
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészről a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. (székhelYe: 8600

Siófok, peion .etu"v 3., képviseletében: Dr. Baráth István, baíkszámlaszáma'. 11743040-

20077222, telefon }4l3to-zZl, elektronikus elérhetősége: rnfo@balaton-parti.hu), a

továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről Szirovatka György géplakatos mester, egyéni vállalkozó (székhelYe: 8600 Siófok,

Asztalos u. 49 képviselője:Sziro"á*u György egyéni vállalkoző,YáIlalkozői tgazo|vánY száma:E,V-

624506, nyilvántárt ási száma:5690621, adószám,a:50889930-2-34 bankszélmlaszáma:Keereskedelmi

és Hitelbank Rt, 1020053I-3967t666-00000000 telefon:06-20-9421491 elektronikus elérhetősége:

info@sziro.hu ) a továbbiakban, mint Vállalkozó (a továbbiakban egyÜttesen: a Felek) kÖzÖtt az

alulíótt helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

L
Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő,,A Siófoki Nagystrand fejlesztése"elnevezósű DDOP-2.1.1/D-

09_2009_0003 számipáIyázat keretében támogatást nyert 10 db lejáró lépcső elkészíttetésére,

majd a közbeszerzesekről szőlő 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alaPján

egyszeru közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le, A
úágrendelő a közbeszerzési eljarás tárgyát és mennyiségét az qánlattéte|i felhívás II,

szakaszáb an határ o zta me g.

Mennyiség:

10 db vízbejáró lépcső korláttal, leszá|litva, helyszínen elhelyezve.

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgá|ta, egYmással

összevetette és döntését 2010. december 16, napján kihirdette. Megrendelő kÖzbeszerzési

eljárásban hozott döntése szerint aközbeszerzési e|lénásban a nyeftes qánlattevő a Vállalkozó

lett. Jelen szerződés az aláírás napjan lép hatályba,

II.
A szerződés tárgya

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tátgYát kéPezŐ, I/l. Pont

szerinti 10 at" tep.rá korláttal eikésiítésének és üzembe helyezésének teljes kÖrű

megvalósítását a ;áten szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, ÍgY külÖnÖsen aZ

aiaítatteteti felhívái és dokumentáciő tartálma szerint. Vátlalkozó kötelezettséget vállal arra,

hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját kÖltségén

eIvégzí. 
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4.

5.

8.

9.

A Vállalkoző feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka

elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra,

ameiyek a vonatkozó szabványok és szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez

taríoznak.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét

képező okiratokon kívüli egyéb dokumentumok elkészítése a Vállalkozó feladata. Az ilYen

teiveknek, dokumentumok minden tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszetzési

elj árássa| és a j elen szerződéss eI, és azokat előzetesen aY állalkozó köteles jőváhagyás célj ából

a Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkoző vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajanlatkérői

engedéiyezése előtt a Yá|lalkoző köteles a változás költségkihatásait bemutatni és a
Mégrendelővel jóváhagyatni. AváItozás végrehajtása csak a jőváhagyás után lehetséges, az e

nélkül végzettbármilyen eltérést aYállalkozó saját kockázatárahqtja végre.

A yál1a{koző többletmunkak elvégzésére nem jogosult. A megvalÓsítás költsége nem

haladhatjameg a Vállalkozó qán\atábarl,megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

6. Vállalkozó kijelenti, illetőleg kötelezettséget vállal arra, hogy:

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen

megvizsgáIta,hiányalanul elolvasta és megértette, aztkor\átozás nélkül jelen aIáírásával

jogilag kötelezőnek ismeri el;

- "; 
ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául

megfelelőnektalálta;'
_ a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megéftette, azokat nem tartja értelmetlennek

vagy kétértelműnek;
- azáet|eges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kaPott;

- a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelŐen és aZ abban

szabályozottak sáint, a vonatkoző magyar előírásokat betartva, I. osáályú minőségben

és L osztályú anyagok felhasználásáva| a szerződés szerinti határidőben, saját költségén

hiba- és hiánymentesen elkészíti.

yáIIalkoző szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személYre tÖrténő

átruházására nem jogosult. A jelen szerződést aYáIlalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben

rc% feletti alvallatuozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személY, illetve

szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó aján|atéhan megjelölt. Felek aZ utóbbi

rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az áIta\uk előre nem Iáthatő oknál fogva, a

szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem

volt teljesíthető és a Megrend e|ő azegyéb szeméIy, szewezet közremúkÖdéséhez hozzétlárult.

A 7. pontban szabáIyozottakon túlmenően aYáIla|kozó a közbeszerzési eljárás során megjelÖlt

alválíakozóin kivtili, a teljesítésben l)oÁ-ot meg nem haladó mértékben részt vevő

alv áIIaIko zőt kizfu őIag a me grendelő e gyetérté s éve 1 v ehet i gényb e,

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alváIlalkozőért ugy felel, mintha a munkát

maga végeztevolna, alváIlaLkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelŐs minden olYan

kárértis, amely anélkül nem következett volna be,

7.
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ilI.
Teljesítési határidők

10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződésben vállalt eszközÖk szállítását

az ajánlatban foglaltak szerint elvégz|
A szállítás határideje: 2011.04.30. (a továbbiakban: száIlitási határidŐ).

Iv.
A felekjogai és kötelezettségei

II.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szeruődésben foglaltak maradéktalan

megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem

.rupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,

kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kcitelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik űtján a későbbiekben meghatározott

időpontokban e gymás sal személye sen e gyeztetnek, helyszíni koordináci Őt tartanak,

12. A yáIlalkoző a lefolytatott közbeszerzési eljarás alapján megkÖttitt szerződés, illetve a

Megrendelő utasításai szerint köteles elj árni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezéséte, illetőleg nem teheti a teljesítést

terhesebbé.

13. A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Mészáros Ferenc műszaki vezető

Telefonszám : 06-3 0-95 8I7 9 4

1 4. A V állalkozó által kapc s o lattartásr a kij elö lt személy l szerv ezet,,

Név: Szirovatka György

Telefonszám :0 6 -20 -9 421 49 I

V.
A szerződés telj esítése

15. A Megrendelő kizárőlaga hiba- és hiánymentes, I. osztá|yű minőségű teljesítést veszi át.

16. Azüzembe helyezési eljárás megkezdésének feltétele szükséges és műszaki dokumentációban

meghatfuozott valamennyi eszkaz rendeltetésszerúhasznáIatra alkalmas készÜltsége az előirt

bizonylatokkal.

17, A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk, rendelkezései iránYadók. A műszaki

átadás-átvétel keretében észle|t üzemeltetést nem akadáIyoző hiányokat és szükséges

kiegészítő munkákat ayál|alkozó térítés nélkül és az akkor meghatározásra kerÜlŐ határidőre

köteles elvégezni(hiánypótlás). .



18. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásről a Felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi ellárás sikertelen, űgy a Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi ellárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi

eliárásraújidőpontmegállapításátkezdeményezíaMegrendelőnél.

19.Yégszámla csak a sikeres ánadás-átvételi eljárást követóen nyújtható be.

20. 
^Yállalkoző 

határidőben teljesít, ha az átadás-átvéte| a szerződésben előirthatáridőn belül,

illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáItatást nem vette át.

vI.
Módosítások

2L A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szeruődés módosítására közös megegyezéssel,

kizárőIaga Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód.

22. Nem minősül a Megrendelő Észéről történő változtatásnak, ha az aYálla|kozó érdekkörében

felmerült ok miatt szükséges (pI.a, előírt anyag nem Szerezhető be).

23. A YáIIaIkoző kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülŐ esetleges módosítások,

pontosítások, tervértelmezések (továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező

kozreműkodését és rendelkezésre állását biztosítsa, Abban az esetben, ha a módosítás a

Vállalkozó érdekkörében merül fel, a Megrendelő jogosult a módosítás szakmai

me ga\ap o zotts ágát a Y állalko zó kö lt s é gén e l l enő ri ztetni.

vII.
Y ál|a|kozási díj, fizetés i feltételek

24. A yáI1a1kozőt a jelen szerződésben meghatározoít feladatok hibátlan és hianYtalan

teljesítéséért összesen 8 800 000,_Ft + 25oÁ ÁFA, azaz nyolcmilliÓ-nyolcszáuezer forint + 25

yo áItalános forgalmi adó összegú vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelŐen a vállalkozási

díj teljes bruttó összege: 11 000 000 ,- Ft, azaztizenegymillió forint.

25 . A Vállalkozó r észszélmla benyúj tás ára nem j o go sult.

26.yégszámla akkor nyújtható be, ha a Vállalkoző és a Megrendelő a jelen szerződés szerinti

átaáás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az eííe vonatkozó jegYzőkönYv aláírásra

került.

27. A teljesítési igazdtás alapján kiállított végszálmlán szereplő Összeget a MegrendelŐ a

yáIla|koző 102ó053I-39671666-00000000 számí bankszámlájára az adőzás rendjéről szóló

2003. évi XCII. tv. 36lA §. (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve 30 napon belÜl

á*níal'ja.

28. A Megrendelő kizárőIag a vonatkoző jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi

követelményeknek me gfel elő számlát fo gadj a be.

29. Amegrendelő előleget nem biztosít.
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30. Teljesítési

vIil.
Teljesítési határidő

20I1.04,30,
Ix.

Késedelmes telj esítéso meghiúsulás

3L Szeruődő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkoző ajánlatában foglalt teljesítési

ütemezés szerint méghxarozott teljesítési hataridőket a Vállalkozó késedelmesen teljesíti, Úgy

naponta 50 ezer pi késedelmi kcitbért köteles ftzetni naptári napi késedelmi kötbérként.

Aáennyiben a yáI|alkoző a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghataridőben

szerződésszerűen befejezi, iqy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét a MegrendelŐ

visszatéríti.

32. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében a VállalkozŐ, számélra felróható módon,

30 napot meghaladó késedelembe esik, ugy azt a Felek olyan fokű szerződésszegésnek

tekintii<, u-.ly alapján a Megrendelő egyoldalűan gyakorolhatja elállási jogáí. Ez esetben a

Megrendelő a teljes vállalkozásí díj 20 Yo-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

33. A Megrendelő a kotbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult,

34. AMegrendel ő a32. pont szerinti eljárásra jogosult az a|éhbi esetekben is:

o Vállalkozó ellen csőd_, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

o Vállalk oző méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

. Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette és a MegrendelŐ effe iránYuló Írásbeli

felszólításánakkézhezvételét követő 10 napon belül nem folytatta;

. Vállalk oző a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alváIlalkozót vagY

egyéb közreműködőt a telj esítésbe;

o Vállalkoző egyéb súlyos szeruődésszegést követ el,

35. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a váIla|kozó a Kbt. Rendelkezéseinek megfelelően

jogosult azonnari beszedési megbizást nyújtani, illetőleg a Ptk, Szerinti késedelmi kamatot

követelni.

x.
Szavatosság, jótátlás

Jótállási idő 24 hónap

A jótállási garancia tdőtartamánaklejárata előtt a Felek a Megrendelő által kitrizÖtt időPontban

bejarast taianak és az esetlegesen még fennálló hibákíól, hiányosságokról jegYzőkÖnYvet

vesznek fel. A jegyzőkönyvbén rögzített hibákat a Yállalkozó legkésőbb 15 naPon belÜl

kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti a Megrendelő részére.

38. A Vállalkozót a fentieken kívül a hatályos jogszabáIyokban meghatározott idejű kÖtelező

alkalmassági idő is terheli. 
_5_
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xI.
Elállás a szerződéstől

39. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Yáltalkoző kárát
megtéríteni.
Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött határid,ő sikertelen eltelte után
gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat,

40. Amennyiben a Vállalkoző a befejezési határidőhöz képest több mint 30 napos késedelembe
kerül, az qánlatkérőnek jogában áll - az elállási jogának gyakorlása és a 34. pontban
meghatározott kötbér érvényesítésén túl - a Vállalkozőt a munkaterületről levonultatni és a
hátralévő munkát más vállalkozőval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Yállatkoző
garanciális és szavatossági kötelezettségeit az 1lyenbeavatkozás nem módosítja.

xII.
Titoktartás

4I. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, ljizleti titokként kezelik, Ez
értelemszerűen nem vonatkozik uría az információra, amelynek titokban tartását jogszabály
nem teszi lehetővé.

42,Ha a Megrendelő a Vállalkoző teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, ezt a Yállalkoző előzetes hozzájárulása nélkül mással nem
közölheti.

xIII.
Nyilatkozatok

43. A Felek kijelentik, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkönel rendelkeznek jelen szerződés aláirásáraés teljesítésére;
- a jelen szetződés aláirásat az eíTe kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősága, vagy vezető

testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláírő személy megfelelő, a vonatkoző jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szeruődés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

- nincs olyan fiiggőben lévő kOtelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
telj esítési készségére, illetve képessé gére.

44, A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a Felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél űtján.
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xIV.
Jogviták rendezése

45. A Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés tárgyalások útján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírősághoz,ha atárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

46. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 napon belül nem vezetnek
eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a pertárgy értékétől fiiggően a Siófoki Városi
Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizfuőlagos illetékességének.

xV.
Egyéb rendelkezések

47. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni mindent őt érintő, a Kbt. 99lA §. (4)
bekezdésével kapcsolatos változásró1.

48. Az ajánlati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, a Yállalkoző ajánlata,
valamint az ezefl kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan Észét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, ugy az előbbi okiratok szövege azirányadő.

49.Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik a szerződés mellékletei.

1. számú melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáciő,
2, számú melléklet: Y állalkoző nyerles qénlata

A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jo gszab ályok rendelkezései az irány adők.
Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenb en m e g e gye zőt j őv áhagyó l a g al áirták.

Siófok, 2010. december 27.
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