
VÁLLALKOZÁSlSZERzöots
\ k;rcndelö:
~z~~hch :
~:J(l~zam:

Gyórság Község Önkormányzata
9084 Győrság, Országút u. 75.
15728166-2-08
Ferenczi Zsolt polgármester

11:Í!11 megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő

\"állalk.ozó: FK SYSTEM Építő. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
szekhelv: 9028 Győr. Richter J. u. 3.
cégjegyzékszám. 08-09-014876
adószám: 13941770-2-08
képviseli: Farkas János ügyvezető
rnint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó-

(a továbbiakban együtt: "Szerződő Felek") között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:

Preambulum

Győrság Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el az Európai
Mezögazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és
működtetésére.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő az előző bekezdés be foglalt pályázattal
összefüggésben a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást indított a "
Győrság községben az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kivitelezési
munkáinak elvégzésére" tárgyú építési beruházás kivitelezésére. Az eljárás nyertese a
Vállalkozó. mint ajánlattevő lett.

A Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő.
mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó. mint
nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási
szerződés szerves részét képezik. Amennyiben a vállalkozási szerződés, az ajánlattételi
felhívás. az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a
dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előző
bekezdés szerinti dokumentumok bármelyikével.

Megrendelő kijelenti. hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

i\ vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttmöködni. a
vlegrendelóve! folyamatosan egyeztetni, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.
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1. A szerződés tárgya

Győrság községben az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
k ivit e l e z é s í m u n k á in a k elvégzése (9084 Györság, Dózsa Gy. u. 5. (239. hrsz.) a
~:;\:~;:,liten dokumentáció alapján .

.-\ jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező építési munkálatok a vállalkozási
szerzodés rnellékletét képező, közbeszerzési eljárásban elfogadott méret és
.nennviségszámitás szerint részletezett tételes árajánlatnak megfelelően.

2. A yállalkozási díj

.-\ vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazarlan
költségvetési kiírás alapján került sor.
Megrendeló ezúton nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építői pari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetévei rendelkezik.

:2.j . A Vállalkozót az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén összesen
nettó 39.364.795,-Ft, azaz
Harminckilencmillióháromszázhatvannégyezerhétszázkilencvenöt forint
vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:

Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás
következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁF Á-val történik, a nettó ar
változatlanul hagyása mellett.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díj
azzal, hogyapótmunka elszámolása csak a
vonatkozó szabályai szerint lehetséges.

fix átalányáron került megállapításra
Kbt. kiegészítő építési beruházásra

Amennyiben a kivitelezés során valamely hatóság döntése értelmében valamely, a
tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerü, és ezzel a
Megrendelő is egyetért és írásban rendelkezik a munka el nem végzéséról. úgy ezen
munka ellenértékévei a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

2.4. Megrendelő ezúton nyilatkozik - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142. §-a O) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3)
bekezdésére -, hogy a Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany; a
Megrendelő által megrendelt szolgáltatás engedélyköteles, ezért fordított adózás alá
esik. A munka ellenértékéröl szóló számlát részünkre ÁFA nélkül kell kiállítani.

3. A határidők:
3.1. A munkaterület átadásának határideje a szerződés aláírásának napja, mely

időpontban a Megrendelő építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó
részére.

3.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2013. év 07. 31. nap. A Szerződő felek a
k ivitelezés befejezése alatt a rnűszaki áradás-átvételi eljárás sikeres lezárását. ennek (~.
jegyzőkönyv: dokumentálását értik. a hozzájáruló szakhatosági nyilatkozatok
becsatolásaval. Amennviben valamelv szakhatósav kifocással él '-aQ\ nozzajárulásátr"> ~

"' . - ~ -" \ /.,
n

Oldal: 2 8



~~:~~;c;c::,:-:c:1adja meg. az abban foglaltakat a Vállalkozónak maradéktalanul teljesíteni
:.:cT saját kölrségén. a végleges használatba vételi/forgalomba helyezesi engedély
:.:erclmének benyújtásáig.

A Szerzödő Felek megállapodnak abban. hogy a Vállalkozó az 3.2. pontban foglalt
határido előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben - szerzödésszerü teljesítés esetén
- a .\legrendelő köteles a munkát átvenni. és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének
megfelelőerr kibocsátott számláját kifizetni.

..L A műszaki feltételek:

1 1
1.1. .-\ Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, amelyben a hatályos

jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. Az építési naplóba történt bejegyzések
nem mentesítik a Szerzödő Feleket a jelen szerződés szerinti értesíté si kötelezettségek
és eljárásrend alól.

-+':2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
4.2.1. a Megrendelő részéről:

név: Ferenczi Zsolt polgármester
Közrernűködő műszaki ellenőr: Papp László.
cím: 9090 Pannonhalma, Szabdság tér 7
tel.: 06209215864

4.2.2. a Vállalkozó részéről:
név: Farkas János és Nagy Tibor
cím: 9028 Győr, Richter 1. u. 3.
tel.: 06204151514 és 06 205616892

4.3. A Vállalkozó munkája során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
köteles eljárni.
A Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről
és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és
környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. A Vállalkozó köteles
továbbá az esetleges és szükséges forgalomkorlátozásról a lakosságot tájékoztatni.

4.4. Ha közterület igénybevételére, forgalomterélésre. fakivágásra van szükség, az ehhez
szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni, és köteles viselni a közterület
használatának díját és a kapcsolódó költségeket.

4.5. A munkaterületek elkerítéséröl, lezárásáról. az előírt figyelmeztető jelzések
el helyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó az általa leszállított
anyagok lerakásaról. biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése
mellett maga köteles gondoskodni.

-1-6. A Megrendelő vagy megbízottja a munka végzését bánnikor megtekintheti. legalább
azonban 8 naponként köteles ellenőrizni. hogy a kivitelezés a terveknek és a
jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-é.
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-+.7 A Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az Építési naplóba bejegyezni.
:'\ Vállalkozó köteles a Megrendelő ill. megbízottja számára az ellenőrzést lehetövé
tenni. és az ahhoz szükséges adatokat. valamint felvilágosításokat megadni. továbbá az
Építési naplót és 1 példány tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor
hozzáférhető módon biztosítani.

-L8. Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek vagy
megbízott jának bemutatni, és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján
(8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.

4.9. A Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozo tényezőtől a Megremlelőt vagy
megbízottját 24 órán belül Írásban. az építési naplóba történő bejegyzéssei értesíteni.
Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstöl jelentős mértékben. ill.
több ízben elmarad, és már előre látható, hogya teljesítési határidőt nem tudja tartani,
továbbá a Megrendelő vagy megbízottja minöségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó
kifogásait nem teljesíti. akkor a Megrendelő jogosult a szerzödéstől elállni és a
beruházás ból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A
V állalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.

4.10. A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem
jelzert közrnűvek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség, és akáresetek
megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos
helyének meghatározásában.
A Vállalkozó a munkaterület átadásáról kezdve teljes felelősséget vállal meglévő
közmüvekben (a tervekben, a közüzerni hozzájarulásokban, a munkaterület átadásakor
nemjelzett közművekben is) okozott károkért, azok megrongálódásáért. A Vállalkozó
vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen kutató feltárást végez
a munkák megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait. együttműködik a
közművek pontos helyének meghatározásában. stb.), hogyakáresetet, a közmüvek
megrongálódását megelőzze.

4.11 A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő
elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

5. A pótmunkára vonatkozó szabályok:

5.1. Pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplö, külön
megrendelt munkatétel (munkatöbblet).
Pótmunkán azon munkarész értendő, amely az ajánlati tervdokumentációban. ill. a
közmű-üzerneltetők által tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel, továbbá
a tervekről és a költségvetéstől eltérően megvalósítandó. ele a rendeltetésszerű
használathoz műszakilag szükséges munkarész.

5.2 A Szerzödö Felek tudomásul veszik, hogy pótrnunka csak a Megrendelő illetve
képviselője külön írásbeli megrendelése alapján végezhető el. a Kbt. vonatkozó
rendelkezései figyelembevételével.
A müszaki tervekben előirányzott anyagok. szerkezetek teljesítést akadályozo hiánya.
vagy a Megrendelő változtatasi szándéka escten az ezeket helyettesítő anyagok és ij
szerkezetek bcépítéséről és az esetleges vállalkozási díj különbözetről a Szerzödö 1J.
Felek a 5.1. pontban rögzítettek szerint járnak el. R.

\)(

5.3

01(hl j ~



6. A többletmunkára vonatkozó szabálvok:

r-, Többletmunka a szerződéskötés alapját képező ajánlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentációban kimutathatóan szereplő. de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett
tétel.
Többletmunkán azon munkarész értendő. amely az ajánlati tervdokumentációban
szerepel ugyan. de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. Többletmunkának minősül
a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz
muszakilag szükséges munkarész is.

6.:::. :'\ szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön
térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj
átalányáron került meghatározásra.

7. A pénzügvi feltételek:

..., ,
1. 1 . A Megrendelő teljesítés-igazolása alapján a Vállalkozó két részszámla és

végszámla kibocsátására jogosult. A Megrendelő előleget nem biztosít

7.1.1 Az 1. részszámla a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan
keltségvetési kiírás szerinti irtás, föld-es sziklamunkabontási munkáinak az
ajánlattételben elfogadott értékében, azok teljesítése után nyújtható be nettó
839.903,- ft összegben.

7.1.2 Az II. részszámla l. pont szerinti kivitelezési munkák 50 %-os teljesítése után
nyújtható be a vállalkozási díj 50 %-a mínusz 1. részszámla összegéről, azaz
nettó 18.842.494,-Ft összegben.

7.1.3 A végszárnia a 100 %-os teljesítés esetén a vállalkozási díj összegének
fennmaradó 50 %-a kerül kifizetésre.

7.2 A 7.1.1 pont szerinti teljesítés-igazolás feltétele a műszaki ellenőr igazolása irtás, föld-
és sziklamunkabontási munkáinak ellvégzéséről, ill. a 50%-os készültségről, ill. a
7.1. 3 pont szerint végszámla esetében a sikeres rnüszaki átadás-átvételi eljárás
lezárása.

7 ", . .). A vállalkozó által benyújtott számla (részszámla) kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3) és 6
bekezdése történik.

7.4. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott
késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.

7.). A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. éVI XCI!.
törvény 36/ A. §-ának hatálya alá esik.

8. Az átadás-átvétel:

8.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 10 nappal köteles a
Megrendelő megbízottja felé a munkát készre jelenteni. Vállalkozó az átadás-átvétel
mcukezdésekor a szerzödésszerü tel jesítés elbírálásahoz szüksézcs dokumentumokat.... . ~. (1

\ 1"
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t megvalósulási tervdokumentáció 1 példányban, építési napló és annak mellékletei.
beépített anyagok minőségi bizonyláta. szallítólevelek, felmérési napló stb.) köteles a
\ legrendelo rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás
során a Megrendelővel együttműködni,

S.: .-\ 'v1egrendelő vagy megbízottja az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó
előzetes készre jelentése esetén a Vállalkozó által megjelölt határnapra az átadás-
átvételi eljárást kitúzi és lefolytat ja. A műszaki átadás-átvétel feltétele az építési
munkák első osztályú, maradéktalan teljesítése és annak a feltételnek való
megfelelés, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú. A sikeres
műszaki átadás-árvételről felvett jegyzőkönyvek, felmérési napló és a minősítési
dokumentáció elkészültének időpontjában veszi át a Megrendelő mennyiségileg
és minőségileg a munkákat a Vállalkozótól.

8.3. A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükról
való gondoskodás.

8.-1-. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően L osztályú rninőségben
készült munkákat tartozik átvenni.

8.5. Vállalkozó a használatba vételi eljáráshoz szükséges és általa biztosítandó
dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a használatba vételi eljárás során a Megrendelővel
együttműködni.

9. ~inőség, szavatosság:

9.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak
és a vonatkozó Műszaki Előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez
tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat
fel. amelyek európai és/vagy nemzeti szabványokban, műszaki előirásokban. műszaki
irányelvek ben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel.

9.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának,
amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: a.) igazoltan a
szabványban előírt minőségűnek kell lennie. továbbá b.) a minősítéshez szükséges
minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.

9.5. A Szerződő Felek megegyeznek, hogya létesítmény sikeres műszaki átadás-
átvételének napjától számított 1 (egy) év leteltekor uto-felülvizsgálati eljárást tartanak.
amelynek szervezése a Megrendelő lebonyolítójának feladata, és amelyen a
Vállalkozó köteles aktívan részt venni.

9.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra. hogy jelen szerződéshez a Kbt. 306. § (2)
bekezdésére is tekintettel csatolja a beruházás egészére kiterjedő teljes körű
felelösségbiztosításra vonatkozó kötvényét. amelynek megléte a munkaterület átadás-
átvételi eljárás megkezdésének feltétele.

10. Alvállalkozó igénYbevétele:
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10.1. .\ jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben
csak a Vállalkozónak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói, az ajánlatban
megjelölt munkatételek során müködhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően - a
szerzödéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény
miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozóval. a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt más szervezet (személy)
alvállalkozóként való közremüködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a
közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

1O.~. A Vállalkozó hozzájárul/nem járul*mcgfelelő aláhúzandó hozzá alvállalkozója további
alvállalkozói igénybevételéhez.

10.3. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata. A
V állalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt
volna el.

ll. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

11.1. A kötbér:
A Vállalkozó kötbérfelelösséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy nem teljesit.
A kötbérfizetési kötelezettség a Megrendelő által 3.2 pontban előírt teljesítési határidő
elmulasztásától kezdődik.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalási ár 1,5
%-a. A késedelem esetére érvényesíthető kötbér összege összesen maximum a 2.1
pont szerinti nettó vállalkozási díj 20 %-a lehet a késedelem idejére

A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogyaszerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a
Vállalkozótól.

11.2. Jótállás

A Vállalkozó köteles jótállást vállalni az adott ütem sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás jegyzökönyvi lezárásától számított minimum 36 (harminchat) hónapra.

12. Egyéb feltételek:

11.1. A Szerzödő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbiakban felsorolt
mellékletekben rögzitett feltételekben állapodnak meg. A mellékIetek a szerződés
szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők:
Ajánlati dokumentáció és mellékletei (kiviteli tervdokumentáció )
Vállalkozói ajánlat
Felelősségbiztosítási kötvény másolat

12.2. Ha a jelen szerzódés egyes kikötései érvénytelenek vagy érvénytelennek
minősülnének. ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés
érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és
kikényszeríthetök. Az érvénytelen rendelkezes helyett a rendelkezeshez legközelebb

Oldél]: 71 R



I
I
I
I
I
I
I

~
I
I

I
I
I
I

~
I

II'

ái ló liatálvos. a felek közörti jogviszonvra vonatkozó szabályt kell alkalmazni. kivéve
ha az érvénytelen. vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek
egyáltalán nem kötötték volna meg.

A szerzödés módosítása csak Írásban. mindkét fél közös megegyezésevel történbet. A
Kbt.-ben foglaJtaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen
szerzödésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei. illetőleg az ajánlat
tartalma alapján meghatározott részét. ha a szerződéskötést követően beállott
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

14. A Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérelik egymás
között békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a
győri székhelyű bíróság illetékességét.

1,\
1 ~. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó

jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik

Jelen szerződés 6 példányban készült magyar nyelven és 8 számozott oldalt tartalmaz.

és értelmezés után, mint akaratukkal
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