
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül 
megkötésre. 

1. Szerződő felek 
A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: 

Megrendelő: 
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Székhely: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 
adószám: 15308421-2-18 KSH azonosító: 
15308421 8411 31218 képviseli: Nádor István, 
igazgató 

Vállalkozó: 
Név: COLAS-Hungária Zrt. 
Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. 
adószám: 14811573-2-44 
képviseli: Sebestény Péter autópálya igazgató és Pap Kornél útépítési igazgató 
bankszámlaszám: 12001008-00196316-00100001 

2. A vállalkozás tárgya 
2.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 2011. évi 

CVIII. törvény (a közbeszerzésekről) Harmadik Rész nemzeti eljárásrend szerint a 
Szentgotthárdi duzzasztómű átépítésének kivitelezési munkáira. A nyertes ajánlattevő a 
Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek szerződést kötnek a jelen Szerződés és a 
hozzá kapcsolódó mellékletek feltételei szerint. 

2.2. A Vállalkozó vállalja a Szentgotthárdi duzzasztómű átépítésének kivitelezési 
munkáinak elvégzését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervek, engedélyek, 
közbeszerzési műszaki leírás, és közbeszerzési eljárásban megjelent hirdetmény, átadott 
dokumentációk, valamint kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok szerint, a 
Megrendelő által a kivitelezés során az építési naplóban, vagy egyéb módon adott 
utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott független műszaki ellenőr 
utasításait a Megrendelő utasításaként kell elfogadni. 

2.3. Az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési 
tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás, az engedélyek és a 
tervdokumentációk tartalmazzák. 

2.4.A kivitelezési dokumentációt a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a 
közbeszerzési dokumentáció részeként teljes egészében a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta. 

 

 



3. Vállalkozói díj 
3.1. A vállalkozói díj összege: 253.746.000.-Ft 

ÁFA (27%): 68.511.420.-Ft 
A vállalkozói díj összesen:      322.257.420.-Ft 
azaz háromszázhuszonkettőiriillió-kettőszázötvenhétezer-négyszázhúsz forint. 

3.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik, azt a 
TF/ATHU/L00023/01 számú társfinanszírozási támogatási szerződés biztosítja 
közösségi támogatás és kormányzati társfinanszírozás (támogatás) keretében. A 
Megrendelő bankszámlaszámai: MÁK 10047004-01712034-00000000, 

10047004-01712034-30005008 

4. Teljesítési határidő 
4.1.A teljesítési határidő: 2013. március 14. 

Építési munkaterület tervezett átadása: 2012. április 17. 
Építési napló megnyitásának tervezett időpontja: 2012. április 17. 
Tervezett kezdés: 2012. április 17. 
Részteljesítési   határidő (k):    az   ajánlatban   meghatározott   műszaki   és   pénzügyi 
ütemterveknek  megfelelően.  A műszaki  és pénzügyi ütemtervek jelen szerződés 
mellékletét képezik. 

4.2. A Vállalkozó jogosult az előzetes teljesítésre. 

4.3. Az esetleges pótmunkák, illetve többletmunkák a teljesítési határidő módosítását 
vonhatják maguk után, melyet a felek a pótmunka, illetve többletmunka 
megrendelésekor vagy rögzítésekor, írásban állapítanak meg. A Felek tudomással bírnak 
arról, hogy a teljesítési határidő módosítására a Kbt. rendelkezéseit is figyelembe véve 
kerülhet sor. 

5. Képviselet 
5.1. A Megrendelő független műszaki ellenőre: 

neve: Kovács Jenő 
címe: 9700 Szombathely, Bartók krt. 12. 
telefon: 06-94/788-827 

5.2. A Megrendelő kapcsolattartója: 
neve: Kovács Imre NYUDUVIZIG 
címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty u.2. 
telefon: 06/94-521-280 

5.3. A Vállalkozó helyszíni megbízottja: 
neve: Makrai Roland 
címe: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. 
telefon: +36-1-883-1180 

6. Műszaki átadás-átvétel 
6.1. A szerződésben foglalt munka átadás-átvétele a Vállalkozó írásban rögzített készre 

jelentése alapján történik. 

 

 



6.2. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül a teljesítést 
ellenőrzi, és arról teljesítés-igazolást állít ki, a Kbt. 130. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 

7. Pénzügyi elszámolás 
7.1. A teljesítés során két havonta nyílik lehetőség rész-számla benyújtására, azaz 2012. 

május, július, szeptember, november hónapok utolsó munkanapján, valamint 2013. 
január hónap utolsó munkanapján. A végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás 
átvételt követően kerülhet sor. 
A számlák benyújtásának feltétele a Megrendelő megbízottja (mérnök) által történő 
teljesítés igazolás. 

7.2. A számlák kifizetésének feltétele a független műszaki ellenőr teljesítés-igazolása, 
valamint a szerződés számának feltüntetése a számlákon. 

7.3. A független műszaki ellenőr által előzetesen igazolt, benyújtott számlák a Kbt. 130. § 
(1) - (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII.23.) kormányrendeletben 
foglaltaknak és az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek 
kiegyenlítésre. 

7.4. Az elszámolás során Felek a jelen szerződés mellékletét képező, Vállalkozó által 
beárazott költségvetési dokumentációra tekintettel járnak el. 

7.5. Az Ajánlatkérő 100%-os támogatásban részesül, amely az ÁFA mértékét is tartalmazza, 
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő AFA-Ievonásra nem jogosult. Jelen szerződés 
teljesítése során fordított adózás alkalmazására kerül sor. 

7.6. A Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
(ajánlatkérő) számára a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti. A Megrendelő 
(ajánlatkérőként szerződő fél) jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
- a Vállalkozóban (nyertes ajánlattevőben) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot 
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
- a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

7.7. A külföldi adó illetőségű Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

 

 



adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra (nyertes ajánlattevőre) vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

8. Jótállási idő 
8.1.Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 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. 

8.2. A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkára az ajánlatának megfelelően 36 hónap 
teljes körű jótállást vállal. 

9. Szerződésszegés 
A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapodnak meg: 

9.1. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 

9.2. A Vállalkozó felelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít. 

9.3. Ha a Megrendelő a 7.3. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével 
késedelembe esik, úgy a Ptk. 3 01/A. §-ban foglaltaknak megfelelően, késedelmi kamat 
fizetésére köteles. 

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
10.1. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújtani Megrendelő részére, arra az esetre, ha a 
szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy 
megkezdi, de nem fejezi be. Jelen szerződés Megrendelő általi aláírásának feltétele a 
biztosíték rendelkezésére bocsátása. Megrendelő a szerződés aláírásával elfogadja a 
biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó dokumentumot, és azt Felek jelen 
szerződéshez csatolják. (2. számú melléklet) 

10.2. Ha a vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg 
sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be a teljesítési biztosíték terhére a Megrendelő 
jogosult lehívást eszközölni. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. 

 

10.3. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a, azaz 12.687.300.-Ft 

10.4. A teljesítési biztosítéknak az átadás-átvétel befejezésének napjáig kell fenn állni, a 
lejáraton túli 10 napos lehívhatósággal. 

10.5. A Vállalkozó a nettó vállalkozói díj összege 5 %-ának megfelelő összegű, a szerződés 
hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási biztosítékot köteles nyújtani arra az esetre, ha a 
jótállás ideje alatt a jótállási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti. A 
biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumot köteles a Vállalkozó a 
Megrendelő részére legkésőbb a jótállási kötelezettségének kezdetekor, az átadásátvételi 
eljárás befejezésének napján átadni. Ezen kötelezettség nem teljesítése 
szerződésszegésnek minősül, mely alapján Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot 
teljes mértékben lehívni. 

 

 



10.6. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt nem, vagy nem megfelelően jár el, 
úgy a jótállási biztosíték terhére a Megrendelő jogosult lehívást eszközölni. A lehívás 
lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. 

10.7. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő végéig kell érvényben lennie. 

10.8. A jótállási biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a, azaz 12.687.300.- Ft 

10.9. A Vállalkozó köteles megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni a 306/2011. 
(XII.23.) Korra rendelet 9. §-a alapján. A felelősségbiztosítás legalább 100 millió forint 
teljes kárértékre vonatkozzon és terjedjen ki a megvalósításban részt vevő alvállalkozók 
tevékenységére is. A felelősségbiztosítást Vállalkozó köteles a szerződés aláírásakor a 
Megrendelőnek bemutatni, a kötvény és a biztosítási szerződést, valamint az általános 
szerződéses feltételeket másolatban átadni (3. számú melléklet). Ezen kötelezettség 
teljesítése a szerződés Megrendelő által történő aláírásának feltétele. 

 

10.10. A Vállalkozó köteles a véghatáridőre vonatkozó késedelmes teljesítés esetére 
késedelmi kötbért fizetni Megrendelő részére. 

10.11. Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, 
amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból 
szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a 
megoldásra. 

10.12. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó 
köteles a késedelmi kötbérről Megrendelő által kiállított számlát a fizetési határidőn 
belül kiegyenlíteni. A késedelmi kötbér kifizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő 
egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. Ha Vállalkozó a késedelmi kötbért határidőre 
nem fizeti meg, vagy a teljesítésre vállalt póthatáridőre sem teljesít, akkor Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a teljesítési biztosítékot lehívni. 

10.13. A késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,3 %-a naponta, de 
maximum a nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

10.14. A teljesítési és jótállási biztosítékokból az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke 
a Megrendelő és a független műszaki ellenőr mérlegelési jogköre, azzal, hogy a lehívás 
mértéke nem lehet magasabb, mint az okozott vagyoni és nem vagyoni kár összesen. 

10.15. A Megrendelő a teljesítési és a jótállási biztosítékkal, valamint a késedelmi 
kötbérrel nem fedezett igazolt kárának megtérítését is követelheti. 

11. Egyéb megállapodások 

11.1. A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért tájékoztatási, 
figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az 
általa szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik. 

11.2. A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. A szerződés teljesítésében az ajánlatban 
megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan 
alvállalkozó és szakember, aki a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság 

 

 



igazolásában.   Csak   a  Megrendelő   hozzájárulásával  és   a  közbeszerzési  törvény 
előírásainak betartásával vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó. 

11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi események - amelyek mindkét fél 
érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak 
kiküszöbölni - a vis maior körébe tartoznak: 
o   a Rába közép vízhozamát (KÖQ=8,4 m3/sec)   25 %-kal meghaladó   vízhozam 
levonulása, ami 10,4 m /sec vízhozamnak felel meg, és tartóssága meghaladja a 4 napot, 
o   amikor a Rába vízhozama meghaladja a Q=150 m3/sec vízhozam nagyságot, a vizek 
a hullámtéren folynak le, Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent 
meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja a szerződéses kötelezettségeit. 

11.4. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő 
felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, 
amennyiben nem sikerül egyezségre jutniuk. 

11.5.A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami 
Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a 
rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

11.6. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, körülményeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a szerződéses árat ezen 
információk figyelembe vételével, és az építési helyszín ismeretében, I. osztályú 
minőségi megvalósítás alapján állapította meg. 

11.7.A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 

11.8.Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 
tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a 
Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól az 
előírások, illetve feltételek megszegése esetén. 

11.9.A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró 
anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények 
műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a 
műszaki rész/átadások indításáig. 

11.10. A munkálatok csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok 
megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg. 

11.11. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a vállalkozó a 
felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 
alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 

 

 



11.12. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 
szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 
meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a független műszaki ellenőr 
utasításait is el kell fogadnia. 

11.13. A Megrendelő nem felelős a Vállalkozó munkaterületének esetleges 
önzetlenségéből adódó káraiért. 

11.14. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes 
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni és azokat 
megszerezni. Az engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb 
költségek a Vállalkozót terhelik. 

11.15. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból, esetleg a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült okból a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik, ezért a Vállalkozó egészben felelősséggel tartozik. 

11.16. A Vállalkozó a helyszínen köteles építési naplót tartani. Minden fontos adatot, 
amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési naplóba. 

11.17. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő elszállítása (elszállíttatása) a Vállalkozó feladata és felelőssége. 

11.18. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, és mindkét félnek erre 
feljogosított képviselője aláírásával kerülhet sor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon. 

11.19. Jelen szerződés hatályosulásának feltétele a Megrendelő gazdasági igazgató-
helyettesének ellenjegyzése. 

11.20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. A szerződés 8 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány 
Vállalkozót, 6 példány pedig Megrendelőt illeti. 

 

  

 


