
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészról Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.), 

képviseli: Bába Iván közigazgatási államtitkár, rnint megrendel() - a továbbiakban 

Megrendelő; 

másrészról a MEGA - LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (székhelye: 1062 

Budapest, Bajza utca 17-19., cégjegyzékszáma: 01-10-044983, adószáma: 1311 7 429-2-51, 

számlavezeté) bank: CIB Bank Zrt., számlaszám: 10700024-04228909-511 00005) képviseli: 

Tamás Attila vezérigazgató; mint vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó; 
a továbbiakban együttesen: Szerzódó Felek 

között alulírott helyen és idé)ben, az alábbi feltételek szerint: 

Preambulum 
Szerzód() Felek rögzítik, hogy a Magyar Köztársaság Külüt,ryminisztériuma, valamint Vállalkozó 

között "Kiilképviseleti ingatlanon sziikségessé váló nagykarbantartási és épületfelújítási 

feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos eljárás els6 szakaszában indított hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás elsó része eredményeképpen KOM/7729-

15 /2011/ ADM azonosítási számú keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). 

1. A szerződés tárgya 
1 .1. A jelen szerzódés a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Megrendelónek 

a hivatkozott KM tárgyára vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására a Kbt. 136/B 

(3) bekezdés b) pontja alapján jött létre. A jelen szerzódés alapján Megrendeló megrendcli, 

a Vállalkozó pedig elvállalja a madridi nagykövetség konzuli hivatalán, lakóépületén 
szükségessé váló nagykarbantartási és épület felújítási munkálatok elvégzését a 

jelen szerzé)dés elválaszthatatlan mellékletét képezó, a szerzódés 1.2. pontjában 

meghatározott és részletezett dokumentumok szerir1t. 

1.2. A vállalkozási feladatot részleteiben a jelen szerzódés elválaszthatatlan mellékletét képezó 

műszaki dokumentáció és a Vállalkozó 2012. február HJ-án kelt ajánlata határozza meg. 

2. A V állalko z ó kötelezettségei, a vállalkozói díj tartalma 
2.1. Szerzódé:í Felek megállapodnak abban, hogy V állaik oz ó az 1.1. pontban nevezett 

munkálatokat a műszaki dokumentációnak, valamint az 1.2. pontban meghatározott napon 

kelt ajánlatában részletezett műszaki tartalomnak megfelelóen köteles teljesíteni. 

2.2. Vállalkozó a jelen Szerzódés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a műszaki 

dokumentációt átvizsgálta, ellenórizte, és a jelen szerzódésben foglalt feladatok elvégzésére 

alkalmasnak találta. 

2.3 Vállalkozó a munkavégzés során a zaj, rezgés, por, stb. szennyczésekre vonatkozó a 

teljesítés helyén hatályos elóírásokat betartja, a munkaterülctról az okozott szennyczést 

folyamatosan eltávolítja. Amennyiben Vállalkozó e kötelezettségét felszólítás ellenére sem 

teljesíti, Megrendelő jogosult c munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

2.4. i\ kivitelezés során Vállalkozó csak a hatályos építési elóírások és szabványok szcrinti 

tniné)sítéssel, megfeleló tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat, szerkczeteket, berendezéseket 



használhatja fel, ezek alkalmasságát Vállalkozó szava tolja. Amennyiben a magyar és a 

teljesítés helyén érvényes dó írások eltérnek egymástól, a Vállalkozó a szigorúbb előírást 

köteles alkalmazni. 

2.5. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan 

feltétel és állapot rögzítésrc kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az 

építési naplót hozzáférhctó helyen, a helyszínen kell tartani. 

2.6. Vállalkozó köteles a szabványok által cl6írt ellenórzéseket folyamatosan elvégezni, a 

megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az 

építési naplóban rögzíteni. 

2. 7. 1\z eitakarásra kerül() munkarészr61, az eltakarás t megelóz6 1 nappal V állalko z ó köteles 

értesíteni a Megrendelé5t, illetve a műszaki ellen6rt, megjeldve az eltakarás idé)pontját. 

Vállalkozó az eltakart munkarészekért is teljes felelósséggel tartozik. 

2.8. ,\mennyiben a kivitelezés során, ill. a garanciális idé5szakban olyan hiányosságok derülnek 

ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetók 

vissza, akkor ezeket a Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében 

köteles megszűntetni. Amennyiben V állalko z ó a megadott határieMre nem tesz eleget a 

felszólításnak, lVfegrendelé)nek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

2.9. Szerz6dé5 Felek a Szerzódés tárgyát képezé) munkák ellenértékét az alábbiak szerint 

határozzák meg: vállalkozói díj: 335 007 EUR (azaz Háromszázharmincötezer-hét euro). 

,\z általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Afatv.) 

alapján a jelen szolg{tltatásnyújtás nem tartozik a magyar ,\fatv. hatálya alá. 

2.1 O. A szerzódés 2. 9. pontjában rögzített vállalkozói díj teljes körű cn fedezetet nyújt a jelen 

szcrzódésben meghatározott munkálatok teljesítésére, így különösen az építési munkálatok 

elvégzésére, gyártmánytervek elkészítése mellctt a dokumentációban meghatározott 

termékck/berendezések szakszert'í beszerzésére, a mmoseg megórzését biztosító 

csomagolásta (nemzetközi szállítási követelményeknek megfelelócn), a csomagolásokon az 

áru azonosítását leheté5vé tevó kódok, jelölések elhelyezésére, a teljesítés helyszínére történ6 

szállításra, összeszerelésre, üzembe hclyezésre a jelen szerzé5dés 3. mellékletét képezé) 

Teljességi nyilatkozat szerint. 

2.4. Felek rögzítik, hogy a 2. 9. pontban meghatározott vállalkozói díj kötött, semmilyen 

jogcímen nem változtatható. 

3. Teljesítés 
3.1. A teljesítés helye: Magyar Köztársaság Madridi Nagykövetsége Konzuli I Iivatal, lakóépület 

(C/ Angel dc Diego Roldan 21., 28016 Madrid) 

3.2. A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 97 naptári nap. 

4. A kölcsönös együttműködés feltételei 
4.1. A munkaterületct munkavégzésrc alkalmas állapotban a Megrendel() adja át a 

szcrzódéskötésté51 számított 1 O napon belül. :\z átadás tényét és feltételcit munkaterület 

átadás-átvételi jcgyzókönyvben kell rögzíteni. Vállalkozó felelós a munkaterület állagának 

megóvásáért, továbbá a munka- és tlízvédclmi elóírások betartásáért. 
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4.2. Megrendelő - a Vállalkozóval együttműködve úgy szervezi és kivitele zi a jelen szerződés 

körén kívül eső, de a létesítmény rendeltetésszerű használatba hozatalához szükséges 

munkáit, hogy ezzel ne akadályozza Vállalkozót a feladatai teljesítésében. 

4.3. :\ Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés id6tartama alatt keletkező károkért 

Megrendelő nem vállal felel()sséget. 1\z esetleges károk elhárítására Vállalkozó saját nevére 

szóló, meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a jelen szerződés tárgyát képező projektre, 

az eredeti felel6sségbiztosítási kötvényt Vállalkozó köteles legkés6bb a szerződés aláírását 

követő 10 naptári napon belül Megrendelő részére bemutatni. A felelősségbiztosítási 

kötvény (vagy annak Megrendelő által készített másolati példánya) annak bemutatását 

követ6en a szerz6déshez csatolásra kerül utólag, a jelen szerződés 4. J:::_ámú me!!ékleteként. 

4.4. Megrendelő a belső munkálatok elvégzése közben (a szerkezeti elemek eltakarása előtt), és 

a küls6 munkálatok elvégzését követ()en 1s műszaki ellené5rzést vegez, havi 

rendszerességgel, kooperáció keretén belül. 

5. Átadás-átvétel 
5.1. Vállalkozó köteles a jelen Szerzé5désben foglalt szolgáltatásokat a mlíszaki 

dokumentációban meghatározott, a rendeltetésszertí használatot biztosító, teljes körű, 

biztonságos használatra alkalmas állapotban és az érvényben lev6 szabványok szerinti 

legmagasabb miné5ségben határid6re teljesíteni. Egyes szakhatósági kikötések magukkal 

vonhatják a helyi szabványok alkalmazásának szükségességét is. 

5.2 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséré)l V állalko z ó a Megrendel6t köteles írásban, az 

átadás-ánTétel esedékes id(5pontja elé5tt legkéseS bb 15 naptári nappal értesíteni (készre 

jelentés), azzal, hogy Vállalkozó a nevezett idé5pontot a jelen Szerzc)dés teljesítési határidejét 

megel6z<5en köteles kitűzni. 

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során Megrendel() rendelkezésérc bocsátja az átadás

átvétellel kapcsolatos átadási dokumentációt 2 példányban nyomtatásban és CD-n 

(megvalósulási tervek AutoCad 2008 által értelmezhet() DWG fájlformátumban is, jótállási 

jegyek, miné5ségi bizonylatok, megfelel6ségi tanúsítványok, mérési-, oktatási jegyz6könyvck 

stb.). 

5.3. Az átadás-átvételi eljárás csak a mlíszaki ellen6r hiánymentességet igazoló nyilatkozata 

birtokában zárható le. (A nyilatkozat és az átadás-átvételi jegyzókönyv a szakmai teljesítés 

igazolása.) 

6. Számlázás, fizetési feltételek 
6.1. Megrendel() részér() l az átadás-átvételi jegyzé5könyv (teljesítés igazolás) aláírására a KüM 

I�étesítménygazdálkodási F6osztályának szakmai képvisel6je jogosult. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a V állalko z ó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a 

szerződés 5.2. pontjában meghatározott határidé5t követó 15 napon belül nem kezdi meg az 

átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de legfeljebb 25 nap alatt nem fejezi be, a Vállalkozó 

írásbeli kérésére köteles a teljesítésigazolást kiadni. 

6.2. Az ellenszolgáltatás kifizetése a KM 6.4. pontjában meghatározottak szerint történik. 

6.3. Megrendel() késedehnes fizetése es etén Vállalkozó a KM 6.6. pontjában meghatározott 

kamatra jogosult. 
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7. A szerződést biztosító mellékötelezettségek 
7 .l. Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő késedelmi, hibás teljesítési, illetve 

meghiúsulási kötbérre jogosult a KM 8.1.-8.6. pontjában foglaltak szerint. 

7 .2. A Vállalkozónak az általa felhasznált anyagokért és az általa végzett munkáért való 

szavarossági felelósségére a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

7.3. Vállalkozó 24 hónap a kivitelezés helyszínén teljesítend6, teljes körű jótállást vállal. A 

garanciális javításokkal kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. 

7.4. Jólteljesítési biztosíték: 

7 .4.1. A. jótállási id6szakban a felmerül() esetleges hibák elhárításának fedezeteként V állalko z ó a 

teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelé) összegű jólteljesítési biztosítékot bocsát 

Megrendel() rendelkezésére. 

7 .4.2. A jólteljesítési biztosíték Kb t. 53. (ú) bekezdése a) pontja szerint - nyújtható 

a. az el6írt pénzösszegnek a Magyar Köztársaság Külügyrninisztériuma által az MKB Bank 

Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT: 

MKKBHUHB).számlára történé:í bdizetéssd, vagy 

b. bankgarancia biztosításával, amely bankgaranciában a Magyar Köztársaság 

Külügyminisztériuma által a az MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 

5080 1207 4882 0027 (SWIFT: MKKBHUHB)számlájára történé:í utalás van megjelölve, 

vagy 

c. biztosítási szerzódés alapján kiállított készfizet() kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvénnyel, amely kötelezvényben a Magyar Köztársaság Külügyrninisztériuma az 

MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT: 

MKKBHUHB) szán11.i számlájára történ() utalás van megjelölve. 

7.4.3. A jólteljesítési biztosíték a jótállási id() lejártát követő 30 napig áll fenn. 

8. Megrendelő kötelezettségei 
8.1. ;\ Megrendelő köteles a Vállalkozó számára a munkák elvégzéséhez, illetve az általa vállalt 

egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, 

felvilágosítást megadni. 

8.2. Megrendelő a műszaki ellen6rzést a munkálatok megkezdését()! azok befejezésig 

biztosítja. 

8.3. Megrendel() kijelenti, hogy a vállalkozói díj összege rendelkezésre áll. 

8.4. A Megrendel() a munkát és a felhasználásra kerüló anyagot ellenőrizheti, a szerzódésbcn, 

illeté:íleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a 

V állalko z ó a felel6sség alól, ha a Megrcndeló az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem 

mcgfelelóen végezte cl. 

9. Vegyes rendelkezések 
9 .1. J elen szerzé:ídés mindkét Fél részéréS l megtörtént aláírás napján lép hatályba (Ha a felek nem 

egy napon írják alá a szerződést, akkor a későbbi aláírás dátum a szerzé5dés hatályba lépésének 

napja). 

9 .2. J elen szerzé5dés módosítása a Kb t. 303. §-ban meghatározott feltételek fennállása cs etén, 

kizárólag a Szerzódő Felek közös megállapodása alapján, írásban történhet. 
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9.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssei 

kapcsolatos ellentmondás esetén a KM, illetve annak mellékletei, továbbá a Magyar Köztársaság 

mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. 

9 .4. J elen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem 

tartalmazhat. 

9.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: dokumentáció műszaki leírása 

2. számú melléklet: vállalkozó műszaki/ szakmai ajánlata, árazott költségvetése 

3. számú melléklet: teljességi nyilatkozat 

4. számú melléklct: Megrendelónck a Kbt. 305. (4) bekezdése szerinti feltételek 

teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésérc 

szóló, a Megrendcló részéról a pénzforgalmi szolgálratójának adott 

hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata; 

5. számú melléklet: felel()sségbiztosítási kötvény másolata 

J elen szerz()dést azok elválaszthatatlan részét képezó mellékleteivel együtt - a Felek 

áttanulmányozás után, mínt szándékukkal és ügyleti akaratukkal míndenben mcgegyezé5t, az alábbi 

helyen és idé5ben 5 eredeti pddányban aláírták. 

Budapest, 2012. április Budapest, 2012. április ... 

T am ás Attila 
vezérigazgató 

Bába Iván 
közigazgatási államtitkár 

Magyarország Külügyminisztériuma 
képviseletében 

MEGA - LOGISTI C Beruházási és 
Üzemeltetési Zrt. képviseletében 

Magyarország Külügyminisztériuma részéről 

szakmailag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 . ......... . . 

Szendrei Tibor Csaba 
főosztályvezető 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 . ........... . 

Misovicz Tibor 
helyettes államtitkár 

jogilag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012. 

Dr. Lemák EII11 
főosztályvezetl:5 

5/51 












































































































	szerzodes_1
	szerzodes_2
	szerzodes_3
	szerzodes_4

