




Ügyiratszám:01/1261-3/2021
Ügyintéző: Fodor Vivien
Telefonszám: 0626814309
E-mail: fodor.vivien@pomaz.hu

                                                       Tárgy: Mátyás
király utca  Jókai  Mór  és  Toldi  Miklós  u.  közötti
szakaszának felújítása – Ajánlattételi felhívás

A Pomáz Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának
burkolat felújítása tárgyában a megismételt  beszerzési  eljárásra  az alábbi cégek kerülnek
meghívásra:

- Vianova

- Strabag

- Bola 95 Kft.

- Swietlesky

- He-Do Kft.

Pomáz, 2021.03.01.

Leidinger István

    polgármester
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PoMÁz VÁRos Ötv xo nnnÁruyzRrn

ttVtt(ÍM: 20l3 Pomáz, l(ossuth Lajos üt(a 23-25.

llcvtHtÉzts xttyr:
20l3 Pomál' Kossuth Iajos ut(a 23.

ÜGYtÉtroGADÁsl lDÖ: H:13-l7, ste:8-12 és 13-16, P:8-l2

ieje
?i;;#e

tttKTR0Nlrus ÜGylHttzÉstttz:

rövidnév; P0itÁz0tll{, KRlD aronositó: 658'l59708

Tttlt0N: (2ó} 8l4-300 tlI: (26) 325-ó{0

['MAll: pomar@pomaz.hu H0NIAP: www,pomal'hu

IJ gyir atszám: 0 l l l 26 l - I l 202I
IJ gy intező : Fodor Vivien
Telefonszám: (26) 814-309
E-mail: fodor.vivien@budapest.hu

AJÁNLATrÉrnr,r FELHÍvÁS

1. Ajánlatkérő neve: PomázVáros Önkormányzata
a. Címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos v 23-25.

b. Telefon: +36 -26-814-300; F ax:261325-640

c. E-mail címe: ajanlatOS@nomaz'hu

d. Képviselő: Leidinger István, polgármester

2' Beszerzés tárgyaz

Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák köztitti 272 m-es
szakaszának burkolat felúj ítás a

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:
A Mátyás király utca2]2 m-es szakaszánakburkolat felújítása kétoldali útszegéllyel,
padkával, a meglévő árkok profilozásával a08-Ul2019-es számu közlekedésépítési
felúj ítási tervek alapj átn.

4. A szerződés meghatározásaz
Y áIl alko zási s zerző dés

5. A kivitelezés határideje:
202Í.05.31.

6. A teljesítés helye:
2013 Pomáz,Mátyás király utca(2454 és2408 hrsz.)

7. Vállalandó jótállás időtartama:
36 hónap

8. Az ellenszolgáltatás teljesítósének feltételei:
Lezárt, híb a- és hi ánym ent es műszaki áÍadás' átv étel i elj árás.
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9. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

a' osszeférhetetlenségi nytlatkozat
b. Átláthatósá gi nyllatkozat
c. Arazotttételes költségvetés

10. A szám|ázás módja:
Egy részletben, számla alapján, átutalással 30 napon belül a kivitelezés hiba- és

hiánytalanműszakiátadás-átvételieljárástkövetően.

1l. Az ajánlat érvényességi ideje:
Legalább 90 nap

12. Szerző dést bizto sító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Megbízotthatártdőt mulaszt és a kötelezettségeinek teljesítésével
késedelembe csik késetlelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér a

teljesítési hataridő eredménytclcn cltcltc utáni clső naptőLjár, mértéke a nettó vállalkozási
díj 1 (egy) százaléka/nap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási dlj 20 (húsz) százaléka.
A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a
fizetendő kötbér eléri a maximumát.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért
Megbízott felelős meghiúsul, úgy Megbizott meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles avállalkozási díj 30oÁ-a összeg erejéig. ASzerződő felek meghiúsulásnak
tekirrtik arrreruryiberr a Megbízott 15 naptári rlapu[ túli késctlclcrnbe esik. Erurek
elérése esetón o Mcgbízót mcgillcti a szcrzÍidós fclmondásának joga.

13. Ajánlattétel benyújtási határideje:
202t. március 17. 13.00 óra

14. Az ajánlattétel benyújtásának módja:
Az ajánlatot elektronikus úton kell benyujtanj az alábbi e_mail címre:
ajanlat05@pomaz.hu.
Kérjük az e-mail térgy szövegrészében rögzitení: 

',Ajánlat 
Pomáz, Mátyás király utca

Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszánakburkolat felújítására''.

15. Az ajánlat bontásának helye és ideje:
P omázi Polgármesteri Hivatal, Díszterem, 202 1.03. 1 8. 13.00 óra

16. Lz ajánlatok elbírálásának szempontjai:
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Legal acsonyabb végö s szegíl' ár aj án|at.

17. Az eredményhirdetés napja:
202r.03.26

18. A szerződéskötés határideje:
202r.03.31.

19. Az ajánlattétel díjmentes.

20. Az aj ánlatkérő kap csola ttartőja, b eosztás a :

Fodor Vivien, Településfejlesztési és létesítményüzemeltetési ügyintéző
Tel.:261814-309
fodor.vivien@pomaz.hu

2l. Az árlejtés lehetőségének kikötése.
Nincs árlejtés.

PomázVaros Önkormányzatafenntartja a jogot abeszerzési eljárás indoklás nélkiili
érvénytelenné nyilvánít ásérttoz.

Pomán,202l.február 25

Leidinger
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ossznrÉRIIETETLnNsncr És rrrorranrÁsr NYILATK oZAT

A1ulírottryaPomázVrárosÖnkormányzat',mintajan1atkérőá1tal
,,Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák ktizötti 272 m-es

szakaszának burkolat felújítása '' tárgyban megindítani kívránt beszerzési eljárással

kapcsolatban kij elentem, ho gy megismertem Pomáz Varos Önkorman yzatának Beszerzési

szabályzatában (5. pont) megfogalmazott, az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat és

velem szemben összeférhetetlenségi körülmények nem állnak fenn'

Egyuttal kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti és l vagy

hivatali titkot megtartom.

Kelt. ,202" .hó....... '. nap

Cégszení aláírás













































Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban

(szintbeli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű behajtóknál)188,0 fm 792             Ft/ fm 148 896 Ft

Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban

(szintbeli csatlakozásoknál) 2,7 m3 29 672         Ft/ m3 80 114 Ft

Meglévő aszfalt/beton burk. gyalogos- és kapubejáró visszabontása 250 mm vtg.-ban, 1,50 m szélességben

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 9 900           Ft/ m3 126 225 Ft

Meglévő aszfalt/beton burkolat alépítményének elbontása 250 mm vastagságban

 63,8 m3 7 260           Ft/ m3 462 825 Ft

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása,

hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig 1 210,0 m2 1 484           Ft/ m2 1 795 640 Ft

Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díj nélkül

28,0 m3 8 152           Ft/ m3 228 256 Ft

Bontott alépítményi elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

63,8 m3 8 152           Ft/ m3 519 690 Ft

Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése

(szennyvíz aknák) 7,0 db 42 900         Ft/ db 300 300 Ft

Összesen: 3 661 946 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén -

(földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 2 640           Ft/ m3 430 848 Ft

Kitermelt földanyag elszállítása lerakó helyre, lerakóhelyi díjjal

(földtömeg számítás szerint) 163,2 m3 5 747           Ft/ m3 937 910 Ft

Úttükör készítése kis felületen, padka előkészításe

(a szélesség számítógépes hosszmérés alapján) 935,0 m2 330             Ft/ m2 308 550 Ft

Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Trγ=95% tömörségi fokra

 280,5 m3 858             Ft/ m3 240 669 Ft

Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával

20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel 846,0 fm 9 199           Ft/ fm 7 782 354 Ft

Homokos kavics fagyvédő réteg építése gépjármű behajtókban

15 cm vastagságban tömörítve 34,4 m3 23 484         Ft/ m3 807 850 Ft

Ckt alapréteg építése gépjármű behajtókban

10 cm vastagságban tömörítve, utókezelve 23,0 m3 37 595         Ft/ m3 864 685 Ft

Bitumenes hézagkitöltő szalag ragasztása

(szintbeli csatlakozásoknál) 25,0 fm 858             Ft/ fm 21 450 Ft

Összesen: 11 394 316 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással

(számítógépes területmérés alapján) 1 479,0 m2 449             Ft/ m2 664 071 Ft

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve

Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal48,1 m3 77 537         Ft/ m3 3 727 010 Ft

50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel

50/70 útépítési bitumennel 61,2 m3 76 611         Ft/ m3 4 688 593 Ft

Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 

50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton 

kopóréteg terítésével, 50/70 útépítési bitumennel

(a hossz számítógépes hosszmérés alapján) 12,8 m3 147 952       Ft/ m3 1 886 388 Ft

Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban

tömörítéssel 54,4 m3 26 379         Ft/ m3 1 435 018 Ft

Összesen: 12 401 080 Ft

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása 

lerakóba, lerakókelyi díjjal 187,0 m3 9 047           Ft/ m3 1 691 789 Ft
Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból

1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal 1,0 db 852 654       Ft/ db 852 654 Ft

Áteresz építése NA300 beton csövek felhasználásával

burkolat helyreállításával 9,0 fm 297 594       Ft/ fm 2 678 346 Ft

Összesen: 5 222 789 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)
Közúti jelzőtábla oszlop bontása monolit betontömb alapozással

2,0 db 9 900           Ft/ db 19 800 Ft

Összesen: 19 800 Ft

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére

helyi közúton 2,0 ütem 277 200       Ft/ ütem 554 400 Ft

Összesen: 554 400 Ft

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán

felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m2 fűmagkeverékkel 544,0 m2 1 188           Ft/ m2 646 272 Ft

Összesen: 646 272 Ft

VIII. EGYÉB MUNKÁK

Tétel: Díjtétel (Ft)

Közmű szakfelügyeletek

előirányzott 3,0 nap 105 600       Ft/ nap 316 800 Ft

Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése

előirányzott 0,3 km 1 012 000    Ft/ km 303 600 Ft

Összesen: 620 400 Ft
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Pomáz, Mátyás király utca

(a Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között 272 m-en, hrsz.: 2454, 2408)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
3 661 946 Ft

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
11 394 316 Ft

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
12 401 080 Ft

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
5 222 789 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
19 800 Ft

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
554 400 Ft

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK
646 272 Ft

VIII. EGYÉB MUNKÁK
620 400 Ft

ÖSSZESEN:
34 521 003 Ft

27 % áfa 9 320 671 Ft

MINDÖSSZESEN: 43 841 674 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
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Elektronikus ügyintézéshez' rövidnév: POMAZPMH, KRID azonosító: 605075706

PoMÁZI PoLGÁRMESTERI HIVATAL
IEGYZőJE.

Ügyiratszám.Oll... l202l
IJ gyitttéző : Fodor Vivi en
Telefonszám : 26 l 81 4-3 09
E-mail : fodor.vivie n@pomaz.hu

Tátrgy: ,,Ajónlat Pomóz, Mówós kÍróIy utca

Jókai Mór és ToIdÍ MÍkIós utcók közötti 272
m - e s szaka s z ónak burkol at felúj ítd sa"
tárgytt, beszerzési eljárásban érkezett
ajánlatok- Ajánlatok bontása

BONTASI JEGYZOKONYV

Készült: Poméni Polgármesteri Hivatal, Díszterem 202I. miírcius 18. 15:00 óra

Tárgy: PomázVáros önkormányzata, mint ajánlatkérő által megindított, ,,Ajónlat
Pomóz, Mlityós kÍráIy utca JókaÍ Mór és ToIdÍ MÍklós utcák ktjzötti 272 m-es szakaszónak
burkolatfelújítdsa " tárgyű, beszerzési eljárásban érkezett ajánlatok elbírálására
vonatkozóan

Jelen vannak: Dr. Balogh Páú,, jegyző, Schmidt Ildikó vagyoÍLgazdálkodási előadó, Fodor

Vivien, városfejlesztési és létesítményüzemeltetési ijgyntéző,

Jelenlévők megállapítják, hogy a megadott határidőn belül a táreyi ajár:Jatifelhivásraaz

aiánlat}5@nomaz.hu címre 4 db ajánlat érkezett.

1. Strabag Általános Építő Kft.
2. Swietelsky Magyarország Kft.
3. Bola 95 Kft.
4. Vianova 87 Zrt.
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1. Strabae Általános Építő Kft.

Az aj ánlathoz cs atolt dola,tmentumok:

a. Összeferhetetlenségi nyilatkozat 1 db
b. Átláthatósági nyilatkozat 1, db
c. Árrazotttételes költségvetés 1 db

Ajánlattétel összege: bruttó 34.893.7 63
Ajánlattótel összege : nettó 27.47s.4a4 Ft.

Az ajánlattétel érvényes és afelhívásnak megfelelően érkezett

2. SwÍetelskvMawarorszáe Kft.

Az aj ónlathoz c s atolt dohlmentumok:

a. Összeferhetetlenségi nyilatkozat 1 db
b. Átlathatosági nyilatkozat ldb
c. Áyrazotttételes költségvetés 1 db

Ajánlattétel összege: bruttó 43.84l.67 4. Ft
Ajánlattótel összege: nettó 34.521.003 Ft

Az ajánlattétel érvényes és afelhívásnak megfelelően érkezett

3. Bola 95 Kft.

Az aj dnlathoz csatolt dokumentumok:

a. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 1db
b. Átláttratósági nyilatkozatI db
c. /*azotttételes költségvetés 1 db

Ajánlattétel összege: bruttó 35.549.313 Ft
Ajánlattétel összege: nettó 27 .99l.585.

Az ajánlattétel érvényes és afelhívásnak megfelelően érkezett.
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4. Vianova 87 Zrt.

Az ajánlathoz cs ato lt dokumentumok :

a. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 1 db
b. Átláthatósági nyilatkozat 1 db

c. jtazotttételesköltségvetés 1db

Ajánlattétel összege: bruttti 35.520.367. F't
Ajánlattétel összege: nettó 27.968.793. Ft

Az ajánlattétel érvényes és a felhívásnak megfelelően érkezett.

Jegyzőkönyv lezárv az 2020.03.18. 1 5 : 1 7

Jegyzőkönywezető : Fodor Vivien

P omáz, 202l. március L8.

3Á'^;At1.bL'
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Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről a 
Pomáz Város Önkormányzata, 
székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.)., 
adószám: 15731058-2-13, 
törzsszám: 731058; 
bankszámlaszám: 10403057-50485456-57481008, 
statisztikai szám: 15731058-8411-321-13) 
képviseli: Leidinger István polgármester
   mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészrő1 az építőipari kivitelező vállalkozó

címe, székhelye:
nyilvántartó cégbíróság neve: 
cégjegyzékszám: 
adószáma:  
bankszámlaszáma  (pénzforgalmi  számla száma): 
képviseletében eljáró személy neve, megnevezése: 
E-mail cím: 
, mint Vállalkozó

- továbbiakban „Vállalkozó" (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek" vagy
„Felek") között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés megkötésének előzményei

1.1. Megrendelő  beszerzési  szabályzata  alapján,  mint  ajánlatkérő,  beszerzési  eljárást
kezdeményezett  az  ajánlattételi  felhívás  2021.03.18-i  megküldésével  a  „Mátyás  király
utca Jókai  Mór és  Toldi  Miklós  utcák közötti  szakaszának felújítása”  tárgyában (a
továbbiakban Beszerzési eljárás), amelynek eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó
lett.

2. A Szerződés tárgya:

2.1.  Megrendelő  megrendeli,  Vállalkozó  elvállalja  a  Beszerzési  eljárásban  kiadott
„Pomáz,  Mátyás  király  utca  –  Jókai  Mór  és  Toldi  Miklós  utcák  között  -  ,  közlekedés
felújítási terve, hrsz. 2454, 2408 tervdokumentációban, leírásban meghatározott kivitelezési
feladatok ellátását eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott
egyéb feladatokkal együtt.

2.2.  A fenti Munka kapcsán Vállalkozó ezennel vállalja, hogy teljeskörűen elkészíti és
megvalósítja a Munkát a teljesítési határidőre.

2.3.  Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez.



2.4.  Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a tevékenységét az ajánlattételi felhívás, a
részletes dokumentáció, és a nyertes ajánlat alapján végzi.

2.5.  A Felek megállapítják,  hogy a részletes mennyiségeket  az ajánlattételi  felhívás,
illetve dokumentáció tartalmazza.

2.6.  A Vállalkozó értékelési szempontra adott adatai:

Értékelési szempont Súlyszám Ajánlat
Ajánlati ár (nettó HUF) 100

3. A munkaterület átadás-átvétele

3.1.  Megrendelő a munkaterületet a  Felek által közösen egyeztetett időpontban (a
szerződés hatálybalépését követően), de legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10
naptári napon belül adja át a Vállalkozó részére, amely átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzítésre kerül.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy vonatkozó magyar és EU előírásokban és
jogszabályokban meghatározott minőségben teljesít. A nem fentiek szerinti teljesítést
Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére  újra megvalósíttatni,
amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. A fenti jog nem érinti a
Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos felmondási jogával - az ott említett feltételek fennállása esetén éljen.

4.2. Munkaterület:
A Vállalkozó köteles  a  közutakon  végzett  munkák  elkorlátozási  és  forgalombiztonsági
követelményeiről  szóló  3/2001  (I.31.)  számú KöViM rendelet  alapján  a  munkaterületet
biztosítani, valamint gondoskodni az ideiglenes forgalmi rend kialakításáról. A Vállalkozó
köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a
munkaterületről saját költségén elszállítani és a munkaterületet, valamint annak
közvetlen környezetét a törmeléktől, szeméttől és hulladéktól mentesen tartani.

A munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó
feladata.

4.3. A hulladékból származó bevétel a Vállalkozó bevételét képezi, kivétel ez alól a
marásból  és  bontásból  származó  aszfalt/beton  törmelék,  amelyet  Vállalkozó  a
Megrendelő pomázi telephelyére szállít el. 

4.4. Vállalkozó a munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok
kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó
hatályos jogszabályok szerint gondoskodni köteles.



4.5. A Vállalkozó kár elkerülésére vonatkozó kötelezettsége:
A  Vállalkozót terheli valamennyi, kár elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így
különösen a Vállalkozó által a Munkák végzése céljából igénybe vett épületekről
Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért való
felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási
előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.

4.6. A Vállalkozó felel az általa a feladatokkal összefüggően igénybe vett segédei,
alkalmazottai, meghatalmazottai,  alvállalkozói, illetve szállítói részéről okozott
károkért.

A Vállalkozó felel minden igényért, amelyet az előbbi károkból, balesetekből és
hiányosságokból eredően a Megrendelővel szemben támasztanak. A Vállalkozó a
Megrendelővel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a teljesítésnél igénybe vett
segédeinek a kiválasztásánál  és azok felügyeleténél  úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben elvárható. A Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt az olyan kártérítési igények
alól, amelyek a munkáival és szolgáltatásaival kapcsolatban merülnek fel.

4.7. Megrendelő köteles
Vállalkozó részére a munkához szükséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani.
Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.

4.8. Megrendelőnek joga van az adott kivitelezési fázist leállítani, ha az nem a műszaki
leírásnak és az elvárt minőségnek megfelelő.

4.9. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt személyek,  a projekt felelős műszaki
ellenőre  jogosult a munkálatokat folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a nyertes  ajánlatnak
megfelelően kell történnie.

4.10. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása:
Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve
attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság
(ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen
megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében
eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles
Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét
haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja és írásban
megerősíti Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás
teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.

4.11. Vállalkozó kötelezettségei:
A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a
szerződésben foglaltak alapján, továbbá a tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó
úgy köteles megszervezni,  hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű,
gazdaságos és határidőre történő befejezését.

4.12. Vállalkozó köteles a munka során gondoskodni a munkavédelmi és
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. A
munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a



munkavállalói részére, hogy a biztonságos munkafeltételek adottak legyenek. A
Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos
munkavédelmi oktatások megtartása és  a munkavédelmi oktatási naplóba való
bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláíratatása. A Vállalkozó a
munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített  egyéni
védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt
megkövetelni.

4.13. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani az építési munkahelyeken és az
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
szóló  4/2002.  (II.  20.)  SzCsM-EüM  rendelet  szerinti,  építési  folyamatok  során
megvalósítandó  minimális  munkavédelmi  követelményeket  rögzítő  rendeletben
előírtakat.

4.14. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok,
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek,
tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási
leírásának, utasításának betartását.

4.15. Vállalkozó  köteles  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  a  kivitelezéshez  szükséges
hozzájárulásokat  és  közműnyilatkozatokat  beszerezni,  illetve  az  előírások
maradéktalan betartása mellett az érintett közművek szakfelügyeletet megrendelni.

4.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul szerződéssel 
kapcsolatos adatok (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, 
időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá 
tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez. 

4.17. Vállalkozó  indokolt  esetben  köteles  a  kivitelezést  megelőzően  a  meglévő
vezetékek  vízszintes  és  függőleges  helyzetét  valamint  méretét  kutatóárok
létesítésével meghatározni. Gépi földmunka csak igazoltan közműmentes területen
végezhető.

4.18. Vállalkozónak  törekednie  kell  környezeti  szempontból  előnyösebb  eszköz,
termék, alapanyag (továbbiakban: eszköz) beépítésére. (Környezeti szempontból
előnyösebb  eszköz,  termék,  alapanyag:  amely  erre  irányuló  védjeggyel
rendelkezik,  vagy  olyan  eszköz,  szolgáltatás,  amelynek  előnyös  környezeti
tulajdonságai  a  termékismertetőből  vagy  a  szerződési,  vagy  a  szállítási
feltételekből egyértelműen megállapíthatók).

5.  Többletmunka és pótmunka

5.1.  Szerződő Felek rögzítik, hogy tartalékkeret kikötésére nem kerül sor, ezért
többlet-és pótmunka tartalékkeret terhére  való  elrendelése nem lehetséges..  A
pótmunka és a többletmunka tekintetében a Ptk. 6:244 § és a Ptk. 6:245 § rendelkezései
az irányadóak.



6. A munka befejezésének határideje

6.1. A munka befejezésének a határideje az ajánlattételi felhívásban szereplő időpont,
azaz 2021.05.31.  A szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét
fél általi aláírásának a napja.

6.2. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés
határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke. A Felek a
Megrendelő által is elfogadott sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel
megtörténte esetén tekintik a Munkát a Vállalkozó részéről teljesítettnek.

6.3. Megrendelő rögzíti, hogy nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája
miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a
rendeltetésszerű használatot.

6.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre  való
elvégzését érinti. Ezen értesítés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem
módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és
szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából
eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási
kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége
kimentése érdekében.

6.5. A Szerződésben meghatározott határidők betartásával kapcsolatos összes
költség a Vállalkozót terheli, a vállalkozói díjon felül egyéb költség megtérítésére
Vállalkozó a szerződésben foglaltak figyelembevételével jogosult.

6.6. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott határidőhöz képest előteljesítésre
jogosult, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával.

7. Vállalkozói díj

7.1.  Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott
módon jogosult díjazásra. A Vállalkozó a jelen  szerződésben, az ajánlattételi
felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatok
elvégzését az alábbi vállalkozói díjak mellett teljesíti:

Nettó vállalkozói díj: + 27% Áfa

Összesen bruttó vállalkozói díj: ………… Ft, azaz 

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

7.2. Megrendelő rögzíti, hogy a beruházás nem engedélyköteles.

7.3. A vállalkozói díj átalánydíj. Az átalányáras vállalkozói díj összeg
magában foglalja az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a



jelen szerződésben meghatározott  tartalom megvalósításának költségét és a
megvalósuláshoz szükséges itt nem részletezett költségeket is, a munkadíjat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, az anyagköltségeket, a
közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az általános
költségeket, közműdíjakat, bontási, hulladékelszállítási költségeket, biztosítási
költségeket, közlekedési és forgalomszervezési költségeket.  A  többletmunka
tekintetében a Ptk. 6:244 § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

7.4. A szerződés finanszírozása BMÖFT/5-20/2019 iktatószámú, 442410  ebr42
azonosító számon nyilvántartott pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés keretére
történik azzal, hogy a támogatási intenzitás mértéke 85%, a fennmaradó 1 5% saját
forrásból biztosítja.

7.5. Vállalkozó a vállalkozói díjon felül többletmunkát legfeljebb az 5.1. pontnak
megfelelően-, illetve egyéb költségtérítést vagy díjigényt jelen szerződés keretei
között semmilyen formában nem számolhat fel.

8. Fizetési feltételek

8.1. A Vállalkozó - a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának
kézhezvételét követően - 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak
szerint:

8.1.1. Vállalkozó  végszámla  benyújtására  a nettó  vállalkozási  díj  100%-át elérő
értékű  kivitelezés  esetén jogosult,  a nettó vállalkozói díj 100%-a értelmében.

8.2. Megrendelő előleget nem fizet.

8.3. Felek rögzítik, hogy tartalékkeret nem kerül meghatározásra.

8.4. A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetése a
kivitelezés hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiállított számla
alapján,  30 napon belül  történik,  a  Vállalkozó ……... banknál vezetett ……………….
számú bankszámlájára átutalással.

8.5. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetésének pénzneme
a forint (HUF).

8.6. Felek rögzítik, hogy a számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel a számlázásra és az elszámolásra
vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének,
valamint módosítás esetén a módosított rendelkezés hatályba lépésének időpontjára.

8.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a  Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg (Ptk. 6:155. §), (2016. évi IX. törv.).



9. Műszaki átadás-átvétel, utó-felülvizsgálat

9.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében műszaki átadás-átvételi eljárást
kell lefolytatni.

Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződéses feladatok teljesítését
('Készre jelentés").

A Munka Vállalkozó általi készre jelentését  követően Megrendelő tűzi ki az átadás-
átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja.
A Munkában közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti Munka
elkészült, és a szükséges dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak.

Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 3 munkanapon belül meg kell kezdeni.
Az átadás-átvételi eljárásra 30 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidőt követő 5 napon belül
nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk.
6:247 § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a
Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

9.2. A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni,
amiből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti, 1 példány pedig a
műszaki ellenőré.

9.3. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni és a
vizsgálat  alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának
határidejét jegyzőkönyvben rögzíteni.

Ha a jegyzőkönyv hibát, hibajegyzéket tartalmaz, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia
azzal, hogy  Vállalkozó  a hibajegyzékben foglaltakra észrevételt tehet, melyet a
hibajegyzékben rögzíteni kell.

9.4. Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a
szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre, saját költségére elvégezni.
Megrendelő köteles a fenti javítások előírt jogszabályoknak megfelelő minőségben való
elvégzése után a munkákat átvenni.

Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő
azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti, és az így felmerült költségeket jogosult
a Vállalkozó számára tovább számlázni a garanciális felelősségvállalás megtartása
mellett. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával - az ott említett
feltételek fennállása esetén - éljen.

9.5. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a
Megrendelő részére 2 példányban a  Megvalósulási  dokumentációt  átadni,  amelynek
többek közt tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:



hulladék nyilvántartó lap,  hulladék befogadó nyilatkozat, ellenőrző, mérési
jegyzőkönyvek geodéziai  bemérés  és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei
stb, amely a szerződésszerű teljesítés szerinti elbírálásához és az elvégzett munka
átvételéhez szükségesek.

9.6. Az esetleges sikertelen átadás-átvétel költségei a Vállalkozót terhelik.

9.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), 
ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

9.8. A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Munka a  jogszabályoknak
megfelelő minőségben, hiba- és hiánymentesen elkészült és azt a Vállalkozó a
Megrendelőnek átadja  sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésével,
valamint a teljesítést a Megrendelő teljesítésigazolással igazolta.

10. Jótállás és szavatosság

10.1. Jótállás:
Vállalkozó garantálja:

valamennyi, jelen  Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban
meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
hogy az általa létrehozott munka eredményeként létrejött rendszer minősége mind a
felhasznált anyagok, mind a munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és
kivitele szempontjából az érvényes magyar jogszabályoknak és előírásoknak megfelel
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
a szerződés szerinti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó
jogszabályok és előírások betartását.

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama az átadás-átvétel lezárásától
számított 36 hónap.

10.2. Szavatosság:
Vállalkozót  az átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónapig szavatossági
kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített
anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam
irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan
kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és jogszabályokban
meghatározott minőségben teljesít. A nem jogszabályoknak megfelelő teljesítést
Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére - a garanciális
felelősségvállalás megtartása mellett - újra kiviteleztetni, melyet Vállalkozó köteles
haladéktalanul elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11.2.
pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos felmondási jogával
- az ott említett feltételek fennállása esetén -éljen.

10.3. Garanciális     időszak valamint     hiba     javítás         az     elvégzett     munka     tekintetében:  

A jótállási időszak megkezdődését követő 36 hónapban  évente,  a  Megrendelő  által
megjelölt időpontban  a Megrendelő és a Vállalkozó közös felülvizsgálati bejárást tart.
Bármely, a Megrendelő képviselője által a bejárás során, vagy a garanciális időszak
tartamán belül észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó 3 munkanapon belül, vagy



ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből  adódóan nem lehetséges, a lehető
legrövidebb, Felek által megszabott határidőn belül orvosolni köteles.

A jótállási időszak lejártát megelőző harminc (30) napon belül a Megrendelő és a
Vállalkozó közösen újabb felülvizsgálati bejárást tartanak. Bármely, a Megrendelő
képviselője által a bejárás során észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles
nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből
adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek által megszabott határidőn belül.

A jótállási időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-átvétel
során észlelt hibák esetében követendő eljárás az irányadó.

Amennyiben a Felek között vita támadna arról, hogy a hiba hibás teljesítés
következtében állt-e elő, akkor az ilyen esetekben a Vállalkozó köteles olyan független
szakértő állásfoglalását kikérni, amelynek döntését a Megrendelő is előzetesen elfogadja.
Az ilyen független szakértői állásfoglalás mindkét Félre kötelező érvényű. A független
szakértővel kapcsolatos költséget az viseli, akinek az álláspontját a szakértői vélemény
nem igazolta.

A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabályokban
meghatározott módon továbbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkák hibás
teljesítéséért, amelyek esetében a vonatkozó jogszabályok vagy a fenti előírások hosszabb
szavatossági időt állapítanak meg.

11.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Késedelmi kötbér:
Amennyiben  a  Vállalkozó  határidőt  mulaszt  és  a  kötelezettségeinek  teljesítésével
késedelembe esik,  úgy Megrendelő 5 napos póthatáridő kitűzésével írásban felszólítja a
teljesítésre.  Amennyiben  a  Vállalkozó  nem  tesz  eleget  a  felszólításnak,  Megrendelő
jogosulttá válik a késedelmi kötbérre. Vállalkozó a késedelembe esés napjától a teljesítés
napjáig,  minden késedelemmel  érintett  napra,  naptári  naponta  a  nettó  vállalási  ár  0,5%
késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke nem lehet több mint összesen 20 nap
kötbér.

A kötbér alapja a nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj).

11.2. Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó valamely részfeladatot hibásan teljesít és a hibát a Megrendelő
által  jelzett  határidőig  nem  orvosolja,  a  Megrendelő  hibás  teljesítési  kötbérre  válik
jogosulttá. Megrendelő a hibás teljesítését a Vállalkozó, vagy alvállalkozója által elvégzett
feladatokra vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai szabályok, módszerek, eljárási rend
konkrét  előírásai  alapján  jogosult  megállapítani.  Megrendelő  a  hiba  kiküszöböléséig,  a
késedelmi  kötbérrel  megegyező  mértékű  hibás  teljesítési  kötbérre  jogosult.  Hibás
teljesítésnek minősül különösen (de nem kizárólagosan), ha a Vállalkozó nem Megrendelő
jóváhagyásával,  illetve  utasításainak  megfelelően  jár  el,  illetve  eltér  a  felhívásban,  a
dokumentációban meghatározott és az ajánlatban felvállalt szakmai követelményektől, így
különösen,  ha nem a Megrendelővel  előzetesen egyeztetett,  jóváhagyottak szerint  végzi
feladatát.



11.3. Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés  teljesítése  olyan  okból,  amelyért  Vállalkozó  felelős,
meghiúsul,  úgy  Vállalkozó  meghiúsulási  kötbér  fizetésére  köteles.  A meghiúsulási
kötbér a nettó megbízási díj 30%-a.

Megrendelő rögzíti, hogy meghiúsulási kötbért, hibás teljesítési kötbért és késedelmi
kötbért egyidejűleg nem érvényesít.

A késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbér összegét a Megrendelő jogosult
a Vállalkozónak járó vállalkozói díj összegéből levonni, vagy a Vállalkozó számára
fizetési felhívást indítani.

12. Kapcsolattartás

12.1. A Vállalkozó köteles a Munkákra vonatkozó jogszabályi előírások szerint
felelős műszaki vezetőt kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős
műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse.

12.2. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást,
értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a
felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől.

12.3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatározott
szakemberek személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell
a Megrendelőt. 

12.4. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: 
Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: 
Cím: 
Telefon: 
E-mail:  

12.5. A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó személyek a
Megrendelő részéről a következők:
Név: 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

12.6. A Megrendelő műszaki ellenőre: műszaki ellenőr adatai
Név (elnevezése): Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Képviselő neve, beosztása: Kiss Tibor, cégvezető 
Cím(irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):  2013 Pomáz,
Katona József u. 2118/44
Műszaki ellenőr nyilvántartási száma: ME-KÉ 13-59008
Tel./Fax: +36 30 950 8660 / +36 26 322 236
E-mail: kisst@rentaplusz.hu

mailto:kisst@rentaplusz.hu


12.7. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő
kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt
haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles
eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát
eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

13. Szerződés módosítása, megszüntetése

13.1.  A jelen szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Ptk. alapján
lehetséges.

13.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli
nyilatkozatával, azonnali hatállyal, Megrendelő kártérítési kötelezettsége nélkül - a
szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének
minősülő ok különösen, de nem kizárólag, ha
- a késedelem, amelyért a Vállalkozó felelős meghaladja a 20 napot;
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 10 nap alatt nem javítja ki teljeskörűen;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan  jelentős mértékben
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll
érdekében;
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást
rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- jogszabályon,  vagy a jelen  szerződésen alapuló felmondási vagy elállási okok
fennállnak
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a
lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok i r ányadók .

14.2. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült
vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az
egyeztetés  eredménytelensége  esetén  fordulnak  a  bírósághoz.    Jogvita  esetére  a
megrendelő  székhelye  szerinti  bíróság  kizárólagos  illetékességét  kötik  ki  szerződő
felek.

14.3. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a
szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a
feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az
érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

14.4. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok alábbi
sorrendjét határozzák meg:

a) A Felek által megkötött szerződés
b) A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása



c) A beszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás
(amennyiben releváns)
d) A beszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása
(amennyiben releváns)

Felek megállapodnak,  hogy fenti b.)-d.) pontokban  írt dokumentumok  külön csatolás
nélkül is jelen szerződés mellékletét képezik.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a
Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet.

Pomáz, 2021…. Pomáz, 2021….

…………………………………………..
Megrendelő

Pomáz Város Önkormányzata
Képviseli: Leidinger István

………………………………………
Vállalkozó

…………………………………………….
jogi ellenjegyzés

…………………………………………….
pénzügyi ellenjegyzés
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