
vÁunlxozÁst szenzőoÉs

amely létrejött egyrészről Pusztaszabolcs Város önkormányzata (székhely: 2490
Pusztaszabolcs, Velencei u. 2'; adőszám: 15727196-2-07 ; bankszámlaszám : 77736037-
t536IB44-00000000, képviseli: Csányi Kálmán polgármester) mint Megrendelő
(továbbiakban : Megrendelő),

másrészről NOBLE Mérnöki Szolgáltató KorlátoIt Felelősségű Társaság (székhely:
2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 41'; cégjegyzékszám: 07-09-01o4L3; adószám:
73292887-2-o7; bankszámlaszám: tt736o68-20008141-00000000; képviseli: Nemes
Lászlő ügyvezető; címe: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 41.) mint Vállalkoző
(továbbiakban : Vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy a Megrendelő mint ajánlatkérő
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően választotta ki a Vállalkozó mint
ajánlattevő ajánlatát a szerződés tárgyát képező építési beruházás elvégzésére'
Ennek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkoző pedig elvállalja ,,Belterület
védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálőzat fejlesztés - Pusztaszabolcs,
Kastély utca" kivitelezését a közbeszerzési dokumentumokban leírt módon,
feltételekkel és műszaki tartalommal. (A közbeszerzési dokumentumok jelen
szerződés elvá laszthatatla n mel lékl etét képezi k' )

2' Válla!koző| dij
2'7. Szerződő felek a vállalkozői dij összegét átalányösszegben határozzák meg a
Vállalkozó által beárazott és a közbeszerzési eljárásban benyújtott költségvetés
alapján.

A válIa!kozői díj összege: 5.492.2ao'_ Ft + Áre,,
azaz ötmillió-négyszázkilencvenkettőezer-kettőszáznyolcvan forint + 

^FA,azaz bruttó 6.975.196'_ Ft.

2'2' 
^ 

vállalkozói díj magában foglalja a megValósulás minden előkészítő, felvonulási
munkáját, a munkaterület átvételét, a teljes építést, díjak, illetékek befizetését, a
jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a biztosítási költségeket, a szÜksé9es
közműfeltárások és kiváltások költségeit, a szükséges forgalomelterelési, valamínl a
szakfelügyeleti és közterület használati , közut nem közlekedési célú
igénybevételének díját, a hozzájárulő nyilatkozatokban tett előírások, kikötések,
feltételek vég rehajtásána k költsé9ét.
A vállalkozói díj tartalmazza azon munkák elvégzésének költségét iS, amelyek
esetlegesen nem szerepelnek a költségvetésben, de bármelyik átadott
doku mentációba n szerepelnek.
Vállalkozó a szerződés aláírásával igazolja, hogy a dokumentációt leellenőrizte,
megvalósításra alkalmasnak találja, ellentmondást nem talált, valamennyÍ szÜkséges
munkafolyamat, tétel a dokumentumokban szerepel.
2.3. Vállalkozó a 2'1'. pontban meghatározott átalányösszegen túlmenően egyéb
díjra nem tarthat igényt, kivéve, ha a Felek a 10.3. pont szerint pótmúnta
elvégzésében állapodnak meg'
2.4' Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezÍ a Vállalkoző által a közbeszerzési
eljárásban benyújtott árazott költségvetés, amely tartalmazz a az egyes
munkanemek mennyiségét és ellenértékét.
2.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, amely teljes egészében a ,,T1P-2'L'3-
15-FE1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések'' azonosító számú,

(-_



,,Belterület védelmét szolgálő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés" című projekt
keretében elnyert 100 o/o-oS intenzitású támogatásból kerÜl biztosításra. A kifizetés
utófinanszírozással valósul meg.

3. Fizetési feltéte!ek
3.1. A vállalkozói díj kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szőlő 20t3. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 6:130. s (1)-(3) bekezdésében és _ alvállalkoző igénybevétele
esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A' $-ában előírtak szerint, átutalás
útján történik, pénzügyile9 szabályosan kiállított számlák alapján. A vállalkozői díjről
összesen egy darab előlegszámla és egy darab végszámla nyújtható be. Az előlegszámla
és a végszámla esetében a fizetési határidő 15 nap a Megrendelő általi kézhezvételtől
számítva azzal, hogy alvállalkoző igénybevétele esetén a fizetési határidők tekintetében a
322/2oL5' (X. 30.) Korm. rendelet 32/^' $-ában előírtak irányadók. Az elszámolás és
kifizetés pénzneme: HUF'
3.2. Megrendelő - a közbeszerzésekről szőlő 2oI5' évi CXLIiI. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 135. $ (7) és (B) bekezdése alapján - a vállalkozői díj 2)o/o-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Előleg igénylése
esetén az előlegszámla a szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozői díj 2oo/o-ának
megfelelő összegről állítható ki' Az előleg összegét a Megrendelő legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belÜl, átutalással fizeti meg a Vállalkozó által
benyújtott előlegszám la a lapján'
3.3. A végszámla kiállításának feltétele a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák
Vállalkozó részéről történő teljes körű, hiánytalan elvégzése és készre jelentése (100o/o-
os készültségi fok), valamint a Megrendelőtől származő teljesítésigazolás kiállítása,
amelyet mellékelni kell a végszámlához. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a jelen
szerződésben meghatározott feladatok teljes körű, hibátlan elvégzése és dokumentálása,
műszaki ellenőr által történő igazolása, valamint a dokumentumok átadása a
Megrendelőnek, és azok Megrendelő általi elfogadása. Amennyiben ezen dokumentumok
bármelyike nem alkalmas a feladat teljesítésének igazolására , úgY Megrendelő a
Vállalkozót határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben Vállalkozó a
hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek
minősÜl. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját köVető tizenöt
napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, Vagy megkezdi, de
azt a Kbt. 135' s (2) bekezdésében foglalt határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó
kérésére Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadní. A végszámlában ki kell mutatni a
vállalkozói díj 100o/o-os mértékének összegét, valamint _ az előleg igénybevétele esetén
- azt, hogy annak 2oo/o-a előlegként korábban már megfizetésre került a Vállalkozó
részére'
3'4' A beruházás anyagi fedezetét biztosító támogatás elszámolhatósága érdekében a
Vállalkozó által kiállításra kerülő számlákban részletesen ki kell mutatni az egyes számlák
alapjául elvégzett munkák pontos megnevezését és azok mennyiségét' Amennyiben a
támogatást biztosító szervezet a számlákat Vagy az azokhoz kapcsolódó
dokumentumokat érintően hiánypótlást ír elő, a Vállalkozó köteles a kérdéses számlákat
és egyéb dokumentumokat megfelelően módosítani vagy újra kiállítani azokat.
3.5. Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák kiegyenlítése a 322/2075' (X. 30.)
Korm. rendelet 32/^. $-ában előírtak szerint történik. Amennyiben a szerződést több
vállalkozó teljesíti, ezen Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közÜlük melyik mekkora összegre
jogosult a vállalkozói díjból. Vállalkozó ugyanezen időpontig köteles nyilatkozni , hogy az
általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosulták az
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen
számláikat. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét.
A számlában feltÜntetett alvállalkozői teljesítés ellenértékét a Megrendelő 30 napon belül
átutalja a Vállalkozónak, aki haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
adőzás rendjéről szőlő 2003' évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art') 36/^.5 (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozőval kötött
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozői díj egy részét visszatartja. Ezt követően
Vállalkozó átadja az alvállalkozők részére történt átutalások igazolásainak másolatait



Va9y az alvállalkozó köztartozást mutató egyÜttes adőigazolásának másolatát a
Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak). A Vállalkozó
által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teliesítés ellenértékét a Megrendelő
tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségét - az Art. 36/A' $-ára is tekintettel - teljesítette.
Ha a Vállalkozó az alvállalkozói díjak átutalására, visszatartására, illetve az ezzel
kapcsolatos igazolások Megrendelő részére történő átadására vonatkozó kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti
meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy ezen kötelezettségét
teljesítette, vagY hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem
jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre Vagy annak egy részére.
3'6. Amennyiben egy adott hónapban a Vállalkoző által kiállított számla (számlák)
összege meghaladja a nettó 200'000,- Ft-ot, Úgy a számla (számlák) kiegyenlítésére
csak az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény 36/A' $-ának megfelelően
kerülhet sor.
3'7. A 2oo7. évi CXXVII. törvény 1Ára tv.; I42. g (1) bekezdés b) pontjára tekintettel
Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás nem
építési hatósá9i engedély-köteles, ezért a szolgáltatáshoz kapcsolódó áfát a Vállalkozó
fizeti.

4. A Vá!!alkoző kiitelezettségei
4.1. Vállalkoző a Ptk. 6:123. $-ában foglaltak szerinti minőségben köteles teljesíteni -
figyelemmel vonatkoző ágazati szabványokra és egyéb hatályos jogszabályokra.
4'2' Vállalkozó köteles a szerződésben előírt és az MSZ előírásainak megfelelő
vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit Vállalkozó a
műszaki átadás-átvétel során írásban átadja Megrendelő részére.
4.3' Vállalkozó köteles a felhasználásra kerülő anyagok minősé9i bizonylatait,
tanúsításait az átadás-átvételi dokumentá cióhoz csatolni.
4'4. Vállalkoző a gyalogosok és a gépjárművek részére köteles folyamatosan biztosítani a
balesetmentes közlekedés feltételeit. Ennek érdekében köteles legkésőbb a munkálatok
megkezdéséig forgalomelterelési és korlátozási tervet készíteni , és azt a Megrendelővel,
illetve az illetékes hatóságokkal és közútkezelőkkel írásban jóváhagyatni' Vállalkozó csak
a jóváhagyott forgalomelterelési és korlátozási terv birtokában kezdheti meg a
munkálatokat. Vállalkozó köteles a szabványos forgalomterelő és korlátozó elemeket
alkalmazni, illetve a közútra kerÜlő törmeléket, földet és az építkezést ellátó
gépjárművek által felhordott sarat haladéktalanul eltávolítani a balesetmentes közlekedés
érdekében.
4'5. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származő kommunális és veszélyes
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és elkülönítetten kezelni. Köteles továbbá
gondoskodni a hulladékok elszállításáról, illetve azok előírások szerinti elhelyezéséről' A
veszélyes hulladékok elhelyezését számlával kell igazolni. Vállalkozó köteles a
munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre
vonatkozó előírásokat betartani.
4'6. Vállalkozónak a munkaterület átadási jegyzőkönyvben szereplő előírásokat
feltétlenül be kell tartania, a közmű üzemeltetőktől és közműtulajdonosoktól
szakfelÜgyeletet kell kérnie. A földalatti közműveket - a szakfelügyelet jelenlétében -a kívitelező tárja fel. Vállalkozó a kivitelezési munkákat kizárőlag a közmű
Üzemeltetőkkel egyeztetve, illetve engedélyeztetve, az általuk meghatározott
feltételeknek megfelelően vé9ezheti. Az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót
terhelik. A munkaterület átvétele után a Vállalkozó telies körű felelősséggel tartozik a
meglévő létesítmények, közművek állapotáért, valamint a közterületen vé9zett
munkák biztonságáért.
4.7 ' Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját
hatáskörében eljárni azok elhárítására.
4.B' Vállalkozó az építés ideje alatt mindenkor a
rendelkezéseinek megfelelően elektronikus építési naplót
nyelven. Az építési naplóbejegyzésre jogosult neve:

vonatkozó jogszabályok
köteles vezetni magyar



Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MV-VZ-R jelű (vagy azzal egyenértékű)
szakemberként megjelölt felelős műszaki vezetőt a Kbt. 65. 5 (9) bekezdésében
foglalt esetekben és módon is köteles igénybe Venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni. Ezen szakember helyett akkor vonható be más szakember, ha a Vállalkozó a
bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt
felelt meg azzal, hogy kizárőIag olyan szakember vonható b€, aki legalább az
ajá nlatba n szereplő sza kma i többletta paszta latta l rendel kezi k.

Megrendelő műszaki ellenőre a munka vé9zését bármikor megtekintheti, és
észrevételeit az építési naplóba bejegyezheti.
4'9. Vállalkoző a munkaterületen állandó műszaki képviseletet kell, hogy biztosítson.
4'7o' Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben
gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is' Ezek esetleges eltűnéséért,
megrongálódásáért a Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli.
4'It. Vállalkozó kijelenti, hogy az építési munkára felelősségbiztosítással rendelkezik,
amely káreseményenként min.2.000.000,- Ft és évenként min.4.000.000,- Ft
összegű fedezetet biztosít. A felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, Megrendelőnek és
3. személynek okozott kárra terjed ki. A felelősségbiztosítási szerződés folyamatos,
jelen pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú fenntartása a szerződés lényeges
feltételének minősül, amelynek megszegése a szerződés azonnali hatályú
felmondására okot adó körülmény'
4.72' Vállalkozó a dolgozói munkavé9zésével kapcsolatos helyi szocíális feltételekről
köteles gondoskodni.
4'73' Az eltakarásra kerÜlő munkarészeket elfedés előtt a Megrendelő megbízottja
köteles mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. E kötelezettség teljesítése
érdekében a Vállalkozőnak négy nappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő
munkarész elfedéséről Megrendelő megbízottját telefaxon Vagy e-mailen értesíteni. (A
Megrendelő megbízottja részére elküldött e-mail, akkor hatályos, ha azt a címzett 3
napon belül visszaigazolta.) Elfedés előtt a Megrendelő megbízottja és a Vállalkozó
egyÜttesen kötelesek rögzíteni a munkarész mennyisé9i és műszaki adatait, és
kötelesek a minősé99el kapcsolatban nyilatkozni.
4.I4' Vállalkozó a közterület-foglalási és a kivitelezéshez szÜkséges egyéb
engedélyeket a munka megkezdéséig köteles beszerezni.
4.75. Vállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával jogosult az ajánlati
tervdokumentációtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására'
4.76' Ha az ajánlati tervdokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be, a
Vállalkozó - a Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett - jo9osult
azonos rendeltetésű, műszakilag azonoS értékű vagy jobb anyagok beépítésére. A
beépítésre tervezett anyagok mintáját a Vállalkozó előzetesen bemutatja a
Megrendelőnek. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be' A
beépítésre kerülő anyagok teljesítménynyilatkozatát a Megrendelőnek a beépítés előtt át
kell adnia.
4.t7' Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási gondjaiból eredő esetleges minőségi,
használati értéknövekedések nem módosíthatiák a vállalkozói díjat.
4.18. A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a
Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez' Megrendelő jogot szerez az esetleges alkotás (terv)
átdolgozására.



5. Megrendelő kötelezettségei
5.1. Megrendelő munkaterÜletet biztosít a Vállalkoző részére legkésőbb 201B. március
1. napjáig. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, az elvé9zendő
munkákat, zavarő körÜlményeket az elvárható gondossá9gal áttanulmányozta,
fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. A munkaterület átadásakor
közösen felvett munkaterÜlet átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.
5.2' Megrendelő térítésmentesen felvonulási területet biztosít a Vállalkozőnak. A
Vállalkozó az építkezés során felhasznált vizet és elektromos energiát a mindenkor
hatályos díjszabás szerinti térítés ellenében veheti igénybe.

6. A szerződés teljesítésének helyszínei
2490 Pusztaszabolcs, Kastély utca (Pusztaszabolcs belterület 50 hrsz., 702/26 hrsz.)
A helyszínek pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. Munkavédelem
Vállalkozó felelős a saját tevékenységével összefÜggő munka-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint más vonatkoző jogszabályok és e|őírások betartásáért.

8. Káresetek
B.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozőnak és a
Vállalkozónak is. Amennyiben nem tartózkodik a munkaterületen, úgY a Megrendelő
által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő három napon
belül a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által
jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg'
B.z. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében okozott károkat.

9. Teljesítési határidő
9.1. A teljesítési határidő: 201B. június 30. Vállalkozó - a Megrendelő előzetes
hozzájárulása esetén - előteljesítésre jogosult.
9.2' A szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha az elvégzett kivitelezésí munkákat a
Megrendelő a Vállalkozótól a műszaki átadás-átvétel során - fenntartások nélkÜl -
átveszi, és ezt je9yzőkönyvben igazolja. A szerződésszerű teljesítéséről
teljesítésigazolás készÜl, ami a vállalkozói díjról szőlő számla kiállításának és
benyújtásá na k feltétele'
9'3' Az átadás-átvételi el1árás időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó írásbeli
készrejelentése után. Vállalkozó a készre jelentést a kivitelezés befejezése előtt min. B
nappal köteles a Megrendelő részére írásban elküldeni. Megrendelő a vállalkozói
készrejelentés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása céljából a
jogszabályokban megjelölt intézményeket, hatóságokat köteles meghívni. Azon
alvállalkozók meghívásáról, akiknek az eljáráson való jelenléte szükséges, a
Vállalkozó gondoskodik.
9.4. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelenő hatóságok,
közművállalatok nyilatkozataiból eredő munkákat, illetve amelyek a terveken
szerepel nek, térítésmentesen köteles elvégezn i'
9.5. Megrendelő jogosult a munka átvételét megtagadni különösen akkor, ha alappal
feltételezhető, hogy a kivitelezés hiányosságai miatt az építmény nem vehető
rendeltetésszerűen használatba.
Vállalkozó a műszaki átadáskor megvalósulási dokumentációt biztosít a Megrendelő
részére, és átadja a szÜkséges minőségi tanúsítványokat, szabványossági
nyilatkozato kat.
Megrendelőnek joga Van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok megszÜntetésére
vonatkozó határidőket megjelölni'
9'6. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel napjától számított egy év elteltével
utófelÜlvizsgálati eljárásra kerÜl sor, amelynek keretében az elvégzett munkákat újból
meg kell vizsgálni. Az utófelÜlvizsgálati eljárásra a Megrendelő írásban hívja meg a
Vállalkozót azzal, hogy távolmaradása az eljárás lefolytatását nem érinti.



10. Többletmunka' pótmunka
1o.1. Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező közbeszerzési
dokumentumokban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban)
figyelembe nem Vett munkákat (többletmunka), továbbá a szerződés alapját képező
közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő külön megrendelt munkatételeket
(pótmunka).
1o.2. Többletmunkáért a Vállalkoző a 2.1. pont szerinti átalánydíjon felül kÜlön díjra nem
tarthat igényt.
1O.3' Vállalkoző pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbelí me9rendelés alapján
végezhet, illetve köteles elvégezni egyeztetett határidőre' Ilyen megrendelés esetén a
Vállalkozó írásos kiegészítő ajánlatot nyújt be a közbeszerzési ajánlatában szereplő
költségvetési tételekre tekintettel. Vállalkozó - azonoS műszaki tétel esetén - a
pótmunka elvégzésére nem határozhat meg a közbeszerzési ajánlatában megjelölt
anyag és munkadíj összegeket meghaladó összegű árajánlatot' Amennyiben
Megrendelő a pótajánlat tartalmával egyetért, Vállalkozó Megrendelőtől egy kiegészítő
megbízást kap a munkák elvégzésére. A pótmunka elszámolása az elvégzését követő
számlában esedékes'

11. Jótá!!ás
11.1' Vállalkozó jótállást vállal szerződés tárgyát képező munkák vonatkozó
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, terveknek, egyéb dokumentumoknak,
szabványoknak és szabályzatoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatra
alkalmas hibátlan teljesítésére. Ennek alapján a Vállalkozó köteles kÜlönösen az
általa hibásan végzett munkák haladéktalan kijavítására vagy az alkalmazott hibás
anyagok cseréjére.
11.2' A jótállás időtartama 24 hőnap, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot
állapít meg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtartam irányadó' A
jótállási idő kezdete az építmény végleges átadás-átvételének napja.
11.3. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás alapján fennálló kötelezettségeinek
teljesítését a Megrendelő erre Vonatkoző felhívásának kézhezvételétől számított öt
napon belül nem kezdi meg, minden megkezdett késedelmes nap után 5.000,- Ft
késedelmi kötbér fizetésére köteles.

12. Kötbér
12'1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a nettó vállalkozói díj 0,5o/o-
ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetését Vállalja, amely a vállalkozói
díjból levonható. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen
elteltét követő naptól a Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. Megrendelő legfeljebb
30 kötbérterhes naptári napra vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a
késedelmi kötbér összege eléri a 30 kötbérterhes naptári napnak megfelelő, azaz a nettó
Vállalkozási díj lío/o-át.
I2.2' Vállalkozó továbbá a szerződésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2oo/o-a.
A teljesítés különösen akkor minősÜl meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a munkaterÜletet az
5.1. pont szerinti határidőben nem veszi át, vagY az átadás napjától számított B napon
belül nem kezdi meg a munkát; továbbá, ha a teljesítésére nyitva álló határidő utolsó
napjától számított 30 nap elteltével az előírt munkákkal nem készÜl el. A teljesítés
meghiúsulása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani Vagy a szerződéstől
azonnali hatállyal elállni.

13. Hatályba !épés
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

L4. Szerződés megszűnése és megszüntetése
t4'7' Megrendelő a jelen szerződést felmondással megszüntetheti, ha az alábbi
események bármelyi ke bekövetkezik :

(a) a Vállalkozó felszámolási vagy végelszámolási
ellen, fizetésképtelenné válik Vagy jogerős



felszámolásáról, illetőleg vállalkozói engedélyét visszavonják, Vagy azt
visszaadja;

(b) Vállalkozó bármely lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;
(.j a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit késedelmesen teljesíti,

amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, és a felek által a

teljesítésre megállapított póthatáridő is eredménytelenül telik le.

14'2' A felmondási jog gyakorlása előtt a Megrendelő írásban felszólítja a Vállalkozót a

szerződésszegő állapot, ilIetve ok orvoslására és/vagy magyarázat adására. Ha a

Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül ennek nem tesz
eleget, nem ad megfelelő magyarázatot Vagy nem orvosolja a szerződésszegő
magatartást, a Megrendelő a Vállalkozőhoz címzett ajánlott levélben a szerződést
azonnali hatállyal, írásban felmondhatja. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás
indokait.
74.3. 

^ 
Kbt. 143.5 (1) bekezdése szerint a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy -

a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szÜkséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. s alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. 5-ban foglaltak betartását, vagY a
Vállalkozókén szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 25B. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagY az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 25B. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jo9ából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

14.4' 
^ 

Kbt. 143. $ (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a szerződést felmondani,
Va9y - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizárő ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
14.5. A Kbt. L43. 5 (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani akkor is - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozőban közvetetten Va9y közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meg hatá rozott feltétel'
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenÜl 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62' 5 (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkoző a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szol gá ltatá s szerződésszerű pénzbel i el lenértéké re jog osu lt.
74'6. Jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból történő felmondása esetén
Megrendelő jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk') kártérítési szabályai szerint
megállapított kárának megtérítésére ís.

15. Egyéb kikötések
15.1' Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen a Megrendelőnek 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 összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
650/o-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozői szerződés értékének 6Solo-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
15.2. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
65. s (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnap
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megfelelően, valamint a Kbt. 65. 5 (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat
el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás
útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkÜl
Vagy a helyette bevont Űj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel -

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a közbeszerzési eljárásban az
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
15.3' Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi,
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138' s (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
alvállalkozók vesznek-e részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a
Kbt' 13B. 9 (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
75.4. 

^ 
Kbt. 136' $ (1) bekezdése alapján a Megrendelő előírja a Vállalkozó számára

kötelezettség ként, hogy
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62' s (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vá l la l kozó adóköteles j övedel mének csökkentésére a l ka l masa k;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt' I43. s (3) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

15.5. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenÜl beszerezhet a Vállalkozőra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
15.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szőlő 2017.
évi CXCV. törvény 54. $-a alapján köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában
részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az
ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok,
számlák, a megvalósítást igazolő okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával,
valamínt a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett
az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti,
a támogató a támogatói okiratot visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles minden feltételt biztosítani a Megrendelő ezen
kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében , így köteles a költségvetési
támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző
szervezetekkel egyÜttműködni, az ellenőrzést végző szerV képviselőit ellenőrzési
munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazolő okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a
helyszínen is segíteni'
15.7. Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmí kamat tekintetében a Ptk. 6:155' $ (a)
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés azon rendelkezése, amely kizárja Vagy korlátozza a Megrendelő
szerződésszegése esetére i rá nyadó jog következmények a l ka l mazását.
15'8. A szerződés teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és
tájékoztatási kötelezettség terheli.
15.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szőló 2ot1. évi cXcVI. törvény 3.$
(1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősÜl.
15.10. Jelen szerződést csak a Kbt. 141. $-ában foglaltak szerint lehet módosítani.
15.11. Jelen szerződés 3 (három) darab egymással míndenben megegyező eredeti
példányban kerÜlt aláírásra.

16. Alka l m azandő jogszabá lyok
16.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó
rendelkezései írányadók.
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76'2' A szerződő felek__a jeten szerződésbőt eredő vagyonjogi jogvitáik esetére - apertá.rgy értékétől függően - a Székesfehérvári járiísbíúsag, Íi"íué-aCzetesrehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. Mellékletek
1. számú melléklet: köz umok
2. számú melléklet: Váll ajántata
3. számú melléktet: fele

Pusztaszabolcs,20L7. december hó 28. nap
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Szerződés kiegészítés

NYILATKOZAT

Alulírott Nemes LászIő (név), a NoBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. (2490 Pusáaszabolcs,

Arany János u. 41.) képviseletében a,,Belteriilet védelmét szolgáló csapadékvíz eIvezető

hálőzat fejlesáés- Pusztaszabolcs, Erkel Ferenc utc4 Kastély utca, Velence utca'' trírgyú

szer ző dés köté s éhez az a|ábbiakró l nyil atkoz o m :

a csapadékvíz elvezető arkok kiépítésének kivitelezési munkríi soriírr min. 5 fő

hátrrínyos helyzetú _ munkanélktili, foglalkoztatást helyettesítő tiímogatásban

részesülő _ lako s fo glalkoztatását bizto sítom.

Kelt: Pusaaszabolcs, 2Ol7 .l'l, *€ '
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