VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác,
Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint
Megrendelő, (képviseletében Dr. Bóth János polgármester),
másrészről: UVA-BER Kft. (cím: 1117 Bp. Dombóvári út 17-19. cégjegyzékszám: Cg. 0109-685234 adószám: 11958859-2-43, képviseletében: Szent-Iványi Ferenc ügyvezető
igazgató) valamint: CONSTREAL Kft. (cím: 1117. Bp. Dombóvári út 17-19.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-366110, adószám: 10981959-2-43, képviseletében: Törő Gyula
ügyvezető igazgató)
mint a cégek konzorciuma (a közös ajánlatot tevők vezetője az UVA-BER Kft.) mint
Vállalkozó között.
Bevezető rendelkezés:
A Megrendelő 2007. 10. 02-án nyílt közbeszerzési eljárást indított, melyet a Közbeszerzési
Értesítő 114. számában tett közzé. Az eljárás nyertese a Vállalkozó.
1. Szerződés tárgya
Vác városban a Téglaház út és a – névvel nem rendelkező – kapcsolódó út, út-, járda és
hozzátartozó létesítmények tervezése.
2. Vállalási összeg
nettó vállalási összeg:
+ 20 % Áfa:
összesen:

5.800.000 Ft
1.160.000 Ft
6.960.000 Ft

azaz: (betűvel) Hatmillió kilencszázhatvanezer forint.
A vállalási összeg vonatkozásában a nettó összeg az irányadó. Amennyiben az áfa törvény
változik, úgy annak figyelembevételével – a nettó árból kiindulva – kell meghatározni a bruttó
ellenértéket.
A vállalási összeg a munka befejezésének határidejére prognosztizáltan, I. osztályú
minőségben történő teljesítéssel, átalányáron került meghatározásra.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért.
A vállalási összeg magában foglal minden olyan megvalósítási költséget, melyet az ajánlati
felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes ajánlat tartalmaz. A Vállalkozó a
vállalási összegen felül – a terv szerinti megvalósításhoz – többletköltséget semmilyen okból
(pl. többletmunka, infláció) nem érvényesíthet.
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3. Teljesítési határidők
A munka kezdésének időpontja:
A befejezési határidő:

2007. december 14.
2008. március 13.

A Megrendelő előteljesítést is elfogad.
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő kötelezettsége, hogy székhelyén konzultációt biztosítson Vállalkozó számára,
ezen igényének bejelentésétől számított 3 munkanapon belül.
A Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány, Műszaki előírás, Műszaki irányelv
előírásainak megfelelő teljesítést fogad el.
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó a dokumentációt megismerte, azt megvalósításra alkalmasnak tartja, a munka
végzésére a szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
A Vállalkozó a tervet legalább kétszer „ceruzás” állapotban a Vác Város Polgármesteri
Hivatal Főépítészi irodáján és a Főmérnökségén bemutatja, majd a végleges elfogadást
követően sokszorosítja.
A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az engedélyezési-kiviteli tervet készítse el. Ennek során
vegye figyelembe a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv, valamint a tervezéssel érintett nyomvonal jellegű létesítmények tervezésére és építésére
vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokat. E mellett feladata a keresztező közművezetékek
kiváltási, áthelyezési és egyéb terveinek elkészítése.
A Megrendelő a magassági szinteket Balti magasságban kéri megadni.
A Vállalkozó a tervszállítás alkalmával 1-1 pld. árazott és árazatlan költségvetést papír alapon
és CD adathordozón át kell adnia a Főmérnökség részére.
A Vállalkozó a tervet a közmű üzemeltetői és egyéb nyilatkozatok megszerzéséhez szükséges
mennyiségben készítse el. A vonatkozó jogszabályok alapján elkészített és engedélyezésre
alkalmas tervet az engedélyező hatóságok részére az előírt példányban, a Megrendelő részére
10 pld.-ban kell szállítani. A tervet 1 példányban a Megrendelő részére CD/DVD
adathordozón is bocsássa rendelkezésre.
A Vállalkozó jogosult – az ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az
igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha maga végezte volna.
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen munka végzésére alvállalkozókat vesz igénybe, köteles
azt legkésőbb a munka megkezdése előtt írásban bejelenteni a Megrendelőnek.
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6. Átadás-átvétel
A Vállalkozó a szerződést a 5. pontban foglalt feltételek megvalósításával teljesíti. A
teljesítést Vác Város Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége jegyzőkönyvben ismeri el.

7. Pénzügyi feltételek
A munka végső átadás-átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő nevére szóló számlát állít ki.
A számla ellenértékének átutalása a teljesítéstől számított 90 napon belül történik a
Vállalkozó Erste Bank 11644006-45502500-44000007 számú számlájára.
Pénzügyi teljesítésének a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül.
A Megrendelő előleget nem folyósít.
A Megrendelő az ellenérték kifizetésekor annak 20 %-át visszatartja az engedélyek
megszerzéséig, 5 %-ot az építés műszaki átadásáig, ha az egy éven belül megtörténik,
különben egy évig.
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felszámítására jogosult.
A Vállalkozó a késedelmes teljesítése esetén a nettó vállalási összegre vetítve 0,1 % napi
késedelmi kötbért köteles fizetni.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási összeg 20 %-a.
8. Kapcsolattartás
A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A
képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező munkát érintő
összes ügyben.
Megrendelő képviselői:
Szikora Miklós főmérnök (telefon: 27-513-411)
Bálint János műszaki ügyintéző (telefon: 27-513-490, fax: 27-513-469)
Vállalkozó képviselői:
Szent-Iványi Ferenc ügyvezető igazgató (telefon: 1 3714070)
Törő Gyula ügyvezető (telefon 1 3714011)
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A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:
- jegyzőkönyv
- hivatalos levél
- fax
9. Azonnali felmondás, vis major
A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett elháríthatatlan külső ok esetén a Vállalkozó
kártérítési illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn. Ilyen esetben a Vállalkozó
haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső
ok miatt a szerződés teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, a Megrendelő
jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a kárukat maguk viselik.
10. Záró rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdések
rendezését először közvetlen tárgyalások során kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén
a perértéktől függően a Vác Városi Bírósághoz vagy a Pest Megyei Bírósághoz fordulnak.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes, azok elválaszthatatlan részei a szerződésnek.
Vác, 2007. december 13.

………………………………
Megrendelő

………………………………
Vállalkozó

