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mint Megrendelő - továbbiakban Megrendelő, együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1)
bekezdésének b) pontja és a 122/ A§ alapján közbeszerzési eljárást folytatott le "Református templom
templomhajó feletti tetőszerkezetének a felújítása" tárgyban. A Vállalkozó, aki ajánlattevőként részt vett az
eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bíráló bizottság javaslata alapján és a Megrendelő döntése
szerint ezen eljárásban nyertes ajánlattevőként került kihirdetésre.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő a 2014. április 30-án megindított közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesétől, a
Vállalkozótól megrendeli, Vállalkozó pedig Megrendelő részére vállalja a 4244 Újfehértó,
Petőfi Sándor utca 47. szám alatti 273. hrsz-ú ingatlanon tervezett építési munkák
(református templom templomhajó feletti tetőszerkezetének a felújítása) kivitelezését a
vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációkhoz kapcsolódó jogerős és
végrehajtható, SZ-100/00286-4/2013 ügyiratszámú építési engedély-határozatban, valamint
egyúttal a közbeszerzési dokumentációban kiadott kiviteli szintű tervdokumentációban
meghatározott műszaki tartalom maradéktalan megvalósítása mellett. A szerződés teljesítése
során Vállalkozó a közbeszerzési dokumentációban. a mellékelt műszaki tervekben
meghatározott műszaki tartalom és az előírt minőségi követelmények szerint vállalja a
kivitelezést. Vállalkozó az ajánlatát az építés helyszínének és körülményeinek ismerete alapján
nyújtotta be.

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges teljes
dokumentációt és engedélyeket a szerződés aláírásával egyidejűleg átvette és megismerte.

2.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban jelen szerződés
aláírását követő 8 napon belül átadni, a Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni. A
munkaterület átadását Építési naplóban vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkavégzésre
alkalmas munkaterület át nem vétele - illetve nyilatkozat nem tétele - a teljesítés
megtagadásának minősül.

2. Munkaterület átadása, határidők, teljesítés:

2.2. Az átadott munkaterületen Vállalkozó kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt
köteles gondoskodni a munkavégzésévei összefüggő munkavédelmi előírások maradéktalan
betartásáról, a vagyon- és tűzvédelemről, valamint arról, hogy a környezet legkisebb zavarása
nélkül végezze a munkát.
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2.3. Vállalkozó az 1. pontban részletezett munkálatokat befejezi legkésőbb 2014. augusztus hó 31.
napjáig.

2.4. Határidőre teljesít a Vállalkozó, ha a 2.3. pontban megjelölt határidőre a műszaki átadás-átvétel
is hiány mentes en megvalósul. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételt a jelen
Szerződésben meghatározott teljesítési határidőre kell Vállalkozónak sikeresen teljesíteni.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidő lejártát megelőzően az átadás-átvételi eljárást
megkezdi és azt a Megrendelő általi igazolással az előírt határidőben hibátlanul és
hiánymentesen befejezi, a beruházást határidőben teljesítettnek kell tekinteni.

2.5. A teljesítést, illetve a számlák kifizethetőségét a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr
igazolja.

2.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a megállapított befejezési határidővel
késedelembe esik. Vállalkozó késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított
késedelmi kötbért köteles fizetni.

2.7. A Vállalkozó határidő előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 3 nappal
írásban köteles értesíteni.

3. A teljesítés helye:

3.1. 4244 Újfehértó, Petőfi Sándor utca 47. 273. hrsz-ú ingatlan.

4. Műszaki átadás-átvétel:

4.1. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kezdeményezni oly módon, hogy a
szerződött munkák megvalósítását az átadás-átvételi eljárást megelőző 15 nappal korábban
Vállalkozó készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és a Vállalkozó által megjelölt
időpontra történő kitűzése a Megrendelő feladata, amennyiben Megrendelő és a műszaki
ellenőr a munkák készre való jelentését megalapozottnak tekinti. A Megrendelő gondoskodik
valamennyi érdekelt hatóság, szakhatóság. üzemeltető meghívásáról.

4.2. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.

4.3. A teljesítések megtörténtét együttesen a munka műszaki tartalma és minősége alapján kell
elbírálni.

4.4. Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 191/2009.
(IX.1S.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat,
tanúsítványokat, és útmutatókat. illetőleg minden olyan egyéb dokumentumot, amelyek a
hatosági engedélyek kiadásához szükségesek.

4.5. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás Vállalkozó által megj~lölt időpontban történt
megkezdésekor a Megrendelő megállapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a műszaki átadás-
átvételi eljárás lefolytatására (különösen a jelen pontban felsorolt dokumentumok
bármelyikének hiánya, vagy a rendeltetésszerű használatot egyébként akadályozó hibák,
hiányosságok esetén), a Megrendelő meghiúsíthatja az eljárást, és felszólíthatja a Vállalkozót
megfelelő új átadási időpont megjelölésére. Ezt a helyszinen felvett jegyzőkönyvben kell
rögzíteni a hibák, hiányosságok tételes felsorolásával.
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4.6. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat,
hiányosságokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve
a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű
használatot.



4.7. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb
nem lehet. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat,
hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén javítani, pótolni.

4.8. Vállalkozó jelen szerződésen alapuló építési kötelezettségeinek lezárásaként felek záró átadási-
átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely jegyzőkönyv aláírásával Megrendelő igazolja
Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. Záró jegyzőkönyv csak a műszaki ellenőr hiba- és
hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában zárható le.

5. VálIalkozói díj, fizetési feltételek:

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített munkák elvégzését a
Vállalkozó a jogerős és végrehajtható építési engedélyben, a kiviteli szintű
tervdokumentációban meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és a vállalt határidőre
nettó 27.532.710,-Ft, azaz nettó Huszonhétmillió-ötszázharminckettőezer-hétszáztíz forint,
vagyis az ajánlatában foglaltakkal azonos összegben átalányáron vállalja. A vállalkozói díj a
teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált átalányár, amely a megvalósítás valamennyi
költségét tartalmazza, és 1. osztályú minőség teljesítésére vonatkozik. Vállalkozó kijelenti, hogy
az ajánlatában a vállalási árát úgy adta meg, hogy a munka tárgyának eredményfelelős
kivitelezését garantálni tudja.

5.2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVlI.törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt kötelezettség alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban kifejezetten felhívta
az ajánlattevők figyelmet, és egyben nyilatkozott is, hogy jelen szerződés tárgyát képező
beruházás a fordított adózás hatálya alá esik. Ennek megfelelően Vállalkozó a benyújtásra
kerülő számláin áthárított általános forgalmi adót (áfá-t) nem tüntethet fel, ugyanis az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-a alapján az áfa megfizetésére a
Megrendelő a kötelezett.

5.3. A vállalkozói díj megállapítása tételes költségvetés alapján történt. Vállalkozó az ár
kialakításakor szakvállalattói elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésére bocsátott
pályázati anyagot (közbeszerzési dokumentáció, jogerős építési engedély, engedélyezési- és
kiviteli tervdokumentáció).

5.4. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerzödés tárgyát
képezik. A vállalkozói díj tartalmazza az 1.1 pontban meghatározott építési munkák által
létrejött tetőzet rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok, valamint a
szakhatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Pótmunka csak a
szerződés módosítása alapján végezhető. Pótmunka esetén csak az Ajánlatban alkalmazott
egységárakat és munkadíjakat lehet figyelembe venni. Szerződő felek megállapodnak abban is,
hogy időközi árváltozásokat nem érvényesítenek.

5.5. Ajánlattevő részszámlázásra jogosult. A részszámlák benyújtása és kifizetése a kivitelezés
készültsegí fokához kötődik. Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
biztosít lehetőséget. Az 1. részszámla benyújtására a műszaki ellenőr által igazolt 25%-os
készültség elérését követően, a II. részszámla benyújtására a műszaki ellenőr által igazolt 70%-
os készültség elérését követően nyílik lehetőség. A végszámla a teljes kivitelezés befejezése, és
hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában
meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, és útmutatók ajánlatkérőként
szerződő fél részére törtértő hiánytalan átadása után nyújtható be. A számla benyújtásának
feltétele minden esetben a szerződés szerint kiadott teljesítésigazolás.
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5.6. Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
cégszerűen aláírt számláját a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását
követően állítja ki, és azzal együtt nyújtja be Megrendelőnek.

5.7. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete elnyert európai uniós
támogatásként rendelkezésére áll.



5.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a (rész)teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett feladatok
ellentételezésére ,benyújtott számlák nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból, a EAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számú projekt költségvetése terhére ún.
"szállítói finanszírozás" keretében a kifizetésre köteles szervezet által közvetlenül a
Vállalkozó nak kerülnek kifizetésre.

5.9. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 8 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az
esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

5.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 130.§ (4) bekezdése szerint a vállalkozói díjat a
kifizetésre köteles szervezet az igazolt teljesítést követően kiállított számlák alapján közvetlenül
a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással teljesíti. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá,
hogy a kifizetésre köteles szervezet a Megrendelőt, mint Kedvezményezettet a kifizetési
kérelem hiánypótlására szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybevett
időtartam nem számít bele.

5.11. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése során a számlák kiállításával
kapcsolatosan az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

5.12. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.

5.13. Vállalkozó a bankszámlaszámában törtértő változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

5.14. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik, így annak 57/ A §-a alapján szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a Megrendelő a szerződésben köteles biztosítani a Vállalkozó részére a szerződés
elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőséget.

5.15. Ha a Vállalkozó az ajánlattétel során úgy nyilatkozik, hogy igényt tart az 5.14. pont szerinti
előlegre. az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (1. 28.) Korm. rendelet 57/ A § -ban
foglaltak szerint, illetve az államháztartás ról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 77. § (la) bekezdése szerint kerül sor. Az előleg kifizetése - erre vonatkozó
igényesetén - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint történik.

5.16. Előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének
10%-át meghaladja - Vállalkozónak az előlegbekérő benyújtásával egy időben előleg-
visszafizetési biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania.

5.17. Amennyiben az 5.15. pont alapján előleg kifizetésére kerül sor, abban az esetben a 4/2011. (1.28.)
Korm. rendelet 57/ A§ (3) bekezdése alapján Vállalkozó köteles a jelen szerződés elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözete összegének megfelelő mértékű, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. A Vállalkozó cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása. vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói
előleg biztosítékaként.
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5.18. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető bármelyik, a
4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/ A. § (3) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában
vagy a Kbt. 126.§ (6)bekezdés a) pontban meghatározott formában.

5.19. Vállalkozó az előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlátél köteles visszafizetni oly
módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének
megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül,
azonban a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-átmeghaladó összegű előleg igénylése
esetén az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely
előleg-rész a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (la) bekezdésére figyelemmel mentesített
volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

5.20. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő, valamint a
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet a kivitelezés ellenértékét a 306/2011.
(XII.23.)Korm. rendelet 14.§rendelkezései szerint köteles átutalással teljesíteni.

5.21. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/ A.§
rendelkezéseinek figyelembe vételévei teljesíti.

5.22. A vállalkozói díj magyar forintban kerül kifizetésre.

5.23. Vállalkozó nem számolhatja fel a tervdokumentációban szereplő valamely munka végleges
elmaradása esetén az e munkára eső vállalkozói díjat. Az elmaradó munkák elszámolásának
alapbizonylata abeárazott ajánlati költségvetés, valamint az építési napló vagy a felek
képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása.

5.24. Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi számlát ellenőrzi, és a kézhezvételtől számított 7
napon belül igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét
nem igazolja, akkor a Vállalkozó haladéktalanul köteles új számlát kiállítani.

5.25. Ha a Megrendelő nem a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a szerződéstől eláll vagy a
munkavégzést felfüggeszti, köteles az ezen időpontig elvégzett munkák tételes felmérésére, és
az annak alapján benyújtott Vállalkozói számla kiegyenlítésére.

5.26. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a számláját a jelen szerződés alapján
számított késedelmi kötbér összegével csökkentett összeggel köteles benyújtani.

6. Szerződésszegés:

6.1. A késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó neki felróhatóan elmulasztaná, hogy a szerzödés szerinti
építési munkák megvalósításat a szerződés 2.3. pontjában rögzített véghatáridőre befejezze,
akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a szerződés szerinti nettó vállalkozói
díj, mint vetítési alap 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után,
amely eltelik az előírt teljesítési véghatáridő és az építési munkákat teljes körűen lezáró
teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A késedelmi kötbér teljes összege
nem haladhatja meg a késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 5 %-át.

6.2. Amennyiben a Megrendelő a szerződött munkák átvételét a rendeltetésszerű használatot
akadályozo hibák miatt tagadja meg, a Vállalkozó késedelme bekövetkezik, és a késedelmi
kötbér a teljesítési véghatáridő napjától esedékessé válik.

6.3. A kötbérfizetési kötelezettséget a Megrendelő által esetlegesen megjelölt póthatáridő kitűzése
nem érinti.

6.4. Meghiúsulasi kötbér: A szerződés teljesítésének Vállalkozó általi jogos ok nélküli megtagadása,
a Vállalkozó érdekkörében felmerülő meghiúsulása esetén a Megrendelőt a szerződés 5.1.
pontja szerinti nettó egyösszegű vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási
kötbér illeti meg.

Oldal: 5/11



7. Szavatosság, kötelező alkalmassági idő, jótállás:

7.1. Vállalkozót az általa jelen szerződés keretében teljesített kivitelezési munkák tárgyában
jogszabályon alapuló szavatosság terheli. A szavatosság keretében Vállalkozó felelősséget vállal
a kivitelezett munkák, azok tartozékainak és felszereléseinek rendeltetésszerű és biztonságos
használa tra alkalmas volta tekintetében, a szavatosság időtartama jogszabály, hatósági előírás
vagy szabvány eltérő rendelkezésének hiányában a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásától számított 36 hónap.

7.2. Vállalkozó a vonatkozó rendeletekben foglalt kötelező alkalmassági időt vállal. A kötelező
alkalmassági időre vonatkozóan felek a 97/2014. (III.25.) Korm. rendelet előírásait tekintik
mértékadónak.
Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles
írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a
felelős. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a
Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

7.3. A jótállásra vonatkozóan felek a Polgári törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) vonatkozó paragrafusait tartják irányadónak. Vállalkozó a munkákra a
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 36 hónap teljes körű jótállást vállal.
Vállalkozó a vonatkozó jogszabályban meghatározott terjedelemben teljes körű jótállási
kötelezettséget vállal az általa jelen szerződés keretében teljesített kivitelezési munkák
tárgyában, mind az elvégzett munka, mind az általa felhasznált anyagok tekintetében.
Vállalkozó a 181/2003. (XI.5.) Korm. rend. rendelkezéseire is tekintettel vállalja, hogy jótállási
jegyet állít ki a rendeletben foglaltak szerint.

7.4. Felek a műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva a jótállás idejéig évente utó-felülvizsgálati
eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő
készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívást az eljárás megkezdés ének napját
megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve a Megrendelő által összeállított
hibajegyzéket is. Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel,
amelyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos
nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok
pótlására vállalt határidőt. Megrendelő, ha szükségesnek ítéli, egy éven belül többször is
összehívhatja az utó-felülvizsgálati eljárást.

7.5. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítésseI összefüggő
munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 15
napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésévei - a munkát a Vállalkozó
terhére mással is elvégeztetni.

7.6. A jótállási időszak végén a felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat
jegyzőkönyvben rögzítik.

8.1. A felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:
Megrendelő helyszíni képviselője:
Név: Baraesi István református lelkész
Tel/Fax: +36 (42) 290-036

8. Vállalkozói, megrendelői kapcsolattartás:

Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: Báthory Sándor
Tel/Fax: +36 (52) 530-660
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Vállalkozó helyszíni képviselője:
Név: Varga Ervin
Tel/Fax: +36 (30)925 9729

A kivitelezés felelős műszaki vezetője:
Név: Szatmári István
Tel/Fax: +36 (70)322 6967

8.2. Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a
munka ütemezés szerinti végzését akadályozza. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden
olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a munkavégzés eredményességét vagy
kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó
felelős.

8.3. Megrendelő vállalja, hogy a nyilatkozattételre és döntéshozatalra feljogosított munkatársával
vesz részt a Vállalkozó által előre megjelölt tárgyú kooperációs megbeszéléseken.

8.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára biztosítani, hogy bármely időpontban az ellenőrzési
jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés
helyszínét, az anyagok minöségét,

9. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

9.1. Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt műszaki ellenőrt biztosít, és a Vállalkozó által
vezetett Építési Naplót folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi a műszaki ellenőrön
keresztül.

9.2. Megrendelő a kivitelezés ideje alatt térítésmentesen köteles biztosítani Vállalkozó részére a
kivitelezési munkákhoz szükséges elektromos energiát ésvízszükségletet.

9.3. Megrendelő fenntartja a jogát arra, hogy a szerződés egyes szakaszainak munkálatait az
időjárás vagy egyéb előre nem látható ok bekövetkezésekor, illetve annak veszélye esetén
végleg vagy időlegesen leállithassa a munkálatokat, illetve az akadályok elhárítása után a
munkálatok folytatására engedélyt adhasson. Az időleges leállítás, akadályelhárítás esetén a
szerzödés teljesítésének időtartama ezzel az új időtartalommal automatikusan
meghosszabbodik. A munkálatok leállítását, újraindítását az építési naplóban dokumentálni
kell.

10. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

10.1. Vállalkozó a jelen Szerzödésben vállalt kötelezettségeit az építési beruházások területén jelentős
gyakorlattal rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, a kiírásban
meghatározott, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra
alkalmas minőségben és a magyar szabványok szerint 1. osztályú mínöségben a vállalt
határidőre teljesíti. Biztosítja, hogy az általa felhasznált építő- és szerelési anyagok minősége is
feleljen meg a fentieknek. Az import anyagok esetében pedig a származási országban érvényes,
ott is 1. osztályú minősítésüket biztosító szabványoknak, előírásoknak, de azok az előírások nem
lehetnek gyengébbek, mint a magyarországi 1. osztályú minősítés követelményei. A vállalkozói
minőségtanúsítást Vállalkozó az érvényes jogszabály alapján köteles biztosítani.

10.2. II. osztályú vagy ettől alacsonyabb minőségben törtértö teljesítés alkalmatlan szolgáltatásnak
minősül, a Vállalkozó a munka újbóli elvégzésére kötelezhető.

10.3. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során kizárólag az építésügyi hatóságok által elfogadott
anyagokat, eljárásokat alkalmazhat. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a beruházás
megvalósítása során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a magyar jogszabályoknak
ésszabványoknak.
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10.4. Vállalkozó szavatol és helytáll azért, hogy a beruházás teljesítése során általa elvégzendő
valamennyi munkálat nem ütközik jogszabályba és megfelel a hatósági engedélyezés
feltételeinek.

10.5. Vállalkozó kötelezettsége a beruházás során a hatósági előírások maradéktalan betartása.

10.6. Vállalkozó a kivitelezés közben köteles a beépítendő anyagok beépítéseit megelőzően az
anyagok minőségtanúsító dokumentumait a műszaki ellenőrnek átadni, valamint a műszaki
átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a Megrendelő részére szintén átadni a beépített
anyagok minőségtanúsító dokumentumait. Felek megegyezően rögzítik, hogy figyelemmel az
üzembe helyezés és használatbavétel feltételeinek biztosításához fűzödő alapvető megrendelői
érdekre, Megrendelő a vállalkozói teljesítés átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a
Vállalkozó az e pontban felsorolt valamennyi iratot és dokumentumot rendelkezésre nem
bocsátja.

10.7. Vállalkozó legjobb tudása szerint és legnagyobb körültekintéssel végzi és irányítja a munkát.
Kizárólag a Vállalkozó felelős az általa vagy az alvállalkozói által alkalmazott valamennyi
építési eszközért, módszerért, technikáért, technológiai sorrendért és eljárásért, az építési
anyagok minőségéért és mennyiségéért, valamint a beruházás minden részletének jelen
szerződés szerinti teljesítéséért.

10.8. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, amelyek a
szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen hibára vezethetők
vissza. Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak kijavításával vagy a hátralevő munkák
befejezésével, a Megrendelő jogosult a Vállalkozási szerződést azonnal felmondani, jogosult
továbbá a Vállalkozó költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér érvényesítésére és a
szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására.

10.9. A munkaterület átadását követően Vállalkozó gondoskodik a munkaterület állagmegóvásáról.

10.10. A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a munkákra vonatkozó szakszerű
utasítását, továbbá a munkák teljes vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseit is.

10.11. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő vagy a megbízott műszaki ellenőr előzetes írásbeli
engedélye, illetve hozzájárulása esetén jogosult a szerződött műszaki tartalomhoz képest a
kivitelezési munkát eltérőert végezni.

10.12. Vállalkozó végrehajtja az anyagmozgatási és takarítási feladatokat. Vállalkozó gondoskodik a
bontási hulladék, egyéb szemét folyamatos elszállításáról, és az építési területen kívül tőrtértő. a
hatosági előírásoknak megfelelő lerakásáról.

10.13. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló
területek, és egyéb melléklétesítmények kialakításáról, valamint a munkavégzés befejezését
követöen ezek elbontásáról és elszállításáról. A Vállalkozó köteles gondoskodni továbbá az
építési munkálatokhoz szükséges valamennyi technikai jellegű segédszerkezet telepítéséről,
helyszínen tartásáról, mozgatásáról, és a munkavégzés befejezésekor szintén a munka területről
történő eltávolításáról.

10.14. Vállalkozó a kibontásra került haszonanyagokat a Megrendelő által - a létesítmény területén -
kijelölt helyre szállítja, és ezeket jegyzőkönyvileg a Megrendelőnek átadja.

11. Alvállalkozó igénybevétele:

11.1. A munka kivitelezése során az alvállalkozókkal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban, és
tevékenységükért kizárólagosan felel. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes
egészében másra nem ruházhatja át, a munkák egyes részeit az ajánlataban meghatározottak
szerint adhatja ki alvállalkozásba. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén a műszaki
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ellenőr felszólíthatja a Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Amennyiben az három
napon belül nem történik meg, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú
felbontására.

12. Építési napló vezetése:

12.1. Vállalkozó az 1. pontban rögzített építési munkák teljes időtartama alatt elektronikus építési
naplót (továbbiakban: napló) köteles vezetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, amely
kapcsán Megrendelő a www.e.epites.hu/OENY felhasználásával belép az OENY-be, és
készenlétbe helyezi az e-építési naplót a szerepkör kiosztás ával, és az e-főnapló megnyitásával.
Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban
feltüntetni a napló megnyitásakor. A napló ban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb.
bejegyzésére kizárólag a naplóban megnevezett személyek jogosultak. A napló megnyitása
utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni kell.

12.2. A naplóban minden olyan feltétel és állapot kerüljön rögzítésre, mely a szerződés szerinti
munkák megvalósításávaI kapcsolatos.

12.3. Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (kivitelezés során előre
nem látható akadály, vagy feltételek fennállása) a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges
intézkedések megtételére felhívni. Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a
naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (pl. telefax on) - Megrendelővel közölni és
ezt a naplóba bejegyezni.

12.4. A naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell zárni és a záró
bejegyzést a feleknek alá kell írnia.

12.5. Tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő képviselőjének a jóváhagyásával
alkalmazha t.

13. A munkaterület és egyéb rendelkezések [munka-, baleset-, túz- és környezetvédelem):

13.1. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy Megrendelőnél tájékozódjon az esetleges
helyszíni veszélyforrásokról. és munkáját ezek figyelembevételével végezze. A munkavégzés
során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről, a
tűz- és kármegelőzésről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

13.2. Vállalkozó az általa átvett területen vállalja: a munkavédelmi, biztonságtechnikai és
tűzrendészeti szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb rendeletek, szabályok
betartását és az azokkal kapcsolatos további felelősséget is.

13.3. Vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat.

13.4. Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssei rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy amennyiben olyan személlyel is dolgoztat, aki nem rendelkezik munkavállalási
engedéllyel, illetve nem magyar állampolgár, úgy az ebből eredő esetleges következményeket
(bírság, építkezés hatósági leállítása, stb.) teljes körűen viselni köteles, beleértve a határidők be
nem tartásahoz fűződö szerződéses következményeket is.

13.5. Vállalkozó a környezet- és természetvédelemre vonatkozó előírásokat köteles betartani, a
környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka befejezése után az építési területen
környezetidegen anyag nem maradhat.

13.6. A Vállalkozó tevékenységévei összefüggő, a szerződés időtartama alatt bekövetkező károkra a
Megrendelő a felelősségét teljes mértékben kizárja,
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13.7. Vállalkozó vállalja, hogya munkák megkezdése előtt - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
- a munkákra vonatkozóan építés-szerelési biztosítást köt, melyet a szerződés aláírásakor
bemutat a Megrendelő részére. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül, mely alapján a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

14. Minőség:

14.1. Vállalkozó a minőségtanúsítást a kötelező Nemzeti Szabályok alapján köteles biztosítani.

14.2. Vállalkozónak be kell tartani az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült munka
minőségi tanúsításánál a Nemzeti Szabványokban, az építésfelügyeleti tevékenységről szóló
Korm. rendeletben, továbbá az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált
feltételek megállapításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet és a
275/2013. (VII.16) Korm. rendelet szerinti műszaki követelményeinek, megfelelőség
igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait.

15. A szerződésszegés jogkövetkezményei:

15.1. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt
kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az Építési Naplóba történő bejegyzéssel,
vagy erre a pontra hivatkozással feljegyzésben köteles rögzíteni, és határidő kitűzésével felhívni
Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére.

15.2. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható
lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést.

15.3. Ha a Vállalkozót csőd-, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a
Megrendelő írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Vállalkozó
fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át
kell adnia.

15.4. Amennyiben a végső átadás-átvétel befejezéséig olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek
szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagok felhasználására vezethetők
vissza, ezen hiányosságokat Vállalkozó Megrendelő felszólítására köteles haladéktalanul és
térítésmentesen kijavítani. Amennyiben a Megrendelő által megadott határidőig Vállalkozó
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az adott munkát mással
elvégeztetni, és ennek igazolt költségét Vállalkozóra terhelni, nevezetesen a vállalkozói díjból
levonni. Amennyiben ezen hibajavítás a Vállalkozó teljesítési késedelmét eredményezi,
Vállalkozó nem hivatkozhat ezen okra késedelmének kimentésére.

16. A szerződés módosítása:

16.1. A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

16.1.1. a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességet lehetővé
tették volna; vagy

16.1.2. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára változtatja meg; vagy
16.1.3. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez

képest új elemre terjeszti ki. [Kbt.132.§(1)bekezdése].

16.2. A 16.1.1.pontban foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan
körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést követöen - a szerződéskötéskor
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előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha
a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban
az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, a Megrendelő köteles az
eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.
[Kbt. 132.§ (2) bekezdése].

16.3. A 16.1.2. pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó
növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a
Vállalkozó javára megváltoztatja. [Kbt. 132.§ (3) bekezdése].

17. Titoktartás:

17.1. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a részére hozzáférhetővé tett bizalmas
információkat mindenkor a célhoz kötöttség és üzleti tisztesség elvének maradéktalan
tiszteletben tartása mellett kezeli. Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket,
terviratokat (ide értve az átadási tervdokumentációkat is) csak e szerződés céljára használhatják
fel.

18. Viták rendezése:

18.1. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg
rendezni. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valarnennyi
perben alávetik magukat pertárgy értékétő! függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 11 (tizenegy) oldalon 4 (négy) egymássa! szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
melyből1 pld. Megrendelőt, 1 pld. Vállalkozót, 1 pld, műszaki ellenőrt. 1 pld. pedig felelős műszaki vezetőt
illeti meg. Jelen szerződést mindkét fél elolvasás és megértés után akaratával egyezőnek talált és
jóváhagyólag aláírt.

Újfehértó, 2014. június hó 26. nap
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Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció;
Vállalkozó ajánlata.
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