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IV. Fejezet 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről a Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, 

Vörösmarty utca 2., adószáma: 15736118-2-13, telefon száma: +36-28/561-059, és fax kapcsolási 

száma: +36-28/561-060), képviseletében Franka Pál Tibor polgármester, mint Megrendelő, 

(továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről  

a Vállalkozó megnevezése:  .............................................................  

székhelye:  ........................................................................................  

cégjegyzékszáma:  ...........................................................................  

adószáma:  ........................................................................................  

telefon és fax kapcsolási száma:  .....................................................  

cégjegyzésre jogosult tisztségviselők, akik a …………………………………………… cég nevében  

aláírásra külön-külön/önállóan* (* a megfelelő rész aláhúzással jelölendő) 

jogosultak: …………………………………………tisztsége:………………………………………, 

mint Vállakozó ( továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és 

helyen. 

 

Preambulum 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által – a 2018. április 27. napján minden egyes 
Ajánlattevőnek elküldött „Kerepesen út, parkolók, csapadékvíz-elvezetés, járda építése és 
felújítása” tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó – 2018. …………….-i 
(kitöltendő!) keltezésű ajánlatával - elnyerte az e szerződésben meghatározott építési munkák 
elvégzésének teljesítése jogát  
 
1. Definíciók 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük 

rögzített meghatározások szerint értelmezik. 

a) Megrendelő: Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., 

adószáma: 15736118-2-13, telefon száma: +36-28/561-059, és fax kapcsolási száma: +36-

28/561-060), 

b) Vállalkozó: az a Vállalkozó - személy vagy társaság -, akivel vagy amellyel a Megrendelő az 

ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően a szerződést 

megköti. 

c) Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött megállapodást jelenti, melyet 

szerződés formájában rögzítettek és a felek aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, 

valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik. 

d) Vállalkozói díj: a szerződés keretében, szerződéses kötelezettségeinek teljes körű és 

megfelelő teljesítéséért a Vállalkozónak fizetendő ellenértéket jelenti. A megbízási díj 

megegyezik az ajánlatban megadott ajánlati ár(ak)kal. 

 

2. A szerződés tárgya: 

 

2.1.  Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kerepesen út, parkolók, csapadékvíz-elvezetés, 

járda építése és felújítása munkálatait az alábbiak szerint: 
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Kerepes, Alföldi - Vörösmarty – Juhász Gyula utca út-, parkoló, víztelenítési és buszmegálló 

áthelyezési munkálatai 

 

Az építési feladat két fő részből tevődik össze, egyrészről a tervezési területen csapadékvíz 

elvezetés, másrészről út és parkoló építés. 

A tervezési terület Kerepesen, a Szilasligeti - Juhász Gyula utca által határolt Alföldi 

utcában, valamint a Vörösmarty utcában helyezkedik el. A Vörösmarty utcában az építési 

szakasz határa az Alföldi utcától a jobbról becsatlakozó 505 hrsz-ú utcáig terjed. 

A terveket a MONOGRAPHIC Kft, valamint a SZEK-TERV Bt készítette 2014, illetve 

2016-ban. 

A MONOGRAPHIC Kft terve az Alföldi utca (Vörösmarty és Juhász Gyula utca között) út 

és a közintézmények felőli oldalon a parkolók kiépítésére, a csapadékvíz elvezetésre, míg a 

SZEK-TERV Bt terve az Alföldi utca D-i oldalán a Szilasligeti és a Halász közötti szakaszon 

parkoló és részlegesen járda építésére vonatkozik. Az építési feladat tervezése külön-külön 

került végrehajtásra, de összefüggenek egymással, ezért a kivitelezés egy projekt keretében 

kerül végrehajtásra. 

Az Alföldi utca 224,65 m hosszon kerül kiépítésre a Vörösmarty és Juhász Gyula utca között 

6,00 m szélességgel, mindkét oldalon merőleges parkolókkal. A Vörösmarty és Halász utca 

között a hiányzó járdaszakasz is kiépítésre kerül. 

Az Alföldi utca jelenleg is aszfalt burkolatú a Szilasligeti és Vörösmarty utca között, azonban 

a D-i oldalon oldalparkolók kerülnek kiépítésre. 

A Vörösmarty utca egyirányúsítása már megtörtént az Alföldi utca irányából. Ferde parkolók 

kerülnek építésre a buszmegálló egyidejű áthelyezésével. 

Az Alföldi utca kiépítése szükségessé teszi a csapadékvíz hálózat fejlesztését, így az út és 

parkoló építés során a burkolat felületen keletkező csapadékvíz a kiépítésre kerülő csapadék 

gerincvezetékre kerül rákötésre. 

 

Főbb paraméterek, mennyiségek - pontosabban lásd tervek/költségvetési kiírások, helyszín -: 

Aszfalt pályaszerkezetű út építése AC11 aszfaltbeton kopóréteggel, AC 22 kötőréteggel, 

cementes stabilizált alaprétegen: 2100 m
2
, Beton gyeprácskő beépítése: 477 m

2
, Útszegélyek 

építése (süllyesztett, kiemelt szegély): 1064 fm, Járda szegély építése: 285 fm, Térköves 

járda építése: 72 m
2
, Aszfalt burkolatú járda építése: 165 m

2
, Kiszoruló, elszállítandó anyag: 

1072 m
3
, Szerelvények szintre emelése: 23 db, 315-ös KG PVC SN4-es csatorna építése: 230 

fm, 200-as KG PVC SN4-es csatorna építése: 14 fm, Tisztító akna beépítése öntöttvas akna 

fedlappal: 11 db, Víznyelőrács beépítése aknára kötve: 12 db, Felület rendezése út, járda, 

padka mentén: 810 m
2
. 

 

A nyertes pályázónak el kell készítenie a terület kitűzését, egyeztetés szükséges a terv 

készítőjével, a felhasznált anyagok gyártójával, szállítójával. A kivitelezéshez technológiai – 

organizációs -, valamint biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni. Az ideiglenes 

forgalomtechnikai tervet a Közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 

A kivitelezési munka engedélyköteles, elektronikus építési napló vezetésre kötelezett. 

Az építés során csak olyan anyagok beépítése engedélyezett, amely rendelkezik teljesítmény 

nyilatkozattal az adott szerkezet vonatkozásában. 

A megfelelősség igazolására Megfelelőségi és minősítési tervet kell készíteni a Mérnök 

jóváhagyásával. 

A munka befejezésekor a felvonulási területet helyre kell állítani. 

 

Kerepes, Alföldi utca pakolók és járda építése 
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A Szilasligeti út – Vörösmarty u. közötti szakaszon párhuzamos parkolók épülnek kiemelt 

szegéllyel, az út mellett 10 cm magas döntött kiemelt szegéllyel, amire nagy csapadék esetén 

a megfelelő vízelvezetés miatt van szükség. A gépkocsi behajtók között 3 parkoló épül, 

összese 9 db gépkocsi parkoló hellyel. A parkolók szélessége 2,30-2,50 m, a meglévő fák és 

az út közötti távolság függvényében. A parkoló állások hossza 6,0 m. A parkolók oldalesése 

2% az út felé, hossz-lejtése az úttal azonos. A parkolók kiemelt szegélye R=0,75 m-es 

lekerekítő ívvel csatlakozik az út meglévő kiemelt szegélyéhez. A parkolók építéséhez a 

418 hrsz.-ú ingatlan előtt bokor irtás, metszés szükséges és a meglévő fák alacsonyan növő 
ágait le kell vágni. Fa kivágás nem szükséges. A területen 3 db fa ültetése szükséges. Ezen a 

szakaszon járdát nem terveztünk, mert annak építése csak a meglévő növényzet (bokrok, 

sövények, fák) nagy mennyiségű irtásával lehetséges. A lakók tájékoztatása szerint nagy 

csapadék esetén a meglévő csapadék csatorna víznyelő nem tudják elvezetni a vizet, aminek 

valószínű oka a víznyelők bekötő csövének és a jelenleg nem látszó tisztító aknáknak az 

eliszapolódása lehet. Ezért a takart aknákat fel kell tárni és azokat a bekötő csövekkel együtt 

ki kell tisztítani. Ha tisztító aknák nincsenek, akkor a víznyelők bekötéséhez 3 db Ø100 cm 

átmérőjű tisztító aknát kell építeni a meglévő csapadék csatornára és a víznyelőket Ø30 cm-

es csővel be kell kötni azokba. 

 

Az Alföldi utcai parkolók építésével egyidejűleg szükséges a Vörösmarty utcában korábban 

tervezett iker víznyelők megépítése és bekötése a meglévő csapadék csatornába. 

 

A Vörösmarty u. – Halász u. közötti szakaszon merőleges beállású parkolók épülnek kiemelt 

szegéllyel és szegély lesüllyesztéssel csatlakozva a korábban tervezett út vízelvezető „K” 

szegélyéhez. A gépkocsi behajtók között 3 parkoló épül, összese 19 db gépkocsi parkoló 

hellyel. A parkoló állások szélessége 2,50 m, hossza 4,50-4,75 m a meglévő fák és az út 

közötti távolság függvényében. A parkolók oldalesése 1% az út felé, hossz-lejtése az úttal 

azonos. A parkolók kiemelt szegélye R=0,75 m-es lekerekítő ívvel csatlakozik a korábban 

tervezett út „K” kiemelt szegélyéhez. A parkolók építéséhez a 432/2 és 433/3 hrsz.-ú 

ingatlanok előtt sövény irtás szükséges és a meglévő fák alacsonyan növő ágait le kell 

vágni. Fa kivágás nem szükséges. A területen 4 db fa ültetése szükséges. A 433/2 hrsz.-ú 

ingatlan előtt meglévő beton gyeprács burkolatot ki kell egészíteni a korábban tervezett 

útszegélyig. A meglévő döntött szegély bontását és a gépkocsi behajtók burkolatának 

kiegészítését az útszegélyig a korábban készült terv tartalmazza. 

 

Ezen a szakaszon a 433/2 és 433/3 hrsz.-ú ingatlanok előtt meglévő térkő burkolatú járda 

folytatását terveztük a Szérűs utcáig. A tervezett járda 1,30 m széles, melybő 1,20 m széles a 

térkő burkolat és 5-5 cm a kétoldali süllyesztett kerti szegély. A burkolat oldalesése 2,5% a 

zöldsáv felé. A járdát a Szérűs utcánál az útszegélyig kell megépíteni és az akadálymentes 

közlekedés biztosítása érdekében az útszegélyt a járda csatlakozásnál 0-2 cm-re le kell 

süllyeszteni. 

 

A parkolók és a járda keresztmetszeti kialakítását a Mintakeresztszelvények (07 sz. rajz) és a 

Keresztszelvények (08 sz. rajz) rajzokon ábrázoltuk. A burkolatok készítésekor a meglévő 
csatorna aknákat, telefon aknákat és egyéb elzárókat, csapszekrényeket /víz, gáz / szintbe kell 

helyezni, azokat leburkolni nem szabad. A terv az érintett közmű szolgáltatókkal egyeztetve 

lett, a jegyzőkönyvek és nyilatkozatok a dokumentáció mellékletét képezik. A kivitelezés 

idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni, illetve a terveket az építés 

megkezdése előtt a kivitelezőnek a közmű üzemeltetőkkel újra egyeztetni kell. 

 

Kerepes, Dessewffy utca út-, járda és vízelvezetési munkálatai  
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Tervezett út 

A tervezett út lakóút funkciót tölt be, melynek nyomvonalát a meglévő földút nyomvonala 

adta. Az útpálya szélessége 4 m egyoldali 2,5%-os oldaleséssel. Az út szegélye süllyesztett 

szegély. A keresztező utakba a szegélyek csatlakozása megtörténik, a helyszínrajzon 

jelölteknek megfelelően  

Pályaszerkezet:  

3 cm vtg. AC 11 kopóréteg  

5 cm vtg. AC 11 kötőréteg  

20 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs útalap  

20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg  

Az út árok felőli oldalán 1,0 m széles, az árok felé 5%-os lejtésű padka kerül kiépítésre.  

Az út szélességéből adódóan a szembejövő gépjárművek egymás kikerülésekor a padkára 

hajthatnak, ezért két oldalt az útszegély mellett 0,5 m széles sávban zúzottkő terítése 

szükséges.  

A kapubejárók szintén leburkolásra kerülnek süllyesztett szegéllyel és 0,5 m-es padkával.  

A szegélyek C 20/25-XA1-16-F1 jelzésű betongerendába ágyazva és megtámasztva kell, 

hogy készüljenek.  

A hidraulikus kötésű alaprétegben keletkező repedések áttükröződésének megakadályozása 

érdekében az e-UT 06.03.52 útügyi műszaki előírás 3.4.2. pontjában foglaltak szerint kell 

építeni. 

 

Tervezett járda 

A gyalogosok segítése érdekében az árokkal ellentétes oldalon beton lapokból járda kerül 

kiépítésre. A járda szélessége (a telekhatártól számítva) a Berzsenyi utca és Béke utca közötti 

szakaszon 1,5 m, míg a Béke utca és Hegy utca között a bal oldalon 1,0 m (a meglévő 

növényzet megóvása érdekében), a jobb oldalon pedig 1,5 m.  

Pályaszerkezet:  

6 cm vtg. betonlap burkolat  

10 cm vtg. homok ágyazat  

 

Tervezett vízelvezetés 

A „Kerepes egész területére vonatkozó felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre 

vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció”-nak megfelelően felszíni nyílt árok 

került megtervezésre. 

Az árok az út jobb oldalán, majd a Béke utca – Hegy utca közötti szakasz egy részén bal 

oldalon kerül megépítésre. Az árok alsó szélessége 40 cm, 4:1-es oldalrézsűvel, átlagosan 40 

cm mély. A meder burkolata betonlapokból készül, melyek 40*40*10 cm méretűek.  

A kapubehajtók alatt 30 cm átmérőjű átereszekkel, keresztező utak alatt 40 cm átmérőjű 

átereszekkel történik az árok átvezetése.  

Az árok a Hegy utcába tervezett árokba kerül bevezetésre, ahol az áteresz egy 135 fokos 

idomcsővel kerül beépítésre.  

A Hegy utcában az út jobb oldalára tervezett árok 40 cm széles, 1:1-es oldalrézsűvel, 

mélysége 40 cm. Az árok széle 1,0 m széles útpadka mellett kezdődik. 

 

A Dessewffy utca 325 fm hosszban kerül a fentiek szerint felújításra. 

 

Kerepes, Mártírok útja utca út-, járda és vízelvezetési munkálatai  

 

Tervezett út 
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A tervezett út lakóút funkciót tölt be, melynek nyomvonalát a meglévő földút nyomvonala 

adta. Az útpálya szélessége 4 m egyoldali 2,5%-os oldaleséssel. A Béke utca és Mártírok útja 

1. közötti szakaszon az útpálya szélessége 3 m. Az út szegélye süllyesztett szegély.  

Pályaszerkezet:  

3 cm vtg. AC 11 kopóréteg  

5 cm vtg. AC 11 kötőréteg  

20 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs útalap  

20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg  

A kapubejárók szintén leburkolásra kerülnek süllyesztett szegéllyel és 0,5 m-es padkával.  

A szegélyek C 20/25-XA1-16-F1 jelzésű betongerendába ágyazva és megtámasztva kell, 

hogy készüljenek.  

Az I. szakaszon az árok mélysége és úthoz való közelsége miatt acél vezetőkorlátok 

elhelyezése javasolt.  

A hidraulikus kötésű alaprétegben keletkező repedések áttükröződésének megakadályozása 

érdekében az e-UT 06.03.52 útügyi műszaki előírás 3.4.2. pontjában foglaltak szerint kell 

építeni. 

 

Tervezett járda 

A gyalogosok segítése érdekében az árokkal ellentétes oldalon járda kerül kiépítésre. A járda 

szélessége (a telekhatártól számítva) Wesselényi utca és Béke utca közötti szakaszon 1,5 m, 

míg a szántóföldek és a Szondy utca közötti szakaszon és a Béke utca - Mártírok útja 1. 

között 1,0 m (a meglévő növényzet megóvása és oszlopok áthelyezésének elkerülése 

érdekében).  

Pályaszerkezet:  

10 cm vtg. beton burkolat  

10 cm vtg. homok ágyazat  

 

Tervezett vízelvezetés 

A „Kerepes egész területére vonatkozó felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre 

vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció”-nak megfelelően felszíni nyílt árok 

került megtervezésre.  

Az árok a szántóföldek és a Wesselényi utca között az út jobb oldalán, majd a Wesselényi 

Miklós utca – Mártírok útja 1. közötti szakaszon bal oldalon kerül megépítésre. A Mártírok 

útja I-II. szakaszán tervezett árok a Wesselényi Miklós utcai meglévő árokba kerül 

bevezetésre, illetve az I. szakasz első felének befogadója a szántóföldek mellett futó meglévő 

árok. A Mártírok útja I. szakaszán a helyszínrajzon jelölt szakaszon energiatörő fogas illetve 

támfalas elemek beépítése szükséges. A Wesselényi utca – Béke utca közötti árok a Béke 

utcai meglévő árokba kerül bevezetésre, onnan pedig a Szilas-patak a befogadó. A Béke utcai 

árok leburkolásra kerül, továbbá energiatörő fogas elemek beépítése szükséges. Ezen a 

becsatlakozási helyen a Szilas-patak medrének újraburkolása, továbbá árokfali energiatörő 

elemek beépítése szükséges. A Béke utca és Mártírok útja 1. szám közötti szakaszra tervezett 

árok befogadója a Szilas-patak, ezen szakaszon a helyszínrajzon jelölt helyen energiatörő 

fogas árokelemek beépítése szükséges.  

Az árkok 40 cm alsó és 60 cm felső szélességűek, 4:1-es oldalrézsüjűek és átlagosan 40 cm 

mélyek. A mederburkolat betonlapokból készül, melyek 40*40*10 cm méretűek. A Béke 

utcai árok burkolata 40 cm alsó és 1,06 m-s felső szélességű és 30 cm mély.  

A kapubehajtók alatt 30 cm átmérőjű átereszekkel, keresztező utak alatt 40 cm átmérőjű 

átereszekkel történik az árok átvezetése.  

 

A Mártírok útja 1 302 fm hosszban kerül a fentiek szerint felújításra. 
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Kerepes, Magtártér útépítési munkálatai 

 

A Kerepes, Magtár tér útépítési terveit a SZEK-TERV Bt. készítette 2013-ban. Az elkészített 

útépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációban szereplő műszaki megoldás főbb 

jellemzőinek összefoglalása: 

A Kerepes, Magtár tér útjának I. szakasza a Mező utca 51 szám előtt csatlakozik a meglévő 

aszfalt burkolathoz, és a lakó ingatlanok mentén tart a 0+174,50 szelvényszámig, ahol 

csatlakozik a Magtártér utca 0+068 szelvényszámához. A II. szakasz a Magtár utca 3 számtól  

indul, és tart a zsákutcás szakaszon a 0+166,50 szelvényszámig. Az III. szakasz a Magtár 

utcában kerül kiépítésre a Magtár utca 5 számig, 33 m hosszan. Az útburkolat szélessége  

4,30 m, egyoldali 2,5 % oldalesésű, kétoldali útszegéllyel. Az útpálya víztelenítése szikkasztó 

árkokkal biztosított. Az útpálya szerkezete homokos kavics fagyvédő rétegen épített 20 cm 

vastag FZKA 0/35, majd 5 cm AC 11 aszfaltbeton kopóréteg.  

Az építendő utcákban a közművek már kiépültek (víz, gáz, elektromos légvezeték, telefon, 

szennyvízcsatorna).  

A tervezési terület zsákterület, átmenő forgalom nincs. A tervezett utca helyi lakossági 

forgalmat lebonyolító kiszolgáló út, csekély teherforgalommal besorolását tekintve belterületi 

kiszolgáló út, tervezési osztálya B.VI.d.C. 

A tervezett út szélessége 4,30 m, melybe a mintakeresztszelvény szerint a süllyesztett 

szegélyek szélessége is beleszámít. 

Az útburkolatot egyoldali 2,5%-os oldalesésű, a lejtett oldalon  árokkal, vagy vízelvezető 

kiemelt szegéllyel. A füves játszótér területe az út felé lejt, ezért az út játszótér felöli oldalán 

szikkasztó ővárok kerül kiépítésre.  

A gépkocsi behajtók egy része alá 30 cm belméretű átereszt kell építeni. 

A zsákutca szakaszon tervezett szikkasztó árkot gyephézagos betonlappal kell burkolni. 

Néhány ingatlan gépkocsi behajtóját át kell építeni, illetve az úthoz kell csatlakoztatni úgy, 

hogy a behajtás biztosított legyen és a víz az úttestről ne folyjon be az ingatlanra. A 

kapubehajtók vízelvezetését az építéssel egyedileg meg kell oldani. Az átépítést és a 

vízelvezetési megoldást a kivitelezőnek az ingatlan tulajdonosokkal egyeztetni kell. 

Az útburkolat készítésekor a meglévő csatorna-aknákat és egyéb elzárókat, csapszekrényeket 

/víz, gáz / szintbe kell helyezni. 

A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni, illetve a terveket az 

építés megkezdése előtt a kivitelezőnek a közmű üzemeltetőkkel újra egyeztetni kell. 

A zsákutca szakaszon tervezett gyephézagos betonlap burkolatú szikkasztó árok mellett a 

megfelelő vízelvezetés érdekében a padkaburkolatot 60x40x10 cm-es gyephézagos beton 

lapokból kell építeni 8% lejtéssel az árok felé, zúzottkő hézag kitöltéssel és 15 cm vtg. 

tömörített homokos kavics ágyazaton. A betonlap helyett 15 cm vastag tömör beton padka 

burkolat is építhető.   

A gépkocsi behajtóknál a kiemelt szegély helyett 4,0 m hosszon 10 cm magas döntött kiemelt 

szegélyt kell építeni.   

Az útcsatlakozásoknál alkalmazott lekerekítő sugarak 3,50-6,0 méteresek.  

A meglévő beton járdát 50 m hosszon a terveknek megfelelően át kell építeni. Az átépített 

járda a meglévővel azonos 1,20 m széles 12 cm vtg. szerkezet, C25/30-16-F2 min. betonból, 

15 cm vastag tömörített kavics ágyazaton. 

 

Főbb paraméterek, mennyiségek - pontosabban lásd tervek/költségvetési kiírások, helyszín -: 

Aszfalt pályaszerkezetű út építése AC11 aszfaltbeton kopóréteggel: 1750 m
2
, Útszegélyek 

építése (süllyesztett, kiemelt szegély): 754 fm, Kiszoruló, elszállítandó anyag: 1170 m
3
, 
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Szikkasztó földárok: 117 fm, Burkolt szikkasztó árok: 75 m
2
, Csőáteresz építése 

véglezárásokkal: 17 fm, Felület rendezése út, járda, padka mentén: 810 m
2
. 

 

A nyertes pályázónak el kell készítenie a terület kitűzését, egyeztetés szükséges  az terv 

készítőjével, a felhasznált anyagok gyártójával, szállítójával. A kivitelezéshez technológiai – 

organizációs -, valamint biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni. Az ideiglenes 

forgalomtechnikai tervet a Közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 

A kivitelezési munka engedélyköteles, elektronikus építési napló vezetésre kötelezett. 

Az építés során csak olyan anyagok beépítése engedélyezett, amely rendelkezik teljesítmény 

nyilatkozattal az adott szerkezet vonatkozásában. 

A megfelelősség igazolására Megfelelőségi és minősítési tervet kell készíteni a Mérnök 

jóváhagyásával. 

A munka befejezésekor a felvonulási területet helyre kell állítani. 

 

Kerepes, Szőlősor utca járdaépítési munkálatai  

 

A járda alapvetően 3 szakaszból áll: 

I. Szabadság úti járdától a Szilas patak betonszerkezetű hídjáig, összesen 135 fm, 1,20 

m szélességű. Ezen szakasz első 82 m-es szakasza alapvetően PKS típusú beton 

födémpanelekből készült 

II. A Szilas patak beton hídja, 18 m hosszú, 2,50 m széles. 

III. A Szilas patak hídjától a Szőlősor utcára felvezető lépcsőig, illetve egy elágazó 

szakasz, amely rámpásan vezet a Szőlősorra, teljes hossza 150 m, átlag 1,20 m széles.  

 

Az I. szakasz a vízmosás mentén olyan veszélyes állapotba került, hogy a helyreállításig 

indokolt a járdaszakasz lezárása. Ezen a szakaszon a járda javítása csak a horhos felőli 

partoldal megvédésével, partfal megerősítésével állítható helyre. Három részen a járda 

tönkremeneteléhez a horhos oldalának leszakadása, eróziója vezetett, így annak 

megszüntetése, helyreállítása elkerülhetetlen. 16 + 16 + 10 fm, összesen 42 fm hosszon a 

horhos oldalát, a partfalat meg kell erősíteni, majd a járda helyreállítható monolit 

betonozással az első 85 m hosszon, a Szabadság úti gyalogos hídtól. 

A járdaszakasz és a vízmosás partfalának tönkremeneteléhez nagyban hozzájárulhatott a 

Tiszttartó ház tetőfelületéről, udvaráról szabályozatlanul kifolyó csapadékvíz. A járda 

felújítása során az épület felőli oldal víztelenítését meg kell oldani. 

A horhos partoldalának további omlását talajszegezéssel javaslom megállítani. A 

talajszegezést megelőzően a 85 m-es szakaszon a beton födémelemeket, beton járdát el kell 

bontani, a kibontott elemeket el kell szállítani lerakóba. A Tiszttartó ház kerítésével 

párhuzamosan, attól 2,60 m távolságra horganyzott d 25x3000-es betonvasat kell leverni 

0,50-0,50 m távolságban 16 + 16 + 10 fm hosszban úgy, hogy a beverés szöge a járda 

irányába 10-15
0
 legyen, a betonvas szegeket a tervezett járda szintjéig kell beverni. A 

betonvasak mentén sávalapot kell kiásni, és homokos kavics ágyazaton 80 cm magasságú 

zsalukő falakat kell építeni úgy, hogy a betonfal felső síkja a tervezett járda magasságával 

kerüljön egy szintre. A talajszegek a zsalukő falazat belsejébe – középvonalába – kell hogy 

kerüljenek. A zsalukő fal hosszirányú vasalását össze kell kötni a talajszegekkel. A zsalukő 

falat soronként 2 sor 10-es betonvassal kell ellátni, és min. C20-as kissé képlékeny betonnal 

tömörítés mellett felbetonozni. A betonozás során el kell helyezni az acélcsőből hajlított, 

felületkezelt, közbenső vízszintes osztással ellátott korlát elemeket.  

A zsalukőfalak közötti hézagokat, illetve a hiányzó szakaszt süllyesztett járda szegéllyel kell 

kialakítani a Szabadság úti gyalogos hídig. 
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A járda Tiszttartó ház felőli oldalán 50 cm szélességű, előre gyártott folyóka elemekből 

vízelvezetőt kell építeni C16 minőségű betonba ágyazva, cementhabarccsal fugázva úgy, 

hogy a hosszesése egyben biztosítsa a csapadékvíz elvezetését, másrészt támassza meg az 

1,50 m szélességű járdát. A folyóka összegyűjtött vizét a vízelvezető horhosba át kell vezetni 

20 m-ként beépített víznyelővel, 125-ös KG PVC csővel. 

A járda 10 cm vastag tört beton/zúzottkő alapra épített 15 cm vastagságú, min C20/24-es 

minőségű betonból készüljön 1 réteg 4,2x150x150-es acél hálóval az alsó harmadba beépítve. 

A beton járdába 6 m-ként dilatációt kell bevágni, amelyet bitumenes hézagkitöltővel kell 

injektálni. 

 

A II. szakaszon nem szükséges felújítási munkát végezni. 

 

A III. szakaszon 8 m hosszon a járda összetöredezett, bontás után a járdát újra kell betonozni 

– költségbecslés tartalmazza -. 

A töredezett betont el kell távolítani, 10 cm homokos kavics ágyazatra zsaluzás után 15 cm 

vastagságú C20/24-FN beton felhasználásával kell a járdát megépíteni. 

 

Ajánlattevőnek a kivitelezési munkákra 12 hónap jótállást kötelező vállalnia. 

 

2.2. A 2.1. pontban meghatározott munkálatok közül a Magtártér utca felújítása beadandó pályázati 

forrásból, a többi munkálatok saját forrásból kerül megvalósításra. 

 

2.3. A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a szerződés hatályba lépésének napján megkezdi, és 

legkésőbb 12 hónapon belül befejezi. 

 

3. A Vállalkozói díj; az alvállalkozás 

 

3.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 

építési munkák elvégzéséért Vállalkozónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 

…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 

forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 

…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 

adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 

 

3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a többlet munkát és mennyiséget nem veszik figyelembe jelen 

szerződés keretében. Jelen szerződés aláírását követően minden, a többletmunkákhoz és a 

mennyiségekhez kapcsolódó kockázat a Vállalkozót terheli. A vállalkozói díj az Ajánlattételi 

Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és az nem változtatható 

meg a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.  

 

3.3. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított legkésőbb a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki Ajánlattevőt. Amennyiben az ajánlattevőként 

szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 

Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlattevő 

legfeljebb részenként 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 20; 40; 60; 80; 

illetve a 100 %-nak elvégzése esetében. A Magtártér utca esetében 1 db részszámlát és 1 db 

végszámlát nyújthat be a munkálatok 50; illetve a 100 %-nak elvégzése esetében. 
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Megrendelő a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt 

ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos 

szabályokat állapíthat meg. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

32/A. §. alapján: 

 

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 

alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok 

szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 

állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 

teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 

szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 

szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 

szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 

ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél 

megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 

összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 

szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 

36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy 

az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) 

pont szerinti határidő harminc nap. 
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3.4. A Vállalkozó a részmunkák elvégzését a Megrendelőnek jelenti, aki azt az egyeztetett – de 

legkésőbb 5 napon belüli – időpontban mind a mennyiség, mind a minőség szempontjából ellenőrzi 

és igazolja.  

 

A jelen szerződés tárgyát képező munkák (munkálatok) elvégzése a Megrendelő által aláírt teljesítési 

igazolással tekinthető elfogadottnak. Megrendelő részéről a teljesítés–igazolásokat a műszaki ellenőr 

(elérhetősége: ……………….., telefon: ……………………) jogosult elfogadni.    

 

3.5. Ha a Megrendelő a részmunka elvégzésének igazolását megtagadja, a Vállalkozó kölcsönös 

megállapodás alapján megnevezett szakértőtől kérhet véleményt, hogy a részszámlázás feltételei 

fennállnak-e. E vélemény köti a feleket. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az 

erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

 

3.6. A végszámlát a Megrendelő a 8. pontban szabályozott átadás–átvétel befejezését követő a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §. alapján egyenlíti ki. 

 

3.7. A részszámlázásban/részszámla alapján történő teljesítésben való megállapodás miatt a 

Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni.  

3.8. A jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé teljesítendő vállalkozói díjat magyar forintban 

(HUF) kell kifizetni. 

 

3.9. A Vállalkozó által a szerződés keretében végzett építési munkálatokra felszámított vállalkozói 

díjak nem térhetnek el a szerződésben rögzített vállalkozói díjaktól. 
 

3.10. Alvállalkozás:   

A Vállalkozó írásban köteles értesíteni a Megrendelőt amennyiben az ajánlatában szereplő 

alvállalkozókkal és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekkel kapcsolatos nyilatkozatában rögzített 

adatokban változás következik be.  

 

Alvállalkozókra és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó értesítés - akár az eredeti 

ajánlatban, akár később - nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és a szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítése alól.  

Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek. 

A Kbt. 138. §. (1) bekezdése alapján az építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített 

aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 

szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. §. (5) bekezdése 

alapján építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 

alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

4. A munkahely rendelkezésre bocsátása 

 

4.1. A Megrendelő a 2.1. pontban megjelölt területeket a munkálatok elvégzésére e szerződés 

hatálybalépésével egyidejűleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

 

4.2. A Megrendelő felvonulási és anyagraktározási területet biztosít a 2144 Kerepes Alföldi utca 

3101/123 és 3101/124 hrsz-ú (nem a teljes ingatlanok nagyságában), a 2144 Kerepes, Dessewffy 

utca, hrsz.: 2022, 2167 (nem a teljes ingatlanok nagyságában), a 2144 Kerepes, Mártírok útja, hrsz.: 
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1118/1, 1243 (nem a teljes ingatlanok nagyságában). A Megrendelő a villamos energia, víz és 

szennyvíz csatlakozási lehetőséget díjmentesen biztosítja az építkezési területen. 

 

4.3. Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Kerepes Város Önkormányzatától 

(Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) engedélyt kell beszerezni a 

Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet az engedélyben megadott feltételekkel 

használhatja. A közterület-igénybevételének költsége jelen beruházás estében nem jelentkezik az 

előzetes megkeresés alapján. 

 

4.4. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a Vállalkozó kötelessége. 

 

5. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 

 

5.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ezt a jogát azonban csak a 

munkaidő alatt gyakorolhatja. 

Ha a kivitelezés során olyan épületrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készülnek el, amelyeket 

utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni annak megjelölésével, hogy 

az eltakarásra mikor kerül sor. 

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőnek 

legalább két munkanappal korábban kell jelentenie, hogy az épületrész, szerkezeti elem vagy 

tartozék elkészülése mikor várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. 

Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor 

követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltséget – elkülönített bankszámlán – letétbe helyezi, 

vagy pedig a Vállalkozó beleegyezésével más megfelelő biztosítékot ad.  

 

5.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a létrehozandó építmény kialakításának 

kérdésében, valamint a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. 

A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem 

terjed ki. 

Ha a Megrendelő olyan utasítást kíván adni, amely tervmódosítást igényel, a módosításra vonatkozó 

engedélyt neki kell megszereznie. 

A Megrendelő érdekeinek érvényesítése érdekében Műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki ellenőrzi és 

betartatja az építési munkafolyamatokat, a teljesítés igazolásokat Megrendelő nevében kiadja. 

5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 

5.4. A Megrendelő az ellenőrzéssel ……………….., telefon: ……………………. műszaki ellenőröt 

bízza meg. 

A Megrendelő ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a 

Vállalkozó helyszíni felelős műszaki vezetőjével ………………………………… (hivatali 

helyisége: ……………………………………………………………… telefon, fax szám: 

…………………) közölheti. (kitöltendő!) 

A felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve a felelős műszaki vezető személyében 

bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 

 

5.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan a helyszínen tartott építési naplót vezet (nem engedély 

köteles beruházás). A felek műszaki ellenőre, bejegyzésre jogosult képviselője, illetve felelős 

műszaki vezetője a másik félnek szóló – műszaki jellegű – észrevételeit, tájékozató közleményeit, 

utasításait figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. 
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A 5.3. pontban meghatározott tájékoztatást azonban mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell 

megküldeni. A felek sürgős közleményeiket telefonon vagy faxon közlik egymással. A telefonon 

adott értesítést írásban is meg kell ismételniük. 

 

5.6. Ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-

átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt 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. 

 

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

6.1. Vállalkozó az elvégzett munkálatokra …………….. (kitöltendő!) hónap jótállást vállal. 

 

6.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Gödöllői járásban állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező 

munkavállalók aránya a teljes munkavállalói létszámhoz képest …………….. (kitöltendő!) 

százalék. 

 

6.3. Vállalkozó vállalja, hogy a felelős műszaki vezetőkének többlet tapasztalata a Felhívás III.1.3. 

M.2) pontja szerint …………….. (kitöltendő!) év. 

 

6.4. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére a 2.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja 

meg Vállalkozó napi 900 000 Ft, azaz kilencszázezer forint, a Magtártér utca útépítése esetében 

napi 125 000 Ft, azaz egyszázhuszonötezerezer forint késedelmi kötbért fizetésére köteles. A 

késedelmes kötbér összege a végszámlából kerül levonásra. 

 

A napi késedelmi kötbérek összegének maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a 

(a teljes késedelmi kötbér maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A 

késedelmi kötbér maximált értékének elérése megnyitja Megrendelő jogát a szerződéstől való 

elállásra, rendkívüli felmondásra. 

 

6.5. A Vállalkozónak a Kbt. 135. §. (8) bekezdése alapján előleg-visszafizetési biztosítékot kell 

megajánlania abban az esetben, ha Vállalkozó kér előleget. Az előleg kérését Vállalkozó a szerződés 

hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti egyúttal a választott előleg-visszafizetési 

biztosítékot rendelkezésre bocsátja Megrendelő részére. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg 

nem szerződésszerű felhasználása érdekében merül fel, és ebben az esetben a Megrendelőt illeti. Az 

előleg-visszafizetési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 15 százaléka, azaz ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz 

……………………….. (kitöltendő!) forint. 

 

Az előleg-visszafizetési biztosítékot Megrendelő részére a Vállalkozó …………………………….  

(kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni. 

 

6.6. A Vállalkozónak teljesítési biztosítékot kell megajánlania (2. számú melléklet).  A Kbt. 134. §. 

(2) bekezdése szerint teljesítési biztosíték a szerződés szerződésszerű kötelezettség teljesítését 

biztosítja. A teljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás öt százaléka, azaz ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz 

……………………….. (kitöltendő!) forint. 
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A teljesítési biztosítékot Megrendelő részére a szerződéskötési Vállalkozó 

…………………………….  (kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni (2. számú 

melléklet). 

 

6.7. A Vállalkozónak jólteljesítési biztosítékot kell megajánlania.  A Kbt. 134. §. (3) bekezdése 

szerint jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosíték 

összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka, azaz 

……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint. 

 

A jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére a jótállás kötelezettség kezdetének időpontjában, 

azaz a műszaki átadás-átvételkor Vállalkozó …………………………….  (kitöltendő!) választott 

biztosítékkal fogja megtenni. 

 

6.8. A Kbt. 135. §. (7) bekezdés alapján mivel a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés 

teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, ezért a Megrendelő biztosítja a szerződésben 

foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának 

megfelelő összeget. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben a Megrendelő nem teszi 

függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg összege a végszámlában kerül 

beszámításra. 

 

6.9. Vállalkozó legalább a szerződéses összeg erejéig köteles felelősségbiztosítást kötni (1. számú 

melléklet). 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. 

Felelősségbiztosítás címe 26. §-a alapján a Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

mértékű és terjedelmi felelősségbiztosításra. A megkívánt felelősségbiztosítás mértéke legalább a 

szerződés szerint ellenszolgáltatás nettó mértéke. 

 

6.10. A Vállalkozó és a közbeszerzés tárgya szerinti munkálatok megvalósításába bevont 

alvállalkozó a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezik a jelen szerződéskötés 

időpontjában érvényes, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari 

Kivitelezői Nyilvántartással. Az erről szóló igazolás a szerződés 3. számú mellékletét képezi. 

 

6.11. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.  

 
6.12. A Kbt. 136. §. (1) bekezdése alapján a Vállalkozó  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak;  

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 

megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 

értesíti.  

 

7. Szerződés módosítása, a vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, a szerződés megszűnése 

 

7.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, Szerződő Felek kölcsönös 
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egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény figyelembe vételével, 

különösen a Kbt. 141. §-ában foglaltakra történhet. 

 

7.2. A Vállalkozó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis 

maior esetét) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi kötbérigény érvényesítése, 

- kártérítés érvényesítése, 

- a szerződésnek a Vállalkozó mulasztása miatti azonnali hatályú (rendkívüli) felmondása. 

 

Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

 

7.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan 

körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a 

Vállalkozónak haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem 

tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

 

7.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos 

szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel. Az azonnali hatályú felmondás 

feltétele, hogy a felmondást közlő fél előzőleg legalább 2 alkalommal írásban eredménytelenül 

szólította fel a szerződésszegő felet szerződésszegő magatartásának megszüntetésére. 
A Vállalkozó súlyos szerződésszegése különösen: 

- amennyiben közterület igénybevétele előtt az engedélyt nem szerzi be.  

- amennyiben a kivitelezési munkálatok megkezdésével kapcsolatban 10 napot meghaladó 

késedelembe esik úgy, hogy azt előzetesen a Megrendelőnek nem jelezte. 

 

A Megrendelő súlyos szerződésszegése különösen: 
-  amennyiben a vállalkozási díj határidőre történő megfizetésével 30 napon túli fizetési 

késedelembe esik.  

-  amennyiben Megrendelő nem tesz eleget a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt 

kötelezettségének. 

 

7.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről, 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről amelyek őt a szerződésszegés 

következményeként megilletik.    
 

8. Az  épített munkák átadás-átvétele  

 

8.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt és egyúttal – legalább két 

munkanappal korában közölt meghívóval – kitűzi az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját. 

A Megrendelő ezt akkor is köteles elfogadni és átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a 

kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. 

Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által 

megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy 

– az épített munkát átveszi-e, továbbá 

– ha az épített munkát átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli, 

– az épített munkát átvételét megtagadja-e, továbbá, 

– ha az épített munkát átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen 

hibák kijavításától teszi függővé. 
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8.2. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, 

amely az építmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Nem tekinthető hibának, ha a 

Vállalkozó a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel azért, mert a tervezett 

anyagot kellő időben beszerezni nem lehetett, feltéve hogy erről a Megrendelőt értesítette és az 

anyag helyettesítése nem idézi elő sem az érték, sem a használhatóság lényeges csökkenését. 

Vállalkozónak az egyenértékűséget igazolnia, és a Megrendelővel elfogadtatnia kell. 

 

8.3. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az 

újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok 

pótlására és a hibák kijavítására. 

 

8.4. A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapon belül utó-felülvizsgálatra 

határidőt tűz ki. 

Olyan hiba kijavítását, amely az átadás-átvételi jegyzőkönyvben nincs felvéve, az utó-felülvizsgálat 

előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a munkaterület rendeltetésszerű használatát, vagy 

a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. 

Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására 

a Vállalkozó 15 napon belül köteles. 

Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiány pótlása többé nem követelhető. 

Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót 

jogszabály alapján terhelő jótállás körében, a jótállási időn belül követelheti. A jótállás körén kívül 

eső szavatossági igényt a Megrendelő csak akkor érvényesíthet, ha a hibát vagy annak okát 

legkésőbb az utó-felülvizsgálatkor nem lehetett észlelni. 

 

9. Késedelmi kamat 

 

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozónak jogában áll az új Ptk. 6:48. szerinti késedelmi kamatot 

felszámítani, abban az esetben, ha a késedelmes fizetés nem az építési beruházások, valamint az 

építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §. (1) bekezdés c) és az f) pontjai 

szerinti igazolások nem határidőben benyújtott teljesítése miatt keletkeztek. 

 

10. A szerződésszegés egyéb következményei 

 

10.1. Ha a Vállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem 

tesz eleget, a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. 

Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha 

– a kijavítást a hiba megállapítását követő három munkanapon belül nem kezdi el, 

– a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, 

– a kijavítást a 8.3. és 8.5. pont szerint megállapított határidőn belül – felróható okból – nem fejezi 

be. 

 

10.2. A kárveszély viselése az átadás-átvétel befejezésének időpontjában akkor is átszáll a 

Megrendelőre, ha az átvételt jogos ok nélkül megtagadta. 

 

10.3. A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja 

a kivitelezést – rendeltetésszerű használatra alkalmas módon – jelen szerződés 2.5. pontjában 

meghatározott határidőn belül befejezni, illetve ezt a Kbt. hatályos paragrafusai engedélyezik. 

 

11. Vis maior 
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11.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes 

teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. 

 

11.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a 

Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek 

lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási 

embargó, extrém időjárási körülmények, stb. 

 

11.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a 

vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.  

 

11.4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell 

teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie 

minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

 

11.5  A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a 

vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített 

részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos 

értesítést küld. 

 

12. Vitás kérdések rendezése, értesítések: 

 

12.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a 

szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek 

kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 

 

12.2. Ha a szerződő felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül 

nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat a 

Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

12.3. Értesítések:  

A szerződő felek egymás közti értesítéseit írásban kell megküldeni és írásban vissza kell igazolni. 

- Megrendelő: Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 

2.)              

- Vállalkozó: ……………………….. (kitöltendő!) (székhelye: ………………………… - 

Kitöltendő!) 

Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették 

 

13.   Az információk felhasználása 

 

13.1. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán 

tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

 

13.2. A Vállalkozó alkalmazottai és Megbízottai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell 

lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából 

feltétlenül szükséges. 

 

13.3. Felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, 
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illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti 

titok címén nem tagadható meg. 

 

14. Záró rendelkezések 

 

14.1. Jelen szerződés Magtártér utca része akkor lép hatályba, ha a Megrendelő által benyújtott 

pályázatot támogatásban részesítették, és erről a tényről értesítést kézhezvette. A többi munkálatok 

esetében mindkét fél általi aláírása napján lép hatályban. 

 

14.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentáció, a nyertes Vállalkozó „Kerepesen út, parkolók, csapadékvíz-elvezetés, járda építése és 

felújítása” tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata. 
 

14.3. A jelen szerződés értelmezésére és a jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre 

vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak. 

 

14.4. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi 

jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 

tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 

szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

 14.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz 

kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

14.6. Jelen szerződés 17 db számozott oldalból és 3 mellékletből áll. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Kerepes, 2018. év ………………. hó ……… napján. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

                     Megrendelő    Vállalkozó 

 
1. számú melléklet – Felelősségbiztosítás 

2. számú melléklet – Teljesítési biztosíték 
3. számú melléklet – Igazolás az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba vételről 


