
Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent lstván
király u' 35.) képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint Megrendelő, másrészről:
MoDUs VIVEND| KFT (6237. Kecel, VasÚt utca 36.) cégjegyzékszám: Cg. 03-09-100293;
adószám: 10482254-2-03; képviseli Lakatos Gábor, mint Válla|kozó, kÖzött az alábbiak
szerint:

1. Szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Kalocsa és térsége Áttalánoslsko!ája közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó
homokmégyi iskotaépület tetőszerkezet felújítási múnkáinak elvégzését aszeződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési dokumentáciÓ, anyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotú teljesítés vállalásával'
Vállalkozó a munkát a KÖzbeszezési Értesítő K'É.-1 554gt2o1o. számú ajánlati
felhívásra tett ajánlatával nyerte el"

2. Vállalási összeg:
Vállalási ár: 6 502 860,- Ft

1

azaz: Nyolcmillió - százhuszonnyolcezer
_százhuszonnyolcezer ötszázhetvenÖt
átalányár.

8 128 575- Ft

ötszázhetvenÖt forint, amelyből Nyolcmillió.Ft a befejezés idejére prognosáizált

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felul a terv szerinti megvalósításhoz tÖbbletköltséget
nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).
A Megrendelő jogosult pótmunkák megrendelésére. A Megrendelő kizárólag az általa
előzetesen írásban"megrendelt pótmunkákat téríti meg. Elézámolása tételeó felmérés
alapján, a Vállalkozó nyertes ajánlata szerinti egységárakon.

3. Teljesítési határidők:
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződés aláírását kÖvetően Megrendelő az

építésre alkalmas munkaterÜletet átadja Vállalkozó részére. Vállalkozó kbteles ezen
a napon a munkaterÜletet átvenni. 2010. augusztus 03.
Teljesítési helye: Homokmégy Általános lskola 6341 Homokmégy, lskola u. 6. Hrsz.
19.

3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja: 20í0. szeptember 10.
Válla l kozó j ogosu lt m űszaki előteljes ítésre.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4'1 A Megrendelő műszaki ellenőzést biztosít Megbízott lebonyolítója által a kivitelezési

munkák folyamatos ellenőzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés
az engedélyekben, a kiviteli tervben illetve esetleges módosításor-ésetén a tervézői
módosításoknak megfelelően történt_e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az
építési naplóban rögzíti. A naplÓbejegyzések tartalmát faxoh is haladéktalanul közli a
Megrendelővel.

4'2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak
megfelelő l. osztályú teljesítést fogad el.

Osszesen:



5' Válta|kozó jogai és kötelezettségei:
5'1. Vállalkozó.az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására azahhoz szÜkséges ismeretek birtokában vállalkozik.5'2' Vállalkozó a munkakezdést, valamint a felelős műszaki vezetőjének adatait köteles

bejelenteni a Megrendelő képviselőjének. A VállalkozÓ köteleó az építési naplót ámunkaterÜlet átadásakor megnyitni, azt az építés helyszínén hoizátérhető hetyen
tartani.

5'3 A Vállalkozó 3 nappal korábban telefax útján, értesíti a műszaki ellenőrt azeltakarásra kerÜlő, később kibontás nétkul nem vizsgálható munkarészek
elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki áttenőr az ellenőzést
elvégezhesse. Az értesítést kÖteles az építési naplÓba mellékletként csatolni.5'5' Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényoen tevo munt<avédelmi
és balesetvédelmi, tűzrendészeti és köinyezetvédelmi előírájok betartásáról.5'6' Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévőjogszabályok (a Magyar Köztársaság Polgári Torvénykon-vver<ir .=1ro rgsg. évi lV.
l.:ry9u.:'. :-1-1-|1PP?..(vl'22.) Évna-lplvt, KM, MÉM, exN/l és a l2nsaa. (XlJ' 27 sz')EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a műszaki
átadástól számított 61 hónap.5'7 Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését Vállalkozónak akÖzmű üzemeltetőkkel egyeztetnie kell, (almérőt kell kíépítenie), a kiépítés és afogyasztás költsége VállalkozÓt terheli. közterÜlet igény'be veíére esetén annakengedélyeztetése, kÖltsége Vállalkozót terheli.5'8' Vállalkozó tudomásul Veszi, hogy társvállalkozÓ is dolgozhat a munkaterületen, emiatt
tÖbbletkÖltséget utólag nem érvényesíthet, a társvállal-kozóval köteles egyÜttműködni.5'9' A Vállalkozó a mijszaki átadás-átvételtől számított 5 év időtartamra Vonatkozian azestelegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként a nettó vállalási összeg 5
Yo-ának m egfe le lő j óteljes ítés i biztos ítékot nyújt.
A biztosíték kétféleképen adható:
- a végszámla összegéből való visszatartással,- Vagy a megrendeló nevére szóló feltétel nélkÜli kizárólagos jóteljesítési
bankgaranciával.
A bankgarancia vállalása esetén a bankgarancia levél Megrendelő részére történő
átadása feltétele a végszámla befogadásának.

5.'t0. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai
előírásoknak megfelelő, l' osztályú anyagokát épít-be a munkákat l. osztáiyú
minőségben végzi el, vállalási összege t. ositalyu teíjesítésre vonatrózir.

5'11. A vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősóégbiitosítás megkátéset a munkára
vonatkozóan, amelyet a szerződéskÖtéstől számított 't5 napo-n belül másolatban
koteles átadni. Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben 

'a 
Megrendelő jogosult

a szeződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkÜl.
5.12' A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyátképező munka végzése során Megrendélőnek, Vagy hármadik félnek okozott

fÜggetlenül attól, hogy a kárt harm}dik fél a Megróndelővel szemben kívánja
érvényesíteni.

5'13. A Vállalkozó köteles a megbízott Lebonyolítót és Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni, amennyiben akadályozt9tva Van a jelen szeződésben foglalt bármely
kötelezettségének Ütemezés szerinti teljesítésébén.

5-14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befeje zéséig azegész kivitelezési terÜlet felelős őrzéséről és a Vagyonvédelemről koteles
gondoskodni.

5'15' A Vállalkozó jogosult a - nyeftes *ánlata szerint - alvállalkozokat alkalmazni.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.



5.16' A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél
formában értesíti Megbízott lebonyolítót (műszaki ellenőrt), aki a kéózre jelentés
alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

5.17 ' Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás:
6. 'l . A szeuődő feleknek ki kell jelÖlniük képviselőik et a szerződés tárgyá t képező munka

tekintetében' A képviselő jogosult eljárni megbízÓja nevében a- szerződés tárgyát
képező munkát érintő Összes ügyben.
Megrendelő, képviselői:
Megrendelő: Kalocsa Város Önkormányzat
Cím: 6300 Kalocsa, Szent lstván kir. út 35.
Te lefon : 7 8 I 461 - 1 66; 7 I I 461 -362; 7 B I 46 I -202 F ax: T B t 461 -386 ; T I t 462-3T s
E-mail : m usz-aK@ka|ocsa' h u Kapcsolattartó: Homokmégy Község Önkormányzat
Vállalkozó, képviselói:
Cég név: MODUS V|VENDI KFT; Cím: 6237 . Kecel, VasÚt utca 36.
T ell F ax : 7 8/42 1 - 1 69n 8/422-432 ; E-mail : mod u s.v ive n d i@m od u s.t-on I i ne. h u
Adószám: 1 0482254-2-03 ; Bankszámlaszám: 52500082:1 1 oo0028
Felelős műszaki vezető neve. Bánfi Gergely
Jogosultság ígazolásának száma : MV-Ép/A-MMt</o3-655o/2o1 4
Telefon: 701369-5721; Fax: T8/422-432 ; E-mait: gergely,banfi@gmait.com
Vállalkozó helyszíni képviselője: Fejes l stván
Telefon: 7014305-767; Fax 781422-432; E-mail:modus.vivendi@modus.t-online.hu
Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építésT naplóba bejegyzést
tenni.

7. Pénzügyifeltételek:
7.1. Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megrendelőnek

küldi meg teljesítés igazolás végett. Teljesítést kÖvetően kiállított 1 db végszámla
kiegyenlítése átutalássaltörténik a Vállalkozó RÓnasági Takarékszövetkezet Keceli
KirendeltségBanknálvezetett 525ooo82-11oooo'8. sz.számlájára.
Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 30 naptári nápon belül
átutalással teljesíti."

7,2. Fizetési késedelem esetén VállalkozÓ a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult.
7.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 1o0.ooo,- Ft, késedelmi rotnert

tartozik fizetni Megrendelőnek, de maximum a nettó vállalási Összeg 10 %-áig7.4. Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő mághiÚsutasl rotoert
érvényesíthet' A meghiúsulási kotbér összege a nettó vállalási osszég 10 o/o-a'

7 '5. A Megrendelő a Vállalkozónak a kifizetéseket az ART. 36/A $-ában megfogalmazott
kritériumok alapján teljesíti.

8. Műszakiátadás-átvéteI:
8.1. A Vállalkozó köteles a létesítményt műszaki átadás-átvételen üzembehelyezésre

kész állapotban átadni Megrendelőnek' Vállalkozó köteles a Megrendelőnei átadni
legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás on az átadási dokuméntumokat melynek
tartalmazni" \"Ll 2.példány megvalósulási tervet, a beépített anyagok megfelelőségi
igazolásait, minőségitanúsítványát, a megfelelő tartalmú vizsgálátiéredményeketz]2
példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és uzemelietési és
karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkÖnyveit és egyéb szükséges
bizonylatok at 1-1 példányban.
(A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat vállalkoző az érintett
anyagok beépítése előtt bemutatja a mŰszaki ellenőr részére, azok meglétét építési
naplóban kell rögzíteni és engedélyeztetni.)

8'2. A megbízott lebonyolító köteles az elvégzett munkát a vállalkozó értesítésében
megjelölt idópontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A r4izsgálat



alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a
kijavításához szÜkséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű hasinálatot,
MegbízÓ az átadás-átvételt megtagadhat1a' Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-
átvételi időpontot megjelölni.

8.3. Tekintettel a 8'2. pontban foglaltakra, a Megrendelő által kitűzött megfelelő
póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat
kijavítani, illetve megszÜntetni' A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti á ueg6izott
Lebonyolítót amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a VállalÉozÓ a
Megrendelő által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére
nem végzi el, a Megrendelő azt a VállalkozÓ költségére végezteti a jóteljesítési
biztosíték terhére. A Megrendelő jogosult a javítás sórán felmerult t<oÍtségeket a
végszámla összegéből levonni és a javítási munkálatokat mással elvégeztetni.8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll
át'

8.5. Határidőben teljesít a vállalkozi, ha az átadás-átvétel a szerződésben elóírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást
nem vette át.

8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt'
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefuggésben, illetve a kr1avíiásukkal,
pótlásukkaljáró munkák folytán sem akadátyozzái a rendeltetésszerű használatot.8.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belÜl a munkát újból meg kell
vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-
felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket"

9. lrányadó jog, jogviták:
9.'l Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a vonatkozó

jogszabályok rendelkezései az irány adők.9.2 Szeződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk 81 s (3) bekezdése szerint nem
minősÜl Üzleti titoknak az az adat melynek megismérését vagy nyilvánosságra
hozatalát külÖn törvény közérdekből elrendeli.

9.3. A felek megállapodnak, hogy a szeződés teljesítése során kÖzöttÜk felmerÜlt vitás
kérdéseket először*megkísé rl i k közvetle n tá rgyaláso k útj á n rendezn i'
Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a
Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékesJégét köiik ki szeződő
felek.

Jelen szeződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag alá írták.
Je-len szerződés 7 példányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 3 pld
Vállalkozót illet'

Kalocsa, 2010. augusztus 2. Kecel,2010. aug
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