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vállalkozási szerződés

1^"|y létrej ött egyrészről :

Ersekcsanád Község Onkormányzata (6347 Ersekcsanád, Dőzsa Gy. út 77.), képviseli Felső
Róbert polgármester mint Megrendeló,
másrészrő1:
Szabados Csaba egyéni vállalkozó (6347 Ersekcsanád, Akácos u. 41.) , mint Vállalkozó között az
alábbiak szeritrt:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Bqa Varos Polgármesteri Hivatala
VII. 38657-312012. szélrnú engedélyével jóváhagyott, az ARKETT KFT által készített
építési engedélyezési tervdokumentáció szerinti építési munka egyes, a Megrendelő áltat
2013. július 31-én kiadott qánlati felhívás mellékleteként részletezett munkanemeinek
megvalósítását.

A Megrendelő az áItala 2013. júiius 31-én kibocsátctt ajánlati felluvás, valamint a
Vállalkozó által tett ajánlatnak teljes mértékben megfelelő, rendeltetésszerű hasznáIatra
alkalmas állapotú teljesítést fogad el.

Y áIlalkoző a munkát pályázati eljárásban nyerle eI, 2013 . augusáus 29-én történt eredmény
kihirdetéssel (21512012. (Vru. 29.) Kt.sz. hatarozat).

2. Vállalási összeg:

Nettó vállalási aí..... .,..,.9,346,805.- Ft
ÁPa :. ...o,- pt
Bruttó vállalási ár:...... ......9.346.805,_Ft

Azaz Kilen cmillió-h áro m s záznegyv enh a tezer- n y olcszázöt fo rint.

A váIlalkoző az általános forgalmi adó tekintetében alanyi adómentességet választott, így
általános forgalmi adő felszámításfuanem kerül sor.

2.2. Megrendelő jogosult pótmunkák megrendelésére. Megrendelő kízárőlag az áItala építési
naplóban történt bejegyzéssel megrendelt pótmunkák ellenértékének megfizetését vállalja, A
pótmunkak elszámolása tételes feimérés alapján történik. A szerződő felek az alkalmazarldő
egységárak tekintetében előzetesen me gá11 apodnak.

2,3, YáIlalkoző a vállalkozói díjon túl az ajánlati dokumentáció szerinti megvalósításhoz
többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet. (anyagár váItozás, infláció,
többletmunka, különle ge s körülmények, any agkezelé s stb. )
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3. Teljesítési határidők:



3. 1. Kivite|ezés kezdésének időpontja: 2013. 09. 16.

3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2013.11. 15. (I. ütem) \
2014.03.31. QI. ütem) \

3.3. A kivitelezési munkák megkezdésének időpontja a munkaterület Vállaltrrozó részére

tör-ténő átadásának időpontját jelenti, melynek megtörténtét építési naplÓban tÖnénő

bejegyzéssel kell rögzíteni, Ez az idópont az épitési napló megnyitásának időpontja

is.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1, Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák

folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a
terveknek, a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak megfelelŐen történlk-e. Az
ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rőgzítí,

4.2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvanyügyi Testület áItaI az egyes

munkanemekle vonatkozóan kiadott és hatályos szabványok szerinti, vagy azokkal

legalább azonos műszaki éftékű és I. osztályú teljesítést fogad el L osáályú anyagok

beépítése mellett.

5. Váltalkozó jogai és kötelezettségei:

5.1. Vállalkoző a helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka végzés&e az aYlhoz

szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
5.2. A vállalkozó köteles az építési naplót megnyitni. azt az építés helyszínén

hozzáféírrrctő helyen tartani. Az építési napló vezetése a feielős múszaki vezető

feladata.
Vállalkozó köteles az épitési engedélyben előírtak betu,tásáről gondoskodni.

Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait a beépítés elŐtt a műszaki

ellenőrnek bemutatni és azokat az építési napló mellékleteként kezelni.

A Vállalko ző 3 nappal korábban az építési naplóban értesíti a műszaki el\enőfi az

eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének

időpontjáró1, hogy az elfedés előtt aműszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse,

Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavódelmi és

balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betarlásáról.
yáIlalkaző a teljesítés kapcsán az elvégzett munkákra és beépítésre került anyagokra,

szerkezetekre a Ptk. (1957. évi iV törvény), a llll985. (IY.22.) EVM-IPM-KM_
MÉM-BKM rendelet szerinti szavatosságot vállalja-.

5.8. A Vállalkozó váIlalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványok, OTEK
előírásnak megfelelő i. osztályú minőségben végzi el.

5.9. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát

képező munka okozott harmadik felnek fuggetlenül attó1, hogy akáÍr harmadik fél a

Megrendelővel szemben kívánj a érvényesíteni.

5.10. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul

érlesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely

kötelezettségének ütemezés szerinti telj esítésében.

5.i 1. A Vátlalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni.YáI],alkozó az igénybe vett

awáIlalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
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5.I2. A Vállalkozó a teljesítés időpontjaről2 nappal korábban az építési naplóban
értesíti a műs_zaki ellenőrt, aki a készre jelentés, alapjan a múszaki éúadás-átvételi
elj arás ö ssze}uvásiáról gondo skodik.

5.13. Vállalkozó sikeresműszaki átadás-átvétellelteljesít.

6. Kapcsolattartás

6 . 1 . A szeruődő feleknek ki ke1l j elölnirik képviselőik et a szerződés targyát kepező munka
tekintetében. A képviselő jogosult eljrárni megbízőja nevében a szerződés targyát
képező munkát érintő összes ügyben.

Me gr endel ő kepv i s el őj e :

Neve: Felső Róbert
Címe: 6347 Ersekcsanád, Dőzsa Gy. ut 77 .

Telefon: 791466-122

Műszaki ellenőr:

Neve: Rabi György Ervin
Címe: 6347 Etsekcsanád, Béke tér 1.

Telefon: 20199-25-542

Váll alka z ó hépv i s el őj e :

Neve: Szabados Csaba
Címe: 6347 Ersekcsanád, Akácos u.4I.
Telefon: 2014242-]03

Felelős műszaki vezető :

Neve: Kulcsár Daniel
Címe: 6500 Baja, Puttonyos u.24.
Telefon: 06130-9953 -I 16

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Pénzügyi feltételek:

7. 1. Megrendelő előleget nem fizet Y allalkoző részére

7.2. Pénzngyi ütemezés: A vállalkozó 2 számlabenyújtására jogosult az alabbiak szerint:

o A váIlaLkoző rész-számla benyújtásara jogosult az I. ütemben felsorolt munkák
befejezését követően, annak ajánlat szerinti összegében. A rész-számla fizetési
hatarideje: a formailag és tartalmilag szabáIyos számla kézhez vételét követő 90
napon belül.

o A végszámla benyújtásara a váIlaIkoző a sikeres műszaki átadás-átvételt követő
napon jogosult, de nem korábban mint 2014. január 02. A végszámla fizetési
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hatarideje: a formailag és tartalmilag szabályos számla kézhez vételét követő 90.
napon belü].

o Fizetés módja: átutalás.

7,3, A Vállalkozó tlibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi bruttó 20.000,- Ftkésedelmi kÖtbért tartozik fizetni 
^Vállalkozo 

a Megrendelőnek, melynek összege
maximum a bruttó vállalási összeg 20%o-a.

8. Műszaki átadás-átvétel:

8, 1, A Yállalkoző a teljesítés időpontjáró12 nappal korábban az építésínaplóban értesíti aműszaki ellenőrt, aki a készre jelentés álapján a műszaki átad,ás-átveteii eljárás
ö sszehívásáról gondosko dik.

8 -2. Y állalkozó sikere s műszaki átadás - atv étel l el telj esít.
8.3, Az eredményes műszaki átadás-átvétel feltétele:

- építési napló
- 1 pld megvalósulási terv
- a felhasznált és beépített anyagok megíblelőségi, minőségi tanúsítási iratai- egyéb szükséges bizonylatok

8,4, A műszaki ellenőr kÖteles az elvégzetí munkát a váIlalkozó értesítésében meg|elölt
időpontra kitűzött átadás-átvételi.eljárás során megvizsgálni. A vizsgáIat atapján
felfedezett hiánYokat, hibákat hibqegyzékben rögzíte]ri. amennyiben a'kijavításához
szÜkséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszení hasznáíabt Megrend eIő az
átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben YáIIaIkoző köteles ,4 átad,ás-átvételi
időpontot megjelölni,

8,5, Tekintettel a 8.4. pontban foglaltakra, a YáIlalkoző javítási kötelezettsége
te§esítéséhez a műszaki elienőr köteles póthatáridőt megjelöin i, a vállalkoző ezen
időtartamon belÜl kÖteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani,
illetve megszüntetni.
A Vállalkozó késedelem nélkril értesíti a műszaki ellenőrt, amikor a lriányosságok
vagy a hibák kijavításra kerüitek.
Ha aYállalkoző a javítást Írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megre ndelő azt a
Y állalkoző költségére elvégeztetheti.

8,6, Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek
tekintetében a kárveszély az átvéte| időpontjától a Megrendelőre száll át.

8.7 . Hataridőben teljesít aYáltalkoző, ha az átadás-átvétei a szerződésben előírt határidőn
belÜl, illetőleg hatámaPon megkezdődött, kir,éve , ha a Megrendel ő a szolgáltatást
nem vette át.

8,8, Nem tagadhatő meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,amelYek más lribrákkal, hiányokkal összeftiggésben, illetve a ktlavításukkal,
PÓtlásukkal járó munkák folytán sem akadál yor.áua rendeltetésszerű hasznáIatot.

9. Irányadó jog, jogviták:

9-1- Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a
j ogszabályok rendelke zé sei az irányadók.

9.2- A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során
kérdéseket el őször megkísérlik közvetlen targyalások útj án

pTk és a vonatkozó

közötttik felmerüIt vitás
rendezni.
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Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz, Jogvita esetére

iú.óaaő székhelye szerinti Úróság kizárólagos illetékességét kÖtik ki szerzódő

felek.

és megértés után, mint akaratukkal mindenben
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás

me ge gy ezőt j óv áhagyó lag aláírták,

Ersekcsaná d, 2013 .
ca C3, Ersekcsanád,207l.9 9. :.§}. :

fiil
Megrendelő

Pénzügyi el lenj egyzés :

Ersekcsanád, 20 13 . .'. :?.

pénzügyi ellenjegyző


