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Tisztelt Képviselő-testület!
Pásztó Városi Önkormányzatát az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról
szóló 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján a városi piac és belterületi utak fejlesztésére
169 143 497 Ft vissza nem térítendő támogatás illeti meg.
A József Attila utca útburkolatának felújítása is a fent említett támogatásból valósul meg. A
munkálatokról készült előzetes költségbecslés szerint nettó 24 800 000,-Ft az útfelújítási
munkálatok költsége.
A József Attila út burkolatának felújítására az alább felsorolt három vállalkozónak ajánlattételi
felhívást küldött ki 2019. augusztus 21-én a Városüzemeltetési Osztály:
1. KELI-BAU Kft.
2. Hajnáczkinvest Kft.
3. Pusztai Gábor e. v.

3135 Szécsényfelfalu, hrsz: 350/4
2173 Kartal, Császár u. 20.
3060 Pásztó, Kishegy sétány 2.

A megadott határidőre 2019. augusztus 30. 12 óráig 3 db árajánlat érkezett az alábbiak szerint:
•

Pusztai Gábor e. v.
3060 Pásztó, Kishegy u. 2.
Mindösszesen nettó: 24. 722. 750 Ft+Áfa, azaz bruttó 31. 397. 893 Ft

•

Keli-Bau Kft.
3135 Szécsényfelfalu, Hrsz.: 350/4.
Mindösszesen nettó: 24. 973. 290 Ft+Áfa, azaz bruttó 31. 716. 078 Ft

•

Hajnáczkinvest Kft.
2173 Kartal, Császár u. 20.
Mindösszesen nettó: 25. 606. 717 Ft+Áfa, azaz bruttó 32. 520. 530 Ft

A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot Pusztai Gábor adta. /1. sz. melléklet bontási
jegyzőkönyv/
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a József Attila utca burkolatának felújításához
szükséges szerződéskötést - a legjobb ajánlattevővel - támogatni szíveskedjenek. /2. sz. melléklet
szerződéstervezet/
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Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, József
Attila utca felújításáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy a József Attila utca felújításának
munkálatait elvégeztesse.
Az útfelújításra benyújtott árajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó Pusztai Gábor e.v-val
a melléklet szerinti vállalkozói szerződést megkösse bruttó 31. 397. 893,- Ft értékben.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: polgármester

Pásztó, 2019. szeptember 06.

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
Ikt. szám:

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
tervezet
amely létrejött egyrészről
Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
Képviseli: Farkas Attila polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Juhászné Mustó Mária
gazdasági vezető,
Törzsszám: 735319
Adószám: 15735313-2-12
Bankszámlát vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
OTP Bank: 11741024-15450827
mint Megbízó
másrészről
Pusztai Gábor
Cím: 3060 Pásztó, Kishegy sétány 2.
Adószáma: 49187014-2-32
Bankszámlát vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet: 62100308-15700139
mint Vállalkozó, együtt Felek között a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Pásztó
belterületén található József Attila utca (hrsz:2624) útburkolatának felújítása tárgyában a
következők szerint:
1. A szerződés tárgya:
a) Megbízó megrendeli a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Pásztó belterületén
található József Attila utca (hrsz:2624) útburkolatának felújítását a mellékletben szereplő
árajánlat és a műszaki leírás szerinti műszaki tartalommal. A vállalkozó árajánlata a
szerződés elengedhetetlen részét képezi.
b) Vállalkozó a jelen Vállalkozói Szerződésben rögzített munkát elfogadja, a vállalkozási díj
ellenében kötelezettséget vállal a szerződés tárgyát képező munka minőségi és hiánytalan
teljesítéséért.
2. A szerződésben meghatározott feladatok ellátásának helye:
Pásztó, József Attila utca (hrsz:2624).
3. A Vállalkozó feladatellátása
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a) A Megbízó és a Vállalkozó kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza, vagy
veszélyezteti
b) Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges
szakmai felkészültséggel, engedélyekkel és technikai felszereléssel.
c) A vállalkozó köteles a megbízó utasításait követni. Az utasítás nem terjedhet ki a
tevékenység megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
d) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre
figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a
szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó
utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
4. Szerződés időtartama:
A vállalkozói szerződés határozott, 2019.

napjáig tartó időre jön létre.

5. Vállalkozási díj
a) A benyújtott árajánlat alapján számla ellenében: 24.722.750 Ft+ ÁFA, azaz bruttó
31.397.893 Ft
A Vállalkozó vállalkozói díjat az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek és a
helyszín ismeretében állapította meg.
6. A vállalkozói díj megfizetése
a) Megbízó kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
b) Vállalkozó a számlához köteles mellékelni a Megbízó vonatkozó teljesítésigazolásának egy
eredeti példányát. A teljesítésigazolásra Megbízó részéről Farkas Attila jogosult. Vállalkozó
a szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a jelen szerződésben meghatározott
minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte.
c) A Megbízó a Szerződésben fogalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg
mértékében biztosítja az előleg igénybevételét Vállalkozónak. A Felek megállapodnak
abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 8 napon belül kell a
Megbízónak átadni.
d) A Vállalkozó a szerződésben rögzített vállalkozói díj 25%-nak megfelelő összegű
részszámla benyújtására jogosult, amennyiben a szerződésben vállalt feladatoknak legalább
az 50%-át teljesítette.
e) Megbízó a számla összegét – a számla és a teljesítésigazolás kézhezvételét követő 8 napon
belül – banki átutalással teljesíti Vállalkozó által a kibocsátott számlán megjelölt
pénzintézeti folyószámlájára.
f) Vállalkozó pénzintézeti folyószámlája:
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet:
62100308-15700139
g) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő
késedelmi kamat számlázására jogosult.
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h) A 6. pontban rögzítetteknek, illetve a jogszabályoknak nem megfelelően benyújtott számlát
a Megbízó jogosult visszaküldeni a Vállalkozónak, mely a Vállalkozó késedelmi kamat
követelését kizárja.
i) A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos járulékos
költségeinek megtérítését. Vállalkozó ezen kívül a Megbízóval szemben semmilyen
jogcímen egyéb követelést nem támaszthat.
7. Kapcsolattartás
a) A Szerződő felek a jelen Vállalkozói Szerződés keretében az egymással való kapcsolattartásra a
következő személyeket jelölik ki:
•

Megbízó részéről: Genyéné
genyene.@paszto.hu)

•

Vállalkozó

részéről:

Batta

Pusztai
pusztaibagger@gmail.com)

Nikoletta

Gábor

(tel:

(tel:

06/32-460-155

06-20-9271-837,

e-mail:
e-mail:

8. Felelősség
a) Vállalkozó köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a
vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését gátolja, vagy veszélyezteti.
Megbízó a vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor jogosult
ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól amiatt, ha a
Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
b) Vállalkozó kijelenti, hogy munkavégzése során betartja a tevékenységére vonatkozó

jogszabályok előírásait, így különösen a környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi
jogszabályok szerinti rendelkezéseket.
9. Felmondás, elállás
a) A szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A
felmondási idő a felmondás közlésétől számított 15 nap.
b) A Megbízó felmondása vagy elállása esetén a Megbízó köteles megtéríteni Vállalkozónak a díj
arányos részét a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Vállalkozó
szerződésszegése miatt került sor.
c) Ha a szerződést a Vállalkozó mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással
okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.
10. Titoktartás
a)

A Vállalkozó kizárólag a Megbízó írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra bármely, a
Megbízóval vagy annak üzleti partnerével, ügyfelével, működésével kapcsolatos információt,
amely a jelen szerződés szerinti feladat ellátásával kapcsolatban jutott a tudomására. Ezen
információkat a Vállalkozó titkosan köteles kezelni.

b) A Vállalkozót a titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés fennállása alatt és annak
megszűnését követően egyaránt terheli, ugyanakkor nem vonatkozik azon információkra,
amelyek már nyilvánosságra kerültek, avagy amelyeket a Vállalkozó jogszabály alapján köteles
felfedni.
11. Jótállás
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A Megbízott az elvégzett munkára 3 év teljes körű garanciát vállal.

12. Vegyes rendelkezések
A jelen szerződés csak írásbeli megállapodással módosítható.

a) Felek a szerződés teljesítése során felmerült problémákat elsősorban kölcsönösen tisztázzák,
ennek eredménytelensége esetén Pásztó Járási Bíróság illetékességét ismerik el.
Megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
b) A szerződés három eredeti példányban készült, melyből 1 példányt Vállalkozó, két példányt
Megbízó kap.
c) A szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, aláírásukkal és
bélyegzőjük lenyomatával hitelesítik.
Jelen szerződés elengedhetetlen részét képezi a József Attila utca (hrsz:2624). aszfaltozására
érkezett árajánlat.
Pásztó, 2019. szeptember

.

Megbízó
Pásztó Városi Önkormányzat
képviseletében
Farkas Attila polgármester

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:
_____________________________________
Juhászné Mustó Mária

Vállalkozó
Pusztai Gábor
egyéni vállalkozó

