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1. Bevezető
A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett „Újhartyán
Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja” tárgyú, 2010. dec. 29-én megjelent
KÉ-38484/2010 számú, valamint a 2011. 01. 17-én feladott és KÉ-1373/2011 számon
megjelent módosítással nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó a
közbeszerzési eljáráson a 2011. év február hónap 7 napján kelt ajánlatával elnyerte az
ajánlatételi felhívásban meghatározott beruházás kivitelezésének jogát.

2. A szerződés tárgya:
Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja érdekében megvalósuló
szeméttelep rekultiváció kivitelezési munkái megvalósítása.

A Vállalkozó jelen szerződés alapján vállalkozik a alábbi bontásban:

Tevékenységek

S.sz

1.

Előkészítő és befejező mérnöki munkák

1.1

Ingatlanhatárok, rekultivációs végidom sarokpontjainak kitűzése, magassági
meghatározás, fölhivatali ügyintézéssel

1.2

Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése és bontása,
mérnök elhelyezése

1.3

Tájékoztató táblák kihelyezése

1.4

Ideiglenes szilárd burkolatú, szállítási út helyreállítása

1.5

Megvalósulási, kiviteli terv, dokumentáció elkészítése

1.6.

Tervezői művezetés

2.

Irtás, tereprendezés, építmény bontás, bontási hulladék előkészítése
hasznosításra

2.1

Bozót-és cserjeirtás, tövek átmérője 4-10 cm

2.2

Tereprendezési földmunka, felület kiegyenlítéssel

2.3

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással I-II. oszt.
talajon, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 21-40 cm

2.4

Nyesedék, kitermelt fák deponálása és elszállítása

2.5

Inert hulladék rakodása járműre, szállítása (40 km-ig) és elhelyezése inert
hulladéklerakón

3.

Hulladékáthalmozás, felületképzés, hulladéktest formálása

3.1

Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,
tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)

3.2

Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi
erővel)

4.

Átmeneti záró réteg építése (Figyelembe véve a KTVF:4556-1/2009
számú határozatát)

4.1

Kiegyenlítő réteg építés

4.1.1

Kiegyenlítő réteg: 30 cm kis mésztartalmú, homogén, nem kötött
talaj,kohósalak vagy hulladékégető salakja, apró szemcsés hulladék vagy
stabilizált biohulladék szállítással (40 km), elterítéssel

4.1.2

Kiegyenlítő réteg: 0-50 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy
stabilizált biohulladék vagy salak szállítással (40 km), elterítéssel

4.1.3

Anyagminőség ellenőrző vizsgálat

4.2

Szigetelő réteg építés

4.2.1

Természetes anyagú szigetelő réteg (10 cm, k < 5 x 10 E-9 m/s), szállítással
(40 km), tömörítéssel
Előzővel egyenértékű mesterséges szigetelő anyag (pl. bentonit szigetelő
paplan), helyszínre szállítással, művezetéssel

4.2.3

Anyagminőség ellenőrző vizsgálat

4.3

Átmeneti rekultivációs réteg építés

4..31

30 cm talaj és 30 cm humuszos talaj, szállítással (40 km), elterítéssel

4.3.2

Füvesítés sík felületen talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel

4.3.3

Rézsűvédelem (fűmagos geotextília, erózióvédő paplan)

5.

Felszámolás

5.1

Hulladék felszedése, kezelése

5.1.1

Szeméttelep körül található illegálisan lerakott hulladék felszedése és
elhelyezése a rekultiválandó területen

5.1.2

Az elszállított törmelék területének tereprendezése

6.

Vízépítési munkák

6.1

Öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása (figyelembe véve a lezárási
rekultivációs utógondozási tervben kiadott övárok hidraulikai számításait, ill.
mintakeresztszelvényét)

6.2

Földmedrű szikkasztógödör 2 db.

7.

Utógondozáshoz tervezett létesítmények

7.1

3 db Talajvíz-figyelő kút építése

7.2

Talajvíz-figyelő kút kútfej készítése

7.3

Kerítés beépítve (fémkerítéssel, vadvédelmi drótfonattal, kapuval –
duplaszárnyú 6 m-es- )

7.4

Meteorológiai oszlopállomás létesítése a lezárási utógondozási terv alapján

7.5

Talajvíz-figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges
alapadatok biztosítása (műszaki dokumentáció összeállítása)

tárgyú építési munka teljes körű elvégzésére.

3. A Vállalkozó kötelezettségei és nyilatkozatai
3.1. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott tendertervek és műszaki leírások,
valamint a vonatkozó szabványok szerint a kiviteli terveket elkészíteni. A Vállalkozó
köteles a kiviteli tervek alapján a létesítményeket szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag
és minőségileg kifogástalan, I. osztályú minőségben, a vonatkozó magyar jogszabályoknak és
műszaki előírásoknak megfelelően, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni.
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett
kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a törvényben foglalt szavatossági és a
Szerződésben vállalt jótállási/garanciális kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
3.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 1. sz.
mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képező, Közbeszerzési Ajánlati dokumentációt,
annak 1. és 2. kötetét továbbá a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt
tényeket, előírásokat megismeri.
3.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő
elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel olyan
gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszűntethető legyen. Az
akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását,
illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek módosulását.
3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hagy a beépítés előtt a beépítendő anyag-, berendezés
minőségi bizonyítványát be kell mutatni a Megrendelő műszaki ellenőrének. Az I. osztályú
minőség vonatkozik a Vállalkozó által vásárolt és jelen szerződés teljesítése kapcsán
beépíteni, felhasználni tervezett anyagokra, szerkezetekre és berendezésekre is.
3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hegy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a
Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre
jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés alatt álló,
vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok,
termékek előállítása nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó köteles biztosítani,
hogy Megrendelő a szükségesnek tartott ellenőrzéseket illetve vizsgálatokat elvégezhesse. A
Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire, a Megrendelő által végzett
ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.
3.6. Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a
munkavégzés, vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek
meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés
megküldésével utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész

kijavítására, vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek
felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi
eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a Megrendelő
jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni.
3.7. A Vállalkozó maga is köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezzel
kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.
3.8. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az esetleges
rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles
elvégezni. Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett építmények
helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt készíttetni, és annak egy példányát
Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni.
3.9. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles különös gonddal tevékenykedni és a
zöldberuházás szempontjait szem előtt tartva tevékenységét végezni.
3.10. Vállalkozó a kizárólag a közbeszerzési ajánlati dokumentációjában megnevezett
alvállalkozók foglalkoztatásra jogosult. A Vállalkozó az alvállalkozói tevékenységéért úgy
fele, mintha saját maga tevékenykedett volna.
3.11. A Vállalkozó köteles a munkavégzésről teljesítési helyenként, a 290/2007. (X.31.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerint külön építési naplót vezetni. Az építési naplót a
Vállalkozó köteles hozzáférhető helyen tartani a munkaterületen, hogy a Megrendelő abba
bármikor betekinthessen. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot
és körülményt, és egyéb változtatási igényt az építési naplóban kötelesek egymással közölni.
A naplóbejegyzésen keresztül adott megrendelői utasítást a Vállalkozó köteles teljesíteni.
3.12. A Vállalkozó a 5.1. pont szerinti szerződéses árat a rendelkezésére álló teljes körű
információ figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, az építési
helyszín és adottságok ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmények funkciójának,
a beruházás céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű, és - ahol e
kategóriát a műszaki specifikációja ismeri - I. osztályú minőségi követelményeknek
megfelelő minőségű és kivitelű megvalósításhoz, üzemszerűen használható állapotához
szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, a műszaki és igényszintbeli
bizonytalanságokat is figyelembe vette.
3.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beruházás
támogatási forrás felhasználásával valósul meg. A Vállalkozó a számláinak kibocsátása illetve
a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás illetve
a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális
közösségi és hazai szabályoknak.

Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő 90%-át támogatásból, 10%-át sajáterőből
kívánja biztosítani. Előleget az ajánlatkérő nem fizet. Az igazolt teljesítést követően a számla
10%-a és az áfa összeg kifizetése 30 napos határidővel, átutalással történik, ezt követően
került lehívásra szállítói finanszírozás alapján a 90% rész, melyet az eljáró hatóság 60 napon
belül egyenlít ki. A fizetési feltételek igazodnak a támogatási szerződés kifizetési
feltételrendszeréhez, az előteljesítés esetén is a támogatási szerződés szerinti kifizetési
feltételrendszerhez igazodva történik a kifizetés.
4. A Megrendelő kötelezettségei
4.1. A Megrendelő a 135/2005. Kormányrendelet 2. §-a szerinti a kivitelezés tervezett
megkezdése előtt legalább 8 munkanappal köteles bejelenteni azt az első fokú építésügyi
hatóságnak és az APEH-nak.
4.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, adatot és
segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák végzése során.
4.3. A munkaterületeket a Megrendelő a jelen szerződés aláírását követő 14 napon belül, a
Vállalkozóval egyeztetett módon köteles átadni. A felvonulási területek, és anyaglerakóhelyek biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata.
4.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti teljesítésigazolási és fizetési
kötelezettségeit határidőben teljesíteni és a munkálatokat ellenőrizni.
4.5. A Megrendelő köteles az Uniós előírás szerint egy db „B” jelű valamint egy db „D”
jelű táblát felállítani a támogatási szerződésben fogalt méretben helyen és időben.
4.6. A Megrendelő köteles a szeméttelep rekultivációs terv készítőjétől az árajánlata
értelmében a kiviteli terveket elkészíttetni.

5. Ellenérték és fizetési feltételek
5.1. A jelen Szerződés 2. pontjában rögzített feladat kivitelezői díja: 53.715.269.-Ft + 25%
ÁFA (13.428.817.-Ft), Bruttó: 67.144.086,- Forint, azaz bruttó Hatvanhétmillióegyszáznegyvennégyezer-nyolcvanhat forint. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban
kihirdetett nettó értéknek az áfa tartamát úgy számlázza le a Megrendelő felé, ami a számla
kiállítás napján érvényes áfa összeg, melyet a megrendelő közvetlen fizet meg az APEH felé
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti.

5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozási díja fix, átalánydíj. Vállalkozó a
Szerződés elfogadott végösszege fejében vállalkozik a Létesítmények megvalósítására,
valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Szerződés elfogadott

végösszege magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a
Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott Tenderterv dokumentáció alapján
kalkulált beruházási összköltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapján megvalósításra
kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege, valamint az esetleges adótörvény
változásból adódó ÁFA változás összegét is.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés elfogadott végösszege a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok
jellegétől.
5.3. A Megrendelő előleget nem fizet, viszont az egyes munkarészek kivitelezési munkáinak
befejezését és átvételét követően a Megrendelő 1 db részszámla benyújtására lehetőséget
biztosít.
5.4. A Vállalkozó 1 db részszámla benyújtására.
5.5. Az Ajánlattevő az alábbi szerződéses feltételeket vállalta a közbeszerzési eljárás
alapján:
- Késedelmi kötbér napi 1.000.000 Ft.
- Szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárásáig érvényes 2.685.763,- Ft összegű teljesítési biztosítékot kell
nyújtania a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- A műszaki átadás-átvételi eljárást követően jóteljesítési biztosítékként
2.685.763.- Ft biztosítása szükséges, amelynek a teljes jótállási
időszakra kell érvényesnek lenni. A jóteljesítési biztosíték nyújtható a
Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- Teljes körű jótállás minimális időtartama 60 hónap.
A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 53/A§. (6) bekezdése a) pontjában felsorolt
lehetőségek közül bankgarancia formájában teljesíti.
5.6. Szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali
hatályú felmondása esetén a Megrendelő az 5.5. pontban rögzített biztosíték terhére
jogosult lehívást eszközölni. A Vállalkozó a Megrendelő felhívására - felmondás terhe
mellett - ezt követően köteles ezen biztosítékot az eredeti szintre feltölteni. Ennek
megtagadása egyoldalú felmondási ok. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt
lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre.
5.7. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló követelését bármilyen
biztosíték felhasználásával, vagy a Vállalkozó részére bármilyen jogcímen járó összeg
visszatartásával, beszámítás jogcímen kiegyenlíteni.
5.8. A kifizetések utólag, - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a hiánytalan és az
elfogadásra alkalmas számla szerinti, a jelen szerződésben meghatározott módon és
tatalommal való teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik a Vállalkozó számlájára

történő utalással a 2003. évi CXII törvény (a továbbiakban Art.) 36/A.§ és a 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az
azt módosító 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVMPM együttes rendelet szabályai szerint.
A teljesítés időpontjának a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott igazolás dátuma
tekintendő.
A pénzügyi lebonyolítás rendjét a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a IV fejezete
tartalmazza.
A Vállalkozó fizetési határidő eredménytelen elmúlása esetén a Kbt. 305. § (4) bekezdés
szerint járhat el.
5.9. A kibocsátandó számlával kapcsolatban a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
szerződésszerű teljesítést követően azon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban
meghatározott kötelező elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése 16-17. pontjában meghatározottakon túl köteles
feltüntetni bankszámlaszámát, a projekt számát (KMOP-3.3.2-09-2010-0005), a
szerződés számát a teljesítés jogcímét, azaz a szerződés tárgya, valamint a számlához
kapcsolódó teljesítés rövid megnevezését.
5.10. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés napján 2 példányban kiállítani és átadni a
Megrendelő műszaki ellenőrének és egyidejűleg a Megrendelőnek. Ezen kötelezettség
késedelmes teljesítése a számla szerinti összeg kifizetése szempontjából jogosulti
késedelemnek minősül. és a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.
A Megrendelő a teljesítés időtartama alatt könyvvizsgálót alkalmaz, aki a számlák
megfelelőségének ellenőrzését is elvégzi.

5.A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és kötbérei
A kivitelezés

kezdése: 2011. március 1.
befejezési határideje: 2011. augusztus 31.
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt is
teljesíteni.
Megrendelő képviselője: - Rutterschmidt Zoltánné ügyintéző
- HQ IPAR Kivitelező és Szolgáltató Kft, Fehérvári Zsolt műszaki
ellenőr
Telefonszám: 06-29/372-133
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Kormos László
Telefonszám: 06/1/666-7500
Faxszám: 06/1/666-7510

6.1. A Vállalkozó összes szerződéses kötelezettségét akkor teljesíti, ha megszerzi és
bemutatja a szerződés tárgyát képező létesítmény műszaki ellenőre által kiadott Teljesítés
igazolását és a Megrendelő jóváhagyta a Vállalkozó létesítmény végszámla igazolásának

vételéhez kapcsolódó Záró jelentését. A Vállalkozónak az építési munkákat úgy kell
ütemeznie, hogy, a szerződés tárgyát képező létesítmény Átadás-átvételi igazolása a
műszaki ellenőr által 2011. év szeptember 30. napjáig kiadásra kerüljön. Ez a teljesítési
határidő. A szerződés részévé vált Ütemtervben megadott teljesítési részhatáridők azok az
időpontok, amikorra a Létesítmény Átadás-átvételi igazolása kiadásra kerülhet. Ezek a
dátumszerűen meghatározott időpontok a teljesítési részhatáridők.
6.2. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 6.1. pontban meghatározott
teljesítési határidőhöz, vagy a teljesítési rész-határidőkhöz képest késedelembe esik,
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A naponta fizetendő késedelmi kötbér 1.000.000,- Ft .
6.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így
különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő
által gyakorolt elállás, ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a 5.1 pont szerinti ellenérték 20 %ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbérek kumulált
összege a 5.1 pont szerinti ellenérték maximum 20 %-a lehet.
6.4. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

7. A Vállalkozó által nyújtott jótállás
7.1. A Vállalkozó által nyújtott jótállás kötelezettsége a Létesítmények egésze és részei
tekintetében a Hibabejelentési időszak lejártáig bejelentett hibákkal kapcsolatosan
megegyezik az általános feltételek szerinti Hibakijavítási kötelezettséggel. A Vállalkozó által
vállalt jótállási időtartam megegyezik a szerződés szerinti Hiba bejelentési időszakkal, ami a
Létesítmények tekintetében azok Átadás-átvételi igazolása kibocsátásának napjától
számított 60 hónap
7.2. A jótállás időtartama alatt a Teljesítési Biztosíték érvényben marad.
7.3. Vállalkozó az 7.1. időtartam alatt jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások
alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
7.4. A 7.1. pontban foglalt időtartamot meghaladó jótállási időtartamok állhatnak fenn a
létesítmények egyes részeire, különösen egyes kiemelt fontosságú gépekre,
berendezésekre, anyagokra, stb. Az ezek szállítója, gyártója, forgalmazója által kiállított
írásos garancia nyilatkozatok meglétét, azok szabályszerűségét a Vállalkozó köteles
ellenőrizni és azokat a Megrendelőnek maradéktalanul átadni.
7.5. Garanciák és szavatossági, jótállási időtartamok.

Szavatossági időtartam:
Jótállási időtartam:

Jogszabály szerint
60 hónap

8. A szerződés időtartama és hatályba lépése
8.1. A szerződés az aláírás napján jön létre és a 6. pontban meghatározott, 2011. év
augusztus 31. napjáig, mint a teljesítés végső határidejéig marad érvényben.
8.2. A jelen szerződés az 5.5. pontban meghatározott teljesítési biztosíték benyújtása és a
KMOP-3.3.2-09-2010-0005 számon nyilvántartott, „Újhartyán Község települési szilárdhulladéklerakó rekultivációja” elnevezésű projekt Támogatási szerződésével összhangban lép
hatályba.
8.3. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építés kivitelezési tevékenység
finanszírozására a Megrendelő támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, így a Kbt. 48.§ (2)
(3) bekezdésekben foglaltak szerint a jelen szerződés vonatkozásában a támogatási szerződés
meghiúsulása a Kbt. 82.§-ban; 99.§ (3) bekezdésben és a 303.§-ban írt okoknak, illetőleg
körülményeknek minősül. Erre a körülményre a Megrendelő nyomatékosan felhívja a
Vállalkozó figyelmét és felszólítja, hogy a jelen szerződés kapcsán visszterhes tevékenységet
a szerződés hatálybalépéséig ne folytasson.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
9.2. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük
a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés
megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés
teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
9.3. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások
megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát a Dabasi Városi Bíróság, illetve a Pest
Megyei Bíróság elé kell utalni.
9.4. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott
kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező alábbi
mellékelt és a Ptk. az Art. Az ÁFA törvény valamint a Kbt. rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A megrendelő Ajánlati Dokumentációja
2. sz. melléklet: A Vállalkozó Ajánlattételi dokumentációja
3. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat

Kelt: Újhartyán, 2011. február hónap 28. nap

………………………….
megrendelő

………………………..
vállalkozó

3. számú melléklet:
NYILATKOZAT
A 2008. 05.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény
142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásához
A nyilatkozattevő adatai:
A nyilatkozattevő neve: Schulcz József polgármester
Lakcíme: 2367 Újhartyán, Árpád u. 15.
Képviseleti jogosultsága: polgármester
Megrendelő neve:
Újhartyán Község Önkormányzata
Megrendelő székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Kijelentem, hogy az ALPINE Hungária Építő Kft. mint kivitelezői, építőipari szolgáltatást
nyújtó az „Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja” tárgyú

beruházáshoz kapcsolódó számláit megrendelőként, mint
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ÁFA alany
EVA alany
kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany
alanyi adómentes
mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
nem adóalany szervezet
magánszemély

fogadom be.*
Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedély-köteles:
1. igen
2. nem
A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok
szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére
kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak
megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.
Kelt: Újhartyán, 2011. február 28.

P.H.
……………………………………….
Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása
*/megfelelő helyen aláhúzandó/

