vÁr,LALKo z Lsl szuB.zŐn És

Dr.
Pápa Város Önkormányzata(székhelye:
8500Pápa,Fö u,I2., képviseletében:
amelylétrejöttegyrészről
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045.i5429410;adószím:
Kovács Zo|tÍnpolgármester,bankszám|aszátm:
I 5 4294I0z19) a továbbiakban,mint Megrendelő,
másrészrőla Boroszlán Építő - Szolgáltatő _Teruező Zrt. (8500 Pápa, Aradi U. 1., képviselője:
adósám:
bankszím|aszám:73200196-||201298,
Vörös Lász|ő igazgatő;cégjeryzékszáma:19.10.500215;
12487712-2-|9) a továbbiakban,mint Vállalkozó között az alulírotthelyen ésnapon,az a|ábbi feltételek
szerint:
I.
Előzmények
1.

aközbeszerzésekrölszóló 2003.éviCXXD(. törvény (a továbbiakban:
Megrendelő,mint ajránlatkérő
Kbt.) alapjráneryszerű közbeszerzésieljrárast(a továbbiakban:közbeszerzésieljrárás)folytatottle.
2. pontjábanhatátrozta
tÍlrgyátés
mennyiségétazajénlatifelhívas
Megrendelő aközbeszerzésieljrárrás
meg.
A beszerzésti.'rwaésmennyisége:
Csapadékvíz-elvezető r endszerek fe l újítdsa
rendszerfelítjítdsIII, iitem
H usaúrltp. csapadékvíz.elvezető
benyujtottajránlatokat
megvizsgá|t4egymássalösszevetette,
Megrendelő aközbeszerzÁsieljrárásában
és döntését2009. március 25. napján kihirdette. Megrendelő közbeszsrzési eljránísbanhozott
döntéseszerint aközbeszerzésieljárásbana nyertesajanlattevóVállalkozó lett.

tr.
A szerződéstárrya
Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződésüírryát képező,Vl. pont szerinti
(a továbbiakban:létesítmény)
építési
munkáinak teljes körii megvalósításáta jelen
létesífurrény
szerződéshezkapcsolódó eryéb mellékletelgígy ktilönösen az aján|atifelhívrásés dokumentáció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arr4 hogy Megrendelő szátmáttaa jelen
munkrákat
sajátköltségéne|végzi.
szerződésben
megbatrározott
4.

sziikségesmunka elvégzése
Vállalkozó feladatatovábbá mindenegyéba feladatmegvalósításiához
és költségeinekviselése,különös tekintettelazon mellékmunkákraés ráfordítasokr4amelyek a
vonatkozó szabvrínyokésa szakmai gyakorlatszerint a munkaelvégzéséheztzrtomak.

5.

képező
kapcsolódóvagy annakmellékletét
A közbeszerzésieljríráshoz,
illetőleg ajelen szerződéshez
Az
ilyen
terveknek,
Vállalkozó
feladata.
tervek,
dokumentumok
elkészítése
okiratokonkí\riilieryéb
ésa jelen
dokumentumoknak
mindentekintetbenössáangban kell lenniük aközbeszerzésieljrárrással
jóvráhagyás
céljábólMegrendelőnekbemutatni.
szerződéssel,
ésazokatelőzetesenVállalkozó köteles
Brírmilyen a Vállalkozó vagy tervezője á|ta| kezdeményezettműszaki váútozilsajrínlatkérői
bemutatni,ésa Megrendelővel
engedélyezése
előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozásköltségkihatásait
jóvráhagyatni.A vá|tozás végrehajtása
csak ilyen jóváüaryás utránlehetséges,mett az e nélktil
hajtjavégre.
végzettbrírmilyen
eltérést
a Vállalkozó sajátkockazatrára

Vállalkozó többletmunkákelvégzésére
költségenemhaladhatjameg a
nemjogosult.A megvalósítás
Vállalkozó ajánlatrában
megjelölt ellenszolgáltaüásösszegét.
6.

n

Vállalkozó kijelenti,illetvekötelezettséget
vállal arra,hory
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes köríien
megvizsgálta,hiránytalanulelolvastaés megértette,
azt kor|átoás nélküljelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeriel;

-

az ajránlatkérési
dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének
alapjául
megfelelőnekta|álta;

-

a dokumentációésegyébokiratokszövegétmegértette,
vagy
azokatnem tartjaértelmetlennek
kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosíüís
kéréseknél
kielégítő,
elégséges
magyarázatot
kapott;

.

a szerződés
tárgyátjelen szerződésrendelkezéseinek
megfelelőenésaz abbanszabá|yozottak
szerint, a vonatkozó magyaÍelőírásokatbetar|va,I. osáályu minőségbenés I. osztályú
anyagok felhasználrásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiránymentesen
elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredőjogainak éskötelezettségeinek
harmadikszemélyretörténő
áúruháuására
nemjogosult.A jelen szerzódést
Vállalkozónak kell teljesítenie.
A teljesítésben
|0 Yo
feletti alvállalkozóként,illetőleg eryébrész|vevőként
csak olyan személy,illetve szervezetvehet
részt,akit/artelyetVállalkoző aján|atábanmegjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor
térhetnekel, ha az á|tahlk előre nem táthatő oknál fogva, a szerzódéskötést
követöen beállott
körülmény folytrána szerzódésvagy annak egy részenem volna teljesíthetőésMegrende|oaz egéb
személy,szprvezetköaemííköd éséhez
hozzájáru|t.
A 7. pontban szabályozottakontulmenőenVállalkozó a közbeszerzésieljárás soran megjelölt
alvállalkozóin kívtili,a teljesítésben
résá vevő alvállalkozót
10 %-otmeg nem haladó mértékben
kizÁrőlragMegrendelőegyetértésével
vehetigénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkelössáangban igénybevett alvállalkozőértúgyfelel, minthaa munkátmaga
végeztevolna' alvállalkozó jogosulatlanigénybevétele
eseténpedig felelös mindenolyan kárértis,
amelvanélkülnemkövetkezettvolnabe.

m.
Teljesítési
határidők
10. Felek megállapodnakabban, hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt építési
munkákat az
ajánlaüíban
foglaltteljesítési
ütemezés
szerinte|végzi.
A kivitelezésműszaki átadásamegkezdésének
hatrírideje:2009.
szeptember30. (a továbbiakban:
befejezésihatráridő).
jogosult.
Vállalkozó elöteljesítésre
TV.
A felek jogai éskötelezettségei, együttműködése
1l.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatját<egymást nem
csupán a szerzodéseskötelezettségek teljesítéséről,de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés),amely a szerződésteljesítésére
kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik údan a késóbbiekben meghatiározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

t 2 . Vállalkozó a lefolyatott közbeszeruésie|jánásalapjrínmegkötött szerződés,illetve Megrendelő
utasításaiszerintköteles eljrárni.

Az utasításnemterjedhetki a munkamegszervezésére,
illetőleg nemtehetia teljesítést
terhesebbé.

1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületeta munka megkezdéséhez
szükségesállapotban a jelen

szerződésmegkötésétkövetően meghatáttozott
időpontbanátadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosanbekeríteniésőrizrri, a megfelelőbaleset-ésttízvédelemről
a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás' valamint a közmű-, és energiahasználatköltségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterÍilet
áwételétőla műszaki átadás-átvétel
időpontjáigYá||akoző
felelősséggeltartozika munkaterületen
végzetttevékenységéért,
beleértvea munkagépek,
eszközök,
berendezések
ésépítési
anyagoktrírolásátésőrzését,
az élet-ésvagyonbiztonságot.

1 4 . Vállalkozó köteles a munkavégzéstttgy
megszervemi,hogy biztosítsaa munkagazdaságosésgyors
befejezését.
Ennek megfelelően Yál|alkoző köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul
értesíteni,
amely a teljesítés
eredményességét
vagy hatráridőbentörténő elvégzését
veszélyeztetivagy gátolja. Az értesítés
elmulasz[ásábóleredő káÍértVállalkozó felelősséggel
tartozik.
1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
a vonatkozó előírásoknakmegfelelőenépítési
naplót nyit, s azt
folyamatosan vezeti, illetőleg az épitkezéshelyszínéntartja a munka befejezéséig.
Felek a
munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegeskörülményt,adatotésutasítríst
rögzítenekaz építési
naplóban.
1 6 . Vállalkozó felelős műszakivezetőjeésadatai:
Név:Vörös Lász|ő
Lakcím:8500Pápa,Liliom u,3l3.
Telefonszrím:
89 / 313_902'
Jogosultságikam. Sz.: FMV-V iz ép._ A-|9 -I25412009.

r7.

Megrendelőá|ta|a kapcsolattartásra
kijelölt személy:
MolnrárIstván,NémethTamás,Heizer Zottán

1 8 . Vál lalkozó á|tal a kapcsolattartásrakij elö lt szemé|y
l szeryezet:
Név:Takács Gábor
Telefonszrám:
89 l 3I3 _ 902.
1 9 . A felek 16,17. és18.pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illetveVállalkozó
nevébenaz építési
naplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményeáeti a jelen
szerződésmódosítását.

Ó2;,

29.

Azátadás. átvételieljárástól számitottegy évenbelül az építési
beruházásmunkáit ismételtenmeg
kell vizsgálni(utófelülvizsgálatieljárás).Eztaz eljárástMegrendelőkészítielő éshívjameg aÍ::aa
Vállalkozót.

vI.
Módosítások
30. Felek tudomássalbírnakarról' hogy a jelen szerződés
közös megegyezéssel,
módosítására
kizárólag
a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
teljesülése
esetén
van mód. Megrendelőe rendelkezésekre
figyelemmeljogosulta kivitelezésre
kerülő építmény
vagy egyesrészeinekminőségi,mennyiségi
vá|toztatásfua.
31.

Nem minősül Megrendelő részéről történő változtauásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörébenfelmerült ok miatt szükséges(p|,u előírtanyag nem szereáető be).

32.

Minden, a jelen szerzódéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljráráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||a|koző a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségéreellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció,
illetóleg az egyéb okiratok esetleges hibájrára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosítás
nem kezdeményezhető'

33'

Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítástmegadja.

34'

Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörébenfelmerülő esetlegesmódosí&ísok,
pontosítások,
(a továbbiakbanegyütt: módosítrás)
tervértelmezések
rendezéséhez
a tervező közreműködésétés
rendelkezésre
á||ásátbiÍosítsa.Abban az esetben,ha a módosításVállalkozó érdekkörében
merül
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságátVállalkozó koltségén
ellenőriaetni.

35'

Határidő módosításindokául időjarási tényezőnemérvényesÍthető.
VII.
Vállalkozási díj' fizetésÍfeltételek

36.

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatrírozottfeladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 12.027,620,. Ft + 20 yo ÁFA, azazTizenkettőmillió.huszonhétezer.hatszázhúsz forint +
20 %oá|ta|ánosforgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj
teljes bruttó összege: 14.433.144'- Ft, azaz Tizennégymillió.négyszázharmincháromezer.
egy száznegyvennégy for int áta|ányár'

37.

Vállalkozó részszám|abenyújtasríra
nem jogosult.

29,

Az átadás-átvételieljarástól számítottegy évenbelül az építési
beruházásmunkáit ismételtenmeg
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|atieljárás).Ezt az eljarástMegrendelőkészítielő éshívjameg arraa
Vállalkozót.

vr.
Módosítások
3 0 . Felek tudomássalbírnakarról, hogy a jelen szerződés
módosításrára
közös megegyezéssel,
kizrárólag
van mód. Megrendelőe rendelkezésekre
a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
teljesülése
esetén
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinekminőségi,mennyiségi
változtatásfua.

3r.

Nem minősül Megrendelő részérőltörténő vá|toztatásnak,ha a tervmódosítása Vállalkozó
(p|,az előírtanyagnem szerezhetőbe).
felmerültok miattszükséges
érdekkörében

32. Minden, a jelen szerződéshezés az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó

tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötéstmegelőzően saját felelősségére
ellenőrzött. Erre tekintettela tervdokumentiíció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibá$áravagy hirínyosságára
való hivatkozássala későbbiek
soránszerződésmódosítás
nemkezdeményeáető'

33. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanaponbelül a szükséges
felvilágosíüást
megadja.
pontosítások,
34. Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörébenfelmerülő esetlegesmódosítrísok,
(a
tervértelmezések továbbiakbanegyütt: módosítrís)
rendezéséhez
a tewező köueműködését és
merül
rendelkezésre
á||ásátbiztosítsa.Abban az esetben,ha a módosításVállalkozó érdekkörében
Vállalkozó költségén
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságáú
ellenőriáetni.
35.

Határidő módosításindokául időjrírásitényezőnemérvényesíthető.
VII.
feltételek
Yállalkozási díj' Íizetési

feladatok hibátlan és hiránytalanteljesítéséért
36, Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatrározott
forint +
összesen 12.027.620,.Ft + 20 Yo AIA, azazTizenkettőmillió.huszonhétezer.hatszázhúsz
20 Yoá|ta|ánosforgalmiadó összegű vállalkozási díjilleti meg.Ennek megfelelőena vállalkozási díj
teljes bruttó összege: t4.433.!44,- Ft, azaz Tizennégymillió.négyszázharmincháromezer.
egyszáznegyvennéryforint átalányrár.
37.

Vállalkozó részszám|a
benffitásráranemjogosult.

38'

Végszámlaakkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó és Megrendelőa jelen szerződésszerinti átadásátvételieljárástsikeresenlebonyolította,
ésaz errevonatkozőjegyzőkönyv aláírásrakerült.

39'

A teljesítés
igazolásalapjankiállítottvégszámlrín
szereplőösszegeta MegrendelőVállalkozó Kinizsi
Bank Zrt' 73200196-I|201298szrámú
bankszrámlájátra
az adőzás rendjérőlsző|ó 2003. évi XCII.
követően
törvény36lA' $-bane|őirt igazo|ásbenyújtrását
30 naponbelül átutalja.

40, Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatiározott alaki
követelményeknek
megfelelő szám|átfogadjabe.
4I'

és tartalmi

Meerendelőelőlesetnembiáosít.

vflr.
Késedelmesteljesítés'
meghiúsulás
42.

Szerződó felek megállapodnak,hogy amennyiben a Vállalkoző aján|atábanfoglalt teljesítési
hataridőt Vállalkozó késedelmesen
teljesíti,úgy naponta 50.000'. Ft késedelmikötbért köteles
ftzetninaptrírinapi késedelmikötbérként.

43'

Amennyibena fenti határidő tekintetében
Vállalkozó számánafelróható módon 30 (harminc)napot
meghaladókésedelembe
tekintik, amely alapján
esik, űgy ut felek olyan fokúszerződésszegésnek
gyakorolhatjaelállási jogát. Ez esetbenMegrendelőa teljesvállalkozási díj
Megrendelőegyoldalúan
40 (negyven)%-árajogosultmeghiúsulási
kötbérként.

44. Megrendelőa kötbén meghaladókárránakérvényesítésére
is jogosult.
45'

46,

Megrendelőa 44. pontszerintieljárásrajogosultaz alábbi esetekbenis:
-

Vállalkozó ellen csőd., felszámolásivagy végelszámolásieljrárásindul;

-

Vállalkozó méltányolhatóok nélkülnemkezdtemeg a szerzódésteljesítését;

-

Válla|kozó a teljesítést
felfiiggesáetteés Megrendelő ene iranyuló írásbeli felszólításának
(tíz)
kéútezyéte|ét
követő 10
naponbelül nem folytatta;

-

Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozót vagy egyéb
közreműködőt a teljesítésbe;

.

Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.

megfelelőenjogosult
Megrendelő fizetésikésedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
azonnalibeszedési
megbízástbenyújtani,
illetőleg a Ptk. szerintikésedelmikamatotkövetelni.

rx.
Szavatosság'jótá|lás
47,

tartanakés
A utó-felülvizsgá|atieljárás sorána Megrendelőáltal kittÍzöttidőpontbana Felek bejrárást
az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzókönyvet vesmek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést
írásbankészrejelenti Megrendelőrészére.

48.

Vállalkozót a fentiekenkívül a jogszabályokbanmeghatározottidejű kötelező alkalmasságiidó is
terheli.

x.
E|állás a szerződéstől
49. A Megrende|óa szerződéstől
bármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó krárátmegtéríteni.
Ha a munka végzése
során a tényekarra engednének
következtetést,
hogy a teljesítés
hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosságkiküszöbölésére tűzött megfelelő hatráridősikertelen eltelte utrín
gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.
5 0 . Amennyiben a Válla|koző a befejezésihataridóhöz képest több mint 30 (harminc) napos
jogában áll _ az e|á|lásijogánakryakorlása ésa 44.pontban
késedelembe
kerül, az aján|atkérőnek
meghatározott
kötbérérvényesítésén
tul _ a Vállalkozót a munkaterületrőllevonultatniésa hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeáetni'A mrárteljesítettmunkarészekre
a Vállalkozó garanciálisés
szavatosságikötelezettségeit
az ilyen beavatkozásnemmódosítja.

xr.
Titoktartrís
5 1 . Szerződő felek megállapodnakabban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat, valamint a
teljesítésüksorán az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokkéntkezelik. Ez
értelemszerűen
nem vonatkozik arraaz információr4 amely titokban tartásátjogszabá|ynem teszi
lehetővé.

52. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéserévénúj elgondolásról, megoldásról vagy mtÍszaki
ismeretrőlszereztudomást,ezt a Vállalkozó előzetestlozzá$fuu|ása
nélkiilmássalnemközölheti'
XII.
Nyilatkozatok

5 3 . Felek kijelentik,hogy
-

kellő fe|hata|mazással
ésjogkönel rendelkeznekjelen szerződésa|áításáraésteljesítésére;

-

a jelen szerződésa|áírásátaiz erre kijelölt vezetó, illetőleg a cégigazgatősága,vagy vezetó
testiilete szabályszenien engedélyezteés az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződésta fél nevébenaláÍró személymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívrínt
regisznált a|áírásijoggalrendelkezik,így részérőla szerződésaláírásaésteljesítése
nem eredményezi
más, o|yanszerzódés
vagy egyébjognyilatkozatmegszegését,
melybenfélként
szerepel;

-

nincs olyan ft.iggőbenlevő kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerzódésbenfoglaltak érvényességére,
teljesítésére
vagy saját
teljesítési
készségére,
illetveképességére.

5 4 . A jelen szerződésselkapcsolatos brírmilyenkérdésbena felek írásban tesmek nyilatkozatot
egymásnak,ajánlott,tértivevényes
levélútjrán.

7

xul.
Jogviták rendezése
55.

Felek az esetlegesjogvitráikat elsődlegesen békésúton,trírgyalásokútjránkívánjiákrendemi, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a trírgyalásosrendezésnem vezetett eredményre.

56. Amennyiben a tátrgyalásokazok kezdeményezésétől
szrímított30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre,úgy felek alávetik magukat a pertitrgyértékétől
fiiggően a Pápai Vrírosi
Bíróságkizrárólagosilletékességének.

xrv.
Egyébrendelkezések
Az aján|ati felhívás, a dokumentiáció,a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekés az eze|<re
adott válaszok a jelen szerződés
e|váúaszthatatlan
részétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne,űgy u előbbi okiratokszövege azkányadő.
5 8 . Ugyancsak a jelen szerződéselválasáhatatlan részét
képezika szerződésmellékletei.
A jelen szerződésmellékleteia következők:
1. szrámú
melléklet:ajánlatifelhívásésdokumentáció,
2, szárrrűmelléklet:Vállalkozó nyertesaján|ata,
A jelen szerződésbennem szabá|yozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyébjogszabályokrendelkezései
az irrínyadók.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezés
utián,mint kinyilvánított
akaratukkalmindenbenmegegyezőt,jőv éhagy
ó|ag a|őirták.
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