
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Mezőtúr Városi Bölcsőde
Fejlesztése a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 sz. projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar
szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, a jelen szerződés mellékletét képező
dokumentációban megfogalmazott és ahhoz csatolt tervdokumentációnak, valamint e
szerződés rendelkezéseinek megfelelően.
1

1.2. A Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés]:
Részszempont
1. Ajánlati ár (nettó, Ft)
2. A teljesítésben részt vevő szakember
épületenergetikai felújítás terén szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (maximum
24 hónap)
3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási
időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap – max.
12 hónap)

Vállalkozó megajánlása
nettó ………………. Ft
………………. hónap

………………. hónap

1.3. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás dokumentumai,
amelyek közül az alábbi dokumentumok egyben a szerződés mellékletét is képezik,
abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra:
1. számú melléklet:
Ajánlattételi felhívás, esetleges módosításai
2. számú melléklet:
Ajánlati dokumentáció, esetleges módosításai
3. számú melléklet:
Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben kiadásra került)
4. számú melléklet:
Vállalkozó ajánlata
5. számú melléklet:
Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel együtt, így az
ajánlattételi dokumentációt és egyéb iratok szövegét teljes körűen megvizsgálta és
megértette, és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.
1.4.

A munkavégzést úgy kell szervezni, a felvonulási területet kialakítani, hogy a
munkaterület szomszédjai mindennapi tevékenysége során a lehető legkisebb
fennakadást okozza, valamint az építési munkaterület elkerítése során fokozott
figyelemmel kell lenni a megfelelő kerítés építésére, mely biztosítja a bejáratok
gépjárművel történő folyamatos megközelíthetőségét.

1.5.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben
meghatározott munkákat a szerződés szerinti határidőben, hiba- és hiánymentesen –
fővállalkozói felelősség mellett elvégzi.
A kivitelezés helyszíne:
5400, Mezőtúr, Zrínyi Miklós utca 3., Hrsz.: 3930
A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő öt
munkanapon belül, de legkésőbb 2018. október 1-jén.

1.6.

Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett építmény tulajdonosa.

1.7.

Megrendelő jelen szerződés finanszírozását a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033
azonosítószámú, „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című projekt keretében 100
%-ban vissza nem térítendő támogatásból kívánja megvalósítani.
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2. Teljesítési határidők
2.1.

A jelen szerződés tárgyát képező munkálatok befejezésének határideje: a vállalkozási
szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap. A Vállalkozó jogosult a
szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.

2.2.

Részteljesítési határidő: a jelen szerződés tárgyát képező munkálatok 50%-os
készültségi foka megvalósításának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított
3 hónap.

2.3.

Amennyiben a 2.1. pontban, meghatározott határidőt a Vállalkozónak (vagy a
vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív
körülmény vagy a megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében
előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, erről Vállalkozó köteles
haladéktalanul szóban, majd írásban is tájékoztatni Megrendelőt. Ezen tájékoztatás
Kbt. szerinti megfelelősége, illetve Megrendelő általi elfogadása esetében a teljesítési
határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, melyet Szerződő Felek
szerződésmódosítással dokumentálnak.

3. A Vállalkozói díj, fizetési feltételek
3.1.

A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó
……………………..,- Ft, azaz nettó …………………………………… forint
összegben állapítják meg.

3.2.

Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével jogcímen, utófinanszírozás keretében a támogatói
okiratban rögzítettek szerint áll rendelkezésre (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 sz.
projekt). A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

3.3.

A vállalkozói díj egyösszegű átalányár.
Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek,
különösen a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás kivételével – semmilyen
címen többletköltséget nem érvényesíthet.
Az átalányár igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra. A vállalkozói díj
tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint,
tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót, illetéket,
járulékot, az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák, próbaüzem a birtokba adás, a
hibajavítás költségeit, ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati
és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a
szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyainak rendeltetésszerű
használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását.
A Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem
érvényesíthet, kivételt képez a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértéke.
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3.4.

A munkaterület átadásakor Megrendelő és Vállalkozó közösen leolvassák a közmű
mérőórákat. A munkaterület átadásától a visszavételéig tartó fogyasztási időszakra eső
közműdíjakat Vállalkozó köteles kifizetni.

3.5.

Vállalkozó legfeljebb a szerződéses összeg 5 %-ának megfelelő mértékű előleg
kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján.
Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a részszámlában és a
végszámlában történik egyenlő mértékben, két részletben. Előleg lehívására a
szerződés hatálybalépésétől van lehetőség, melyet Megrendelő az igényléstől számított
15 napon belül fizet ki.

3.6.

A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 1 db részszámlát (50%-os
készültségnél) és egy végszámlát (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) fogad be.
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A
számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti
nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg.
Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkák
vonatkozásában Megrendelő a teljesítés igazolást kiállította a Kbt. 135. § (1) bekezdés
szerint. A végszámla a szerződés szerinti valamennyi munka elvégzését követően, a
vállalkozói díj fennmaradó részére nyújtható be. A Megrendelő által kiállított
teljesítési igazolás a számla szükségszerű mellékletét képezi. Megrendelő a teljesítési
igazolás kiadásakor a műszaki ellenőr véleménye alapján jár el, mely tényt Vállalkozó
tudomásul veszi.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi teljesítést, Megrendelő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a
jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek a
Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, forintban
kerülnek kiegyenlítésre:
- amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 §
(1)-(2) bekezdésében,
- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ban és 32/B §-ban foglaltak alapján,
- és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz
eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az
Megrendelő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és
(3) bekezdése az irányadó.
A számla leigazolására Herczeg Zsolt polgármester jogosult.
A teljesítési igazolások kiadását követően a Vállalkozó 15 naptári napon belül köteles
számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére benyújtani. A számlán kötelezően
szerepeltetni kell a projekt megnevezését.
A számlán feltüntetendő vevő: Mezőtúr Város Önkormányzat, 5400 Mezőtúr,
Kossuth tér 1.
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A számla benyújtása az alábbi címre történik: Mezőtúr Város Önkormányzat, 5400
Mezőtúr, Kossuth tér 1.
3.6

A szerződés tárgyát képező építési tevékenység nem engedélyköteles építési
tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak
megfelelően, a „egyenes ÁFA” szabályai szerint történik.

4. A Felek jogai és kötelezettségei
4.1.

Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel
rendelkezik, jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen
szerződésben foglalt minőségben és szavatossági kötelezettséggel elvégzi. Vállalkozó
jelen szerződés teljesítése érdekében olyan szakemberállományt köteles fenntartani,
hogy azoktól elvárható legyen a szakszerű munkavégzés.

4.2.

A Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a
vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben
teljesít. A nem szerződésszerű teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és
veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul
elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. A Vállalkozó felelős a
Szerződésben vállalt kötelezettségek teljes megvalósításáért, az alkalmazott szerelési
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más
építmények és a technológiai berendezések biztonságát, ne okozzanak kárt a
környezetben, és feleljenek meg a modern technika követelményeinek. A Vállalkozó
szavatolja, hogy bontott vagy használt anyagot nem épít be.

4.3.

A Vállalkozó építési-szerelési munkáihoz kizárólag az előírt minőségi szabványnak
megfelelő, alkalmas és kifogástalan építési célú terméket, illetve anyagot köteles
felhasználni, a munkát az elfogadott tervek szerint és szabályszerűen, a hatályos
szabványoknak megfelelően hiánytalanul elvégeztetni.

4.4.

Vállalkozó jelen szerződés teljesítésekor teljes szakmai, jogi és pénzügyi felelősséggel
tartozik, köteles a Megrendelőt annak kérésére szóban, vagy írásban mindenkor
tájékoztatni. A Vállalkozó köteles minden rendkívüli eseményt, így különösen az
esetleges káreseményt Megrendelőnek jelenteni.

4.5.

Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítésében résztvevő dolgozókat maximális gondossággal köteles kiválasztani, és
jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése során a feladatokat mindenkor
megbízható, szakmailag felkészített, a hatóságoknál bejelentett munkavállalókkal kell
ellátnia Vállalkozónak, illetőleg alvállalkozójának. Vállalkozó a különböző műszaki
feladatokat csak az arra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel
végeztetheti el. Amennyiben Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének
teljesítését Megrendelő felszólítására bizonyítani nem tudja, az szerződésszegésnek
minősül, és jogot biztosít Megrendelőnek, hogy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja.

4.6.

A Vállalkozó fő kötelezettsége az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
felsorolt feladatok elvégzése, az igénybeveendő alvállalkozók munkájának az
összehangolása, velük a szerződések megkötése.
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4.7.

Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése
(felelős műszaki vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az
építésügyi hatóság felé stb.), Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek
elmaradásából fakadó bírságokért teljes felelősséget vállal, azokért helytáll.

4.8.

Vállalkozó köteles a bölcsődei épület homlokzatának színezéséről egyeztetni Mezőtúr
város főépítészével, a Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr közreműködésével.

4.9.

A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött
szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is
fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.

4.10. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele
és e szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése.
4.11. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni.
4.12. A Vállalkozó feladata az 1. pontban meghatározottakon túl az egyéb hatósági
engedélyek megszerzésében való közreműködés.
4.13. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvétel
napjáig e-építési naplót vezetni, a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti formában
és tartalommal.
4.14. A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül
attól, hogy azok mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát képező
létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához
szükségesek.
4.15. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok,
eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges
minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. A
Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak,
gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
4.16. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel
napjáig a létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített
és beépítendő anyagok, készülékek, berendezések, gépek stb.) őrzéséről és
védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a
munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az
átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a
munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi
előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a
Vállalkozót terhelik.
4.17. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára az eljárást megindító felhívásban
előírt mértékű és terjedelmű, jelen projektre is kiterjedő teljes körű építési-szerelési
tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni. A kötvény a szerződés
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mellékletét képezi (5. sz. melléklet).
4.18. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal
kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 8 (nyolc)
munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja.
4.19. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt
minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
4.20. Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok –
engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – szakszerű kezelésére, elszállítására,
elszállíttatására.
4.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a
jelen Szerződés teljesítése kapcsán bármilyen módon szennyeződnek, a szennyeződést
annak felmerülését követően haladéktalanul eltávolítja a saját költségén. Az ennek
elmulasztásából eredő összes kárért, beleértve különösen a bírságot, a Vállalkozó a
felelős és azt köteles megtéríteni a Megrendelőnek/ kiszabó hatóságnak a határozatban
előírt határidőn belül. A Vállalkozó köteles a munkája során kinyert-kibontott
anyagokról kimutatást készíteni.
4.22. Vállalkozó kijelenti, hogy közreműködik a működési engedély módosítására
vonatkozó eljárásban és közműszolgáltatói átadásokban és beszerzi a
hozzájárulásokat, engedélyeket.
4.23. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek,
felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét
képezi. Vállalkozó úgy köteles az eszközeit és az anyagait tárolni, hogy azok a már
megépített szerkezetben, vagy más vállalkozók és/vagy a Megrendelő anyagaiban,
eszközeiben, illetve más vagyontárgyaiban kárt ne okozzanak.
4.24. A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a
mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). Többletmunka végzése esetén a Vállalkozót további díjazás nem illeti
meg.
4.25. Ütemterv:
Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépését követő 2 munkanapon belül indikatív
jellegű, heti bontású sávos pénzügyi és műszaki ütemtervet bocsát a Megrendelő
rendelkezésére, amely tervek indikatív jellegűek, azonban az abban foglaltaktól való
eltérést Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen egyeztetni.
4.26. A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles a kivitelezés
helyszínén és egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a szerződés teljesítésének
kezdő időpontjától – érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős
műszaki vezetőket bevonni a teljesítésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.)
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Korm. rendelet előírásainak. A felelős műszaki vezetők megkívánt szakmagyakorlási
jogosultsága:
Vállalkozó felelős műszaki vezetői:
Felelős műszaki vezető MV-É szakterület: …………………………….
Felelős műszaki vezető MV-ÉG szakterület:…………………………..
Felelős műszaki vezető MV-ÉV szakterület:……………………………..
Ezenkívül Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a kivitelezést kísérje végig
rehabilitációs szakmérnök.
5.

A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében

5.1

A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelemfelhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a
szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége
különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az
anyagbeszerzés akadályaira, a pótmunkák elvégzésének szükségességére; a
Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével
kapcsolatos körülmények, valamint a szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák
elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében
mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett
kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható
intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett
károk enyhítése érdekében.

5.2

A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel
kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e
meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet
haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás
az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetői:
Név:
…………………..
Cím:
…………………..
Telefon: …………………..
Fax:
…………………..
E-mail:
…………………..
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
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A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és építési napló
vezetése esetén az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő
részéről a következők:
Név: Deákné Bozsó Tünde
Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: 0656/551-924
Fax:
E-mail: tdeakne@mezotur.hu
A Megrendelő építési műszaki ellenőre:
Név: Illés Laura
Cím: 1163 Budapest, Gyémánt utca 16. 1.em.1.
Telefon: 0630/995-3602
Fax:
E-mail: illeslaura74@gmail.com
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés
mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján
benyújtott számla leigazolására, az e-építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére,
a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő
cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az
építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a
Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat
megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos
átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
5.3.

A Vállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a
munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb
2018. október 1-jéig Vállalkozónak átadni. A Megrendelő késedelmének idejével a
Vállalkozót terhelő valamennyi teljesítési határidő meghosszabbodik.
A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a
munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a műszaki átadásátvétel sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása
során is.

5.4.

A Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés
bármely szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni
arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen
értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra
kerülne, továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére
kerül sor.

5.5.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő
tartalommal e-építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre
rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, illetve az 5.2. pont szerinti
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utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra
csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban
igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a
Vállalkozót terheli.
5.6.

A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében,
valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés
megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához
elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a
Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként
írásban érvényes.

5.7.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó
nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alponja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.8.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

5.9.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-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)
alpontjában meghatározott feltétel
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

5.10. Az 5.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
5.11. Vállalkozó köteles az általa megajánlott, az értékelési szempontok 2. rész-szempontja
szerint értékelt szakember szerződés teljesítésében történő részvételét a szerződés
teljesítésének ideje alatt biztosítani. Az értékelési szempontok 2. rész-szempontja
szerint értékelt szakember neve: ……………………..
6.

Műszaki átadás-átvétel

6.1.

A jelen szerződés szerinti munkák teljesítését Vállalkozó írásban, készre jelentés
formájában közli Megrendelővel. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadásátvételi eljárást folytatnak le.

6.2.

Az átadás-átvételi eljárás célja az, hogy Megrendelő meggyőződjön arról, hogy
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező és átadás-átvétellel érintett munkát a
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terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen készítette-e el.
6.3.

Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési
határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap (a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk. 6:247. § (2)
bekezdés.)

6.4.

A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 nappal korábban
köteles a Megrendelőt értesíteni. A hatóságok jelenlétének biztosítása Vállalkozó
feladata. A műszaki átadás-átvétel eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett
mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő
által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási
határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást
határidőre nem teljesíti). Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb
10 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten
készre jelenti. Megrendelő ettől a Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is
meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a jelen 6. pont rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és
Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A
jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek
lehetnek, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben meghatározott tényeket.

6.5.

Megrendelő a szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő teljesítést veszi át
rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas állapotban. A Megrendelő nem
tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt,
amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Vállalkozó azonban ebben
az esetben sem mentesül a kijavítás kötelezettsége alól.

6.6.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére
átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi
igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.),
valamint az elkészült épületre vonatkozó épületenergetikai tanúsítványt. A munkák
műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után
fejeződhet be.

6.7.

Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő által tűzött póthatáridő ellenére
Megrendelő, a késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül
jogosult.

6.8.

A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati
eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a
Vállalkozót meghívja.

7.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1.

A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési
véghatáridő esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított
– ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,2 %-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme
meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását
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bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség
nélkül. Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni
minden olyan dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal
kapcsolatban készült. A Vállalkozó a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése
nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan
okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő
kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti
- áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért követelhet.

7.2.

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli
kárának megtérítési kötelezettségét.
7.3.

A kötbér lejárt követelésnek minősül. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére
kötbérértesítőt küldeni, mely alapján Vállalkozó köteles a kötbér összegét 10
munkanapon belül átutalással Megrendelő részére megfizetni.

7.4.

Vállalkozó teljes körű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama a sikeres műszaki
átadás-átvétel lezárásának napjától számítottan 12 hónap + ……….. hónap
(Vállalkozó vállalása szerint), összesen ……….. hónap.
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése
esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.

7.5.

A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági
kötelezettségeket vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadásátvételi eljárás napját követő nap.

8.

Egyéb rendelkezések

8.1

A jelen szerződés megszűnésének esetei:
mindkét fél szerződésszerű teljesítésével
Felek általi közös megegyezés útján
Felek azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést, ha a másik Fél a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy egyéb
súlyos szerződésszegést követ el (különösen de nem kizárólagosan a jelen
Szerződésben rögzített esetekben.)
- elállási jog gyakorlása esetén.
-

8.2. A Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött
értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki
történő kézbesítéskor áll be.
8.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a Felek
által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
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8.4

Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait.
Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt.
Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló adatai alapján ellenőrzi,
hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt.
A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe,
Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül
nem merült volna fel.

8.5

E szerződést a Felek törvényes szervezeti képviselői csak írásban módosíthatják a Kbt.
141. §-ának figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása esetén. Nem
minősül azonban szerződésmódosításnak a felek adataiban bekövetkezett változások,
amelyeket kötelesek egymás felé a szerződésben előírt módon írásban jelezni a változást
követően azonnal.

8.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti
titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását
jogszabály vagy a támogatási okirat vagy a pályázati útmutató előírása nem teszi
lehetővé.
Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdése szerint
információk nyilvánosságra hozatala nem korlátozható.
8.7. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a Felek esetleges
szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
8.8. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett
eredményre. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30
(harminc) napon belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek az e szerződésből eredő
jogvitáik eldöntésére a pertárgy értékétől függően Megrendelő székhelye szerinti,
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.9. Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama
lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék,
az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által
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kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV.
törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezeti, a Magyar Államkincstár, az Irányító
Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes
ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez
kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok,
bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését.
8.10. Felek rögzítik, hogy a tárgyi projekt (TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 sz. projekt) tekintetében Megrendelő
támogatási szerződés módosítási kérelmet kíván nyújtott be a projekt megvalósítási
határideje tekintetében. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a
támogatási szerződés módosítási kérelem elfogadása esetén a támogatási szerződés
módosítás a Megrendelő és a Támogató között megkötésre kerül, és erről a Megrendelő
a Vállalkozót írásban értesíti (Megrendelő a támogatási szerződés módosítás megkötését
követőn 3 napon belül köteles a Vállalkozót a támogatási szerződés módosításáról
értesíteni). Felek megállapodnak abban, hogy a támogatási szerződés módosítási
kérelem el nem fogadása, vagy részleges elfogadása (amelyet követően a jelen
közbeszerzési eljárás szerinti műszaki tartalom vagy annak egy része nem lesz
finanszírozható a projekt keretében) esetén a jelen szerződés nem lép hatályba.
8.11. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek
a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
8.12. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát,
továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között
ellentmondás nem áll fenn.
8.13. Vállalkozó
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
/képviselői,
akként
nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 6 eredeti, egymással
mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a
Vállalkozót illet meg.

Kelt Mezőtúr, 2018. ................
………………………………..
Megrendelő
Herczeg Zsolt
Polgármester

Kelt Mezőtúr, 2018. ……………………
…………………………….
Vállalkozó
……………….
Ügyvezető
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