KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási Szerződés a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú támogatási program keretében
megvalósuló, külterületi utak fejlesztése Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése
érdekében projekt kivitelezési munkáira – 1. rész / 2. rész / 3. rész*
*Szerződéskötéskorvéglegesítendő
tárgyú, uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljáráshoz

II. KÖTET: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)
(1. számú módosítással egységes szerkezetben)
Ajánlatkérő:
Lajosmizse Város Önkormányzata
(6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)

2018.

Ikt.sz.: LMKOH/164-…/2018.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
*1. rész: Lajosmizse, 0271 és 0260/2 Hrsz-ú utak Görgey és Kölcsey utcák folytatásában
burkolat megerősítése
*2. rész: Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított földutakra aszfalt burkolat építése*
*3. rész: Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti kereszteződés között meglévő
útburkolat felújítása
* Szerződéskötéskor véglegesítendő megfelelő rész szerint
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Lajosmizse Város Önkormányzata
Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Telefon: 76/457-575
Telefax: 76/556-140
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
Adószám: 15724612-2-03
Statisztikai számjel: 15724612-8411-321-03
Bankszámlaszám: 10402599-00031018-00000007
Képviseli: Basky András, polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
és
NÉV
Székhely:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
mint szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2018. …………… napján a Kbt. 115. § (1)
– (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a „Vállalkozási Szerződés a VP67.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú támogatási program keretében megvalósuló, külterületi utak
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fejlesztése Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében projekt kivitelezési
munkáira” tárgyában.

1.2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el az .... rész tekintetében nyertes ajánlatként a Felek a
Kbt. szerinti törvényes határidőn belül az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési
Dokumentumokban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett a Kbt. 131. § (1)
bekezdése szerint szerződést kötnek egymással.

1.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a fentebb hivatkozott közbeszerzési eljárás
alábbi dokumentumai:
- Ajánlattételi Felhívás
- Közbeszerzési Dokumentumok
- Kiegészítő Tájékoztatás – adott esetben
- Vállalkozó által benyújtott ajánlat

II.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, TELJESÍTÉS HELYE

2.1. A szerződés tárgya:
*1. rész:
Lajosmizse, 0271 és 0260/2 Hrsz-ú utak Görgey és Kölcsey utcák folytatásában burkolat
megerősítése
*2. rész:
Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított földutakra aszfalt burkolat építése*
*3. rész:
Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti kereszteződés között meglévő
útburkolat felújítása*
*Szerződéskötéskor véglegesítendő
2.2. A szerződés mennyisége: a közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési Dokumentumok részét
képző Műszaki Leírásban került rögzítésre. A Műszaki Leírás a szerződés kötelező mellékletét
képezi annak fizikai csatolása nélkül is. Az engedélyezési szintű tervdokumentációkat Megrendelő
bocsátja a vállalkozó rendelkezésére.
2.3. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,
határidőben a műszaki terveknek és költségvetésnek, az ajánlattételi felhívásnak és közbeszerzési
dokumentumoknak megfelelően elkészíteni.
2.4. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés alapelveinek
megfelelően az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti.
2.5. A teljesítés helye:
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*1. rész:
Lajosmizse 0271 és 0260/2 hrsz
(NUTS kód: HU331)
*2. rész
Felsőlajos 046 és 050 hrsz
(NUTS kód: HU331)*
*3. rész
Felsőlajos 035 hrsz
(NUTS kód: HU331)*
*Szerződéskötéskor véglegesítendő
2.6. Vállalkozó köteles pénzügyi és műszaki ütemterv tervezetet összeállítani, amelyet legkésőbb a
munkaterület átadás-átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelőnek, és azt Megrendelő
hagyja jóvá. A bontási munkálatokra lefolytatására az összeállított és jóváhagyott, a pénzügyi és
műszaki ütemterv (továbbiakban ütemterv) alapján kell, hogy sor kerüljön, melyet a Felek
folyamatosan figyelemmel kísérnek, és közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás azonban
nem eredményezheti a teljesítés időtartamának túllépését.
2.6. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező, a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat a
saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen
szerződés szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, az építési helyszín
ismeretében állapította meg.
2.7. Vállalkozó az előbbi, a szerződés szerinti megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett
kötelezettséget vállal arra, hogy garanciális/szavatossági kötelezettségeinek a mindenkor hatályos
jogszabályokban maradéktalanul eleget tesz.
2.8. Vállalkozó kijelenti, hogy az előírt jótállási idő alatt az általa elvégzett munkával kapcsolatban
bekövetkező garanciális jellegű meghibásodás esetén, Megrendelő részéről Vállalkozó részére tett
írásbeli (e-mail vagy fax) bejelentését követően 72 órán belül köteles a meghibásodást kivizsgálni
és egyeztetett időpontban a teljesítés helyén felvonulni javítás céljából. A hiba bejelentése csak
munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. Amennyiben a bejelentés olyan
munkanapon történik, amelyet nem munkanap(ok) követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a
bejelentés a következő – azaz a tényleges bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor
történt.
Megrendelő felvonulás alatt az alábbiakat érti: a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok,
gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezése és az előkészítő technológiai
munkafolyamatok elvégzése.
2.9. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttét megelőzően megismerte a Megrendelő jelen
szerződésben meghatározott feladatokkal és előírásokkal kapcsolatos valamennyi elvárását és azok
betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.10. Vállalkozó köteles saját felelősségére és saját költségén megtenni minden olyan lépést, amelyek
a meglévő munkálatok védelmét, megóvását és fenntartását szolgálják. A Vállalkozó felelős azért,
hogy saját költségén biztosítson minden szükséges világítási, védelmi, és biztonsági berendezést,
amelyek a jelen szerződés szerinti munkálatok elvégzéséhez szükségesnek bizonyulnak, vagy
amelyeket a Megrendelő ésszerűen megkövetelhet.
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2.11. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, alvállalkozóik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók
magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha
maguk jártak volna el. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség - ide nem értve az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §. (3)
bekezdésében foglaltakat - időbeli korlátozás nélkül terheli a Feleket.
2.12. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés a Kbt. 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel nyilvános. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a Kbt. hivatkozott
szakasza d) pontja szerint a Szerződést, annak létrejöttét követően haladéktalanul honlapján
közzéteszi.
III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MŰSZAKI
ELŐÍRÁSOK
3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően
a teljesítési határidőig elvégzi.
Teljesítési határidő: szerződéskötését követő 4. hónap, azaz 2018. ..............
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb jelen vállalkozási szerződés aláírását
követő 15 napon belül átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a
szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő
legalább 3 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
Határidőben teljesít a Vállalkozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a műszaki
átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőben megkezdődik. A Vállalkozó a készre jelentését a
teljesítési határidőt megelőzően legalább 15 nappal köteles benyújtani. Vállalkozó készre jelentése
alapján Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni. A műszaki
átadás-átvétel időtartama 30 nap.
A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

3.2. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezett arra az esetre, ha
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
3.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az érdekkörében felmerült okból, a jelen szerződés
3.1. pontjában meghatározott kötbérterhes határidőre nem teljesíti vállalását, úgy a teljesítés
időpontjáig a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap
0,5%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma
a vetítési alap 10%-a.
A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem
mentesít a teljesítés alól. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális
mértékét, ajánlatkérő a szerződéstől való elállásra, illetőleg felmondásra és meghiúsulási kötbér
érvényesítésére jogosult.
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3.4. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó jelen vállalkozási szerződés teljesítése során –
olyan okból, amelyért felelős – vállalását hibásan teljesíti, úgy Megrendelő a hiba kijavítására
póthatáridőt tűz. A póthatáridő eredménytelen eltelte és a hiba tényleges kijavítása közötti
időtartamra a hibásan teljesített a Vállalkozó a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó
értékének 10 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér
maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 10 % -a. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:187. § (2)
bekezdésére figyelemmel a hiba kijavítására tűzött póthatáridőig terjedő időtartam kötbérmentes.
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, ajánlatkérő a
szerződéstől való elállásra és meghiúsulási kötbér érvényesítésre jogosult.
3.5. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni,
amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amiért felelős - meghiúsul. A meghiúsulási
kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-a. Ajánlatkérő 20 napot meghaladó
késedelem esetén jogosult a szerződésben rögzített feltételek szerint a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk.
6:187. § (1) bekezdés)
A kötbér esedékessége
- a késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem bekövetkezik.,
- a hibás teljesítési kötbér esedékessé válik, amikor a hibás teljesítés kijavítására tűzött
póthatáridő eredménytelenül eltelik.;
- meghiúsulási kötbér esetén, amikor a meghiúsulás alapjául szolgáló szerződésszegés
bekövetkezik.
A kötbér lejárt követelésnek minősül. A Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozó által nem
vitatott kötbérkövetelését a Megrendelő által kiállított számlába beszámítani, és azt az esedékes
számlából levonni a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján, vagy a Vállalkozó részére kötbérértesítőt
küldeni, mely alapján a Vállalkozó köteles a kötbér összegét 10 napon belül átutalással
Megrendelő részére megfizetni.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
3.5. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt munkára a sikeres átadás-átvétele időpontjától
kezdődően 12 hónap kötelező + ….. hónap vállalt összesen …… hónap teljes körű jótállással
tartozik.
Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára ajánlatának megfelelően teljes körű
jótállást köteles vállalni, melyek kezdetének időpontja a hiba és hiánymentes műszaki átadásátvételi eljárás lezárásának dátuma. Esetleges javítás esetén a szavatossági idő a javított részre
újrakezdődik. Ez idő alatt nyertes ajánlattevő a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő
jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé
érvényesíteni.
Jótállás: Vállalkozó köteles az elvégzett munkára jelen vállalkozási szerződés jelen pontja szerint
jótállást vállalni. Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, a
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létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot
tartani és a hiba megszüntetése és/vagy a kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a
műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.
Megrendelő a jótállási határidőn belül írásban bármikor közölheti kifogásait a Vállalkozóval.
Vállalkozó az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és a
kivitelezői munka minőségéért teljes szavatossággal tartozik.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA
3.6. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
3.6.1.

A Megrendelő jogosult felmondani a jelen szerződést, ha bármely a Megrendelő
felelősségi körébe nem tartozó okból (ideértve a vis maior esetét is) nem kerül sor a
munkaterület birtokbaadására a szerződés hatálybalépésétől számított 30. napig.

3.6.2.

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 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

3.6.3.

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint –
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.6.4.

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

3.6.5.

Megrendelő jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondja, ha a Vállalkozó
késedelme a 30 naptári napot meghaladja vagy a Vállalkozó egyéb súlyos
szerződésszegést követ el, így különösen – a fentieken túl – olyan magatartást tanúsít,
amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését
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nagymértékben veszélyezteti. Az azonnali hatályú felmondást megelőzően a
szerződésszegő felet határidő tűzésével írásban fel kell szólítani a szerződésszerű
teljesítésre.
3.6.6.

A Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják és a felszámolását
elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés
rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, a Vállalkozóval szemben
az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul.

3.6.7.

Vállalkozónak felróható okból egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés
rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

3.6.8.

Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani, amennyiben
Megrendelő a munkaterületet legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától számított
15 napon belül nem adja át Vállalkozó részére.

3.9. A jelen szerződésben kikötött határidő fix határidő, így annak esetleges módosítására kizárólag a
Felek közös megegyezésével van lehetőség, figyelemmel a Kbt. 141. §-ban foglalt
szerződésmódosításra vonatkozó előírásaira is.
IV. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
4.1. A munkálatokat az ÚT 2-3. 302:2008 sz. Útügyi Műszaki Előírásainak, valamint az egyéb
vonatkozó, hatályban lévő szabványok és műszaki előírások betartásával lehet végezni.
4.2. A munkák folyamata:
a) A munkaterület forgalomtól függő biztosítása, lekorlátozása az ÚT 2-1.119:2010 sz. útügyi
Műszaki Előírások alapján a dolgozók és a közlekedők veszélyeztetésének megakadályozása
érdekében, külön figyelemmel a közlekedésben résztvevők indokolatlan zavarására. A
gépjárműforgalom min. egy forgalmi sávon történő fenntartását folyamatosan biztosítani
szükséges.
A kivitelezési munkákkal érintett készenléti szervek, intézmények, szolgáltató egységek,
ingatlanok megközelítését folyamatosan biztosítani szükséges, a munkaterület átadást
követően a várható forgalmi korlátozásokról a Vállalkozónak tájékoztatni szükséges.
b) A munkálatok során a felbontott anyag az elszállításig ideiglenesen a munkaterületen, illetve a
munkaterület átadáson meghatározott módon és helyszínen tárolható, végleges elhelyezéséről
a kivitelezőnek szükséges gondoskodnia. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait betartja,
figyelemmel a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltakra.
Az építési és bontási hulladék elhelyezése, kizárólag engedéllyel rendelkező lerakóhelyen
történhet.
c) A víznyelőrácsok, közműfedlapok – a közmű üzemeltető szakfelügyelete mellett - szintre
emeléséről gondoskodni szükséges. Az érintett közműszerelvények (víznyelők, akna fedlapok,
stb.) esetén - amelyek állapota nem megfelelő -, a kivitelezés során új beépítésükről
gondoskodni kell (megrendelővel egyeztetett módon). Az aknák tisztítását (törmelék
eltávolítása) és az érintett csatornaszakasz mosatását – a kezelő előírásainak megfelelően – el
kell végezni.
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d) A munkálatokat az Útügyi Műszaki Előírások, valamint az egyéb vonatkozó, hatályban lévő
szabványok
és
műszaki
előírások
betartásával
kell
végezni.
A megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkálatokat és a beépítésre kerülő
anyagok
megfelelőségét
ellenőrizze
és
kontrollméréseket
végeztessen.
Az építési munkák ellenőrzését kizárólag akkreditált minősítési laboratórium végezheti.
e) Földmű, alépítmény
A földműépítésre vonatkozó követelmény: ÚT 2-1. 222:2007 sz. UME.
- A pályaszerkezet fagyegyenértékét figyelembe véve, a pályaszinttől mérve 50 cm-s
mélységen belül fagyveszélyes anyag nem építhető be.
Fagyvédő rétegként a hivatkozott UME 4.2.2.2. pontja szerinti M-1, vagy M-2 jelű
földműanyag építhető be.
- Az elkészült földművet és védőréteget minősíteni kell.
Tömörségmérésre vonatkozó gyakoriság:
50 m-ként 1 db
Teherbírás mérésre vonatkozó gyakoriság: 100 m-ként 1 db
Előírt érték, ha terv másképp nem rendelkezik:
Tömörség földmű tükörszinten: 93 %
Teherbírás földmű tükörszinten:
40 N/mm2
Megjegyzés: Földműtükörszint azonos a védőréteg tetejével.
f) Alaprétegek:
Kötőanyag nélküli alaprétegek:
Anyagukra vonatkozó követelményeket az ÚT 2-3. 207:2007 sz. UME 4.2. és 4.3. pontja
tartalmazza.
Beépített rétegek vizsgálata, melyeket dokumentálni kell 200 fm-ként, vagy 1000 m2-ként:
- vastagság:
megengedett eltérés: terv -10 % a mérési eredmények 10 %-ban
- szélesség:
tervtől max: - 5 cm
- teherbírás:
tervben előírt értéktől csak pozitív értékben lehet.
Ha a terv erről nem rendelkezik, az előírt érték az
ÚT 2-3. 206.2007. sz. UME 8. táblázat a követelmény.
- tömörség:
tervben előírt értéktől csak pozitív értékben lehet.
Ha a tömörség nem mérhető, a teherbírásmérésből számított
tömörödési tényezővel minősíthető.
Megengedett értéke: max: 2,0
Hidraulikus kötőanyagú alaprétegek:
Csak alkalmassági vizsgálattal megtervezett összetételű keverék építhető be!
A beépítés előtt az alkalmassági vizsgálatot a gyártótól be kell szerezni és be kell mutatni.
Építés közbeni ellenőrzés, melyeket dokumentálni kell legalább két helyszínen:
- vastagság:
megengedett eltérés: terv -10 % a mérési eredmények 10 %-ban
- szélesség:
tervtől max: - 5 cm
- keresztirányú esés:
tervezettől ± 0,5 %
- tömörség:
előírt érték 95 %, mérési eredmények 10 %-ában 92 %
megengedett
Utóellenőrzés:
- nyomószilárdság.
kétnaponta, vagy 200 m3-ként.
28 napos korban az ÚT 2-3. 206: 207. sz. UME 14. táblázat szerinti eltérés megengedett.
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g) Aszfaltrétegek:
Az aszfaltkeverékekre előírt feltételek:
 Az aszfaltkeveréket „Mérsékelt” forgalmi igénybevételre kell tervezni.
Beépítésre vonatkozó feltételek:
 Nagyfelületű aszfaltozás esetén a gyártástól számított 2 órán belül az aszfaltkeveréket
be kell dolgozni.
 140 °C alatti aszfaltkeverék nem dolgozható be, a kihűlt aszfaltkeveréket vállalkozó
köteles elszállítani, annak mennyisége nem számolható el.
 Ajánlatkérő kizárólag bazaltzúzalék felhasználásával előállított aszfaltkeveréket
fogad el.
Az aszfaltrétegek minősítése: az „Út-pályaszerkezetei aszfaltrétegek építési és minősítési
követelmények”-ről szól ÚT 2-3. 302:2010. vonatkozó fejezetei szerint történik. A fúrt
minták vételének helyét Ajánlatkérő jelöli ki helyszínenként 3 ponton.
Az elszámolás során az aszfaltkeverékek tömör (beépített) testsűrűsége 2,4 to/m3 értékkel
kerül figyelembevételre.
h) A munkálatokkal érintett zöldfelület helyreállítását finom tereprendezés és fűmagvetés
szinten, (indokolt esetben gyepszőnyegezéssel) el kell végezni és egy évig karban kell tartani.
4.3. Az ajánlattevő munkaterület átadását követően köteles folyamatosan végezni a munkálatokat,
amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik.
4.4. Vállalkozó tudomással bír arról és elfogadja, hogy adott munkaterületen más vállalkozó is
folytathat kivitelezési munkálatokat.

V. VÁLLALKOZÓI DÍJ
5.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért ……………. forint
+ ÁFA, azaz ………………… forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban
rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó
tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a
Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
5.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott árért teljes körűen vállalkozik a szerződés
tárgyának megvalósítására.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az 5.1. pontban meghatározott ár a műszaki terveknek, az érvényben
lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz szükséges valamennyi
munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a vállalkozás
teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási költségeket,
adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási
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és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez szükséges teljesítési
költségeket, ideiglenes melléklétesítmények felvonulási épületek és területek megvalósítási
költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen szerződésben rögzített
szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a
Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák
megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen
tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is és minden
egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési /hitelesítési
költségek, a terület igénybevételi díját) függetlenül azok jellegétől magában foglalja. A
szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.
5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árat feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat a
ráfordításokra és ismert körülményekre tekintettel határozta meg.
5.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a
tudomására jutott valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azokat a Megrendelő előzetes, írásos
hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására. Vállalkozó e kötelezettsége
megszegése esetén kártérítés megfizetésére kötelezhető.
VI.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Jelen szerződés II. pontjában vállalt bontási munkák tekintetében vállalkozó 1 db. részszámla és 1
db végszámla benyújtására jogosult.
6.2. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – a jelen szerződésben
külön pontban szabályozott, szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően
– kizárólag a jelen „Fizetési feltételek” szerinti pontban rögzített feltételek szerint jogosult.
6.3. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, Megrendelő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás
5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolás a
végszámlából történik. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke,
az előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az előleg összegére szóló díjbekérőt nyújtson be
a Megrendelő részére, legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 munkanapon belül. Az előleget
Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles
kifizetni.
6.4. Részszámlázás:
1. részszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó
vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő – összegről 50 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén;
Végszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a teljes nettó
vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő – előleg igénybevétele estén az előleg összegével csökkentett összegről 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.
Valamennyi számla kötelező mellékletét kell képezze az adott műszaki teljesülésig a számla szerint
elvégzett, valamint az összesen elvégzett munkák költségvetési tételenként kimutatott százalékos
értéke, valamint a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.17.4.1.2.-16 kódszámú pályázati felhívás pénzügyi elszámolásához szükséges minden olyan
dokumentáció, amely a vállalkozó tevékenységi köréhez kapcsolódik.
A végszámla benyújtásának feltétele a szerződésben meghatározott munkák kifogásmentes elkészítése
és annak a Megrendelő általi átvétele, amely a sikeres és rendeltetést gátló hiba és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezáráskori aláírásával - amelyet a Megrendelő és műszaki
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ellenőre ellenjegyez – valósul meg. A végszámla további mellékletei a megvalósulási és átadási
dokumentáció, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek
a teljesítésigazolásban való elismerése és a beépítésre került termék részletes leírása, gyártó
dokumentációja, továbbá az előleg vonatkozásában: az előlegbekérő.
6.5. A vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)(7) bekezdés alapján kerül sor átutalással. Az ellenértékének kifizetésére alkalmazandó a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. § rendelkezései.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi
fedezetét támogatásból finanszírozza.
6.6. Az alvállalkozói kifizetések tekintetében irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § (1)(2) bekezdése
6.7. A Vállalkozó kötelessége a Megrendelő részére kibocsátott számlán a jelen szerződés tárgyát,
mint megjegyzést feltüntetesse. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadhatja a számlán szereplő
ellenérték megfizetését.
6.8. A fentiekben meghatározott előírások figyelembe nem vétele esetén a teljesítés nem
szerződésszerű és a Megrendelő nem esik fizetési késedelembe. Megrendelő a jelen szerződésből
eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén – a Ptk. 6:155. § szakaszának
rendelkezései szerinti és mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.
6.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontjára
tekintettel – nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
6.10. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6.11. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. E tekintetben a Felek
rögzítik, hogy a szerződés műszaki tartalmában meghatározott tevékenység
*2. rész: engedélyköteles így az ÁFA tv. 142. § rendelkezései a fordított áfa vonatkozásában
alkalmazandók.
*1. és *3. rész: nem engedélyköteles így az ÁFA tv. 142. § rendelkezései a fordított áfa
vonatkozásában nem alkalmazandók.
*Szerződéskötéskor véglegesítendő
6.12. Megrendelő rögzíti, hogy tartalékkeret alkalmazására nem kerül sor.
VII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KÖTELEZETTSÉGEK
MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
7.1

Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar jogszabályi előírásoknak, magyar
jogszabályoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő teljesítést fogad
el.
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7.2 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy korlátozás nélkül jogosult a
Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű
teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan
felvilágosítást kérni, az építési munkákat ellenőrizni.
7.3 Az ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető anyagok,
termékek kiváltásánál minőségi színvonalában egyenértékű anyagok, termékek közül a kiválasztás
joga az önkormányzatot illeti meg, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései
szerint. A termékváltás miatt pótköltség nem érvényesíthető.
7.4 A megrendelő képviselőjének ellenőrzési kötelezettsége legalább 8 naponként áll fenn, építési
naplóba történő bejegyzéssel.
7.5 A vállalkozó tevékenységéhez szükséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli
megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül adja meg.
7.6 Az eltakarásra kerülő munkarészeket a vállalkozó bejelentésétől számított 3 napon belül a
megrendelő képviselője ellenőrzi, és az eltakarást az engedélyezi.
VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.7 Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkát a megjelölt határidőig, a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak és érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek,
technológiai előírásoknak, a konzultáció során kiadott műszaki leírásban meghatározott hatályos
engedély(ek)nek megfelelően elvégzi.
7.8 Vállalkozó a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 5 napon belül indikatív műszaki-,
illetve előzetes pénzügyi ütemtervet köteles készíteni a konzultáció keretében kiadott műszaki
leírás szerinti feladatra, amely a vállalkozási szerződés mellékletét képezi, amennyiben azt
Megrendelő elfogadja. Az ütemterv Megrendelő általi elutasítása esetén Vállalkozó köteles a
megrendelői elvárások szerint az ütemtervet átdolgozni 5 munkanapon belül, figyelemmel
azonban a szakszerűség és a célszerűség követelményére. Az indikatív műszaki- és előzetes
pénzügyi ütemtervet a Vállalkozó minden részszámla benyújtásakor köteles felülvizsgálni és
aktualizálni, amely aktualizálást a Felek nem tekintik a Kbt. 141. § szerinti
szerződésmódosításnak.
7.9 Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezést a munkaterület átadás-átvételét követően
megkezdeni, és az elektronikus építési naplót megnyitni, azt a vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) megfelelően vezetni, továbbá a beruházás
során a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eljárni.
7.10 Az elektronikus építési napló vezetéséhez nem kötött építési munkákról Vállalkozó papíralapú
építési naplót és felmérési naplót köteles vezetni.
7.11 A munkavégzés során a bedolgozásra kerülő anyagok szállítói megfelelőségi nyilatkozatait,
alkalmassági vizsgálatait és az aszfalt keveréktervét, típusvizsgálatokat, bedolgozási technológiai
utasításokat, mintavételi tervet a megrendelő és műszaki ellenőre részére jóváhagyásra át kell
adni a munkaterület átadás-átvételi eljárás során. A dokumentumok átadása a sikeres
munkaterület átadás feltétele. Az átadott dokumentumokat a megrendelő és műszaki ellenőre 5
napon belül felülvizsgálja és véleményezi. Megrendelő megbízottja jóváhagyását írásban adja
meg, azonban ez a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
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7.12 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű
felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles gondoskodni az állag-, baleset-, vagyonbiztonságról, és
az általa okozott károk helyreállításáról.
7.13 Az építési munkák elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre vagy hasznosításra
alkalmas anyagokat Vállalkozó köteles Megrendelő előzetes engedélye alapján Megrendelő által
megjelölt telephelyére beszállítani, A beszállítást dokumentálni kell.
7.14 Vállalkozó köteles gondoskodni:
a) az általa végzett munkával összefüggésben szükséges esetleges forgalomkorlátozás,
forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről, és költségeinek viseléséről,
b) a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról, és azok
költségeinek viseléséről,
c) a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti,
balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról,
d) a jogszabályi előírásoknak megfelelően a területileg illetékes múzeummal
együttműködve a régészeti feltárás, valamint lőszermentesítés támogatásáról.
7.15 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt vagy terjeszt ki a
jelen szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károk megtérítésére. A
felelősségbiztosítás megléte jelen szerződés hatálybalépésének feltétele.
7.16 Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési, szerelési felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által előírt mértékű
és terjedelmű felelősségbiztosításra. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás
mértéke, terjedelme legalább 20.000.000,- Ft/káresemény 40.000.000,- Ft/év mértékű építésiszerelési felelősségbiztosítás. Amennyiben Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem
rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti.
A felelősség-biztosításnak legalább a szerződés aláírásától a teljesítésigazolás megrendelő által
történő aláírásáig kell érvényesnek lennie.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül
okozott károkra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
Vállalkozó a biztosítási kötvényt legkésőbb jelen szerződés hatályba lépésének napján
Megrendelő rendelkezésére bocsátja, mely dokumentum a szerződés mellékletét képezi.
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek és
emiatt, vagy egyéb okból a biztosító nem fizet kártérítést, akkor a Vállalkozónak kell teljeskörűen
helyt állnia.
7.17 Vállalkozó köteles az elvégzett munka minőségét tanúsítani. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy
a megfelelőség igazolásához szükséges minőségi tanúsítványokat beszerzi, és a beépítés előtt a
minőségtanúsítvány másolatát átadja megrendelőnek.
7.18 A vállalkozási szerződés teljesítése során érvényesített intézkedésekről a vállalkozó összefoglaló
jelentést köteles készíteni, amelyet a Megrendelő független műszaki ellenőre igazol az átadásátvételi eljárás lezárásáról szóló jegyzőkönyv mellékleteként.
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7.19. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend kialakítása, a
felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a
vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.
7.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt jogosult a
kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy szakértői útján
bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni, az építési engedéllyel rendelkező munkák esetében
az elektronikus építési naplóba betekinteni.
7.21. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő műszaki ellenőrével, így különösen a
munkaterületre történő belépés és tartózkodás, valamint a dokumentumokba történő betekintés
biztosítása tekintetében.
7.22. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi
szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkorlátozásáról és figyelmeztető
jelzések elhelyezéséről. Vállalkozó felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések
elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért.
7.23. Amennyiben Megrendelő, vagy Megrendelő megbízottja szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó
köteles figyelmeztetéssel élni.
7.24. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen
akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gondossággal
és a magyar szabvánnyal összhangban kell kezelni és elhelyezni, és a vonatkozó jogszabályokat,
így különösen „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004.
(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait betartani. A Vállalkozónak a kivitelezési
munkafolyamatok végzését, az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a
szállítás során az utak és azok műtárgyai, valamint a környező épületek és növényzet károsodást,
sérülést ne szenvedjenek. Az esetlegesen keletkezett károk helyreállítási költsége ajánlattevőt
terhelik.
VIII. KAPCSOLATTARTÁS
8.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben,
e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető
közöltnek, amikor a kézbesítés megtörténik. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés
esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló
adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél az átvétel napját, vagy
legkésőbb a levél második sikertelen kézbesítését követő nap, míg e-mailes értesítés esetén a
címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.
8.2 A vállalkozási szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és
csak a Felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Felek rögzítik továbbá, hogy
jelen szerződések teljesítésének időtartama alatt a kapcsolattartás magyar nyelven történik,
amelyhez a szaktolmács biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.
8.3 A Felek által a jelen szerződésben kapcsolattartásra kijelölt személy a szerződő fél
meghatalmazása alapján jogosult az adott szerződő fél szerződéses kötelezettségeinek teljesítése
és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a másik fél képviselőjével
a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni.
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A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben az itt megjelölt kapcsolattartók mellett más személyek
is megjelölhetők.
8.4

A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

8.4.1. Megrendelő részéről:
Név:
Címe:
Tel.:
Fax.:
Mobil:
E-mail:
Témafelelős személy:
Név:
Címe:
Tel.:
Fax.:
Mobil:
E-mail:
8.4.2. A műszaki ellenőr
Név:
Szakág:
Nyilvántartási száma:
Műszaki ellenőr elérhetőségei:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
8.4.3. Vállalkozó részéről:
A vállalkozó képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű.

Felelős műszaki vezető:
Név:
Cím:
Telefon:
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Fax:
E-mail:
Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű.
IX.

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.1 A kivitelezési munkákat lezáró műszaki átadás-átvétel és birtokba adási eljárásra vonatkozó
szabályokat Felek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Kormányrendelet vonatkozó szakaszai alapján hajtják végre, jelen szerződében foglalt esetleges
eltérésekkel..
9.2 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése érdekében Vállalkozó köteles Megrendelőt
készrejelentés formájában, a teljesítési határidő leteltét megelőzően – előteljesítés esetén a
határidő előtti teljesítést megelőzően – legalább 15 nappal korábban írásban értesíteni. A
Vállalkozó által készre jelentett munka esetén a Megrendelő legfeljebb 15 naptári napon belül
köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdeni. A műszaki átadás-átvétel időtartama annak
megkezdésétől számított legfeljebb 30 nap. A műszaki átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel, amelyben rögzítik az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat, vagy a
szerződésszerű teljesítést. A jegyzőkönyvet Felek képviselői ellenjegyzésükkel hitelesítik.
9.3 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 pld átadási dokumentáció biztosítása.
Az átadási dokumentáció részei:
Az átadott iratanyagok tartalomjegyzéke.
Kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával, anyagokkal és
minőségben valósult meg.
Építési napló és felmérési napló
Megvalósulási terv (2 pld)
Számlarészletező /felhasznált anyagok pontos mennyiségének, fajlagos egységárának
megjelölésével./
Minősítési dokumentáció, a beépítésre került anyagok mennyiségének és megfelelőségének
igazolásai.
A keletkezett hulladék ártalmatlanítását igazoló dokumentumok (pl. számla, mérlegjegy).
9.4 Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok
kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben
Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
Megrendelő csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a mellékelt költségvetés
tartalmaz, illetve azt, amely miatt az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.
9.5 A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az átadás-átvételi jegyzőkönyvben kitűzött időpontra
Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg
megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha
a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre
kerültek.
9.6 Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő
által kitűzött határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére
elvégeztetni.
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9.7 Pótmunka: a – 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint – a vállalkozási szerződés
alapját képező műszaki leírásban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).
Vállalkozó a műszaki szükségesség vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni. Ha a Felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a
kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. Vállalkozó a pótmunka
szükségességét haladéktalanul, de legkésőbb annak szükségességét megalapozó körülmény
megállapításától számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni a Megrendelő felé. Pótmunka
teljesítésére és elszámolására csak Megrendelő műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása
alapján van lehetőség.
9.8. Többletmunka: A felmerülő többletmunkával kapcsolatosan a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak. Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a
vállalkozási díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. A Vállalkozó a
többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.
9.9 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jegyzőkönyvben rögzített hibák maradéktalan
kijavításáig a keretmegállapodásban és a jelen szerződésben rögzítettek szerint jogosult
kötbérigényét érvényesíteni.
9.10 A kárveszély viselése az eredményes átadás-átvétel, a birtokbaadás befejezésének időpontjában
száll át Megrendelőre.
9.11 Megrendelő képviseletében az egyes építési beruházások kivitelezésének ellenőrzése, továbbá a
műszaki átadás-átvételi eljárás során műszaki ellenőr jár el.

X.

ALVÁLLALKOZÓK

10.1. Vállalkozó a keretmegállapodás és jelen vállalkozási szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó
bevonására jogosult a Kbt. 138. § rendelkezéseire figyelemmel.
10.2. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (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 Vállalkozó e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
10.3. Vállalkozó legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában köteles a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a vállalkozási
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó kijelenti, hogy általa a jelen szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozó megnevezése:…………………………………………..,
mely nem áll kizáró okok hatálya alatt.
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Vállalkozó jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt.
10.4. Ha jelen szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében –
beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt jelen
szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési eljárás során alkalmasság
igazolására igénybe vett alvállalkozóval, úgy kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával a
Vállalkozó más alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, amennyiben a Vállalkozó az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
10.5 Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely
a nélkül nem következett volna be.
10.6 Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződés teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe
saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
XI.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.Vállalkozó jelen szerződés megvalósítása során létrejött releváns dokumentumok szerzői jogáról
lemond, és azt a Megrendelőre ruházza át térítésmentesen, azaz minden elkészült releváns
dokumentum a Megrendelő tulajdona. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső
alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, a Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a
Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.
11.2 A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a vállalkozói szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik
féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
11.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés előkészítése, teljesítése vagy megszüntetése
érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem készíthet, a felesleges
munkapéldányokat köteles megsemmisíteni, továbbá az átvett dokumentumokat a teljesítés után
Megrendelőnek köteles visszaadni.
11.4 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben
van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a
keretmegállapodás megszűnését követően korlátlan ideig fennmarad.
11.5 Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §ának (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5.§ (3)-(4) bekezdése szerinti
ellenőrzési feladataival összefüggésben – a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. és 6. §-a szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizheti az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek
vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében
eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik

19

Ikt.sz.: LMKOH/164-…/2018.
illetve amelyek a vállalkozói szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a vállalkozói szerződés
teljesítéseiben közreműködőknek.
11.6 A Vállalkozó képviselője jelen szerződés cégszerű aláírásával polgári jogi és büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában meghatározott, az átlátható szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében nyilatkozza, hogy az általa képviselt
szervezet átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésben és az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben
foglaltak szerint a Megrendelő a kiadási előirányzatai terhére csak átlátható szervezettel köthet
érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátható szervezet
részére teljesíthet kifizetést. A Vállalkozó a nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
12.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes
vállalkozási szerződést, illetve a létrejött ilyen vállalkozási szerződés alapján nem teljesíthet
kifizetést, amennyiben a Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen vállalkozási
szerződésekből eredő követelések elévüléséig a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő adatokat
Megrendelő kezelni jogosult. A Vállalkozó – képviselője útján – a jelen pont szerinti
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
12.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a vállalkozási szerződések tárgyát, a Felek nevét,
a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét
követően közzéteheti a honlapján.
12.9. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
12.10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
12.11. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá azzal, hogy a
szerződés csak mindkét fél egybehangzó írásos nyilatkozata alapján Kbt. 141. § rendelkezéseinek
figyelembevételével írásban módosítható.
12.13. Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetére kikötik – értékhatártól függően - a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12.14. A szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi
aláírás napján – lép hatályba.
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Jelen ......... oldalból álló vállalkozási szerződés hat egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen
aláírták. A hat példányból két példányt Vállalkozó, négy példányt Megrendelő őriz meg.

Mellékletek:
Kelt: Lajosmizse, 2018. ………………………

………………………
Megrendelő

……………………
Vállalkozó

Lajosmizse Város Önkormányzata

Pénzügyileg ellenjegyzem …….napján: ____________________
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában
meghatározott
BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM
RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség
teljesítéséhez
Alulírott
Név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:

mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviselője – polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az
általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao.) szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
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d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
-

a költségvetési kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek. [Áht. 41. § (6) bekezdés]

-

a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bekezdés]

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak tekintetében bármilyen változás áll be, arról a
kötelezettségvállalót köteles vagyok haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: 2018.

………………………………….
Vállalkozó
.
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