VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről:

Lácacséke Község Önkormányzata
címe: 3967 Lácacséke, Fő út 19.
adószám: 15546034-1-05
képviselője: Fedor László, polgármester
számlaszám: 11734138-15546034
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről:

INVENT BAU Kft.
székhelye: 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.
képviseli: Bereczkey Gábor
adószám: 14534456-2-15
számlaszám: 11600006-00000000-31450858
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
A Megrendelő és Vállalkozó együttesen (továbbiakban: Felek) Előzmény:
A Megrendelő a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint általános egyszerű közbeszerzési eljárást
indított, „Lácacséke-Perbenyik (Pribenik) közötti határmenti út felújítása" tárgyú közbeszerzés
megvalósításra, melynek finanszírozása a TF/HUSK/0901/2.3.1/0278/01 számú támogatás
igénybevételével történik.
Támogatási azonosító: TF/HUSK/0901/2.3.1/0278/01
A Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesének 2011. október 12. napján megküldött
összegzésben az INVENT BAU Kft.
(székhely: 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.)
Ajánlattevőt hirdette ki.
A nyertes ajánlattevő, továbbiakban Vállalkozó jogosult és köteles „Lácacséke-Perbenyik
(Pribenik) közötti határmenti út felújítása” tárgyú közbeszerzésben meghirdetett munkálatok
elvégzésére.
A közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlat értékelt elemei:

bruttó Ajánlati ár EURO

176.232,50 Euro

Az eljárás műszaki alapdokumentációját a Bokút-Terv Kft. által elkészített pályázat részét képező
kiviteli tervdokumentáció és műszaki leírás, az elkészített árazatlan költségvetési kiírás, valamint
az Ajánlati Felhívás és az Ajánlati Dokumentációban részletezett feltételek határozták meg.
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Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, függetlenül attól,
hogy fizikailag a szerződéshez kerülnek csatolásra, vagy sem.
Továbbiakban a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a jelen szerződést aláíró
Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata, függetlenül attól, hogy fizikailag a
szerződéshez kerülnek csatolásra, vagy sem.

1. Szerződés tárgya:
Vállalkozási szerződés keretein belül „Lácacséke-Perbenyik (Pribenik) közötti határmenti út
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás építési munkálatainak elvégzése, az alábbi egyösszegű
átalányáron, amellyel a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja
jelen szerződés szerinti munkálatok kivitelezését jelen szerződéses feltételekkel.

a) Teljesítési határidők:
Munkaterület átadása:
2011. október 25.
kivitelezés elkezdésének bejelentése:
2011. október 25.
Építési napló megnyitásának dátuma:
2011. október 25.
Építési munkák elkezdése:
2011. október 26.
Építési munkák befejezése:
2011. november 28.
A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

b) Vállalkozói díj:
Bruttó Ajánlati ár EURO

176.232.50,- Euro

A Vállalkozó a vállalkozói díjért vállalkozik a munkálatok teljes körű megvalósítására. A
Felek megállapodnak, hogy a szerződött vállalkozói díj nem növekedhet.
A vállalkozói díj az ajánlatok teljes költségét fedezi, valamennyi anyag, és munkadíj, vám,
és az építmény megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb költség, és minden egyéb
mellékköltség (pl. de nem teljes körűen ismertetve: biztosítás, engedélyeztetések,
közműegyeztetések, közmű felügyelet, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, ideiglenes
létesítmények, felvonulás, közút mintavételezések, ellenőrzések, előre nem látható
események, jogdíjak, megvalósulási dokumentáció, stb).
A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a
munkaterület átadásától, a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a
Vállalkozó köteles viselni.
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A Vállalkozó díjon felül a Vállalkozó egyéb jogcímen sem díjazásra sem költségtérítésre
nem tarthat igényt.

c) Elszámolás:
Elszámolás formája 176.232.50,- Euro Átalányáron
Elszámolás módja: műszaki ellenőr által történő teljesítésigazolással, amint a teljesítések
a hozzájuk tartozó műszaki tartalom szerint elkészültek.
Fizetés módja: Ajánlatkérő előleget nem fizet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követően nyújtható be a teljesítésnek a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerinti
ajánlatkérő általi elismerését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő formai és
tartalmi követelmények szerint kiállított számla ellenében, a Kbt. 305.§ (3) bekezdése
szerint utólagosan, átutalással, forintban (HUF) történik a vállalkozó Erste Bank Hungary
Nyrt. Banknál vezetett 11600006-00000000-31450858 számú számlája javára.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A
szakaszában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Az adott számla tekintetében a
Vállalkozó köteles legkésőbb az adott számla teljesítésigazolás keltétől számított 3 napon
belül kimutatást csatolni az alvállalkozóknak, a teljesítések kifizetésének szándékáról,
alvállalkozónként, az alvállalkozói adatok feltüntetésével. Az alvállalkozói kifizetéseket a
Vállalkozó köteles banki terhelési értesítő másolatának becsatolásával igazolni a
Vállalkozói részt érintő számla benyújtásával egyidejűleg. A kifizetések az Art. 36/A §
hatálya alá tartoznak.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti részek
szolgáltatását oszthatatlannak tekintik, így a szerződés teljesítése során nem történik
részleges műszaki - jogi átadás-átvétel, a kárveszély csak a végleges átadással száll át a
Vállalkozóról a Megrendelőre.
1. 1. A Megrendelő képviselője
A Megrendelőnek az Önkormányzat alkalmazottai közül meg kell nevezni legalább egy
személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses
kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges
intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó
igény felmerülése esetén a szerződésmódosítás dokumentumait leellenőrizni.
A képviselő személyének változásáról és meghatalmazása terjedelméről írásban értesíti a
Vállalkozót.
A Megrendelő képviselője: Sipos Zoltánné
Telefonszáma:
06-47/376-112
mobil:
06-70/361-21-21
Email:
polghiv@lacacseke.hu
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1. 2. Műszaki ellenőr
A Megrendelő a műszaki ellenőri teendők, ellátásával megbíz legalább egy, az előírt
szakképesítéssel rendelkező személyt, akit a vállalkozási szerződésben kell megneveznie.
A műszaki ellenőrnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól
felmenteni, vagy a Megrendelő nevében - ideértve a pótmunkát is - szerződéses
kötelezettséget vállalni. A Műszaki ellenőr építési naplóban történt bejegyzése a tévedési
jog fenntartásával történik.
A Megrendelői műszaki ellenőr által végzett ellenőrzés alapvetően arra terjed ki, hogy a
kivitelezés során valóban az építmény valósul-e meg.
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Telefonszáma:
Email:

Choma Csaba
06-30/823-74-62
chcsabi@freemail.hu

Építési naplóba a műszaki ellenőrön kívül
bejegyzésre jogosult:
Telefonszáma:
Email:

Bereczkey Gábor
06-30/33-85-024
bea@giganet.hu

1. 3 Munkaterület átadás
A Megrendelő kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása a szerződéskötést
követő 1 munkanapon belül, a Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület átvétele.
1. 4 Műszaki ellenőrzés
Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább heti egy alkalommal végzi, ennek
tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a
munkavégzést nem akadályozhatja.
Az ellenőrzés nem csak műszaki ellenőrzésre terjedhet ki, hanem a beépítésre kerülő
anyagok ellenőrzésére is, hogy a kivitelező az ajánlatában nevesített anyagokat építi-e be
vagy sem.
2. A Vállalkozó kötelezettségei
2. 1 Általános kötelezettségek
A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A
Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az
anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak betartásáról.
A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát képező ajánlat szerint, jelen
szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti,
balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó hatályos szakhatósági előírások és
általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos
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használat valamint az üzemeltetésre vonatkozó hatósági előírások követelményeinek
megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar
szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú Magyarországon / Európai
Unióban alkalmazási engedéllyel rendelkező anyagok felhasználásával, az átadás átvételi
határidőre hiba és hiánymentesen elkészíti.
Az I. osztályú teljesítés tartalmát a jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és
felhasználásra kerülő anyagok/termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek,
tanúsítványok és hatósági előírások határozzák meg.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az átadott szakértői véleményt és helyreállítási javaslatot
szakvállalattól elvárható gondossággal előzetesen felülvizsgálta, tartalmukat megismerte
és a kivitelezést a helyreállítási javaslat és kivitelezés helyszíne körülményeinek
ismeretében kezdi el, kijelenti továbbá, hogy az építmény műszaki tartalmát, kivitelezési
technológiát ismeri, kijelenti és szavatolja, hogy a kivitelezés során a már részére ismert
munkanemeken kívül továbbiakat nem tart szükségesnek.
A munkálatok befejezését követően a Vállalkozó köteles megvalósulási
tervdokumentációt elkészíteni és a Megrendelőnek 2 pld nyomtatott formában átadni.
2.2 A Vállalkozó képviselője
A Vállalkozó képviselője a vállalkozási szerződésben meghatározott személy, aki a
Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a
Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése
esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében történő változásról
Vállalkozó köteles a Megrendelőt 24 órán belül írásban (levélben vagy faxon)
tájékoztatni.
Vállalkozó képviselője: Bereczkey Gábor
Telefonszáma: 0630/3385-024
Email: bea@giganet.hu
Vállalkozó munkavédelmi és biztonsági felelőse: Bereczkey Gábor
Telefonszáma:
30/33-85-024
Email:
bea@giganet.hu

2.3. Felelős műszaki vezető
A Vállalkozónak a saját vagy 10 % feletti alvállalkozó alkalmazottai közül, vagy a Kbt. 69. (8)
bekezdés szerint meg kell bíznia a Vállalkozási szerződésben erre a feladatra megnevezett
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személyt, mint felelős műszaki vezetőt a munkairányítási és munkaterületen történő
utasítási hatáskörök ellátásával, aki(k) szerepel(nek) a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet
szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben.
A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles
Megrendelőt 24 órán belül értesíteni, az értesítéssel együtt a felelős műszaki vezetői
névjegyzékben történő nyilvántartás másolatát is meg kell küldeni

A Vállalkozó MV-KÉ/B jogosultságú felelős műszaki vezetője: Bereczkey Gábor
Telefonszáma: 0630/3385-024
Email: bea@giganet.hu
2. 4 Alvállalkozók
A Vállalkozó az alábbi alvállalkozások igénybevételére jogosult: A teljesítés során a nettó
vállalkozási díj 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag a
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban megnevezett alvállalkozókat
alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a
teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a
szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő
előre írásban megadja hozzájárulását, de ebben az esetben is meg kell felelni a Kbt. 304. §
(3) bekezdés feltételeinek. A Vállalkozó az ajánlatán kívüli alvállalkozások igénybevétele
esetén köteles írásban az alvállalkozói alkalmassági feltételeket igazoló dokumentumokat a
Megrendelőnek bemutatni a közbeszerzési eljáráskori hatályban lévő Kbt. szerinti
feltételekkel. A Megrendelő 3 napon belül köteles nyilatkozni az alvállalkozók elfogadásáról
vagy elutasításáról.
A Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók minden
tevékenységért és okozott kárért, erre tekintettel a Vállalkozó a saját felelősségének
kimentési jogát a szerződés hatálya alatt nem gyakorolhatja.
2.5.

2.6.

Megrendelői utasítások teljesítése
A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a munkákra vonatkozó szakszerű
utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó
rendelkezését is.
Munkavégzés, Munkavédelem
A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megkezdése során olyan képzett és tapasztalt
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett munkaerőt, amelyek, és akik a Vállalkozó
szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és határidőben történő teljesítéséhez
szükségesek.
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása
folyamán biztosítani a munkaterület őrzését.
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A munkaterület átadása után a vagyonvédelem, a munkavédelem megszervezése, az
óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó
kötelessége.
A rossz időjárásban végzett építési tevékenység költségeit a Vállalkozó viseli.
Ha a munkák olyan időjárási körülmények között kerülnek leállításra, amelyek az elkészített
munkarészeket veszélyeztetik (hó, jég, eső, jégeső, stb.) Vállalkozó köteles haladéktalanul
valamennyi szokásos, elvárható, szükséges védőintézkedést megtenni és felel minden kárért,
amely ezen intézkedések elmaradásából ered.
A Vállalkozó köteles a kivitelezés területét az építési munkák ideje alatt saját költségén
tisztán tartani, és a szemét és hulladék elszállításának költségeit átvállalni. A szerződéses
munka befejezésekor a Vállalkozó köteles valamennyi, felhasznált gépet, berendezést,
felszerelést és maradványanyagot eltávolítani, és valamennyi általa előidézett környezeti
kárt megszüntetni.

2.7.

Tájékoztatási kötelezettség
A Vállalkozónak 3 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha a munkavégzés
során bármilyen akadály, vagy a szerződésben rögzített bármely adat változása merül fel.
A Vállalkozó írásban tájékoztatni köteles a megrendelőt, ha a Vállalkozás csőd, vagy
felszámolás közeli helyzetbe kerül, vagy felszámolási eljárás megindításáról szerez tudomást.

2.8.

Építési napló
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
Az építési naplót a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg kell megnyitni.
A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák
megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos
észrevételét rögzíteni.
Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben Megrendelő
képviselőjeként, műszaki ellenőrként és felelős műszaki vezetőként feltüntetett
személyek.
A Vállalkozónak az építési naplóban naponként a beárazott költségvetés munkatételek
kódszámát és tartalmát fel kell vezetni. Az átalányártól függetlenül a Vállalkozóbak a munkák
elkészültekor az árazott költségvetés kódszámaival és a mennyiségekkel felmérési naplót kell
készíteni a támogató jogszabályi rendelkezésére tekintettel.
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2.9.

Ellenőrzés
A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. az
építmény kivitelezésével kapcsolatos dokumentumokat, engedélyeket az építési helyszínen
kell tartani, azokat az ellenőrzésre jogosultaknak kérésre be kell mutatni.
A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű
időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a
teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és
beszállítóinál is. Amennyiben az ellenőrzéshez műszerek, vagy berendezések szükségesek,
akkor a Vállalkozó ezen műszereket, berendezéseket az ellenőrzés időtartamára köteles a
munkaterületen biztosítani.
A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden
ellenőrzés és vizsgálat szerinti műszaki ellenőrzést, (pl: közmű üzemeltetők stb.) időpontját
és helyét. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit,
tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban.
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre
vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a
szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el és kijavítást kér.

Ellenőrzésre jogosult személyek szervezetek:
a. Megrendelő képviselői
b. megrendelő műszaki ellenőrei
c. Támogatás és Közreműködő Szervezet képviselői
d. jogszabály által ellenőrzésre feljogosított egyéb szervezetek, hatóságok
e. Európai Unió támogatások felhasználását ellenőrző szervezetei
f. építési hatóság
A c) - e) pontban nevesített szervezetek képviselői ellenőrzési jogosultságukat névre szóló írásos
meghatalmazással igazolják.
2.10. Jótállás és szavatosság
Jótállási kötelezettségek
Vállalkozó 60 hónap jótállási időt vállal. A jótállási időszak az átadás-átvételi eljárást
lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődik.
A jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát
lehetővé teszi - 8 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon
belül befejezni. Amennyiben hiba kijavítási tevékenység jelentős zavarással (hang, hő,
vagy forgalom) jár, úgy a vállalkozó kötelezhető hétvégi munkavégzésre is. Ellenkező
esetben Megrendelő jogosult -a Vállalkozó értesítésével- a munkát mással elvégeztetni a
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Vállalkozó terhére. Az így felmerült költségeit jogosult beszámítással érvényesíteni a
Vállalkozási díj még ki nem fizetett részével szemben.
Jótállási, garanciális időtartam: 60 hónap
Szavatosság
A jótállási időszak leteltét követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a
Ptk és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes előírásainak megfelelő
szavatossági jogok illetik meg.

3. A munkavégzés
3.1

Személyi és tárgyi feltételek
A Vállalkozó a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő
teljesítése érdekében köteles biztosítani a munkák megvalósítása során az ajánlatában
ismertetett képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett,
betanított és segéd munkaerőt.
A Vállalkozó köteles biztosítani minden - a munkák megvalósításához szükséges árut,
anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt, munkavédelmi felszerelést. A Vállalkozó
köteles a saját, és/vagy alvállalkozók alkalmazottai részére baleset-, munka-, tűzvédelmi
és közlekedésbiztonsági kioktatásról gondoskodni, ezen előírásokat betartatni illetve
betartani. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az ÁNTSZ által meghatározott helyi
szociális és kommunális feltételek mindenkori biztosításáról gondoskodni. Amennyiben a
Vállalkozó ezen kötelezettségeinek a Megrendelő felszólítása ellenére a felszólítást
követő 48 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a munkavégzést
szüneteltetni. Ezen állásidő beszámít a kötbérterhes határidőkbe.

3.2

A Munkák eltakarása
A megvalósítás során eltakarásra kerülő szerkezet készül /tartószerkezeti, csővezetéki,
elektromos vezeték/, Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr
engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfelelősségét a Vállalkozónak tanúsítania
kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az
eltakarás megkezdéséről 2 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben
vagy telefaxon).
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

3.3. Munkaterület és munkaterület környezetének megóvása
A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot,
ezekben keletkező okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén az átadásátvételig kijavítani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem kezdhető el.
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A Vállalkozó a kivitelezés során különös gondossággal köteles óvni a munkaterület
környezetét.
A
szomszédos
telkekben,
épületekben,
közterületeken,
csapadékelvezetőkben, gyalogos és gépjármű átjárókban, közmű és egyéb
létesítményekben okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.
A Vállalkozó a 3.3. pontban, leírtakban bekövetkezett károkról köteles a Megrendelőt
azonnal kiértesíteni.
3.4. A Felek együttműködése:
A Felek a teljesítés során kötelesek együttműködni, az együttműködésre a Felek a
teljesítés során az organizációs bejárásokat jelölik meg, amelyen a teljesítésben
részvevők felelős műszaki vezetői, adott és indokolt esetben munkavezetők,
alvállalkozók képviselő is jelen lehetnek. A Vállalkozó felel, hogy az alvállalkozókkal jelen
szerződés részajánlatok tárgyát képező teljesítésre érvényes alvállalkozói szerződéseket
megkösse.
A Vállalkozó az alvállalkozói szerződések megkötését követően a Megrendelőnek átadja
az érintett alvállalkozók teljesítési részekre vonatkozó munkarészek, teljesítési
terjedelemre vonatkozó adatait, alvállalkozók nevét, székhelyét, adószámát,
alvállalkozók utasítás adásra jogosított vezetőinek nevét, telefon, postacím és e-mail
elérhetőségét. A Vállalkozó teljesítéséért fennálló felelősséget, az alvállalkozók
teljesítési felelőssége nem érinti.
4.
4.1.

Amunkaminősége
Szabványok és műszaki előírások
A felek megállapodnak abban, hogy szerződés mellékletét képező, a vállalkozó által
készített technológiai leírások, illetve a Műszaki leírás című részben megjelölt műszaki
előírások alkalmazását magukra nézve kötelezőnek fogadják el, a jelen közbeszerzés
keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelnie az ezekben meghatározott
követelményeknek.

4.2.

Anyagok, termékek

4.2.1 A Vállalkozó felel a teljesítés során beépített anyagok minőség, alkalmazási engedély és az
alkalmazott technológia megfelelőségéért, kellék és jogszavatosságáért. A Vállalkozó
ezen felelősségét nem érinti az alvállalkozók igénybevétele, azokért is sajátjaként felel.
A Vállalkozónak megfelelőség igazolásához szükséges megfelelőségi tanúsítványokat be
kell szereznie és azokat az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor át kell adnia a
Megrendelőnek.
A beépített anyagoknak minőségben meg kell felelni az ajánlati költségvetésben
meghatározásra került anyagoknak.
4.2.2. A Vállalkozó az építés során képződött építési, bontási hulladékokat, veszélyes
hulladékokat arra kijelölt, hatósági engedéllyel rendelkező kezelő és/vagy újrahasznosító
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részére adhatja át. A hulladékkezelő és/vagy újrahasznosító szervezet részére történő
átadását hulladék és/vagy mennyiség kimutatással és az átadást-átvételt bizonyító
átvételi dokumentum másolatával köteles bizonyítani. A hulladék és/vagy
újrahasznosításra kerülő bontott anyag átadás-átvételi dokumentum, és az
illetékességgel bíró KÖFE részére történő benyújtás igazolása a használatbavétel
feltétele.
5.
Műszaki átadás-átvétel
5.1 Készrejelentés
Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette és
beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (minősítési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, üzemeltetési utasítások, stb,), valamint
amit a vonatkozó jogszabályok előírnak, a Vállalkozó a munkák befejezéséről - legalább 2
nappal a munkák átadására általa megjelölt időpont előtt - értesíti a Megrendelőt.
5.2 Az átadás-átvételi eljárás
Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és kitűzése a Vállalkozó feladata. Az átadás átvétel
időtartama maximum 25 naptári nap.
Az eljárást a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a tárgyi
létesítményre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

5.3 Az átadás-átvételi jegyzőkönyv
Az átadás-átvételi eljárásról készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben előírt adatokat, így különösen azokat a hibákat vagy hiányosságokat,
amelyek miatt az eljárást a Megrendelő meghiúsította, vagy azokat, amelyek a
rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolják, de amelyek teljesítése, javítása
vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül.
A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő részéről nem jelent
lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
5. 4 Teljesítés
A jelen szerződésben megjelölt feladatok maradéktalan teljesítésének a szerződő felek a
hiánytalan és hibátlan teljesítést tanúsító műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv alapján a
teljesítés igazolás kiállítását, vagy a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák
maradéktalan kijavítását követően a teljesítésigazolás (befejezési igazolás) kiállítását
tekintik.
Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átvesz, ezek
tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre nem száll át.
A Vállalkozó a befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, saját
vagy alvállalkozó tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagot, és
köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos, közutakat, járdákat biztonságos
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közlekedésre alkalmas állapotban átadni. A Vállalkozónak az építéséhez kiépített közmű
csatlakozásokat saját költségén meg kell szüntetni.
A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerződést
teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, a szerződéses munkák I.
osztályú minőségben elkészültek, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, továbbá a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó
által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.
6. Számlázás
6.1 Teljesítés igazolása, számla benyújtása
A Vállalkozó a műszaki ellenőr által a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított
teljesítés-igazolás alapján nyújthatja be számlát, amely dokumentum a számla kötelező
melléklete.
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja
akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani.
Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó
hiányosságok mellett kerül befejezésre, a vállalkozó a számláját a teljes vállalkozási díj
min. 10%-ával csökkentett összegben jogosult kiállítani az átadás-átvételt lezáró
jegyzőkönyv aláírását követően.
A Vállalkozó az így fennmaradó vállalkozási díj leszámlázására akkor jogosult, ha az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan kijavítását,
pótlását rögzítő hiánypótlási jegyzőkönyv alapján a műszaki ellenőr kiállítja a befejezési
igazolást.
Az elvégzett munka teljesítésének igazolását követően a Vállalkozó jogosult a számlát a
Megrendelőhöz benyújtani.
A Vállalkozónak a számlákat a Megrendelőhöz a műszaki átadás-átvételi eljárás
jegyzőkönyvével, és minden olyan dokumentummal együtt kell benyújtania, mely
szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő a számla kibocsátásának jogosságát és
összegszerűségét megállapíthassa, illetve ellenőrizhesse.
A számlán a „szerződés - a vállalkozási szerződésben írt - azonosító számát, és a
„közbeszerzés alá tartozó teljesítés" megjegyzést is fel kell tüntetni.
A vállalkozó a teljesítésigazolást követően köteles nyilatkozatot benyújtani a Kbt. 305. §
(3) bekezdés a)-b) pontok szerinti tartalommal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az
alvállalkozók adószámát és/vagy adóazonosító számát.
6.1.1. a) A teljesítésigazolással érintett műszaki tartalom teljesítésében közreműködő
alvállalkozói számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § alvállalkozókra vonatkozó
szabályozása alapján kerül kifizetésre a számla beérkezését követő 15 napon belül.
A Vállalkozó szavatolja, hogy az alvállalkozói teljesítések ellenértékére harmadik
személyek részére olyan jogot nem biztosít, amely az alvállalkozói ellenérték hányad

12

alvállalkozók részére történő megfizetését részben vagy egészben késleltetheti, vagy
meghiúsíthatja.
b) A teljesítésigazolással érintett műszaki tartalom alapján a Vállalkozót megillető
ellenérték hányad kifizetése:
• A Vállalkozónak be kell nyújtania az alvállalkozói számlák kiegyenlítését igazoló
banki terhelési értesítő, bank által hitelesített másolati példányát, vagy eredeti
banki igazolást, hogy az érintett alvállalkozók részére az ellenérték mikor, milyen
összegben, és milyen bankszámlaszámra került megfizetésre, továbbá
benyújtandók a Kbt. 305. § (3) bekezdés f) pont szerinti dokumentumok. A
dokumentumok benyújtásának elmaradása, vagy késedelme esetén a fenti
jogszabályhely h) pont alkalmazandó.
• A Vállalkozót megillető hányadra kiállított számla kifizetéséhez a Vállalkozónak be
kell nyújtania eredeti példányban az adóhatóság (APEH) által kiállított, a számla
esedékessége napjától számított 30 napnál nem régebbi kiállítású adóigazolást,
hogy nincs az állami adóhatóságánál fennálló adó, illetőleg járuléktartozása, az
adóigazolás becsatolásának elmulasztása esetén a megrendelő a Vállalkozót
megillető hányadra kifizetést nem teljesít. Amennyiben az adóigazolás fennálló
adó, illetőleg járuléktartozást állapít meg, úgy abban az esetben a megrendelő az
adóigazoláson feltüntetett fennálló adó, illetőleg járuléktartozás összegével
csökkentett összegben teljesít kifizetést. A visszatartott összeget a megrendelő az
adóhatóság részére átutalja, az átutalás tényéről a teljesítést követően igazolást
állít ki a Vállalkozó részére. Az adóhatóság részére átutalt fennálló adó, illetőleg
járuléktartozás összege tekintetében is a Vállalkozó által kiállított számla
megfizetettnek tekintendő. Nem szükséges adóigazolás benyújtása, ha a
Vállalkozó szerepel az APEH által nyilvántartott köztartozásmentes adózók
adatbázisában, ebben az esetben elegendő nyilatkozni az adatbázisban
szereplésről.
A számla benyújtása akkor tekinthető benyújtottnak, ha minden egyes melléklet
benyújtása megtörtént.
6.2 Számla kifizetése
6.2.1. Az igazolt és a teljesítést követő 8 napon belül Megrendelő által kézhez vett rész- vagy
végszámla ellenértéke a teljesítéstől számított 15 napon belül átutalással kerül
kiegyenlítésre. A kifizetésekre irányadó a Kbt. 305. § (3) bekezdés szabályozása, és a
szerződés 6.1.1.; 6.2.3. valamint 8.2.4. pontjainak rendelkezése.
6.2.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói kifizetés megtagadásáról köteles
Megrendelőt tájékoztatni.
6.2.3. A Kbt. 305 § (3) bekezdése szerint a teljesítést a felek az alábbiakban részletezettek teljes
körűsége esetén tekintik maradéktalanul teljesítettnek.
a) a teljesítéssel érintett műszaki tartalom műszaki ellenőr általi leigazolása az
építési naplóban
13

b) a teljesítéssel érintett műszaki tartalom műszaki ellenőr általi leigazolása a
számla eredeti és/vagy másolati példányán. (később kerül pontosításra),
c) ellenőrzési jkv.-ek másolata, ha az ellenőrzésre feljogosított szervezet az
ellenőrzést nem az építési naplóba történő bejegyzéssel rögzítette.
d) nyilatkozat és kimutatás, a számla műszaki tartalmában szereplő alvállalkozói
teljesítés(ek)ről amely(ek) a Kbt. 305. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozik,
az ott leírtaknak megfelelő tartalommal.
e) nyilatkozat, hogy a beépített anyagok és alkalmazott technológiák az érvényben
lévő jogszabályoknak megfelelnek, és a beépített anyagok és alkalmazott
technológiák I. osztályú minőségben lettek kivitelezve, azok az üzemeltetés alatt a
biztonságos üzemeltetés feltételeinek meg fognak felelni,
nyilatkozat mellékleteként be kell csatolni a beépített anyagok alkalmazási
engedély és/vagy műbizonylat másolatát.
f) nyilatkozat, hogy a környezetvédelemre vonatkozó szabályok az érintett műszaki
tartalom kivitelezésének időtartama alatt be lettek tartva.
g) rövid összefoglaló a teljesített munkálatokról.
h) Ajánlati
költségvetésben
alkalmazott
tételek
alapján
összeállított
számlarészletező, az árazatlan költségvetési kiírással, és az ajánlati
költségvetéssel megegyező fejezeti, fejezetenkénti munkanem tételenkénti
sorszámmal, tartalommal és sorrendben, úgy, hogy a számla tartalma az ajánlati
költségvetés tartalmával összehasonlítható legyen.
i) az adóhatóság (APEH) által kiállított a számla esedékesség napjától számított 30
napnál nem régebbi kiállítású adóigazolás, hogy a Vállalkozónak nincs az állami
adóhatóságánál fennálló adó, illetőleg járuléktartozása, vagy nyilatkozat, hogy
szerepel az APEH honlapon közzétett köztartozás mentes adózói adatbázisban.
j) Megrendelő műszaki ellenőrén kívüli ellenőrző szervezetek ellenőrzési
jegyzőkönyvei.
k) Kbt. 305. § (3) bekezdés f) pont szerinti dokumentumok.
6.2.4. A Vállalkozó által benyújtott alvállalkozói számla részben foglalt ellenérték vállalkozó
általi benyújtásának időpontja azaz időpont, amikor az a 6.2.3) pontban leírt
dokumentumok közül a legutolsó is a Megrendelő részére benyújtásra kerül.
Azokat a dokumentumokat, amelyek a Megrendelő részére a kivitelezés során
becsatolásra kerültek, ismételten nem kell becsatolni, de hivatkozni kell a becsatolás
időpontjára.
6.2.5. A végfizetés elfogadása a végszámla alapján kizárja a Vállalkozó pótlólagos követelését
bármilyen további kifizetésekért.
6.2.6. A szerződés tárgyát képező út használatát nem befolyásoló hibák és hiányosságok
kijavítására a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából a Megrendelő által becsült
hiba kijavítás értéket visszatartani. A Vállalkozó a visszatartott összeg kifizetésére csak a
hibák kijavítását követően jogosult. A hibák tekintetében a Megrendelő, választása
szerint, a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogaival is élhet.
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6.3. Pótmunka elszámolásának a rendje:
Pótmunka elvégzésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a pótmunka műszaki
tartalmára a felek a szerződés módosítása pontban leírtakat teljesítették, és a Kbt. 303.
§.-ban szabályozott feltételek teljesülnek. Szerződés módosítása csak el nem végzett
munkálatokra kezdeményezhető, a pótmunka igényének az építési naplóban történő
bejegyzése ellenére, a szerződés írásos módosításának elmaradása esetén a pótmunka
elszámolására nincs lehetőség.
6. 4. A pótmunka értékének meghatározása:
A nyertes Ajánlattevő ajánlatában nevesített ajánlati költségvetéshez használt
költségvetés készítő program időnorma szükséglet valamint az Ajánlattevő
rezsióradíjával elkészített költségvetés alapján kerül meghatározásra.

7. A szerződés módosítása
A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a
dokumentáció feltételei, ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos
érdekét sérti, továbbá a szerződésmódosítás jogszabályi, Támogatási Szerződési és
Közbeszerzési Törvényi feltételei fennállnak.
Szerződésmódosítás, csak és kizárólag a szerződést aláíró felek együttes akaratából és
írásban jöhet létre.
A szerződésmódosítás költségeit az a fél viseli, akinek az érdekéből a
szerződésmódosítás létrejön, ha a módosítás közös érdekből valósul meg, úgy a
szerződésmódosítás költségeit a felek 50 - 50 %.-ban viselik.
Szerződésmódosítás költségei: jogi költség, közbeszerzési tanácsadó költsége,
közbeszerzési hirdetmény költsége, közzététel költsége, Támogatási Szerződés
módosítással kapcsolatosan felmerült költségek, szakértői költségek
Műszaki tartalom módosulása:
A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező építési munkák
közbeszerzési ajánlati dokumentáció részét képező beárazott költségvetésben a
Vállalkozó által ajánlatában nevesített típusú és minőségű és/vagy gyártóval nevesített
anyagoktól eltérni, csak a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyása esetén lehet,
függetlenül attól, hogy az eltérés oka a Vállalkozónak felróható, vagy sem. Amennyiben a
Vállalkozó a teljesítés során az ajánlati költségvetésétől, a költségvetésben szereplő
anyagoktól el kíván térni, úgy részletes műszaki és technológiai indoklást köteles
készíteni-készíttetni és viselni az ezzel kapcsolatos költségeket, és azt a Megrendelőn
keresztül a Közreműködő Szervezetnek benyújtani. A módosítással kapcsolatos
részletesen kidolgozott Vállalkozói javaslatokat előzetes jóváhagyásra a Megrendelő
rendelkezésére kell bocsátani. A javaslattételek elmulasztásából és/vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, Megrendelő érdekkörében felmerülő közvetlen és közvetett
károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

15

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei 8.1
Azonnali hatályú felmondás, elállás
Amennyiben a Vállalkozó a szakmai előírásokat megsértve folytatja a kivitelezési
tevékenységét, úgy a Megrendelő írásban felszólítja a jogsértő tevékenység
abbahagyására. A felszólításban a Megrendelő ismerteti, hogy a Vállalkozó milyen
tevékenysége és milyen okból jogsértő. A felek a jelen bekezdésben hivatkozott
szerződésszegést olyan súlyosnak tekintik, hogy a szerződésszegő tevékenység
abbahagyására a felszólításban a Megrendelő a felszólítás kézhezvételétől számított 48
(negyvennyolc) órás határidőt tűz.
8.1.1. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben
foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba
történő bejegyzéssel, vagy feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a
szerződésszegés megszüntetésére.
8.1.2. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden
elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést.
8.1.3. Ha a Vállalkozóval szemben csőd, vagy felszámolási eljárás indul, a Megrendelő írásban
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
Amennyiben a Szerződés felmondására a Vállalkozó szerződésszegésére visszavezethető
okból került sor, a Vállalkozó a Szerződés idő előtti megszűnésére tekintettel semmilyen
kártérítést, elmaradt haszon megtérítésére, vagy bármely költség megtérítésére
vonatkozó igényt nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.
8.1.4. A Megrendelő azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a Vállalkozó a Szerződés
aláírásakor a Kbt. 99. § (1) bekezdésében megfogalmazott és a Vállalkozó részére átadott
beszedési megbízás alapján, olyan beszedési megbízást nyújt be a Megrendelő
számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, amely benyújtásra a
Vállalkozó a Szerződés és/vagy a Kbt. 305. § (6) bekezdés alapján nem lett volna jogosult.
8.2 Kötbér és kártérítési felelősség
a)

A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegésért való felelőssége alól, ha a Megrendelő
és/vagy a Megrendelői műszaki ellenőr az ellenőrzést nem végezte el.

b)

A Megrendelő kötbér- és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét - ha azt Vállalkozó
nem vitatja - jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó még ki nem fizetett
számláival szemben.
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8.2.1 Késedelem
a)

Ha a Vállalkozó nem teljesít a Vállalkozási szerződésben meghatározott határidőkre,
akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek az Ajánlati Felhívásban és/vagy
a Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint.

b)

A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után 100.000
Ft/naptári nap, de legfeljebb a nettó szerződéses összeg 5 (öt) %.-a

c)

Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével késedelembe esik, a törvényes
mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

8. 2. 2 Meghiúsulás
a)

Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Vállalkozó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni az Ajánlati Felhívásban foglaltak szerint.

b)

Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettóvállalkozási díj 20 %

c)

A felek rögzítik, hogy amennyiben az előző pontokban szabályozott valamelyik
szerződésszegés kapcsán a Megrendelőnek a Szerződés felmondására vagy a
Szerződéstől történő elállásra vonatkozó joga megnyílik, függetlenül, hogy a Megrendelő
ezen jogát gyakorolja vagy sem, úgy - az adott pontban a Szerződéstől történő elállás,
vagy a Szerződés felmondása kapcsán rögzített speciális jogkövetkezményeken
túlmenően - a Megrendelő minden esetben fenntartja a Vállalkozóval szembeni
kártérítési igényét, akkor is, ha valamely pontban a kártérítési igény külön nem került
feltüntetésre. A kártérítés a teljes kárra, vagyis a direkt károkra, az elmaradt és/vagy
csökkentett támogatásra, és az egyéb közvetett, következményi károkra, továbbá a
károsultat ért vagyoni vagy nem vagyoni hátrány kiküszöböléséhez szükséges költségek
megtérítésére egyaránt kiterjed.
A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő egy adott súlyos vagy ismételt
szerződésszegés kapcsán - függetlenül attól, hogy a Szerződés felmondására vonatkozó
joga megnyílt - úgy döntenek, hogy a Szerződést mégsem mondja föl, ez nem jelenti
ugyanakkor azt, hogy a Megrendelő a szerződésszegésből származó káraik megtérítésére
vonatkozó igényről is lemondott volna. A Megrendelő akkor is érvényesítheti a
szerződésszegésből eredő kárai megtérítésére vonatkozó igényt, ha a Szerződés
felmondásától egyébként eltekintett.
A Vállalkozó általi rendes felmondás jogát szerződő felek a Szerződés aláírásával
kifejezetten kizárják, a Vállalkozót a Szerződés rendes felmondásának joga nem illeti
meg. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést értékelhető alapos felmondási ok hiányában
azonnali hatállyal felmondja, úgy a Megrendelőt a Szerződött érték 10 %.-a mértékű
kártérítés
megilleti
a
Ptk.
484.
§
(3)
bekezdésére
tekintettel.

d)

e)

f)
8.2.3. Kártérítési felelősség
a) az adók és köztartozások megfizetésért:
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A Vállalkozó az Art. alapján, amennyiben a kivitelezési munkák során olyan alvállalkozó
részére történik kifizetés, akinek a kifizetést megelőzően adó és köztartozás mentességi
igazolása nem került a Kbt. 305. § (3) bekezdés e)-f) pontok szerint bemutatásra,
felelősséggel tartozik, - függetlenül attól az esettől, hogy a Vállalkozó és az érintett
alvállalkozó között szerződéses jogviszony nem jött létre -, és/vagy köztartozást
megállapító igazolás ellenére az alvállalkozás részére kifizetés a köztartozás levonása
nélkül teljesült, a Vállalkozó részére teljesített kifizetések terhére a megállapított
alvállalkozói teljesítések és az adótartozás(ok) mértékéig a Kbt. 305. § (3) bekezdés h)
pont kerül alkalmazásra.
b) okozott károkért:
A Vállalkozó felel minden általa okozott közvetlen, vagy közvetett károkért, így
különösen minden olyan jóvá nem hagyott módosítással történt kivitelezésért, amelyért
a Közreműködő Szervezet, vagy egyéb ellenőrzésre jogosult hatóság támogatási összeg
csökkentés szankciót alkalmaz a megrendelővel szemben (i) jelen szerződés időtartama
alatt, vagy az azt követő kötelező (ii) 5 éves fenntartási és/vagy
(iii) ellenőrzés tűrési időtartam alatt, továbbá a támogatási összeg csökkentése miatt
(iv) más járulékos támogatási összeg csökkenése miatt.

9. Viták elrendezése
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az „Előzményben" nevesített
közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
Tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Tv., valamint a 191/2009.(IX.15.)
kormányrendelet előírásai az irányadók.
A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar
joghatóságot.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. A békés úton nem
rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság
illetékességét kötik ki.
10. Záró rendelkezések:
A Felek jelen szerződést közös értelmezés és akaratnyilvánítás alapján vegyes
szerződésként határozzák meg.
A szerződés tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
A szerződés a közpénzek átláthatóságát szabályozó rendelkezés alapján nyilvános, a
szerződés teljes terjedelme közzétételre kerül a megrendelő honlapján, amely bármely esetleges - módosítására is irányadók.
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a) Bármely szerződő fél részéről a Szerződésből eredő jogai késedelmes gyakorlása vagy nem
gyakorlása nem eredményezi az adott jogról való lemondást, továbbá a Szerződés
szerinti jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak vagy más jogoknak
többszöri vagy további gyakorlását. A Szerződés rendelkezéseiből eredő jogról történő
lemondás (i) nem érvényes, kivéve, ha azt a lemondó fél írásban, megfelelő módon
aláírva teszi; (ii) nem tekinthető a Szerződés szerinti más jogról (akár hasonló akár nem)
történő lemondásnak; (iii) kifejezett ellenkező utalás hiányában egyszeri, az adott esetre
szóló joglemondásnak minősül, és nem értelmezhető az adott jogról való, a Szerződés
teljes hatályára szóló lemondásként.
b) Ha a Szerződés bármely pontja, fejezete, szakasza, bekezdése, albekezdése, mondata vagy
egyéb egysége, vagy bármely egyéb rendelkezése bármikor jogellenes, érvénytelen vagy
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, akkor a Szerződés csak a jogszabálynak ellentmondó,
érvénytelen illetve bírói úton érvényesíthetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez
nem érinti, vagy csorbítja a megmaradó rendelkezések érvényét és hatályát.
Jelen Szerződést a felek gondosan áttanulmányozták megismerték és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tervezete alapján és
azzal mindenben egyetértve készítette el a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatát. Az aláíró
felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásában nem korlátozottak, a szerződés aláírására a
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

Kelt Lácacséke, 2011. október 24.

Lácacséke Község Önkormányzata
Fedor László polgármester
Megrendelő

INVENT BAU Kft.
Bereczkey Gábor ügyvezető
Vállalkozó
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Hozzájárulás
beszedési megbízás érvényesítéséhez

kötelezett neve:
székhelye:
kötelezett bankszámlaszáma:
(továbbiakban: Kötelezett)
kedvezményezett neve:
székhelye:
kedvezményezett bankszámlaszáma:
(továbbiakban: Jogosult)

Lácacséke Község Önkormányzata
3967 Lácacséke, Fő út 19.
11734138-15546034
INVENT BAU Kft.
4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.
11600006-00000000-31450858

Alulírott Fedor László Lácacséke Község Önkormányzatának polgármestere, mint kötelezett
képviselő, jelen hozzájárulás aláírásával egyidőben a Kbt. 99. § (1) bekezdésén alapulva, a Kbt.
305. §. (6) bekezdés szabályozás biztosítása érdekében, hozzájárulok, hogy a Kbt. 251. § (2)
bekezdése alapján indult közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. október 24-én létrejött,
„Lácacséke-Perbenyik (Pribenik) közötti határmenti út felújítása"- tárgyú Vállalkozási
Szerződés szerint jogszerűen kiállított és teljesítésigazolással elismert, valamint a hivatkozott
Vállalkozási Szerződés 6. 2. pont szerinti feltételek fennállása és teljesítése esetén a teljesítés
igazolás keltétől számított 15 napon túl a számla ki nem egyenlített hányada értékéig a jogosult
beszedési megbízást érvényesítsen a kötelezett bankszámlája terhére.
Jelen Hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi a hivatkozott Vállalkozási Szerződés és annak
létrejövő valamennyi melléklete, és a hozzájárulás azokkal együtt érvényes, továbbá a jelen
hozzájárulás a Kbt. 99. § (1) bekezdésére tekintettel a Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan
részét képezi.
Lácacséke, 2011. október 24.

kötelezett banknál bejelentett aláírása

Jelen Hozzájárulást, beszedési megbízás érvényesítésére a Vállalkozási Szerződés aláírásával
egyidőben átvettem:

Jogosult aláírása
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