
Vállalkozási szerzıdés 

 
 
amely létrejött egyrészrıl 
Szécsény Város Önkormányzata  
3170. Szécsény, Rákóczi út 84 
adószám: 15451244-2-12 
számlaszám:10402142-21424304 
képviseli: Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet polgármester 
továbbiakban Megrendelı 
másrészrıl: 
a  HEDÚT ’91 Kft.  
székhely: 3261. Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.  
cégjegyzékszám:  10-09-029570 
adószám: 14791918-2-10 
számlaszám: 10103551-01495300-01003002  
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) továbbiakban együtt Szerzıdı Felek között, 
az alábbi feltételek szerint: 

I. 
ELİZMÉNYEK 

 
1. Megrendelı, mint ajánlatkérı a közbeszerzésekrıl szóló 2003 évi CXXIX törvény 

(továbbiakban. Kbt.)  alapján  nemzeti értékhatárt elérı egyszerő tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított.  

 
2. Megrendelı a beszerzés tárgyával szemben támasztott mőszaki követelményeket  

az ajánlati dokumentáció részét képezı engedélyes tervben határozta meg. 
 
3. Megrendelı a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, és döntését az elbírálást követıen, 2009. július 20-án kihirdette. 
Megrendelı közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevı a 
Vállalkozó lett.  

 
 

 
II. 

 
SZERZİDÉS TÁRGYA 

 
4. A jelen szerzıdés célja:  

Szécsény város Bajcsy út: 435 m, Bem apó út: 455 m, Báthory út: 400 m hosszban 
történı felújítása. 

A kivitelezés alapját  a Quadrát Kft. 0022/2009 MSz tervei szolgáltatják  
 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét 
képezı építési beruházásra vonatkozó dokumentumokban részletesen meghatározott 
munkát eredményesen elvégzi.  

 
 



 2 

 
 

III. 
Megrendelı jogai és kötelezettségei 

 
6. A Megrendelı köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, legkésıbb 2009. augusztus 01. 
 
7. Megrendelı jogosult és köteles Vállalkozó tevékenységét idıközönként ellenırizni.  
 
8. Ha a Megrendelı a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy 

mőszaki ismeretrıl szerez tudomást, ezt a Vállalkozó elızetes hozzájárulása nélkül 
mással nem közölheti.  

 
9. Megrendelı – Vállalkozó kérésére – szükség esetén köteles a tervek magyarázatát, a 

részletes kivitelezési utasítást megadni. 
 

10. Megrendelı a vállalkozási díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles 
megfizetni Vállalkozónak.  

 
IV. 

Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 

11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelı számára a jelen 
megállapodásban meghatározott építési beruházást saját költségén elvégzi. 

 
12. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos, gyors és szakszerő elvégzését.  
 
13. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés, illetve 

Megrendelı utasításai szerint köteles eljárni. 
 
14. Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, 

amely a teljesítés eredményességét, vagy kellı idıre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. 

 Az értesítés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelısséggel tartozik. 
 
15. Ha a Megrendelı célszerőtlen vagy szakszerőtlen utasítást ad, erre e Vállalkozó köteles 
ıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs.                     
Ha azonban a Megrendelı a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a 
szerzıdéstıl elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelı utasítása szerint a Megrendelı 
kockázatára köteles a munkát elvégezni.  

 
16. Vállalkozó a Megrendelı utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály 

vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet – és vagyonbiztonság – 
veszélyeztetésére vezetne.  

 
17. Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelı a 

munkavégzés helyét alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére nem bocsátja.  
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18. Vállalkozó kötelezettsége a 290/2007. (X.31.) Korm rendelet 4. § (6) bekezdésében 
elıírt tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése, melynek egyben meg kell felelni az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyvben meghatározott és a 
támogatási szerzıdésben vállalt (ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára 
táblájának.  

 
 

V. 
Határidı 

 
19. A Vállalkozó teljesítési határideje: 2009. november 30.  A Megrendelı elıteljesítést 

elfogad. 
 

VI. 
A munka ellenırzése és átvétele 

 
20. A Megrendelı, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve 

annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül 
bármikor jogosult ellenırizni. 
A Szerzıdı felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és 
utasítást a munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni.  

 
21. Megrendelı köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt idıpontra kitőzött 

átadás- átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, 
hibákat, a hibás munkarészekre esı költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni 
kívánt szavatossági igényeket jegyzıkönyvben rögzíteni.   

 
22. Vállalkozó határidıben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerzıdésben elıírt határidın 

belül, illetıleg határnapon megkezdıdött, kivéve, ha a Megrendelı a szolgáltatást nem 
vette át. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai 
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerő használatot. 

 
23. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül, a Megrendelınek és a 

Vállalkozónak kötelessége az építési beruházás munkáit ismételten megvizsgálni 
(utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelı készíti elı és hívja meg arra a 
Vállalkozót.  

 
24. Minıségi követelmények és garanciák 

A Vállalkozó csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, I. osztályú anyagot, 
szerelvényt, gépek, készüléket és berendezést használhat fel. 
A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések mőbizonylatait, 
gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasításokat, érintésvédelmi vizsgálat 
jegyzıkönyveit, az ajánlattevınek magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel 
kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót  terhelik. 
A Vállalkozó kötelezettsége az elkészült létesítmények bemérése, ennek alapján  
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megvalósulási terv készítése és a mőszaki átadás-átvételi eljárás keretében két 
példányban történı szolgáltatása. 

 
A Vállalkozó kizárólagos felelısséget vállal a kivitelezett létesítmények 
rendeltetésszerő használhatóságáért és minıségéért, függetlenül attól, hogy azt 
megrendelésére más vállalkozó szállította, vagy készítette el. 
A mőszaki átadás-átvételre a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
A Vállalkozó köteles anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelı 
kötelezettségeit és felelısségét, teljes körő biztosítást kötni a beruházásra, valamint a 
kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes beruházási költség mértékéig. 
 

VII. 
VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
25. Vállalkozói díj az II. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért  
 

MEGNEVEZÉS FT 
 

Nettó  vállalási díj  57.585.372.- 
ÁFA 14.396.343.-- 
Bruttó vállalási díj  71.981.715.- 

       
      azaz hetvenegymillió-kilencszáznyolcvanegyezer- hétszáztizenöt forint.  

A vállalkozói díj a tervezés és lebonyolítás költségeinek kivételével tartalmazza a 
kivitelezési költségeken túl a megvalósítás érdekében felmerülı valamennyi költséget. 

 
25.   A Vállalkozó az elvégzett munka arányában rész-számla benyújtására jogosult. 

     A rész-számla kibocsátásának feltétele, hogy az adott munkafázis elvégzését a 
mőszaki ellenır az építési naplóban, a számlán és a teljesítési igazoláson igazolja. 

I. részszámla: 30%-os készültségi fok 
II. részszámla 60%-os készültségi fok 
III. végszámla: sikeres mőszaki-átadás-átvételi eljárás 

 A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti 
munkák hiánytalan átvételét - a sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követıen - 
a Megrendelı írásban igazolja. A Vállalkozó számláit a Megrendelı mőszaki ellenırének 
adja át. 

 
26.   A  Megrendelı teljesítés ellenértékét – a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés elıírásai és az 
ÉMOP-3.1.2/B-2008-0019 jelő pályázat elıírásai ill. a támogatási szerzıdés 
figyelembevételével -  a teljesítéstıl számított legkésıbb 60 napon belül, banki átutalással 
magyar forintban (HUF) egyenlíti ki  a Vállalkozó Budapest Bank Rt-nél vezetett 
10103551-01495300-01003002 bankszámlájára. A Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy 
jelen szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelısségi szabály az 
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esik. 
 

27. A Megrendelı fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti  
késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelıtıl. 
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VIII. 

A Szerzıdı felek együttmőködése 
 

28. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan  megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttmőködnek 
Ennek megfelelıen idıben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítésérıl, hanem minden olyan kérdésrıl (tény, adat, körülmény), amely a 
szerzıdés teljesítésére kihatással lehet. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelıt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerzıdés maradéktalan teljesítése elıtt ellene, illetıleg 
alvállalkozója ellen csıd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 
A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelıt értesíteni, ha saját 
cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerzıdés maradéktalan teljesítését megelızıen 
tulajdonos változásra, illetıleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, 
szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
A Vállalkozó felelıs az értesítés elmulasztásából eredı kárért. 

 
29.   A Megrendelı által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:  
 Név: Dr Serfızıné Dr. Fábián Erzsébet polgármester 

Telefon 06/32 370-566  Fax: 06/32 370-170         
 
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

 Név: Dobróka Tamás,   Kormos Miklós 
       Telefon: 37/ 560-090      Fax: 37/560-09 
        
       A Megrendelı mőszaki ellenıre: 
       Vilimi Sándor - Quadrát Kft. 
       Tel: 06-30-299-8737   Fax:06-32-511-714 
 

IX. 
Elállás a szerzıdéstıl 

 
30.  A Megrendelı a szerzıdéstıl bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. 
Ha a Megrendelı a szerzıdéstıl azért áll el, mert a teljesítési határidı lejárta elıtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevı késéssel tudja 
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelınek már nem áll érdekében, a 
Megrendelı a szerzıdésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez 
értelemszerően vonatkozik a határidık betartására is. 
 
 Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a 
teljesítés hibás lesz, a Megrendelı a fogyatékosság kiküszöbölésére tőzött megfelelı 
határidı sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésébıl eredı jogokat. 

 
 



 6 

X. 
Nyilatkozatok 

 
31.   Mindkét fél kijelenti, hogy 

- kellı felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerzıdés aláírására és 
teljesítésére; 

- a jelen szerzıdés aláírását az erre kijelölt vezetı, illetıleg a cég igazgatósága, vagy 
vezetı testülete szabályszerően engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

- a jelen szerzıdést a fél nevében aláíró személy megfelelı, a vonatkozó jogszabályok 
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részérıl a szerzıdés 
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerzıdés vagy egyéb 
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függıben levı kötelezettsége vagy érdekkörében lévı más körülmény, 
amely kedvezıtlenül hathat a jelen szerzıdésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
XI. 

Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek 
 

32. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít,  
      napi 200.000.- Ft azaz kettıszázezer  forint késedelmi kötbért köteles megfizetni a          
      Megrendelınek. A kötbér maximum a vállalási ár 20 %-a 
 
33. Vállalkozó a jelen megállapodásban meghatározott teljes vállalkozási díjjal megegyezı 

meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért 
felelıs, nem teljesít. 

 
   34. A Vállalkozó a jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg az ajánlatában foglaltak alapján        
         1.000.000.- Ft összegben bankgarancia formában  jóteljesítési biztosítékot ad át a  
         Megrendelınek. A jóteljesítési biztosíték idıtartama a mőszaki átadás-átvétel  
         lezárásának idıpontjáig tart.  

XII. 
Titoktartás 

 
 

35. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik. Ez értelemszerően nem vonatkozik arra az információra, amely 
titokban tartását jogszabály nem teszi lehetıvé. 

 
 

XIII. 
Jogviták rendezése 

 
36. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés teljesítésével 
kapcsolatban     felmerült vitás kérdéseket egymás között rendezik, de ennek sikertelensége 
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esetén alávetik magukat a Balassagyarmati Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétıl 
függıen a Nógrád Megyei Bíróság illetékességének. 
 

XIV. 
Alkalmazandó jogszabályok 

 
37.  A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvrıl 

szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. 

38.  Jelen megállapodást a felek képviselıi, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt, 6. (darab) magyar nyelvő eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
Szécsény, 2009. július 28.  
 
 
 
 
…………………………………………….             ……………………………………. 

                   Megrendelı                                                                     Vállalkozó     
                                          


