
11. sz. melléklet
Vállalkozás i szerződés

amely létrejÖtt egyrészról: Kalocsa Város önkormányzata (6300 Kalocsa' Szent lstván
király u. 35') képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint Megrendelő, másrészről:
Magyar Aszfalt Kft '(Budapest Szegedi út 35-37 ) cégjegyzékszám 01-09_930940 adószám:
11705053'4'4í képviseli Németh Géza és Kovács Zsolt , mint VállalkozÓ, között az alábbiak
szerint:

1' Szerződés tárgya: a
Megrendelő megrendeli, VállalkozÓ pedig elvállalja a ,,Kalocsa, Önkormá nyzati
tulajdonú belterÜleti közutak fejlesztési DAoP_2oog-3.1"1/B-oo37 munkáinak
elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési
dokumentáciÓ,anyertes vállalkozÓiajánlatalapján rendeltetésszerű
használatraalkalmasállapotúteljesítés vállalásával.

VállalkozÓ a munkát a KÖzbeszerzési Értesítő K.É._9360/2010. számú ajánlati
felhívásra tett ajánlatával nyerte el'

2. Vállalási összeg:

Vállalási ár: 226 255 808 - Ft

Osszesen: 282 819 760 Ft- Ft

azaz: kettőszáznyolcvankettőmillió - nyolcszáztizenkilencezer _ hétszázhatvan forint,
amelyből 262 819 760 Ft a befejezés idejére prognosztizált átalányár, és bruttÓ
20 000 000 l- Ft tartalékkeret, a megvalósítás során esetlegesen felmerÜlő
pÓtmunkákra'
A Vállalkozó a vállalkozÓi díjon felÜl a terv szerinti megvalÓsításhoz többletköltséget
nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).
A MegrendelŐ jogosult pÓtmunkák megrendelésére. A Megrend elő kizárolag az általa
előzetesen írásban megrendelt pótmunkákat téríti meg. Elszámolása tételeá felmérés
alapján, a Vállalkozó nyertes ajánlata szerinti egységárakon, - az ajánlatban nem
szereplő tételek esetén szerződő felek által előzetesen leegyeztetett egységárakon -
történik a tartalékkeret terhére, annak mértékéig. A tartalékkeret fel nem használt
részére ajánlattevő nem tarthat igényt'

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

építésre alkalmas munkaterületet átadja Vállalkozó részére. Vállalkozó k-öteles ezen
a napon a munkaterÜletet átvenni. 2010'június 22'

3.2, Kivitelezés részhatáridő:2010' 09. 15.
Kivitelezés befejezésének időpont1a: 2010. október 15
Vá lla lkozÓ jogosu lt m űsza ki előteljes ítésre'



4' Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4.1. Megrendelő 2 pld. kiviteli tervdokumentációt biztosít Vállalkozo részére a

szerzŐdéskotést követő 15 napon belÜl.4'2 A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít Megbízott lebonyolítÓja által a kivitelezési
munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni kötáles, Éogy a munkavégzés
az engedélyekben, a kiviteli tervben illetve esetleges mÓdosítások-ósetén a tervlzői
módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenórzés tényét a műszaki 

"ir"noi "'építési naplóban rögzíti. A naplóbejegyzések tartalmát faxon is ha|adéktalanul közli a.
Megrendelővel.

4,3' Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak
megfelelő l. osztályú teljesítést fogad el.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására az

ahhoz szÜkséges ismeretek birtokában vállalkozik.5'2' Vállalkozó a munkakezdést, valamint a felelős műszaki vezetőjének adatait köteles
bejelenteni a Megrendelő képviselőjének. A Vállalkozó köteles az építési naplót a
munkaterÜlet átadásakor megnyitni, azt az építés helyszínén hozzálérhető helyen
tartani.

5.3 A VállalkozÓ 3 nappal korábban telefax útján, értesíti a műszaki ellenőrt azeltakarásra kerülő, késŐbb kibontás nélkul nem vizsgálhatÓ munkarészek
elfedésének időpontjárÓl, hogy az elfedés előtt műszaki éltenőr az ellenőrzést
elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplÓba mellékletként csatolni.5.5. Vállalkozo köteles a kivitelezés során gondoskod ni az érvényben lévő munkavédelmi
és balesetvédelmi, tűzrendészetiés kÖrnyezetvédelmi előíráóok betartásárÓl.5.6' Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az éwényben lévőjogszabályok (a Magyar Köztársaság Polgári Torvényioil verot szÓló .1959. évi. lV.
ilry9lt.:', :.1.1.|?P?-.('v.l'22').ÉVM-IPM, KM, MÉM, gKv és a 12t198e. (Xll. 27 sz.)
EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a műszaki
átadástól számított 8 év.

5'7 Az építkezéshez az ideíglenes víz és elektromos energia vételezését VállalkozÓnak a
kÖzmű Üzemeltetőkkel egyeztetnie kell, (almérőt kell kiépítenie), a kiépítés és a
fogyasztás költsége VállalkozÓt terheli. Közterület igény'be veíóte esetén annak
engedélyeztetése, költsége Vál lalkozót terheli'5.8. Vállalkozó tudomásul Veszi, hogy társvállalkozó is dolgozhat a munkaterületen, emiatt
többletkÖltséget utólag nem érvényesíthet, a társvállalkozóval köteles együttműködni.5'9' A VállalkozÓ a műszaki átadás-átvételtŐl számított 5 év időtartamra Vonatkozoan az
estelegesen Íelm-erülő hibák kijavításának biztosítékaként a nettÓ vállalási osszeg 5
%-ának megfelelő jÓteljesítési biztosítékot nyÚjt.
A biztosíték kétféleképen adható:
- a végszámla összegéből valÓ visszatartással,_ Vagy a megrendelő nevére szÓló feltétel nélküli kizárólagos jóteljesítési
bankgaranciával.
A bankgarancia vál|alása esetén a bankgarancia levél Megrendelő részére történő
átadása feltétele a végszámla befogadásának.

5"10. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technolÓgiai
előírásoknak megfelelő, l. osztályú anyagokat épít-be a munkákat l' osztáiyú
minőségben végziel, vállalási Összege l. osztályú teljesítésre vonatkozik.

5.11. A vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősiégbi2tosítás megkötését a munkára
vonatkozóan, amelyet a szerzÓdéskÖtéstől számított 15 napo-n belül másolatban
kÖteles átadnj MegrendelŐ képviselőjének. Ellenkező esetben'a Megrendelő jogosult
a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkÜl.

5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megteriteséért, melyet a szerződés tárgyátképező munka végzése során Megrendólőnek, Vagy hármadik félnek- ol<játt



függetlenül attÓl, hogy a kárt harmadik fél
érvényesíteni.

a Megrendelővel szemben''kívánja

5'13' A VállalkozÓ köteles a megbízott Lebonyolítót és Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni, amennyiben akadályoztatva Van a jelen szerzódésben foglalt bármely
kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

5.14. A VállalkozÓ a munkaterÜlet átadásátÓl a műszaki átadás-átvétel befejezéséig azegész kivitelezési terület felelős őrzéséről és a Vagyonvédelemről kÖteles
gondoskodni.

5.15' A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozőkat alkalmazní.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozÓ munkájáért Úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna'

5"l6. 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 összehívásárólgondoskodik.

5.17 ' VállalkozÓ sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6' Kapcsolattartás:
6'1. A szerződő feleknek ki kell jelÖlniÜk képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka

tekintetében, I képviselő jogosult eljárni megbízÓja nevében i sr"oóaes tárgyát
képezó munkát érintő összes Ügyben.
Megrendelő, képviselői :

Megrendelő: Kalocsa Város Önkormányzat
KapcsolattartÓ: Loibl László Alpolgármester

Pintér Ferenc Műszaki osztályvezető
Cím: 6300 Kalocsa, Szent lstván kir' út 35.
Telefon : 7 8t 461 -1 66; T Bt 461 -362; T 8t 461 -202
F ax: 7 81 461 -386; T Bl 462-3T s
E-mail : alpolqarmester@kalocsa. hu ; muszak@kalocsa. hu

VállalkozÓ, képviselŐi: Németh Géza, Kovács Zsolt, DobÓ Anikó
Cég név: Magyar Aszfatt Kft
Cím: 6000 Kecskamét mindszenti krt.71.
Tel/Fax: 76/507-407 T6/507-1 1 s
E-maíl: aniko'dobo@magyaraszfalt'hu
AdÓszám: 1 1 705053-4-41
Bankszámlaszám: 1 2001 008-01 201 21 3-001 00005
Felelős műszaki vezető neve: Enyedi dezső
Jogosu ltság igazolásának száma : tuv-rÉla/ u - 5244 l20 1 I
Telefon: 76/507-407
Fax: 76/507-1 1 5
E-mail: dezso.enyedi@magyaraszfalt.hu
Válla lkozó h9|vJ.ili képviselője : é p íté si n a p l ib a n kije lölt sze mé l y
Telefon: 76/507-407
Fax: 76/507-1 1 5
E-mail: dezso.enyedi@magyaraszfalt.hu
Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplÓba bejegyzést
tenní.

7. Pénzügyifeltételek:
7.1. VállalkozÓ a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a MegrendelŐnek

kÜldi meg teljesítés igazolás végett. Teljesítést követően kiállított 2 jb részszámla
(az 1. részszámla 307o-os, 2. részszámla 60%-os készÜltséget követően) ésvégszámla kiegyenlítése átutalással történik a Vállalkozó Raiffeisen
Banknál vezetett 12001008-01201213-00100005 sz. számlájára.



Megrendelő a számlát annak kézhezvételétől számított 60 naptári napon belÜl
átutalással teljesíti.

7 '2' Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult.
7 '3' A VállalkozÓ késedelmes teljesítése esetén napi 1.ooo'o0o,- Ft, késedelmi kötbért

tartozik fizetni Megrendelőnek, de maximum a nettó vállalási összeg 10 %-áig
7 '4. VállalkozÓ hibájából tÖrténő meghiúsulás esetén Megrendelo mJgniúsulási kötbért

érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege a nettó váltatási osszág 20 %-a'
7 '5' A Megrendelő a VállalkozÓnak a kifizetéseket az ART. 36/A $-ában'megfogalmazott

kritériumok alapján teljesíti.
7.6' A Megrendelő nyílatkozlk arra vonatkozóan' hogy hozzá)árul ahhoz, hogy _ a Kbt.

305. s Q) bekezdése szerinti feltételek teljesulésének esetére aIlialmazandó
beszedési megbÍzás teljesítése céljából a VállalkozÓ beszedési megbízását a tárgyi
beszerzés pénzügyi forrását biztosítÓ KözreműkÖdő szervezet (Ksz) teljesítse, jeÉn
nyilatkozatával fe|hatalmazza arra a KözreműkÖdő Szervezétet''A Íelhatalmazi
nyilatkozat a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.7.7. Azon feladatoknál, amelyek építési engedély kötelesek az Ara fu. 142. $ értelmében
a fordított adÓzása hatálya alá tartozik A kivitelező a fordított adózáj hatálya alá
tartozÓ építmények számláján és a teljesítési igazolásokon feltÜnteti azt, hogy
számlában foglalt munka fordított adózás hatálya alá esik és az Árn_t a megrendeló
fizeti me9. Az alapszerződés fizetési szakaszolásokra vonatkozó szakász- és
végszámlánkénti összege a megbontástÓl fÜggetlenÜl változatlan.

8. Műszaki átadás-átvétel:
8'1. A VállalkozÓ köteles a létesítményt műszaki átadás-átvételen üzembehelyezésre

kész állapotban átadni Megrendelőnek. VállalkozÓ kÖte|es a Megrendelőnek átadni
legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumóntumokat melynek
tartalmaznia kell 2 példány megvalÓsulási tervet, a beépített anyagok megfelelőségi
igazolásait, mínőségi tanÚsítványát, a megfelelő tartalmÚ vizsgálátiéredményeket2]2
példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyexót és üzemeltetési és
karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szÜkséges
bizonylatokat 1-1 példányban'
(A megfelelőségi.igazolásokat és minőségi tanúsítványokat vállalkozi az érintett
anyagok beépítése előtt bemutatja a m[Íszaki ellenőr részére, azok meglétét építési
naplÓban kell rögzíteni és engedélyeztetni')

8.2. A megbízott lebonyolítÓ köteles az elvégzett munkát a vállalkozÓ értesítésében
megjelÖlt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvízsgálni. A vizsgálat
alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rogiíteni' Amennyibe:n a
kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeitetésszerű 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 a Megóízott
LebonyolítÓt amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerÜltek. Ha a Vállalkoző a
MegrendelŐ által kitűzött megfelelő pÓthatáridőre a javítást írásbelifelszÓ|ítás ellenére
nem végzí el, a Megrendelő azt a Vállalkozó kÖltségére végezteti a jÓteljesítési
biztosíték terhére' A Megrendelő jogosult a javítás sórán fel-merÜlt költségeket a
végszámla összegéből levonni és a javítási munkálatokat mással elvégeztetni.8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt á"tvesz (előzetes
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll
át.

8.5' Határidőben teljesít a vállalkoz Ó, ha az átadás_átvétel a szerződésben eloírt határidőn
belül' illetőleg határnapon megkezdődÖtt, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást
nem vette át.



8.7.

8'6. Nem tagadhatÓ meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai-miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavíiásukkal,
pÓtlásukkaljárÓ munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot'
Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belÜl a munkát ÚjbÓl meg kell
vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolítÓ készítí elő az utÓ-
felÜlvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

9. lrányadÓ jog, jogviták:
9.1 Jelen szerzŐdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a vonatkozó

jogszabályok rendelke zései az irányadók.
9.2 Szerződő felek tudomással bírnak arrÓl, hogy a Ptk 81 s (3) bekezdése szerint nem

minŐsül Üzleti titoknak az az adat melynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát kÜ lön törvény kÖzérdekből elrende| i.9'3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közÖttÜk felmerÜlt vitás
kérdéseket először meg k ísérl ik közvetlen tárgyalások Útján rendezn i'
Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírÓsághoz. Jogvíta esetére a
Megrendelő székhelye szerinti bírÓság kizárÓlagos illetékességét köiik ki szerződő
felek.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jÓváhagyÓlag alá írták'

'lelen 
szerződés 7 példányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld LebonyolítÓt, 3 pld

Vállalkozót illet.

Kalocsa, 2010.06.18. Budapest, 201 0-06-1 I
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pÉnzÜGYl ÜreutERv

,,Katocsa, on korm ányzatl tu lajdonú belterü leti közutak fej lesztési m unkái
DAOP-2009-3. 1 . 1 /B-0037"

T e li e s ít é s i h atáridők :

MunkaterüIet átadás: 2010.06.22.
( Kiss J. utca: legkésőbb 2010 08.15.)
A munka befejezési határideje: 2010.10.15.
( Részhatáridők: Tompa,N agymező,Kiss utca: 20 1 0. 09. 1 5 . )

Pénzüevi ütemezés:

A projekt teljesítése során 2 db rész-számlát és 1 db végszámlát kívánunk benyújtani.

Számla benyújtásának időpontja Számla értéke
/ Bruttő Ft l
84 845 9001. Rész_számla 2010.08.15.

( a munka 30%-os készültségét és a teljesítés igazolását követően)

2. Rész-szám|a 2010.09.15. 84 845 900
( a munka 60oÁ-os készültségét és a teljesítés igazolását kovetően)

3. Végszámla 2010.10.15. tt3 I27 960
( a munka 100%-os készültségét és a teljesítés igazolását követően)

Fizetés: az ajánlutkérési dokumentócíóbun és a részletes szerződéses feltételekben
m eg határo zottak s zerint"

Budapest, 201 0-06-1 I

eégszení a|áirás


