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Vállalkozási szerződés

arnely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent
lsfuán király u. 35.) képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint Megrendelő,
másrészről:Viktor Kft..(6300 Kalocsa, Pataji út 46.) cégjegyzékszám o3-og-1oo247
adÓszám: fi49o275-243 képviseli Putyora Dénes Lász}ő ügyvezető, mint
VállalkozÓ, között az alábbiak szerint:

Szerződés tárgya:

Megrende.lő megrendeli, Vállalkozi pedig elvállalja a Kalocsa és Környéke
Társult ovodájának akadálymentesítése Szakrnár Községben pÁoP-
4.3-'l.-09-2009-001 1) elvégzését a szerződés elválasáhatatlan részét képező
ajánlatkérési dokumentáció, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján
rende ltetésszerii használatra a lkafmas álfapotú teljesítés vá lla lásával.

VállalkozÓ a munkát a Közbeszerzési Értesítő K.É.-5B83r2ofi. számú ajánlati
felhívásra tett ajánlatával nyerte el.

Vállalási összeg:

Vállalási ár: g qno f,,lt - trÍ

...12.375-769....- Fr

azaz'. '. bruftó 12.375.769........ Forint, amelyből brutto 12,375,769...-Ft
a befejezés idejére prognosáizált álalányár.
A VállalkozÓ a vállalkozói díjon felÜl a teru szerinti rmegvalósításhoz
tÖbbletkÖltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).
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2.

3. TeljesÍtési határidők:
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja:
3.2. Kivitelezés befejezésének ldőpontja:

Vá lla lkozó jogosu lt m űsza ki eloteljesítés re.

2010. június 21-
201o. július 14.

4. Megrendeló jogai és kötelezettségei:
4.1. Megrendelő 2 pld_ kÍvítelí tervdokumentációt b]áosít VáltaÍkozó részére a

szezodéskötést követő 'Í5 napon belÜI.4-2 A MegrendeIő miiszaki ellenőrzést biáosít Megbízott lebonyolítója által a
kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése celjábil, aki eltenorizíi köteles,
hogy a munkavégzés az engedéfyekben" a kiVitell terv,ben ÍÍletv'e esetleges
módosítások esetén a tervezői módosÍtásoknak rnegfetetően törÉnLe- Az
e|lenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rfuzíti. A
naplóbejegyzések tartalmát faxon is haladéktalanul kÖzli a Megrendelővel_

o/o AFA:
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4-3- Megrendelő csak az éwényes Magyar Szabvány és technológiai eloírásoknak
megfelelő l. osztályú teljesítést fogad eI.

5. Vállalkozó jogai és kötelezetÍségei:
5.1. VállalkozÓ az építési helyszínt megtekintette, és a kÍviteÍezésí nrunka

foÍytatásá r a az ahhoz szÜ kséges isme retek biÉoká ba n vá llalkozík.
5.2. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a felelős műszaki vezetöjének adatait

kÓteles bejelenteni a Megrendelö képviselőjének- A Vá]la]kozo ko:teÍes az
építesí naplót a munkaterulet átadásakor megnyitni, azt az épÍLés helyszínén
hozáf érhető helyen tartani.

5-3 A Vá]lalkozÓ 3 nappaf korábban telefax útján, értesítÍ a m{lszaki ellenőrt az
eltakarásra kerÜlő, később kibontás nélkÜl nem vizsgálható munkarészek
eÍfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt miiszaki ellenör az etlenŐrzést
elvégezhesse- Azértesítést kotetes az építésÍ naplóba mel]lékletlként csatolni.

5-5_ VátrlaÍkaző kqiteles a kÍvitelezés során gondoskodni az érvényben lévö
munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetválelmi
előírások beta rtásáról -

5"6" Válla\kaző az elvégzett munkára (és a beépített anyag'okra)' az éruén'yben Jévő
iqszabáIyok (a Magyar Koáársaság Polgárí Törvénykonyvéről szóló 1959_ évi
lV. törvénu:: 

" 1l| 985 NL2z) Évtvt-lptr,t, KM, MÉM, gKt\,l +s a 12/1988. (Xll.
27 sz.} Évrra-tpu-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szava,tosságot vál1álja.
Jótállás a műszaki átadástóI számított ...6.". év.5-7 pE építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését
Vállalkozónak a közmű Üzemeltetőkkel egyeáetnie ke|l, (alméröt kell
kiépítenie}, a kiépítés és a fogyasáás kottsége Vátlatkozót terheÍi. Kci.áerulet
igénybe vétele esetén annak engedélyeáetése, költsége Vállalkozót terheli.

5-8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy társvállalkoió is dolgozhat a
munkateruleten, erniafr többteköftséget tftólag ÍTem élvény,esíthet, a
társváf|alkozóva[ kötetes egyÜttrntÍködni.

5-9. A Vállalkozó a műszaki átadás-áfuételtól számított 5 év időtartamra
vonatkozóan az estelegesen felmerÜlő hibák kijavÍtásának biztosítékaként a
netti váttatási összeg 5 %-ának nnegfelellő, jiteljesítésl blztosíté,kot rrylújt.
A bíztosÍték lcétféleképen adhatÓ:
- a végszámla összegéből való visszatartással,
- Vagy a megfendelő nevére szólÓ fettétel nélkÜli kizárÓlagos jóteljesítési
bankgarancíával.
A bankgarancia vállalása esetén a bankgarancía levél Megrendelő részére
történő átadása feltétele a végszámla befogadásának.

5"10. A Váttatkozo vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és
technológiai előírásoknak megfelelő, l. osztályú anyagokat épít be a munkákat
l" osááÍyű rnÍnőségberr végzi el, vállalási osszege l. osztályú tetjesíitésre
vonatkozik.

5-11. A vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősségbiáosítás megkötését a
munkára vonatkozoan, amelyet a szerződ,éskötéstől számÍto,t{ 'Í5 napon be![il
grásolatban kcitefes átadni Megrendetö képvíselöjének. El]enkezi esetben a
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérÍtesi kötelezettség nélkÜl.

5.12- A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérÍtéséért, melyet a szerződés
tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek
okozott függetlenÜl attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben
kívá nia érvényes Íten i.

)



5.13. A Vállalkozó köteles a megbízott Lebonyolítót és Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni, amennyiben akadályoáatva Van a jelen szerződésben foglalt
bá rme ty kóte lezettségéne k ütemezés szerinti tel.les ítésében'

5.14- A VálÍalkozó a munkaterulet átadásátót a rniiszaki átadás-ábréte! befejezéséÍg
az egész kivitelezési terület feIelős őrzéséről és a vagyonvédelernről koteles
gondoskodni.

5.15. A Vállalkozó jogosuft a - nyertes ajánlata szerint - atvátla}kazokat alkaÍnazni.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozÓ munkájáért úgy felel, rnintha a munkát
maga végezte volna.

5.16_ A vállalkaző a teljesÍtes időpontjárő| 15 nappal korábban készre jelentő levél
formában értesíti Megbízott lebonyolítot (műszaki ellenört), aki a készre
jelentés alap1án a nníjszaki átadás - átvéteÍi efiáÉs Ósszehívásáról
gondoskodik.

5.17 . Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás:
€ 6.1. A szerződő feleknek ki kell jelolniük képviselóiket a szerződés tárgyát képezó€ munka tekíntetében. A képviselő jogostllt eliárnl rnegbízőja nevében a

szerződés tár gy át képező m u n kát é ri ntő összes Ü gybe n .

Megrendelő, képviselői:
Megrendelő: Kalocsa Város Önkormánpat
KapcsoÍattaúó: Tóth Jenö Szakmár Község Önkormányzat Polgármestere
Cím: 6300 Kalocsa, Szent lsfuán kir. út 35.
Tel,/Fax 781475416;
E-ma i I : szakmar@d u nakbv. h u

Vállalkozó, képvise|ői:
Gég név: Mktor Kfi.
Círn: 6300 Kalocsa, Patajl út 46.
TellFax aG78Í4ő1-2u
E-mail: vkft@externet. h u.
Adószám: 1 0490275-2-03
Ba nkszámlaszám : 1 0/,gz537 -253x a61 2-00000000

& Fetelös műszakÍvezetö neve: Putyora Dénes l-ászlÓ
J ogosultság igazolásá nak szá m a : MV-KÉ/B/0 3-52o2l2a 12,

FMV-ÉplB-fu|M l(o3-5 2a2na12
TeÍefon : 06-30/33-Bc-750
Fax: 06-781466-635
E-mail: vkft@externet. hu
Váltalkozo helyszínl képviselŐje: Putyora Dénes l-ász{ó
Telefon: 06-30/33-80-750
Fax: 06-78/466-635
E-mail : vkft@externet. hu
Szerzódó felek részéről fenti személyek jogostlltak az épÍtési naplóba
bejegyzést tenni.

7. Pénziigyifeltételek:
7.1- Vállalkozó a szárnlát a Megrendelő nevére és címére kiáIlítva a

Megrendelönek kÜldi meg teljesítes igazolás végett- TeljesÍtést kÓvetöen

I .------ -'- " 1
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kiállított 1 db végszámla kiegyenlítése átutalássaltörténik a Vállalkozó a
Kereskedelmi és Hitel Banknál vezetet 1a402537-2531012 sz. számlá|ára.
MegrendeIő a számlát annak kézheanételétől számítoü 60 naptári napon
belül átutalással teljesíti.

7.2. Fizetési késedelem esetén Vállalkaző a Ptk. szerinti kamat felszámítására
jogosult.

7.3. A Vállalkozó késedelmes teljesÍtése esetén napi 500.000,- Ft, késedelmi
kötbért tartozik fizetni Megrendelonek, de maximum a nettó vállalási összeg
1o %-áig

7"4. VáIlalkozg hÍbájábÓl történő meghiúsulás esetén fulegrendeÍő meghiústllási
kötbért érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér Összege a nettÓ válla!ási összeg
20 o/o-a.

7.5. A Megrendelő a VáÍlalkozÓnak a kifizetéseket az ART. 36/A $-ában
megfog a l m azott krité ri umok a lapj á n te ljes íti.

v -6. A Megrendelő nyllatkozik arra vanatkazőan, hogy hozáiáruÍ ahhoz, hogy - aKbt. 305. s (4) bekezdése szerinti féltételek teljesÜlésének esetére
alkalmazandó beszedési megbízás te|jesÍtése celjából a VállalkozÓ beszedési
megbízását a tárgyi beszerzés pénzÜgyi forrását biáosító KÓzreműkÓdő
szewezet {Ksz} te{iesÍtse, jelen nyilatkozatával ÍelhataÍnazza arra a
Közreműködő Szervezetet. A felhatalmazó nyilatkozat a szerződés 1. sz.
mellékletét képezi.

B- Műszaki átadásétvétel:
8.1. A Vállalkozó köteles a !étesítményt műszaki átadás-átvételen üzembe

helyezésre kész állapotban átadni Megrendelőnek. Vállalkozó köteles a
Megrendelönek átadnl l€kesőbb a mtiszakl átadás-átvételÍ eljáráson az
átadási dokunrentumokat rnelynek tartalmaznia kell 2 példány megvalÓsulásÍ
teryet, a beépített anyagok megfelelőségi igazo|ásait, minőségi tanúsítványát,
a megfele!ó tartalmú vizsgálati eredményeket 2-2 példányban, kivitelezői
nyilatkozatokat' a garanciajegyeket és Üzemeltetési és karbantartási
utasításokat, a hitelesÍtések jegyzőkönyveit és egyéb sztikséges bizonylatokat
1-'l példányban.
(A megfelelőségi igazofásokat és minőségi tanÚsítványokat vállalkozó az
érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok
meglétét építési naplóban kell rögzíteni és engedélyeáetni.)

8.2- A megbízo'tt lebonyoÍíÍó köteles az elvégzett munkát a vállalkozó
értesÍtésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során
megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat
hibajegyzékben rogeíteni" Amennyiben a kijavításához szükséges neunkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, MegbÍzÓ az átadás-átvétett
megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot
megjelölni.

8-3- Tekintettel a 8-2- pontban foglaltakra, a MegrendelÓ által kÍtilzÖtt megfelelő
póthatáridóre Válla|kozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat
kijavítani, illetve megszÜntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a
MegbÍzott LebonyolítÓt amikor a hÍányosságok, hibák kilavításra kenÜltek. Ha a
VáltalkozÓ a Megrendelő áttat kitiizött megfelelő pÓthatáridöre a iavÍtást
írásbeli íelszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő ut a VállalkozÓ
köttségére végeáeti a jóteljesítési biZosíték terhére' A MegrendelÓ jogosutt a
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javítás során felmerült költségeket a végszámla osszegéből levonni és a
javítási munkálatokat mással elvégeáetni.

8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt áfuesz
(előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a
Megrendelőre száll át'

8.5' Határidőben teljesít a vállalkoző, ha az átadás-áfuéte! a szerződésben előírt
határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendető a
szolgáltatást nem vette át.

8.6- Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jetentéktelen híbái, hiányai
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a
kijavításukkaÍ, pÓtlásukkal járo munkák folytán sem akadályozzák a
rendeltetéssze rű haszná latot.

B-7. Az átadás-áfuételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell
vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az uto-
fe|Ülvízsgálatl eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

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

jogszabályok rendelkezései az irányadők.
9"2 Szerződa felek tudomással bírnak arről, hogy a Ptk 81. s {3} bekezdése

szerint nem minősÜl Üzleti titoknak az az adat melynek megismerését Vagy
nyi lvánoss ágra hozata lát kÜ lön törvény kozé rdekbő l el rendeli.

9.3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közötttlk felmerÜÍt
vitás kérdéseket először megkísérlik kozvetlen tárgyalások úlján rendezni-
Az egyeáetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. -|ogvÍta
esetére a Megrendelő székheÍye szerÍntÍ bíróság kiZárÓlagos ÍfÍetékességét
kötik kí szerződő felek.

Melléklet: 1. sz. felhatalmazó nyilatkozat

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal
m i nden ben rnegegye zőt jőv áhagyólag a lá írtá k.

# Jelen szerzödés 7 pétdányban jött létre, melyből 3 pÍd Megrendelőt, 1 pld
LebonyoÍítót, 3 pld Vállalkozót illet.

Kaloqsa, 2o1o. május 03. Kalocsa,2010. május 03.

vÍKTsR suGtGÁLTATo
és KHRE$'KEBELMl Kft.
6300 Kalocsa, Patfli út 46' sz'oíooo''Ö^'"'a\i v.- .- ''!.\í,"?' 'tr" z'
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FELHATALMAző LEVÉL

Tisztelt

OTP Bank Nyrt.

6300 Kalocsa, Szent rstván király űt 43'45.

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Viktor
Kft. jogosult által benyújtandó .azgnnal'i beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben fog la lt feltételekkel :
Kalocsa és Környéke Társult óvodájának akadálymentesítése Szakmár Községben
pályázatban megjelölt feladatok hiánytalan elvégzését és a műszaki átadást követő és a
számlában megjelölt fizetési határidő nem teljesítése esetén nyújtható be.

Számlatulajdonos
meqnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelve : 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Felhatalmazással éri ntett
bankszámla száma: 7 17 32A40 - 1 5 3 36938- 00000 000

Jooosu t neve: Viktor Kft.
Jooosu t székhelve/címe: 6300 Kalocsa' Pataii út 46.
Joqosu t bankszámla száma: 10402537-2531 012
Jogosult számlavezetőjének
meonevezése: Kereskedelmi és Hitelbank

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: Kalocsa, 2010' április 29.

Török Gusztáv Andor
polgármester

Záradékl.

A Hitelintézet' mint a Számlatulaidonos számlavezető
.'.i4, !'-c.,L..$. r}.t*:.,: ..i. :,-.s..h :..*. .: Szá m l a tu l aj d o n ossa l

Szá m l atu la3 dó nos szá m l áj a te rh é re aze.Bna+i- beszedési

Banki azonosító szám: .La.rr. /.l
xe l t :'''. \dcik:í- -..... .1=?.1rC,. .t _ *'6'" " 0 t

bankja tudomásul vesszük, hogy a
szemben fennálló követelését a

megbízás útján érvényesítheti.
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