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1. Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: +36-27/510-107
E-mail: info@vacholding.hu
2.

A versenyeztetési eljárás fajtája:

Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII.
közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy
az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók
rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu
honlapokon.
4.

A beszerzés tárgya és részletes leírása:

Tárgya: „Kőszórásos utak javítása Vác területén”.
A Váci Városfejlesztő Kft. által megadott kőszórásos utak javítása, az 1.sz. mellékletben
összefoglalt, utcák, mennyiségek, anyagok és technológiai
leírás figyelembevételével.
A kijelölt útszakaszok űrszelvényezését, a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai végzik el a
munkálatok megkezdése előtt.
5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési
eljárást lefolytatják:

Vállalkozási keretszerződés. A pályázati felhívás része a szerződéstervezet, melyre vonatkozó
módosítási javaslatot Pályázó az ajánlattételi határidőig (legkésőbb ajánlatával együttesen
benyújtva) jelezhet.
6.

A szerződés időtartama, teljesítés határideje:

Szerződés időtartama: határozott idejű. Felek a szállítási keretszerződést a szerződés aláírását
követő 12 hónapra kötik.
7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Pályáztató előleget nem biztosít.
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Pályázó az ellenszolgáltatás összegéről az aláírt szállítólevéllel igazolt szállítást követően jogosult
számlát kiállítani.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 30 napon belül.
Pályáztató a Ptk. (6:155. §) szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles fizetési késedelme
esetén.
A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést Pályáztató saját forrásból biztosítja.
8.

A pályázótól kért számszerűsíthető adatok:

A pályázó töltse ki a pályázati lapot (1. sz. melléklet)
A pályázó úgy adja meg a havi díjra vonatkozó nettó árat, hogy az tartalmazza a pályázati felhívás
4. pontjában megjelölt feladatokat
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Kőszórásos utak javítása Vác területén 2021. évben
Meglévő bazalt kőszórt út
felújítás

Utca neve

Patakvölgyi
utca
2. Jégvirág út
3. Tópart utca
1.

anyag:

10-től max. 32 mm, pormentes bazalt kő
10-15 cm

Felület

m2

tükör
készítés
gépi
erővel

100x4m

400

szükséges

szükséges

400

szükséges

2160
1950
4
Összesen:
510

szükséges
szükséges

szükséges
szükséges

2160
1950

szükséges
szükséges

720x3m
650x3m

5 cm
Nettó
Nettó
zúzottkő zúzottkő Egységár Egységár
átmozgatása
ágyazat hengerlés Munkadíj Anyag
+
(m2)
(Ft/m2) (Ft/m2)
hengerelés

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag összesen
(Ft+áfa)

Össz. Nettó
ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó
ktg.:

4

Teljes
nettó
költség
(Ft)

Bazalt kőszórt út
kialakítása

anyag:

10-től max. 32 mm, pormentes bazalt kő

- teljes felület

4.

Utca neve

Felület

m2

tükör
készítés
gépi
erővel

Szabja utca
(mély út
szakasz)

550x3m

1650

szükséges

Összesen:

1 650

10-15 cm
5 cm
átmozgatása zúzottkő zúzottkő
+
ágyazat hengerlés
hengerelés
(m2)
szükséges

1650

Nettó
Egységár
Munkadíj
(Ft/m2)

Nettó
Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag összesen
(Ft+áfa)

szükséges
Össz. Nettó ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó ktg.:
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Teljes nettó
költség
(Ft)

anyag: 0-63 vagy 0-70 mészkő

Előkészítő munka

Utca neve

Felület

m2

mélység
(cm)

4. Szabja utca

250x3m

750

20

feladat

1.

tető szelvény
megszüntetése

2. úttükör kialakítása

3.

pályaszerkezet
kialakítása

félreállási lehetőség
4. kialakítása
(1 helyszín)

Nettó
Nettó
Egységár Egységár
Munkadíj Anyag
(Ft/m2) (Ft/m2)

feladat leírás
a kialakult bakhátak megszüntetése (természetes
kőréteg,
mixer beton előfordulhat!)
a "kiszoruló" anyagot el kell szállítani a megrendelő
által kijelölt
helyszínre (Vác közig. határain belül)
mintegy 3 m szélességben az "útalap"
tereprendezése, előkészítése
természetes kőréteg, mixer beton előfordulhat!
mintegy 3 m szélességben az "útalap" kiegyenlítése,
kialakítása
szükség szerinti feltöltő, tömörített kőágyazat
kalakítása
felhasznált anyag: 0/63 vagy 0/70 mészkő
előre egyeztetett, kijelölt helyszín
a pályaszerkezettel megegyező kialakítás
tervezett felület cca. 20 m2
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Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag
összesen
(Ft+áfa)

Össz. Nettó
ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó
ktg.:

Teljes
nettó
költség
(Ft)

Amennyiben a táblázat nem teljeskörűen kerül kitöltésre (hiányzik az ár) az a pályázat
eredménytelenségét vonja maga után. Az árazandó tétellista aláírva kerüljön befűzésre az
eredeti ajánlatba és szerkeszthető (excel) formátumban szerepeljen a CD/pendrive-n is
az aláírt és szkennelt ajánlat mellett. Amennyiben a két dokumentum között eltérés van,
az eredeti aláírt példány az irányadó.
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9.

Alkalmassági kritériumok, kizáró okok:

Az eljárásban az lehet pályázó, alvállalkozó, aki(nek):
9.1. Gazdasági alkalmasság:
a) A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a Nemzeti Adó és
Vámhivatal felé adótartozással nem rendelkezik.
b) A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a társaság cégjegyzékbe
bejegyzett székhelye szerint illetékes Önkormányzat felé adó-és köztartozása
nincs.
c) A pályázó, legalább 5 éve működő bejegyzett cég legyen. Pályázó csatolja a
cégkivonatot igazoló dokumentumot.
d) Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn (2. sz. melléklet)
9.2. Pénzügyi alkalmasság:
a) A pályázó a beszerzés tárgyából (építési anyagok, eszközök szállítás) származó
árbevétele az elmúlt 48 hónapban összességében elérte a 80.000.000,- Ft-ot.
9.3. Műszaki alkalmasság:
a) A Pályázó rendelkezzen minimum 15 km kő-szórt út építésében szakmai
gyakorlattal. A kivitelezéshez Pályázó rendelkezzen saját tulajdonú
eszközökkel (szállító jármű, kotró-rakodógép, henger)
b) Pályázó társaság alvállalkozót nem vonhat be.
9.4. A megkövetelt igazolási mód:
- Nemzeti Adó és Vámhatóság által kiállított nullás igazolás, vagy KOMA igazolás
- az illetékes Önkormányzat által kiadott adós-és köztartozásmentes igazolás
- pályázó társaság elmúlt 48 hónap üzleti évéről készített mérlegbeszámoló
- összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
- az elmúlt 48 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával egyező tevékenységből származó
árbevétel bemutatása (szerződés tárgya, a teljesítés időtartama, a szerződő partner neve,
annak elérhetősége, a szerződés nettó összege) 3. sz. melléklet
- szakmai rövid cégismertető, bemutatás a pályázat tárgyával egyező tevékenységi körben
végzett munkálatokról
10. Pályázati határidő:
2021. május 17. 11:00 óra.
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.
11. A pályázat benyújtásának címe:
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Beszerzési részleg
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12. A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak:
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
2021. május 17. 11:00 óra.
Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői (cégjegyzésre jogosultak vagy
meghatalmazással rendelkezők).
13. Kiegészítő tájékoztatás:
1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a
pályázati határidő lejártának napját megelőző 3. munkanapon 10:00 óráig
info@vacholding.hu e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott formában.
2. A kérdések 2 munkanapon belül, de legkésőbb a pályázati határidő lejártának napját megelőző
munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt kérdések a kérdező felfedése
nélkül kerülnek közzétételre a www.vac.hu és a www.vacholding.hu honlapokon. A
kiegészítő tájékoztatások figyelemmel kísérése Pályázó felelőssége.
4. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és időpontig
fogadja a Pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott kérdéseket nem
köteles a Pályáztató megválaszolni.
14. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap, a pályázatok bontásától számítva.
15. Az eredmény közlésének módja:
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés.
16. Egyéb információk:
1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban korábban
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás során
pályázó ajánlati árát nem módosíthatja.
2. Formai előírások:
• a pályázatot Pályázóknak a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania: a
pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre
jogosultnak alá kell írni) továbbá 1 db az aláírt példányról készített szkennelt példányt
kell mellékelni elektronikus eszközön (pl. CD, pendrive).
• a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak;
• a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Építési anyagok és eszközök beszerzése és szállítása”,
valamint: „Csak a versenyeztetési eljárás során, 2021. május. 07. 11:00 órakor bontható
fel!” megjelölést kérjük feltüntetni! Az e jelölések nélküli borítékok felbontásából eredő
kockázat Pályázót terheli.
• A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy
9

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pályázataikat lehetőség szerint 9:00-15:00 óra között adják le, a pályázati határidő
lejártának napján 8:00-10:00 óráig!) A postán feladott pályázatokat a Pályáztató csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő
lejártát megelőzően sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli.
A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia (1.sz. melléklet).
Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül
eredménytelennek
nyilváníthatja.
Részajánlattétel
esetén
bármelyik
részt
eredménytelennek nyilváníthatja.
A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a
legkedvezőbb árat benyújtó Pályázóval szerződést kötni.
A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát.
Amennyiben Pályáztató a felhívást módosítja, azt közzéteszi a www.vac.hu és a
www.vacholding.hu honlapokon. A módosítások figyelemmel kísérése Pályázó
felelőssége.
Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül.
Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a
Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§
előírásai.

17. Pályázati felhívás közzétételének napja:
2021. 05. 03.
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet
Pályázati lap
„Kőszórásos utak javítása”

Pályázó neve: ………………………………………………………………..
székhelye: …………………………………………………………
levelezési címe: ……………………………………………………
adószáma: …………………………………………………………
kapcsolattartó neve: ……………………………………………….
telefonszáma: ………………………… …………………………..
e-mail címe: ………………………………………………………...

1

Kőszórásos utak javítása Vác területén 2021. évben
Meglévő bazalt kőszórt út
felújítás

anyag:
tükör
készítés
gépi
erővel

10-től max. 32 mm, pormentes bazalt kő
10-15 cm

5 cm
Nettó
zúzottkő zúzottkő Egységár
Utca neve
Felület
m2
átmozgatása
ágyazat hengerlés Munkadíj
+
(m2)
(Ft/m2)
hengerelés
1. Patakvölgyi utca 100x4m 400 szükséges szükséges
400
szükséges
2. Jégvirág út
720x3m 2160 szükséges szükséges
2160 szükséges
3. Tópart utca
650x3m 1950 szükséges szükséges
1950 szükséges
4
Összesen:
510

Nettó
Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag összesen
(Ft+áfa)

Össz. Nettó ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó
ktg.:

Az ajánlati árat a kiadott Árazandó tétellista beárazásával kell alátámasztani. Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!

…………………., 2021. ………… ……

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult)
2

Teljes
nettó
költség
(Ft)

Bazalt kőszórt út
kialakítása

anyag:

10-től max. 32 mm, pormentes bazalt kő

- teljes felület

4.

Utca neve

Felület

m2

tükör
készítés
gépi
erővel

Szabja utca
(mély út
szakasz)

550x3m

1650

szükséges

Összesen:

1 650

10-15 cm
5 cm
átmozgatása zúzottkő zúzottkő
+
ágyazat hengerlés
hengerelés
(m2)
szükséges

1650

Nettó
Egységár
Munkadíj
(Ft/m2)

Nettó
Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag összesen
(Ft+áfa)

szükséges
Össz. Nettó ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó ktg.:

Az ajánlati árat a kiadott Árazandó tétellista beárazásával kell alátámasztani. Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!

…………………., 2021. ………… ……

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult)

1

Teljes nettó
költség
(Ft)

Előkészítő munka

Utca neve

4.

Szabja utca

anyag:

Felület

m2

mélység
(cm)

250x3m

750

20

0-63 vagy 0-70 mészkő
Nettó Egységár
Munkadíj (Ft/m2)

Nettó Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag
összesen
(Ft+áfa)

Teljes nettó
költség
(Ft)

Össz. Nettó
ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó
ktg.:
Feladat

1. tető szelvény megszüntetése

Feladat leírás
a kialakult bakhátak megszüntetése (természetes kőréteg,
mixer beton előfordulhat!)
a "kiszoruló" anyagot el kell szállítani a megrendelő által kijelölt
helyszínre (Vác közig. határain belül)

2. úttükör kialakítása

mintegy 3 m szélességben az "útalap" tereprendezése, előkészítése
természetes kőréteg, mixer beton előfordulhat!
mintegy 3 m szélességben az "útalap" kiegyenlítése, kialakítása

3. pályaszerkezet kialakítása

szükség szerinti feltöltő, tömörített kőágyazat kalakítása
felhasznált anyag: 0/63 vagy 0/70 mészkő
előre egyeztetett, kijelölt helyszín

4.

félreállási lehetőség kialakítása
(1 helyszín)

a pályaszerkezettel megegyező kialakítás
tervezett felület cca. 20 m2

Az ajánlati árat a kiadott Árazandó tétellista beárazásával kell alátámasztani. Érvényes ajánlattételhez az adott
rész minden sorát be kell árazni!
…………………., 2021. ………… ……

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult)
Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!
Az árazandó tétellista aláírva kerüljön befűzésre az eredeti ajánlatba és szerkeszthető (excel)
formátumban szerepeljen a CD-n is az aláírt és szkennelt ajánlat mellett. Amennyiben a két formátum
között eltérés van, az eredeti aláírt példány az irányadó.
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2. számú melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………… (Pályázó neve)

A Váci Városfejlesztő Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 34.) mint Ajánlatkérő által
kezdeményezett „Kőszórásos utak javítása Vác területén” tárgyú közbeszerzés eljárásban való
közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy:
-

az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn összeférhetetlenség,
funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem
akadályoz,
így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló
más közös érdekeim nincsenek.

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra
jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen
személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően – jogszabályban meghatározott
kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében,
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

………………………………………….
aláírás
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3.számú melléklet

Nyilatkozat a referenciáról …. rész
(minta)

A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat
végezte:
Szerződés tárgya

Teljesítés
időtartama

Teljesítés összege

Megrendelő
neve, címe

Kapcsolattartó
elérhetősége

……….. 2021. ……. ……….

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult)
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS tervezet
amely létrejött a
Váci Városfejlesztő Kft.
Székhely:

2600 Vác, Köztársaság út 34.

Cégjegyzékszám:

13-09-130719

Adószám:

14867361-2-13

Bankszámlaszáma:

11742094-20179386

Képviselője:

Dr. Varga Borbála ügyvezető

Telefonszáma:

06-27/510-107

(a továbbiakban: Megrendelő), mint megrendelő

és

a …………………………..
Székhely:

………………………………..

Cégjegyzékszám:

………………………………..

Adószám:

………………………………..

Bankszámlaszáma:

………………………………..

Képviselője:

……………………………….. ügyvezető

Telefonszáma:

………………………………..

e-mail címe:

………………………………..

(a továbbiakban: Vállalkozó), mint vállalkozó

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés):
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I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.) Megrendelő a Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig a Szerződés aláírásával
elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentumban tételesen és részletesen
meghatározottak szerint a „Kőszórásos utak javítása Vác területén” (továbbiakban: Feladat).

2.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Feladat szerződésszerű teljesítése esetén, a 2. számú
mellékletben
foglalt
árak
és
a
teljesítéssel
érintett
hónapban
összesített
………………………………..,-Ft+ÁFA azaz ………………..Forint plusz ÁFA összegű vállalkozói
díj illeti meg (a továbbiakban: Vállalkozói díj).
Felek jelen szerződés vonatkozásában nettó ……………….- Ft, azaz nettó ……………. forint
keretösszeget állapítanak meg. Felek a jelen szerződést a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12
hónap határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A
szerződés határozott idő lejárata előtt is megszűnik akkor, ha a keretösszeg kimerül.
3.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj magában foglalja a Feladat ellátásával kapcsolatosan
felmerülő összes költséget, díjat.
4.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése helyének felek a Megrendelő székhelyét tekintik,
5.) Felek rögzítik, hogy Vállalkozó abban az esetben teljesít szerződésszerűen, ha az
1.sz.mellékletben kijelölt útszakaszokon a munkálatokat elvégezte, és a teljesítési igazolást erről
kiállította (a továbbiakban: Szerződés teljesítése).
II. FIZETÉSI MÓD

1.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés teljesítése után a Megrendelő által kiállított
teljesítésigazolás (a továbbiakban: Teljesítésigazolás) alapján jogosult a számla benyújtására. Felek
rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséről a Szerződés teljesítését
(összesítő átadása) követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül köteles Vállalkozó részére
kiállítani és megküldeni a teljesítés igazolást. Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítést igazoló
dokumentumként a Megrendelő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás fogadható el.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő teljesítésigazolás kiállításával késedelembe esik
Vállalkozó akkor is jogosult a számlát kiállítani, ha a Szerződés teljesítését követő 5 munkanapon
belül Megrendelő, a teljesítéssel szemben kifogással nem él tekintettel arra, hogy ebben az esetben a
Felek a Szerződést, szerződésszerűen telkesítettnek tekintik.
Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés igazolására Szabó Kornél útkarbantartási
részlegvezető jogosult.
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2.) Számlázás: Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani a tárgyhónapban elvégzett munkáiról.
A Vállalkozó a tárgyhót követő hónap 8-ig kell, hogy a számlát kiállítsa. Felek rögzítik, hogy a
Vállalkozói díjat a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően a Vállalkozó által, a
teljesítésigazolás birtokában és alapján kiállított számlán feltüntetett 45 napos fizetési határidőn belül
köteles megfizetni akként, hogy a Vállalkozói díj összegét egyösszegben, magyar forintban átutalja a
Vállalkozó fent megjelölt számlájára.
3.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a számlán vevőként a következő megnevezést köteles
használni: Váci Városfejlesztő Kft., székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34., adószám: 148673612-13. A számla postai úton és/vagy elektronikusan is elküldhető a megrendelő címére: 2600 Vác,
Köztársaság út 34. vagy info@vacholding.hu
4.) Felek rögzítik, hogy a kiállításra kerülő számla mellékletét képezi:
a.
b.
c.

mindkét fél részéről aláírt, részletes teljesítés igazolás
megrendelő lap/email
munkalap / jegyzőkönyv
III. HATÁRIDŐK ÉS KAPCSOLATTARTÁS

1.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésére a Szerződés aláírását követő naptól
köteles akként, hogy a Megrendelő részéről telefonos vagy e-mailben történő megrendelést követő
48 órán belül köteles a munkálatokat megkezdeni
2.) A Vállalkozó oldaláról kapcsolattartó személyek:
• ………………………………..,
tel: ………………………………..,
e-mail: ………………………………...

Az Megrendelő oldaláról kapcsolattartó személyek:
• Szabó Kornél útkarbantartási részlegvezető,
tel: 06-30/951-5889
e-mail: szabo.kornel@vacholding.hu

3.) Felek megállapodnak, hogy a közöttük lévő kapcsolattartás szóban és írásban történhet,
azonban a szóban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő
nyilatkozatát a másik félhez haladéktalanul írásban is eljuttassa (legalább elektronikus levél útján).
Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a jogviszony megváltoztatására
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(szerződésmódosítás, megszüntetés esetei) vonatkozó nyilatkozatok kivételével az elektronikus
levelezést is írásbeli közlésnek fogadják el.
4.) Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés szerződésszerű teljesítése
szempontjából lényeges kérdésről haladéktalanul tájékoztatják egymást, illetve a Szerződés
teljesítése során egymással szorosan együttműködnek.

V. SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS

1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés az aláírás napjával lép hatályba és 12 hónapig tartó
határozott időre jön létre.
2.) Felek rögzítik, hogy a Szerződést annak teljesítését megelőzően közös megegyezéssel
megszüntethetik, amely esetben az elvégzett munka ellenértéke és költségei fejében Vállalkozót a
vállalkozói díj arányos része illeti meg.
3.) Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek és minden a
Szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.
4.) Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésének tekintik azt az esetet, amennyiben a Megrendelő
a Vállalkozói díj összegét szerződésszerű teljesítés esetén, határidőben nem fizeti meg; továbbá azt a
nem várt esetet, ha Vállalkozó a Feladatot nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben
rögzített határidőben. Felek rögzítik, hogy az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a
szerződésszegő félhez címzett egyoldalú jognyilatkozatával a Szerződést azonnali hatállyal jogosult
megszüntetni.
5.) Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Vételár megfizetésével késedelembe esik, úgy
Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a lejárt esedékes összeg után a késedelembe esés napjától a
kifizetés napjáig járó és a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján számított mértékű késedelmi kamatot
követelni, illetve köteles az Megrendelő Vállalkozó részére megfizetni.
6.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak felróható, nem vagy nem szerződés szerinti teljesítés esetén
a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a
szerződés nettó értéke. A kötbér mértéke késedelmes vagy hibás teljesítés esetén minden eltelt nap
után a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig számítva napi 0,5% de maximum
a nettó Vállalkozói díj 20%-a; a teljesítés meghiúsulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a.
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VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező Feladat ellátására jogosult és a szükséges
engedélyekkel, szakértelemmel, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
2.) Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem vehet igénybe alvállalkozót.
3.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása csak írásban érvényes.
4.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
5.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton
rendezni.
6.) Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi,
hogy ezen nyilatkozat tartalmában beálló változás esetén haladéktalanul köteles a Megrendelőt
tájékoztatni. Tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor, a szerződéstől eláll.
7.) Felek rögzítik, illetve a Szerződés aláírásával kijelentik, miszerint tudomással bírnak arról, hogy a
Szerződés tartalma közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül a 2011. évi CXII.
törvény [ Info tv. ] 3. § 5. és 6. pontja1 alapján, amire tekintettel az harmadik személy által megismerhető.
8.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés lent felsorolt mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
9.) Felek rögzítik, hogy a Szerződést közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 3 (három) eredeti példányban, amelyből az 1-2. számú
példányok a Megrendelőt, a 3. számú példány az Vállalkozót illeti meg.
10.) Jelen szerződés a Kbt. szakaszai értelmében mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól.
Vác, 2021. május
Info tv. 3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
1
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Mellékletek:
-

1. számú melléklet: műszaki tartalom
2. számú melléklet: vállalkozói díj számítása

………………………………………….

………………………………………….

…………Bt./Kft.

Váci Városfejlesztő Kft

Vállalkozó

Megrendelő

Képviseli: …………r

képviseli: dr. Varga Borbála ügyvezető

ügyvezető
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1. számú melléklet – műszaki tartalom (Feladat)

A Váci Városfejlesztő Kft. által megadott kőszórásos utak javítása, a 2.sz. mellékletben
összefoglalt, utcák, mennyiségek, anyagok és technológiai
leírás figyelembevételével.
A kijelölt útszakaszok űrszelvényezését, a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai végzik el a
munkálatok megkezdése előtt.
Feladat
1.

tető szelvény
megszüntetése

2. úttükör kialakítása

3. pályaszerkezet kialakítása
félreállási lehetőség
4. kialakítása
(1 helyszín)

Feladat leírás
a kialakult bakhátak megszüntetése (természetes kőréteg,
mixer beton előfordulhat!)
a "kiszoruló" anyagot el kell szállítani a megrendelő által kijelölt
helyszínre (Vác közig. határain belül)
mintegy 3 m szélességben az "útalap" tereprendezése,
előkészítése
természetes kőréteg, mixer beton előfordulhat!
mintegy 3 m szélességben az "útalap" kiegyenlítése, kialakítása
szükség szerinti feltöltő, tömörített kőágyazat kalakítása
felhasznált anyag: 0/63 vagy 0/70 mészkő
előre egyeztetett, kijelölt helyszín
a pályaszerkezettel megegyező kialakítás
tervezett felület cca. 20 m2

………………………………………….

………………………………………….

…………Bt.

Váci Városfejlesztő Kft

Vállalkozó

Megrendelő
képviseli: dr. Varga Borbála ügyvezető

Képviseli: …………
ügyvezető
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2. számú melléklet - vállalkozói díj számításának alapja

Kőszórásos utak javítása Vác területén 2021. évben
Meglévő bazalt kőszórt út
felújítás

Utca neve

1. Patakvölgyi utca
2. Jégvirág út
3. Tópart utca

Felület

anyag:

m2

100x4m 400
720x3m 2160
650x3m 1950
Összesen: 4 510

tükör
készítés
gépi
erővel

10-től max. 32 mm, pormentes bazalt kő
10-15 cm

5 cm
Nettó
zúzottkő zúzottkő Egységár
átmozgatása
ágyazat hengerlés Munkadíj
+
(m2)
(Ft/m2)
hengerelés
szükséges szükséges
400
szükséges
szükséges szükséges
2160 szükséges
szükséges szükséges
1950 szükséges

Nettó
Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag összesen
(Ft+áfa)

Össz. Nettó ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó ktg.:
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Teljes
nettó
költség
(Ft)

Bazalt kőszórt út
kialakítása

anyag:

10-től max. 32 mm, pormentes bazalt kő

- teljes felület

Utca neve

Felület

m2

tükör
készítés
gépi
erővel

Szabja utca
4. (mély út
550x3m 1650 szükséges
szakasz)
Összesen:

10-15 cm
5 cm
átmozgatása zúzottkő zúzottkő
+
ágyazat hengerlés
hengerelés
(m2)
szükséges

1650

Nettó
Egységár
Munkadíj
(Ft/m2)

Nettó
Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag összesen
(Ft+áfa)

szükséges
Össz. Nettó
ktg.:
ÁFA (27%)

1 650

Össz. Bruttó
ktg.:
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Teljes nettó
költség
(Ft)

Előkészítő munka

Utca neve

4.

Szabja utca

anyag:

Felület

m2

mélység
(cm)

250x3m

750

20

0-63 vagy 0-70 mészkő
Nettó Egységár
Munkadíj (Ft/m2)

Nettó Egységár
Anyag
(Ft/m2)

Nettó
munkadíj
összesen
(Ft+áfa)

Nettó
anyag
összesen
(Ft+áfa)

Össz. Nettó
ktg.:
ÁFA (27%)
Össz. Bruttó
ktg.:
Feladat

Feladat leírás

1. tető szelvény megszüntetése

a kialakult bakhátak megszüntetése (természetes kőréteg,
mixer beton előfordulhat!)
a "kiszoruló" anyagot el kell szállítani a megrendelő által kijelölt
helyszínre (Vác közig. határain belül)
mintegy 3 m szélességben az "útalap" tereprendezése, előkészítése

2. úttükör kialakítása

természetes kőréteg, mixer beton előfordulhat!
mintegy 3 m szélességben az "útalap" kiegyenlítése, kialakítása

3. pályaszerkezet kialakítása

szükség szerinti feltöltő, tömörített kőágyazat kalakítása
felhasznált anyag: 0/63 vagy 0/70 mészkő
előre egyeztetett, kijelölt helyszín

4.

félreállási lehetőség kialakítása
(1 helyszín)

a pályaszerkezettel megegyező kialakítás
tervezett felület cca. 20 m2

………………………………………….

………………………………………….

…….. Bt.

Váci Városfejlesztő Kft

Vállalkozó

Megrendelő

Képviseli: …………………

képviseli: dr. Varga Borbála ügyvezető

ügyvezető
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