
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDES

amely létrejött egyrészrőI Balaton-parti Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Petőfi sétany 3.,

képviseletében: Dr. Baráth István igazgatő, adőszáma: I07I4254-2-I4, bankszámlaszáma:
I1743040-2007785I, telefon 841310-327, elektronikus elérhetősége: ínfo@balaton-parti.hu), a

továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről az Adler-Sió Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Marosi íJt 13,, képviselője: Kiss Sándor
igyvezető, cégegyzékszáma: Cg, 14-09-303094, adőszímla: 1148647I-2-14, bankszámlaszáma'.
Raiffeisen Bank 12086005-00106389-00100006, telefon: 06-30-9569-955, elektronikus
elérhetősége: adlersio@pantecom.hu) a továbbiakban, mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen:

a Felek) között az a|ulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.
Előzmények

Megrendelő, mint qánlatkérő A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" című,
DDOP_2, LIlD-09-2009-0003 azonosítőszámu pályázaton támogatást nyert a Siófoki
Nagystrand fejlesztésére, majd a közbeszerzésekről szőlő 2003. évi CXXIX. törvény (a

továbbiakban: Kbt.) alapján tárgyalásos egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési elj árás) folytatott le
1. Elektromos munkák
2.Partvédőmú
3. Fakivágások
4. Környezetrendezés, pályák, óriás sakk
5.Yízvezeték
6. C sapadékvíz elv ezetés
1. Coca-cola Szerv. út megvalósítására irányulő kiegészítő építőiparí beruházások és

szolgáltatások me grendelése tárgyában.

1. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívásban határozta
meg.

A részletes műszaki feltételeket és mennyiségeket amegelőzőközbeszerzési eljárásban
átvetttervek, valamint a jelen eljárásban átadott költségvetésitábléuatoktartalmazzák,

2. Megrendelő a közbeszerzésí eljárásban benyújtott ajánlatot megvizsgálta, és döntését 20II.
június 22. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a
közbeszerzési eljárásban a szerződést ajánlattevő YáIlalkozőval meg lehet kötni. Jelen
szerződés az aláírás napjától hatályos.

u.
A szerződés tárgya

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó
szerinti létesítmény (a továbbiakban:

pedig elvállalja a szerződés tirgyát képező, I/1, pont
létesítmény) kiegészítő építési munkáinak teljes körű
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megvalÓSÍtását a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az ajánlati
felhívás és dokumentáció taftalma szerint. Yállalkoző kcitelezettséget vállal arra, hogy
MegrendelŐ számáta a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.

4. A Vállalkoző feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításéútoz szükséges munka
elvégzése és kÖltségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és rafordítasokra,
amelYek a vonatkoző szabványok és szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez
tartoznak.

5. A kÖzbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét
kéPező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése a Váilalkoző feladata. Az
ilYen terveknek, dokumentumok minden tekintetben összhangban kell lenniük aközbeszerzési
eljárással és a jelen szerződéssel, és azokatelőzetesen aYáIlalkozó köteles jóváhagyás céljából
a Megrendelőnek bemutatni.
BármilYen a Vállalkoző vagy tervezője által kezd,eményezett műszaki változás ajanlatkérői
engedélyezése elŐtt a Yállalkoző köteles a változás költségkihatásait bemutatni és a
Megrendelővel jóváhagyatni. AváItozás végrehajtása csak a jővihagyás után lehetséges, az e
nélkül végzettbármilyen eltérést aYéllalkoző sajátkockázatáiahajtjivégte.
A Yállalkoző többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A rnegvúsítás költsége nem
haladhatja meg a Vállalkozó ajánlatábanrészenként megjelölt ellenszólgáltatás összegéi.

6. Y állalkoző kij elenti, illetőleg kötelezetts éget v átlal arra, ho gy :

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgáIta, hiánYalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkúl jelen-aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- aZ ajánlatkérési dokumentáciőt, költségvetési táblazatokat megismerte és azt a munka
elvégzésének alapj ául me gfelelőn ek taláIta;, aZ esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;- a szerződés targyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabályozottak szerint, a vonatkoző magyar előírásokat betartvi,I. osztályú minőségben
és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződ,és szerinti határidőben , saját költségén
hiba- és hiánymentesen elkészíti.

Yállalkoző szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
Űnlhéuására nem jogosult. A jelen szerződést aYáIlalkozónak kell teljesítenie. A tóljesítésben
10% feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan szeméiy, illetve
szervezet vehet tészt, akit/amelyet Yállalkoző aján\atában megjelölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem láthatő oknál fogva, a
szerződéskÖtést követően beállott kcirtilmény folytán a szerződ,és vagy annak egy részi nem
volt teljesíthető és a Megrendelő az egyéb személy, szervezetközreműkö déséhezÉozzájarult,

A 7. Pontban szabályozottakon túlmenően aYállalkoző aközbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben L}Yo-ot meg nem haladó mérlékben részt vevő
alv állalko zőt kizár őIag a me grendel ő e gyetérté s éve l vehet i gényb e.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát
magavégezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

7.

8.

9"
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ilI.
Teljesítési határidők

10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződésben vállalt éPÍtési murtkákat az

aj ánlatb an fo g1 alt te lj e s íté s i ütemezé s s zerint elv é gzi,

A kiegészítő munkák tervezettkezdésének időpontja: 2Dll.július 4.

Aberuházás befejezésének határideje: 2011. július 30. (a továbbiakban: befejezési határidŐ).

Iv.
A felek jogai és kötelezettségei

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

megvalósítása érdekébin fólyamatosan együttműködnek, és időben tqékoztatlák egymást nem

.r.r!án a szerződéses kötele;ettségek teljósítéséről, de minden olyan körülménYrŐI (ténY, adat,

kéráés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet,

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik tltján a későbbiekben megltatározott

időpontokbun 
"gyLá.ral 

személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt tartanak.

12. A YáIlalkoző a lefolyatott közbeszerzési eljárás alapjén megkÖtÖtt szerződés, illetve a

Megrendelő utasításai szerint köteles elj árni,

Az utasitás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést

terhesebbé.

13. A Megrendelő köteles a munkaterületet a jelen szerződés megkÖtését kÖvetően meghatározott

időpontban a munka megkezdéséhez szükséges állapotban átadni. A Vállalkoző kÖteles a

területet biztonságosan beLeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemrŐl a vonatkozó

előírásoknak -"fr"l.lo.n gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmŰ- és energiahasznáIat

költségei a VáÍalkozót ierhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás- átvétel

időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenYségéért,

beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolásáÍ és Őrzését, az

élet és vagyonbiztonságot.

14. A VállaIkoző köteles a munkavé gzést úgy megszervezni, hogy biáosítsa a munka gazdaságos

és gyors befejezését. Ennek .n.gr.t.tO.n a Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olYan

koűményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben

történő eívégzését veszéIyezteti vagy gátol1a, Az értesítés elmulasztásábŐ| eredő kárért a

Vállalkozó felelős.

15. A Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelŐen éPÍtési naPlót

nyit, s azt folyamatosan veáeti, illetőleg az épitkezés helyszínéntaríla a munka befejezéséig,

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos- minden lényeges körülménYt, adatot és utasítást

rögzítenek az építési naplóban.

1 6 . A V á1 1 a Iko ző által kap c s o \attartásr a kij el ö lt szemé|y l szew ezet:

Név: Kiss Sándor

Telefonszám: 06-3 0-95 6 9 -9 5 5
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Cé g e gy zékszám: I 4 -09 -3 03 09 4

Székhelye: 8600 Siófok, Marosi út 13.

I7. AYállalkoző felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Jakab Róbert

Lakcím: 762I Pécs, Anna u. 11.

Telefonszám : 0 6 -3 0 - 67 7 -0203

E-mail : robert j akab@strabag. com

Jo gosultsági kam. Sz. : MV-ÉP/A-MMK -02-I 0 49 I -20 12

i 8. A Me grendelő által kapcsolattaríásra kij elölt személy :

Név: Mészáros Ferenc műszaki vezető

Telefonszám: 06-3 0-9 58I -7 9 4

Székhelye: Balaton-parti Kft., 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

A Megrendelő felelős műszaki ellenőre és adataí:

Cég neve: FOKI-PLAN Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Cégegyzék száma: Cg. 14-09-307826
Adószáma: I 4I80I 43 -2-I 4

Eljáró műszaki ellenőr: Katona Tamás ügyvezető

Székhelye: 8600 Siófok, Fenyves sor 8.

Névjegyzéki jel: MÜE

Nyilvántart ási szám: É- t - t +-oo t l20I0.

Telefonszá m: 0 6 -20 -9 4 4 0 - 5 I 6

E-mail : katonatamas@externet.hu

Jogosultsági kam. Sz,: É-t-í4-00I l20lo.

ADLER-SIÓ KFl,.
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19,A Felek 16., I]. és 18. pontok szerinti kijelölt képviselői jogosultak a MegrendelŐ, illetve a

Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem

eredménye zheti a jelen szerződés módosítását.

20. A megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szefvezet a YáIlalkozŐ, annak

alváIlalkozói, illetőleg a végző személyeket a Megrendelő jelöli ki. Az épitkezés során az

előírtak szerint a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését

mindenféle korléúozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés azonban a

szükséges mérléken felül nem zavarhatla aYállalkozó munkavé gzését. A MegrendelŐ minden

beépítendő unyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás

helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi

és ellenőrzési költségek a Vállalkozőt terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat

ftiggetlen szakértő általi elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben azok

igűtJa1, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott

ulasításnak, a Yállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarásra kerülő munkák elkészültének vérhatő időpontjáról a Vállalkozó köteles a

megrendelőt 48 őrával megelőzően az építésí naplóban értesíteni.

2L A Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok

környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a

muni<aterület melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és

rongálódás esetén azok helyre áIlítása.

v.
A szerző dés telj esítés e

22, AMegrendel őkizárőIaga hiba- és hiánymentes, I. osztáIyí minőségű teljesítést veszi át,

23. Aműszaki átadás-éúvételi eljárást aYállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tŰzi ki.

A vállatt teljesítési határidőre szőlő készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt
határidő |ejuta előttl 7. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni

legkorábbi 7. napratűzíki,melynek legkésőbbi időpontja aváIlaltteljesítési határidő lehet.

A műszaki átadás-éívételi eljárás kitűzésének feltétele M átadási dokumentáció jóváhagyása a

Megrendelő részéről. Az átadást dokumentáció a megvalÓsulási tervek, melynek

péláányszáma 4 pld. Az átadási dokumentáció a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelező

melléklete.

24. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás

megkezdésének feltétele szükséges és műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi

létesítmény rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas készültsége az előírt bizonylatokkal.

25. A műszaki átadás-atvételre és annak időpondára a Ptk. rendelkezései iránYadók. A műszaki

éúadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadáIyoző hiányokat és szükséges

kiegészítő munkákat ayállalkozó térítés nélkül és az akkor meghatározásra kerÜlŐ hataridőre

köteles elvégezni (hiánypótlás).
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26. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásről a Felek

jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvéte|i eljárás sikertelen, Űgy a Vállalkozó

az ismételt átadáS-átvételi eliárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás,átvételi

el j árásra új időp ont me g állapít ását kezdemény ezi a Me grendelőnél.

27.Yégszétmla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

28. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben eIŐÍrt baáridőn belÜl,

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

vI.
Módosítások

29" AFelek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására kÖzÖs megegYezéssel,

kiztrőlaga Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. A Megrendelő

e rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy az építménY

e gye s ré szeinek minő sé gi, mennyi sé g i v álto ztatásár a.

30. Nem minősül a Megrendelő részéről történő váItoztatásnak, ha a tervmódosítás a Yállalkoző
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyagnem szeTezhető be).

31. Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszeruési e|láráshoz kapcsolÓdó okiratot

a yáIlalkoző a kivitelezhetőség szempontjából a szerződéskotést megelőzően saját

felelősségére ellenőrzött, Erre tekintettel az okiratok esetleges hibqára vagY hiránYosságára

való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhetŐ.

32. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látbatő műszaki problémákkal kaPcsolatosan a

yál1alkozőnak kérdése merül fel, úgy a Megrendelő erre 5 (ö0 munkanapon belÜl a szÜkséges

felvilágo sítást me gadj a,

33. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,

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

tozreműkodését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás a

Vállalkozó érdekkörében merül fel, a MegrendelŐ jogosult a módosítás szakmai

me galap o zott s ág át a Y állalko zó kö lts é gén e 1 1 enő riztetni,

34" Határidő módosítás indokául időjárási íényező nem érvényesíthető.

vII.

Y á||a|kozási díj, fizetési feltételek

35. A yátlalkozőt a jelen szerződésben meghatérozott feladatok hibátlan és hiánYtalan

teljesítéséér1 összésen 7I.435.750,-Ft + 25% ÁFA, azaz hetvenegYmilliÓ-

nigyszázharmincötezer-h étszénötvenforint + 25 oÁ általános forgalmi adó összegűváLl,alkozásl

ai3-itteti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: 89.294.688,- Ft, azaz

nyolcvankiléncmillió_kettőszázkilencvennégyezer-hatszánnyo|cvannyolc forint.

ADLER-SIÓ KFT,_
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Megrendelő a szerződésben meghatározott
p énzngy í fedezetével rendelkezik.

Az építőipari kivitelezési tevékenysé g telj es

igazolt forrása,

építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének

fedezetének - összeg szerint meghatározott

Megrendelő az építési berlházás építési szerződésben meghatározott ellenértékének fedezetét

a következő fonásokból bizto sítj a(nettó) :

36,Yálta\kozői díj partvédőmű munkái elvégzésénél nettó 24716200 Ft, fakivágások
elvégzésénél nettó 403 650 Ft, és vízvezeték építése elvégzésénél nettó 90272 Ft összegig a

Dél-dunántúli Operatív Program ,,A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" című
pályázati felhívás (Kódszám: DDOP-2009-2.I.I.D) keretében támogatott projektek

elszámolásának részletes szabályai alapján a száIlítői ftnutszírozási módban tör'ténik. Ebben a

ftnanszírozási formában a benyújtott számlanettó értékének 50%-átközvetlenül a Megrendelő
fizetiki a Vállalkoző részére, mqd ezt követően 60 napon belül a nettó érlék fennmaradó 50%-

át a támogatást nyújtő szervezet utalla át a Vállalkozó Raiffesen Bank Zrt-néI vezetett

12086005_00106389-00100006 számű számláqara, A felsorolt munkarészek vállalási arának

esetlegesen az előzőekben megadott összeget meghaladő részét teljes mértékben a MegrendelŐ

fizeti meg a Vállalkoző részére A vállalkozői díj elektromos munkák, környezetrendezés

pátyák óriás sakk, csapadékvíz elvezetés és coca-cola szerviz űt részéí a megrendelrŐ I00 oÁ-

ban saját fonásból közvetlenül a vállalkoző részére téríti meg a teljesítés igazolást követően

b enyúj to tt számla alapj án, 3 0 nap o s átutalásí hatari dő ve l.

37,yáIlalkoző 1 db Végszámla benyújtására jogosult, a kiállított teljesítés-igazolás szerint

elvégzett munkák alapján,ha aYállalkozó és a Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-

átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és azerre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásrakerült.

38. A teljesítési igazolás alapján a végszámlán szereplő összeget az alábbiak szerint meg kell
bontani:

nettó áía bruttó

o saját fonás :

o pályázati támogatás:
o összesen:

58 830 689,_ Ft.
12"605.061,- Ft.
7l 435 750,- Ft.

7.166.560,-,l,.791.640,-1, ELEKTROMOS MUNKAK:

2, pARTvpuŐtvtŰ:
3, FAKIVÁcÁsor:
4, KöRNyEZETRENDEzES pÁtyÁx,

óruÁs sAKK:
5,YÍZYEZEJE§:
6, CSAPADEKYIZ ELVEZETES :

24.716.216,-
403.650,-

23.490.630,-
90.272,-

14.553.422,-

6.,1,79.054,-
100.913,_

5.872.658,-
22.s68,-

3.638.355,_

8.958.200,-

30.895.270,_
504.563,_

29.363.288,-
112.840,-

18.191.777,-

-COLA SZERV 253.750.-
71.435.750,- 17.858.938,_ 89.294.688,_
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A Megrendelő kifizeti aYállalkoző részére az elektromos munkák, környezetrendezés, pályák,

óriás sakk, csapadékvíz elvezetés coca-cola szerviz út nettó összegének l00oÁ-át, a partvédőmű

nettó összegének 5O%-át nettő 247162O0 Ft bekerülési összegig és az estlegesen ezt meghaladó

összeg I00 oÁ-át, afakivágások nettó összegének 50%-át nettó 403 650 Ft bekerülési összegig és

az estleges en ezt meghaladó összeg I00 oÁ-át, a vízvezeték nettó összegének 50%-át nettő 90 272

Ft bekeitilési összegig és az estlegesen ezt meghaladó összeg I00 Yo-át, valamint a végszám|a

teljes ÁFA összegét.
Ezt követően kerül benyújtásra a számla a Támogató Szervezet tészére, amely a partvédőmű nettó

összegének 50%-át nettő 24 716 200 Ft teljes bekerülési összegig, a fakivágások nettó összegének

51%-átnettó 403 650 Ft teljes bekerülési összegig és, avizvezeték nettó összegének 50%o-átnettő

90 272 Ft teljes bekerülési összegig közvetlenül a Vállalkoző részére utalja át.

39. A Megrendelő kizarőIag a vonatkoző jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi

követelményeknek megfelelő számláí. fogadja be. A benyújtott számláI<hoz mellékletet

szükséges csatolni, amely külön tarta\mazza az építés, átalakitás, felújítás költségeinek tételek

szerinti megbontását.

40. A Megrendelő előleget nem biztosít,

vIII.
Teljesítési határidő

41. Teljesítési határidő: 20II. július 30.

IX.
Késedelmes telj esítés, meghiúsulás

42,Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt

ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint meghatározott teljesítési határidőket a

yállalkoző késedelmesen teljesíti, úgy naponta 20.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni

naptári napi késedelmi kötbérként. Amennyiben a Vállalkoző a teljes munkát a jelen szerződés

szerinti véghatáridőben szeruődésszerűen befejezí, űgy a korábban esetlegesen levont kÖtbér

összegét a Megrendelő visszatéríti.

43, AMegrendelő a kötbért meghaladó karának érvényesítésére is jogosult.

44. AMegrendel ő a 42. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

a. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

b. Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

c. yál|alkoző a teljesítést felfüggesztette és a Megrendelő erre irányuló Írásbeli

felszőIításánakkézhezvételét követő 10 napon belül nem folytatta, kivéve a Korm.

Rendelet 18, §(6) bek. esetét.

ADLER-SIÓ KFT,.
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d, Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be a|váIlalkozőt

vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

e.vállalkozóegyébsúlyosszerződésszegéstkövetel.

45 A Megrendelő fizetési késedelme esetén a váI\alkozó a Kbt. és a Korm, Rendelet

rendelkezéseinek -"gf"l"lo.n jogosult azonnaIi beszedési megbizást nYÚjtanl, illetŐleg a Ptk,

Szerinti késedelmi kimatot koveielni. A fővállalkozó kivitelező áLtaI a Kbt. 305. § bekezdése

szerinti, az építtető fizetési szérrié$a terhére benyújtott beszedési megbízás teljesítéséhez a

szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti ígazo!ása és a beszedési megbízással teljesíthető

ö s sze grő1 szőIő fedezetkezelői ígazo\ás szüksé ges,

x.
Szavatosság, jótállás

46" JőtáIIási idő: IZhőnap

47. A jótállási garancía időtartamának lejárata előtt a Felek a Megrendelő által kituzött

időpontban bejárást tartanak és az esótiegesen még fennálló hibákrÓl, hiánYosságokról

jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönlrb.r, rögzítetthibákat aYáIIaIkozó legkésőbb 15

"u!o" 
betú kijavítja és teljesítési írásban készrejelenti a Megrendelő részére,

48. A Vállalkozót a fentieken kívül a hatályos jogszabályokban meghatározott idejű kÖtelező

alkalmassági idő is terheli.

xI.
Elállás a szerződéstől

49. A Megrendel ő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző kárén

megtéríteni.
Ha a munkavégzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás

lesz, a Megrendel ő a fogyatékosság kiktiszóbolésére tűzött hatÍridő sikertelen eltelte után

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat,

50. Amennyiben aYál|a]koző abefejezési határidőhöz képest tÖbb mint 30 napos késedelembe

kerül, az ajánlatkérőnek jogában áIl _ az elállási jogának gyakorlása és a 42, pontban

meghatározott kötbér érverryesítésén túl - a Vállalkozőt amunkaterÜletrŐl levonultatni és a

hátralévő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a

Vállalkozó garanciális és szavatossági kcitelezettségeit azllyenbeavatkozáS nem módosítja,

xII.
Titoktartás

51.A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a

teljesítésük során'azegymásnak ataíőtt iniormációt bizalmasan, 'úzleti titokként kezelÍ, Ez

értelemszerűen nem vonatkozik atra azinformációra, amelynek titokban lÚlrtását jogszabáIY

nem teszi lehetővé,

52.Ha a Megrendelő
műszaki ismeretről
nem közölheti. ADLER-SIÓ KFT.
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a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy
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xIil.
Nyilatkozatok

53. A Felek kijelentik, hogy
i" keliő féÍhatatmarással és jogkönel rendelkeznek jelen szerződés aláirására

és teljesítésére;
ii. u jei"n szerződés aláirását az eríe kijelölt vezető, illetŐleg a cég

igazgatősága) vagy vezető testülete szabáIyszerűen engedéIyezte és az

Áegiele1 az errevonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

iii. a iéte., szerződést fél nevében aláírő személy megfelelŐ, a vonatkozó

jo§szabályok által megkívánt regisztráIt aláírási joggal rendelkezik, így
"re|sze*l a szerződé, uíáíráru és teljesítése nem eredményezi más, olyan

szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként

szerepe1;
iv, nirrcs oíyu1 függőben lévő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más

körülmény, u-.iy kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak

érvényessegére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve

képességére.

54. A je|en szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a Felek Írásban tesznek nYilatkozatot

e gymásnak, aj án\ott, tértivevénye s levél útj án,

xIv.
Jogviták rendezése

55. A Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés tárgyalások Útján kívánják rendezni, s

csupán akkor ford;l;k b írősághoz,ha atérgyalásos rendezés nemvezetett eredménYre,

56. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétőI számított 30 naPon belÜl nem

vezetnek eredményÓ, úgy a Felek alávetik magukat a peftárgy értékétől fiiggően a Siófoki

Városi Bíróság, illetve u Sornogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xv.
Egyéb rendelkezések

57.AVállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni mindent Őt érintŐ, a Kbt, 99lA §, (4)

bekezdésével kapcsolatos változásról,

58. Az qán;ati felhívás, a dokumentácíő, a helyszíni szemle jegyzőkönYve, a YáIIaIkoző

qánláta,valamint az ezenkívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen

szerződés e1váIaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok,

illetőleg a jelen szerződés szövege korott ellentmondás lenne, ÍgY az elŐbbi okiratok

szövege azirányadő.

59.. A kivitelezési munkálatok megkezdését mege!őzőenaszeruődés a|áirásátkÖvetően Vállalkozó

minőségügyi tervet készít, mely átadásra kéril a támogatást nyújtó szetvezet részére, A

minőségügyi terv tarta|mazza a beruhazás egészére vonatkozó és elvégzendő minőségbiztosítási

vizsgálitok számát,módját, előírt értékét és a megengedett eltéréseket,

ADLER_SIÓ KFr. i] !ii.;l
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Ugyancsak a jelen szerződés elváIaszthatat|anrészétképezik a szerződés mellékletei.

1. szérnllmelléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáciő,
2. számúmelléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata

A jelen szerződésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgári TörvénykÖrYu, valamint a

vonatko zó e gyéb j o gszab áIyok rendelk ezé s eí az ír ány adők.

Jelen megáltupoaáriu Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinYilvránított

akaratukkalmindenbenmegegyezőt jóvahagyólagaláírták,

Siófok, 2011.július 4.

ADLER_§IÓKFT.
8600 Siófok, Marosi rit l3..

*ffi**** :
Megrendelő

Ellenjegy

, * ;.,t-:*gr'p*'! {ROq*
E:s Á.snÁF 

:l]";l 
.,Ö,a, ##-ut

§f,t§Til""*-,"-,n;.§*r,-l-tli ili
ezteouoo *irto}_llti:

"[el.t,Ínn', 
*' /

1486471-2-14
:84l50fl4T:*

Yállalkoző

t1


