FlDlC ..piros könw" szerinti
SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
(Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózaának bővítése, KEOP-I,2,0/8/lü2010-0071)
amely létrejött egyrészrőI

Tiszagyenda Község Önkormányzata
címe: 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.
képviseli: Pisók István polgármester
ban kszámIaszáma :
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45066-1 54 12304-00000000

nyilvántartási száma: 7 3321 6
(a továbbiakban "Megrendelő")

másrészről

TriGon lnvest Kft. - BTMP Kft. Közös

Ajánlattevők

melynek tagjai;

TriGon lnvest ÉpítőipariKorlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Mészáros Árpád
székhely: 1042 Budapest, Árpád út 70.
levelezési cím: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
ban kszámlaszáma,,
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32002-20404602-00000000

cégjegyzékszáma: 0,1 -09-905995
adószáma : 13337 1 84-2-41|

és

BTMP MélyépítőKorlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Tóth Árpád

székhely: 'l211 Budapest, Terelő u. 3.
bankszámlaszáma,.
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32002-20390475-00000000

cégjegyzékszáma: 0,1 -09-893871
adószáma: 1421 1454-2-43)
(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

í. preambulum
'1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a

megindító felhívást

Közbeszezési ÉrtesítőbenK.É.- 125812013. számon eljárást

tett közzé ,,VáIlalkozási szenődés Tiszaroíí és Tiszagyenda

szennyvízháIózatának bővítése (KEOP 1,2,0/B/10-2010-0071) kivitelezési feladatok ellátásán
vonatkozóan, a FlDlC Piros Könyv íeltételeiszeint" lárgyban l/egrendelő a közbeszezési
eljárás eredményét2013. június hó 27. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszeeési ellárás 2.
részének(Vállalkozási szeződés Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése (KEOP 1 2.0/B/102010-007'lKEOP 1.2,0/B) kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FlDlC Piros Könyv

é- v- .r/

feltételei szerint) nyertese a Vállalkozó. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott közbeszezési
eljárásban Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb érvényesajánlatot, ennek
megfelelően a felek a Kbt, 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szeződést
kötnek a jelen Szeződéses l/egállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mel|ékletek
(együttesen: Szeződés) feltételei szerint,

1,2

A fe|ek rögzítik továbbá, hogy a szeződés finanszírozása aKEOP-1,2.0lBl10-20'l0-0071 sz,
projektben az Európai Unió támogatásáva|, va|amint a Magyar Álami Költségvetés és az
érintett Onkormányzatok saját forrásából történik.

2.

A szerződés tárqva, a felek kötelezettséqei és nvilatkozatai

2,1 A

Megrendeló Tiszagyenda településeken (Magyarország)

a

jelen Szeződés szerinti

csatornahá|ózatot (a továbbiakban: Létesítmény)kíván létesíteni.

2.2

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szeződés értelmébena Létesítményt
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivlteIben, a
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának
megfelelően l. osztá|yú minőségben, határidőben egy szakcég gondosságával kivitelezni, az

ehhez szükséges hatósá9i engedélyeket beszerezni, kiviteli terveket elkészíteni,illetve
valamennyi egyéb szeződéses kötelezettségét szeftődésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az
előbbi, a Létesitményszeződésszerű megvalósitására vállalt kötelezettsége mellett kife.iezett
kötelezettséget vállal ana, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eIeget
tesz,

2.3

Vállalkozó a Szeződéses Megállapodás a|áírásáva| akként nyilatkozik, hogy a Szeződés
elválaszthatatlan részétképező, a közbeszezési e|járás kiadott dokumentumokat és a
Megrendelő á|ta| a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvál|alat saját
fele|ősségére ellenőrizte, az azokban fogla|t tényeket, előírásokat ismeri. Vá||alkozó a 3.2 pont
szerinti árat ezen iníormációk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára a|apozva és az
építésihelyszín ismeretében á||apította meg, Válla|kozó a Létesítményíunkciójának, cé|jainak
megíelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, l. osztályú minőségi
követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges
kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

2,4
2,5
2,6

Vállalkozó köteles - legkésóbb a szeződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szeződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő áltaI az eljárást megindító
feIhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

A Szezódés

teljesítéséreés az alvállalkozók bevonására a Kbt. 128. § rendelkezései az
irányadók. Megrendelő vagy a nevében eljáró szemé|y (szervezet) a szeződés teljesítése
során az építésinapló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésbena Kbt. 128. § (2)(3) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelő aIvállaIkozó vesz részt.
Vállalkozó az alvá|lalkozóval kötött szeződésben az alválla|kozó teljesítésénekelmaradásáva|
vagy hibás teljesitésévelkapcsolatos igényeinek biztosítékakéntlegfeljebb a szeződés szerinti,
általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számitott ellenszolgáltatás tiz-tiz százalékát
elérő biztositékot köthet ki.
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2.7

A Megrendelő köteles a Szeződés szerinti flzetési és egyéb kötelezettségeit te|jesíteni, ennek
keretében az 1,2 ponl szerinti közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó valamennyi hazai
társfinanszírozási fonás szabá|yszerű igénybevéte|éhezszükséges intézkedésekethatáridőben
megtenni. A Vál|alkozó tudomásu| veszi, hogy számláinak kibocsátása, i||, a Szeződés szerinti
adatszo|gáltatásai során köte|es megíe|elni a közösségi támogatás ill, a kapcsolódó hazai

társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciá|is közösségi
szabályoknak.
3. Ellenszolqáltatás

és hazai

összeqe és fizetési feltételek

3.1 A Szeződés egyösszegű (áta|ányáras) típusú.A Szeződés Elíogadott Végösszege:121,730.766,-

foíint, azaz

százhuszonegymillió-hétszázharmincezer-hétszázhatvanhat

forint,

amelyből

tartalékkeretnek minősül 5,796,703,- forint, azaz ötmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázhárom
,l3.5
forint, ameIy az Általános feltéte|ek
AlcikkeIye, valamint a jeIen Szeződés mellékletét képező
utmutató a váftoztatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és a szenődés módosításához
című dokumentumra figyelemmeI használható fel,

3,2

A

Szeződéses

Ár

115.934.063,- forint,

azaz

száztizenötmillió-kilencszázharmincnégyezer-

hatvanhárom forint, amelynek alap)aaz Egyösszegű Ajánlati Ár, és ame|y a
Végösszegének tartalékkeret né|kü|i része,

3.3

Szeződés E|íogadott

A Szeződés Elfogadott Végösszegére és a Szeződéses Ána esó mindenkori ÁFA a hatályos
jogi szabályoknak megfelelően íizetendó, A támogatás szempontjából elszámolható költség
mértékéiga Szeződés E|fogadott Végösszegének és a Szeződéses Árnak 83,04'1196 %-a
EU és kö|tségvetési támogatásból, valamint 16,958804 %-a önrészből kerül finanszírozásra.
Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A
Vá||alkozónak az elszámolható és a nem elszámolható kö|tségeket külön-kü|ön ke||
leszámláznia,

3,4
3.5

A Vál|alkozó a Szeződéses Ár fejében teljes körűen vá|lalkozik a Létesítményrendeltetésszerű
megvalósitására, valamint az egyéb szezódéses kötelezettségek teljesítésére.A Vál|alkozó
tudomásu| veszi, hogy a Szeződés Ár a Vá||alkozó szeződéses kötelezettségeihe z taftoző
összes költséget tarlalmazza, függetlenüI azok jeIlegétől.

A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti e||enértékre eső elszámolható költségnek, az általa az Ajánlati
Nyilatkozat Függe|ékében megjelö|t 30%-ának megfelelő, 34.7B0.219,- íorint, azaz ötmil|ióhétszázki|encvenhatezer-hétszázhárom forint előlegre jogosu|t, az e|őleg összegével azonos
összegű előIegbiztosíték e|lenében azzal, hogy Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról 368/2011. (Xll 31 )Korm. rende|et 77. § (1a) bekezdése értelmébena
megkötött szeződés elszámolható összegének 10%-a ereléig mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhaszná|ásának rendjérő| szóló 412011. (1.2B,\
Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján kell teljesíteni. A 3,2 pont szeíinti ellenérték
változása a szeződés teljesítésesorán az előleg összegét nem érinti. Az elő|eg igényléséhez
előlegbekérő levél is szükséges, A biztosítékot a Válla|kozó az előleg - külön előlegbekérő
okiratban történő - igénylésévelköteles közvet|enül a KEOP Közreműködő Szervezet részére
benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítésemellett. E|őleg kizárólag a Nemzeti Fejlesztési
Ugynökség (NFU) által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték
ellenében folyósitható. A Válla|kozó köteles a folyósított szá||ítói e|őlegről számlát kiállítani és

W -//

azt a Megrendelő részéremegküldeni. A Megrendelő köte|es a Vá||alkozó által megkü|dött
e|őleg-számlát annak beérkezésétkövető 5 napon belü| záradékolni és annak hiteles másolati
példányát a KEOP Közreműködö
Szervezet részéreidőközi kifizetési igényléskeretében
megkü|deni.

3.6

e|őleg kifizetése a 306/2011, (Xl1.23.) Korm. rendelet,12.§ (1) bekezdése szerinti
határidőben történik. Az előleggel va|ó elszámolás akként történik, hogy a részteljesítéseket
követően benyújtott részszám|ák értékéneklegfe|jebb 25%-a kerül levonásra az előleg teljes
összegének erejéig.

Az

3.7 A

teljesítéssorán részszámla teljesítésarányosan, az ellenőzött kivite|ezési munka
a Fizetési Utemterv szerint, de legfeljebb havonkénti

e|őrehaladásáva| összhangban,
esedékességgeInyújtható be.

3,8

A Vállalkozó szeződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt
teljesítésalapján a 30612011. (X|l. 23,) Korm, rendelet 14, § -ában foglalt eltérésekkel a Kbt,
130.§-ában, íouábbáa412011, (1.28,) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCll. törvény 36/A. §-ban
és a 2011, évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a mindenkor hatályos Támogatási
Szeződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a Különös Szeződéses
feltételek 1 4.7. Alcikkelyére,

3,9

Vál|alkozó vállalja, hogy nem íizet, illetve számol e| a szeződés teljesítésévelösszefüggésben
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vá||alkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak, A szeződés teljesitésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
ügyletekró| a Megrendelőt haladéktalanul értesíti,

'125,

§ (5) bekezdés szerinti

Megrende|ő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján köteles a szeződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szeződéssel érintett feladata
e||átásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem fe|el meg az 56. § ('1) bekezdés k) pontjában meghatározott

feltételeknek"
b) a Válla|kozó közvetetten vagy közvetlenül

25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely o|yan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

íeltételeknek.

A Kbt,

125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szeződés megszűnése
előtt már tel.iesített szolgáltatás szeződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosuIt.

4,

A meqvalósítás idótartama, teliesítés határideie

4,1
4.2

A

Vállalkozó

a

Létesitményszeződésszerű megvalósítását

az Á|talános Feltételek 8,1

Alcikkelye szerint megállapítoti Kezdési ldőponttól számított 549 napon belül köteles teljesíteni.
A Végleges Létesítményműszaki átadás-átvételének lezárására vonatkozó határidő késedelme
esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,1 %-nak megfe|elő összegű késedelmi
kötbér fizetéséreköteles, A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték 5 %-a,

4,3

A Vállalkozó a jelen Szeződéses Megállapodás

alapján a szeíződéskötéssel egyidejűleg a
Létesítménysikeres műszaki átadás-átvéte|i eljárásának lezárásáig köteles a 3.2 pont szerinti
ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű teljesitési biztosítékot nyújtani a Megrende|őnek. A
biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számldjára történó befizetéssel vagy
biztosítási szeződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy
bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján.

5. A

vállalkozó által nvúitott íótállás (Hiba kiiavítási kötelezettséq) és szavatossáq

5.1
5.1

5.2

A Vállalkozó egységes jótál|ási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított 24 hónap
Vá||alkozó jótáll a Szeződésben foglalt kötelezettségeinek szeződésszerű te|jesítéséért,
továbbá az alka|mazott mego|dások, eljárások alkalmasságáért és minőségéértfüggetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.
A Vá||alkozó a jelen Szeződéses Megá|lapodás alapján a Létesítménysikeres múszaki átadásátvételi eljárásának |ezárásáig köte|es a 3,2 pont szerinti ellenérték2 o/o-ának megíelelő

összegű jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek, A biztosítékszo|gáltatásának
kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztositási szeződés
alapján, készíJzető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia
benyújtásáva| |ehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján, A 3.2 pont szerinti ellenérték
változása a szeződés te|jesítésesorán a jótállási biztosítékösszegét nem érinti. A
biztosítéknak a,jótállási idő előre becsü|t lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia.

5.3

Vállalkozót a jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettségvállalás terheIi, különös tekintettel
az a|ábbi jogszabá|yokra: a 11/1985 (V|.22.) ÉVM-|p[/-KI/-MÉM-BKM együttes rendelet és a
12l19BB, (Xl|,27,) EV|M-lpM-KM-MEM-KVM együttes rendelet.

6. Eqvéb rendelkezések

6.1
6.2

6,3.

6,4

A Szeződés és a felek közötti

kommunikáció nyelve a magyar.

magyar jog az irányadó. A Szeződésból származó jogvitákat a felek a Különös feltételekkel módosított - A|ta|ános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint
egyszemé|yes Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik.

A Szeződésre a

A Szeződést a Felek csak a Kbt. 132. § -ának megfelelóen módosíthatják.
A jelen Szeződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégitően szabályozott kérdésekre
vonatkozóan a Szeződéses Megállapodás elválaszthatatlan részétképezó az alábbiakban
mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szeződéses Megállapodással együtt a
Szeződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti
ellentmondás esetén a sonendben előbb álló dokumentum rende|kezései megelőzik a sorban
később ál|ó dokumentum rendelkezéseit.

6.3.,1 Az

6,3.2
6,3,3
6,3,4

Aján|ati Nyilatkozat és Függeléke

Kiegészítő tájékoztatás
Dokumentáció 1. 2. sz. módosítása

Különösfeltételek

?*4

6.3.5 FlDlC

Általános Feltételek (Építésimunkák szerződéses feltetetei a Megrendető által
megtervezett nagas- és mélyépítésimunkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás)

6,3,6
6.3.7
6,3.8
6.3,9

Műszakielőírások
Tervrajzok

Egyösszegű Ajánlati Ár
Felolvasó|ap

6.3.10 Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkrőI

6,5
6.6,
6,7,

a

Változtatások, Vállalkozói követelések keze|éséhez és a Szeződés
módosításához

6,3,11 Útmutató

A je|en Szeződéses l/egá|lapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5 pont
szerinti FlDlC feltételek kifejezéseive|.
A Kbt, 125, § (7) bekezdése alapján a külfö|di adóilletóségű nyertes ajánlattevő köteles a
szeződéshez arra vonatkozó meghatalmazásl csatolni, hogy az iIletősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenü| beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele né|kül.
A Kbt, 124. § (2) bekezdése alapján a szeződés e|választhatatlan részétképezi a Vállalkozó
által a Preambulum 1.1. pontjában megjelö|t közbeszezési eljárás során benyújtott aján|atában
kidolgozott fenntarthatósági terv.

Fentiek bizonyságául a szeződó felek ezennel aláírják jelen Szeződéses |VegáIlapodást, A
Szeződéses Megállapodás hat (6), egymással mindenben megegyező péIdányban kerül aláírásra,
amely példányok közül négy (4) a Megrendelőt kettó (2) a Vállalkozót il|eti meg.
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