
A Képviselő-testület 424/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozatának melléklete  

V á l l a l k o z ó i   s z e r z ő d é s 
 
 

mely létrejött Mezőkovácsháza Város Önkormányzat 
/ 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. 

 telefon  68- 381-011/   
mint  megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)  között 

Képviseli: Varga Gusztáv polgármester 
Adószám: 15725228-2-04 

Bankszámlaszám: 11733034-15344100 
 
  

valamint  a  Fehér & Fehér  Útépítő  Kft.  
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),   

/5900 Orosháza, Szőlő Krt. 9./ 
telefon  68 - 510 - 540 , telefax : 68 - 510 - 542 , 

 E-mail: feherkft@index.hu/ 
Képviseli: Fehér László ügyvezető igazgató 

Adószám: 11049566-2-04 
Cégjegyzékszám: 04-09-002795 

Bankszámlaszám: 11733041-20029803   
 

1. Szerződés  tárgya : 
 
A szerződés tárgya: Mezőkovácsháza, Kinizsi utcán az Orosházi út - Rákóczi 
utcák közötti, valamint a Móra utcán az 1. sz. és Tárház bekötés közötti 
részén az útalap felújítási munkák kivitelezése, megvalósítása és a kapcsolódó 
garanciális feladatok ellátása, jelen Szerződés feltételei, valamint, a vonatkozó 
engedélyekkel, jóváhagyásokkal, műszaki előírásokkal és szabványokkal 
összhangban. 

 
2. A  Szerződés  dokumentumai : 
 

A Szerződés alábbi dokumentumai annak elválaszthatatlan részét képezik, 
melyekkel a Szerződés együtt értelmezendő. 
 
1. Költségvetés (árajánlat). 

 
3. Vállalkozói díj : 
 
3.1        

A  Vállalkozót  a  Szerződés  tárgyát  képező  feladatok  elvégzéséért  
vállalkozói  díj  illeti  meg, melynek összege:  

 
7.920.510,-Ft + 27% áfa = bruttó 10.059.048,- Ft 
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3.2 A rögzített megegyezéses egységárak semmilyen jogcímen nem módosíthatók, 
azok a valósításának teljes időtartalma alatt érvényesnek tekintendők. 

 
3.3 

A vállalkozói díj a Szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére 
vonatkozik, az alábbi költségeket is magában foglalva: 
• felvonulási költségek 
• kitűzési költségek 

3.4 
A Vállalkozó az előre nem  látható  körülményekből, valamint  a  Szerződésben  
előírtakhoz  képest  a  Megrendelő  által  elrendelt  változtatásokból  adódó  
többlet, illetve  pótmunka  elszámolására  jogosult a  munkák  tételes  felmérés  
alapján,  a  szerződésben  szereplő  egységárakon.  A többlet illetve  pótmunka  
terjedelem  növelésen túl a  határidő tekintetében  Vállalkozó változást 
eszközölhet. 

3.5 
A  Megrendelő  kijelenti, hogy  a  Beruházás  pénzügyi  fedezete  rendelkezésre  
áll. 

 
4. Határidők : 
 
4.1 

Munkaterület átadási határidő: 2017. november 28. 
  
Befejezési határidő:   2018. március 31. 

4.2 
A  Szerződésben  előírtakhoz  képest  a  Megrendelő  által  elrendelt  többlet, 
illetve  pótmunka  végzése  esetén  Vállalkozó  kezdeményezésével  felek  a  
befejezési  határidőt  kölcsönösen  módosíthatják. 

4.3 
Megrendelő  előteljesítést, részteljesítést elfogad, az elkészült munka 
ellenértékéről kiállított  számlát/részszámlát  befogadja. 

 
5. Munkahelyi  műveletek : 
 
5.1 

A  Vállalkozó köteles a  Megrendelő  számára  a  munkák  műszaki  ellenőrzését   
folyamatosan  lehetővé  tenni. 

5.2  
A  Vállalkozó  köteles  egyeztetni  a  Megrendelő képviselőjével  minden  
ellenőrzés    időpontját  és  helyét, valamint  továbbítani  az ellenőrzés  
eredményeit. 

5.3 
Vállalkozó  a  munka  megkezdésekor  köteles  építési  naplót  nyitni  és  azt  
naprakészen  vezetni. Az  építési  naplóba  bejegyzésre  jogosult : 
 

Megrendelő  részéről : 
Név : Farkas Norbert, Sóki Zoltán 
 Cím : 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176 
 Telefon : 68- 381-011 
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Vállalkozó részéről : 
Név :  Barta Zsolt 
Cím :  5900  Orosháza, Szőlő  Krt.  9. 
Telefon :    +3630/642-6262 
Telefax : +3668/510-542  
 

5.4 
Vállalkozó  I. o.  minőségi  szintű  teljesítést  vállal.  

5.5 
A  munkavédelemről, a  tűzvédelmi  és  egészségügyi  rendszabályok  
megtartásáról   a  Vállalkozó  gondoskodik. 

5.6 
Vállalkozó  teljes  felelőséggel  tartozik  az  általa  megbízott  alvállalkozók  
tevékenységéért. 

5.7 
Vállalkozó  köteles  biztosítani  olyan  képzett  és  tapasztalt  vezetőket  és  
irányítókat, továbbá  szakképzett, betanított  és  segéd  munkaerőt, amely  a  
Vállalkozó  Szerződés  szerinti  kötelezettségeinek  megfelelő  és  időben  
történő  teljesítése  érdekében  szükséges. 

5.8 
Amennyiben  a  Vállalkozó  a  Beruházás  megvalósítása  folyamán  olyan  
akadályokkal  és  feltételekkel  találja  magát  szemben, amelyek  rajta  kívül  
álló  okokból  merülnek  fel  és  melyeket  nem  láthatott  előre, köteles  azonnal  
értesíteni  erről  a  Megrendelő  képviselőjét. 

 
6. Anyagok, termékek, munka  minősége : 
 

A teljesítésnek meg kell felelnie a vonatkozó szabványokban és műszaki 
utasításokban előírt követelményeknek. 
 

7. Műszaki  átadás-átvétel : 
 
7.1 

Az  átadás-átvételi  eljárás  tervezett  időpontjáról  a  Vállalkozó  legalább 3 
nappal  korábban  köteles  a  Megrendelő  képviselőjét  értesíteni, aki  az  átadás-
átvételi  eljárást  összehívja. Az  eljárás  során  a  Vállalkozónak  igazolnia  kell, 
hogy  a  munka  az  engedélyezett  terveknek  és  hatósági  előírásoknak  
megfelelően  hiány  és  hibamentesen  elkészült. 

7.2 
A  műszaki  átadás-átvétel  akkor  tekinthető  sikeresnek, ha  a  munka  a  8.1.  
pontnak  megfelelően  teljesen  elkészült  és  az  építmény  rendeltetésszerű  
használatra  alapvetően  alkalmas. Sikeres  eljárás  esetén  a  Megrendelő  
képviselője  kiadja  az  átadás-átvételi  igazolást, mellyel  egy időben  az  
építményt  a  Vállalkozótól rendeltetés szerű használatra átveszi. 

 
8.Késedelem : 
 

Ha  a  Vállalkozó  nem  teljesíti  a  szerződés  4.  pontjában    meghatározott  
határidőket, akkor  az ajánlati árra vetítve 1 ‰ kötbért  köteles fizetni naponta  a  
Megrendelőnek. 
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9.Elszámolás, fizetés : 
 
9.1 

A  Vállalkozó  a  Szerződés  részét  képező  költségvetések, valamint a  3.4  
pontnak  megfelelően  végzett  munka  ellenértékének  mennyiségi  felméréssel  
meghatározott  és  a  Felmérési  naplóban  feltüntetett  és  igazolt  összegére  
szóló  számlát nyújthat  be.  

9.2 
Megrendelő  az igazolt számlákat  a műszaki átadás-átvétel után 180 napos  
átutalási  határidő  figyelembevételével  fizeti  ki  Vállalkozónak. 

9.3 
A  Megrendelő  késedelmes  fizetése  esetén  a  késedelem  minden  napja  után  
a  jegybanki  alapkamat kétszeresének mértékével megegyező  késedelmi  
kamatot  tartozik  a  Vállalkozónak  megfizetni. 

9.4      
Az építmény vagy a felhasznált anyagok tulajdonjoga mindaddig a Vállalkozót 
illeti meg, amíg annak ellenértékét Megrendelő ki nem fizeti Vállalkozó részére. 

 
10.Megszűnés, felmondás : 
 
10.1 

Jelen  Szerződés  a  kötelezettségek  mindkét  fél  általi  maradéktalan  
teljesítésével  szűnik  meg. 

 
11.Szerződésszegés : 
 
11.1 

A  Szerződésnek  meg  nem  felelő  teljesítés  elfogadása  vagy  a  Szerződés  
egyoldalú  felmondása  nem  jelent  lemondást  a  szerződésszegésből  eredő  
igények  érvényesítéséről.  
 

12.Viták  rendezése : 
 
12.1 

A  Szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  előírásai  az  
irányadók. 

12.2 
Amennyiben  a  felek  a  közöttük  felmerült  jogvitát  békés  úton  nem  tudják  
rendezni, úgy  a  vita  rendezésére  az Orosházi Városi Bíróság  illetékességét  
kötik  ki. 

 
Mely szerződést felek annak elolvasását és megértését követően helybenhagyólag 
cégszerűen aláírták, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt.  
 
 
Kelt :  Orosháza, 2017. november 27. 
 
 
……………………………………                …………………………………… 
 Megrendelő  részéről     Vállalkozó  részéről 


