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1.l' Megrendelőmegnevezése: PusztaszabolcsNagyktizségOnkormányzata
Címe:
2490,Pusztaszabolcs
Velenceiu.2.
Bankszámlaszáma,.
|1736037-|5361844-00000000

1,2, Vállalkozó megnevezése:
Címe:
Bankszámla száma,'
Adóigazgatási száma:
Cégegyzékszáma''

Magyar Aszfalt Kft. SzékesfehérváriTerü|eti lgazgatőság
8000 Székesfehérvár,
Szekfű Gy' út5.
10918001-00000005-00240005
12141867-4-44
01'-09-562824

2.A SZERzonÉsrÁncya
2,|.

jelen szerződésben
Megrendelő megrendeli,Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény
és
mellékleteiben
rögzítettfeltételekkel I. oszÍ.áIyú
minőségben tör1énőmegépítését:
Pusztaszabo|cs,Arany János utca aszfaltburkolat építése

2.,2'

Jelen szerződéselválaszthatatlan
részeia következő dokumentumok;
(költségvetés,
kiviteli terv)

3. A VÁLL ALKoZ^S

DÍJA
Vállalkozói díj:

|2.232.451,-Ft

20 % Afa:
Osszesen:

12.232.451,-Ft

Azaz tizenkettőmillió kettősztűzharminckettőezernégyszúzötvenegyforint.
A szerzódésbenmegnevezett.tevékenységa fordított adőzás hatá|ya a|á tartozik, ennek
megfelelőena vállalkozoi dij Afa nélkül kerül szám|ázásra,
Az á|talánosforgalmi adót a 2007: CXXVII. tv. 142. $-a alapjána Megrendelő fizeti meg
a,zadóhatósásnak.
3.] '

Fenti Összegfixösszegű átalányár.

1. HATÁRIDoK
4.1'

A munkaterület
átadásánakhatárideie:

2008.05. 14.

4,2,

A munkabeÍbjezési
határideje:

2008.11. 30.

4.3.

Felek megállapodnak abban' hogy Vállalkozó
(véghatárido)
előtt is jogosultteljesíteni.

a

szeruődésben foglalt határidő
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5. MUSZAKI
5.1.

FELTETELEK

Építési
naplót nyit, mely tarta|mazzaa munka
Vállalkozó a kivitelezésmegkezdésekor
vagy
menetére
vonatkoző,
az e|számoláshozszükségestényeket,
adataités a kivitelezés
r,áltozásokat.
jogosult személyek:
Az Epítésinaplóbabejegyzésre
Megrendelőrészéről: név: Czompó Istvánpolgármester
Velenceiu.2
cím: 2490,Pusztaszabolcs
tel/Í-ax: 06 25 l 273.002
Vállalkozó részéről: név: Balosh Péter
SzekftrGy. u. 5.
cím: 8000 Székesfehérvár'
tel/fax: 221512-260^340-284:301915-3221

5.2.

Megrendelő tar1ozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelolt határidoben
Vállalkozó részéte
építésre
alkalmasállapotbanátadni(Ptk.404. $ (1) bek.).
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak
megfel elő állapotánakbiztosításaaz átadásidőpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a
munkálatokkal érintetttermészetes
ésjogi személyektájékoztatásáról,illetve értesítéséről.

5.3

Vállalkozó t-elel a kivitelezés időszaka a\aÍta munkavédelmi.és környezetvédelmi
szabályokbetar1ásáért'

5.4.

Megrendelő köteles a munkaterületetrendszeresenellenőrizni, az eltakarásrakerülő
munkarészeketszemrevételezniés észrevéte|eitlegalább 3 naponként az Építési
naplóban rtigzíteni'A bejegyzéselmulasztása,illetve a Vállalkoző áLta|tett észrevétel
yá]'asznélkülhagyásaa naplóbejegyzés
jelenti.
tudomásulvételét

5.5.

A tervekben,illetve a munkaterületátadásakornem je|zeÍÍ"
közművek megrongálódásáér1
- szükségszerint
VálIalkozó felelősséget
nem vállal, de a káresetekmegelőzéseérdekében
. köteles együttműködni a közművek pontos helyénekmeghatározásában.

5.6.

Megrendelő a beruházás bármely részét megváItoztathatja, azonban a váLtozás
következményeita befejezésihatáridő és a vállalkozási díj tekintetébenfigyelembe
ke|l venni, s szükségszerintjelen szerződéstírásban módosítanikell.

5 . 7.

A Megrendelő által elrendelttöbblet éspótmunkákatVállalkozó csak szerződésmódosítás
után, elozetesármegállapodásszerintvégezel' A felmerültpót- illetve többlet munkákra
Vállalkozó azok felmerülésétől2 napon belül árajánlatotad, a szükségeskivitelezési
többlet idő megadásával,melyetMegrendelő köteles 2 naponbelül írásbanvisszaigazolni.
Ennek elmulasztása eseténa szerződésteljesítésihatárideje a pót-illetve többlet munkák
megrendeléséig
elteltidővel meghosszabbodik.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarésztértik,mely sem aZ aján|atitervekben,
Sem a költségvetésben
nem szerepel.Többletmunka alatt az a munkarészértendő,me|y az
ajánlatbanszerepelugyan,de attól eltérőmennyiséget
kell kivitelezni.
pótA
illetve tobblet munkákra vonatkozóan az árajánlatbanmegjelölt ráfordításiidővel a
szerzodés
határideje meghosszabbodik'
teljesítési

.\
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5.8.

A műszaki tervekben előirányzottanyagok,szerkezetekteljesítéstakadá|yoző hiánya' vagy
a megrendeIőváltoztatási szándékaeseténaz ezeket helyettesítőanyagok és szerkezetek
beépítéséro|
és az esetlegesvállalkozói díjkülonbözetrő| Felek külön megállapodása
szükséges'

5.9.

Vállalkozó jogosult a|váI|a|kozótbevonni a k i v i tel ez ésbe, az a|vá1la|kozó tev ék eny ségéért
vállalt teljeskörű felelősségmellett.

5 . 10 .

Vállalkozó a gyár1ásésbeépítés
folyamán eloír1vizsgálatokate|végzi,illetve elvégezteti.
.I.öbbletvizsgálatokat
Vállalkozó csak a Megrendelo írásosutasításáraés költségtérítése
mellettvéseztet.

5.11.

A munka minőségénekmeghatározására Vállalkozó beépítésközbeni ellenőrző
vizsgálatokat,illetve roncsolás mentes geometriai. és minősítésivizsgálatokat végez,
Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes ármegállapodás a|apján akkreditált
laboratóriummalegyébvizsgálatokatis elvégeztet'

o.pÉxzÜGYIFELTÉrBrEx
6.1.

Megrendelő büntetójogi felelősségetudatában kijelenti, hogy a szerződésesösszeg
Í-edezete
rendelkezésre
áll.

6.2,

Megrendelő a kiállítottvégszám|átaz elkészültés felmérésinaplóban igazolt többlet-,
illetve pótmunkákategyütt30 napon belül köteles kifizetni.
Amennyiben Megrende|ő a ftzetésikotelezettségének
a fizetésihatárido lejártáig nem tesz
eleget. a Vállalkozőnak lehetőségeVan azonna|i beszedési megbízást (inkasszót)
benyújtani.

6'3.

Késede|mes
fizetéseseténa Megrendelőa késedelmikamatota Ptk.301/A. $' alapján
köteIesVállalkozó részére
megfizetni.

6'4,

Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezésealapján a kivitelezéstnem a vá||alkozónakfelróható okok miatt - le kell áIlítani,vagy azt 30 naptári napon túl
szüneteltetnikel|, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét
soron kívü| leszám|ázni.

ó.5.

Hibás teljesítés
eseténa javítás értékének
megfelelő összeg kifizetésetarthatóvissza a
számlákból. A javíÍ'ásértékétFelek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak
segítségével
közösen határozzák meg.

z.ÁranÁs-ÁrvÉrpl
7. 1 .

Vállalkozó kötelezettsége
az alvállalkozók meghívásaésa jelenlétükrőlvaló gondoskodás.

7.2.

Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a
l étesítmény rende1tetéssz erű haszn áI atáÍ.akadáIyozzák'

7.3.

A Megrendelőköteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében
kitűzött műszaki átadásátvételieljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az e|járás megkezdésének
időpontjáról
Iega|ább8 nappalelőbb köteles a készre-jelentést
elküldeni'
Megrendelő az átadáS-átvételi
eljárást köteles folyamatosanvégezni és a szükséges
idotartam, de legfeljebb8 nap elteltévelbefejezni' Vállalkozó az e|játásban köteles
együttműködni.
,
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Felek az átadás-átvételi
eljárásról a 290l2007.(X.3l.) Korm. r.25' $-ában szabá|yozott
jegyzőkönyvet vesznekfel.
A műszaki átadás-átvételieljárás befejezésekor Iezárt jegyzokönyvben - Vagy
. a Megrendelőkiadja a teljesítési
gazo|ást.
mellékleteként
- köteles kiadni a teljesítési
A Megrendelo. a Vállalkozó kérésére
igazolástakkor is, ha a
Vállalkozó készre-jelentésében
meghatározottidőpontot követő 15 napon belül sem
kezdtemegaZ eljárást,Vagynem fejeztebe aszerződésszerintihatáridőben.
Megrendelő a teljesítésiigazoláson köteles feltüntetni a végszámlakifizetéséneknaptár
szerintihatárideiét.
A Vállalkozó a teljesítésiigazolás kiadását követően - úgyszinténakkor is, ha szerződés
szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, aZ esetleges hibák kijavításával bezfuő|ag
teljesítette,de a Megrendelő nem adja ki a teljesítésiigazolást- mindaddig jogosult
bir1okában tartani a szerződés tárgyát, amig a Megrendelő a szerződés szerinti és
esedékessé
vált vállalkozői dijat meg nem ftzette.A birtoklássalkapcsolatosköltségeita
Vállalkozó szerződésszegéssel
okozottkárkéntérvényesítheti.
A Megrerrdelőbirtokbalépésekor
a felek a2901200]' (X.3l.) Korm. r.26, $.a szerint
járnakel'".
8. SZAVATOSSÁG
8'l.

Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételieljárás |ezárásának napjától
kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeketmár korábban átvett, a szavatosság
ezekre a részátadásidőpontjától érvényes.

8.2.

Vállalkozó nem fe|elős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvá||alkozőjaá|ta|
végzettmunka minőségéért.

8.3.

A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetébenúj létesítményre
Vállalkozó a
12./l988.(XII.27.l Évtrzt-tptrzt.KM-MÉM-KvM
együttesrendeletszerinti szavatosságot'
éskettő évte|jeskörű jótá|lást vállal.

8.4.

A Megrendelő szavatosságijogainak érvényesítési
feltételeaz ŰT 3-2'IO1 - 3-2'106.sz.
útügyiműszaki előírásokbanfoglalt karbantartásifeladatokelvégzése.

8.5'

A Vállalkozó . kivéve a szándékos, Vagy súlyos gondatlansággal okozott
szerződésszegéssel
kapcsolatos kártérítési
felelősségétkizárja, mivel a válla|kozási díj
ezen háÍrány k i egyenlíté
sétmagábanfoglalja.

8'ó.

Vállalkozó csak a létesítmény
megvalósításához
szükségesmunkafolyamatoktechnológiai
utasításábanleírt idójárási körülmények kozott végzettmunkákra vállal garanciát és
szavatosságot.A nem megÍ-elelő
időjárás esetébenVállalkozó Megrendelo utasításáraa
munkát elvégzi,de garanciális-ésszavatosságikötelezettségez esetbennem terheli.

9. JOGVITÁK

9 . 1.

ploÖNTÉSE

A jelen szerződésteljesítésével,
értelmezésével
kapcsolatbana Felek közott békésúton
nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskortől fuggően a Pesti Központi
Kerületi Bíróság,Vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét.

L .

|'",

9)

- a PolgáriTörvénykön1vrőlszóló l959.
A szerződésbennem szabá|yozottkérdésekben
- a 29012007.
évi IV. ton''ény(Ptk.) és- amennyibena Ptk.-val nem ellentétes
íX.3l.)
Korm. r. rendelkezéseit
kell alkalmazni.''

.['.r,tyl/*l,."*Ji. lí.:..,'..
L.:,-,,ó , t A . i 7

Lr:l
Megrendelő

Székesfehérvár
2 0 0 8 .0 5 . 0 5 .

f,

Lr L l
\
I

Pusztaszabolcs,
Arany János utca burkolatfelújítási
munkái
Úthossz:1l75 m, burkolatszélesség:
0+000-l+000kmsz.között 3,00m, 1+000I+l75 kmsz.között 4.00m

TéteIek
l. Elvágása kopóréteg
vtg.ban

Mennyiség
2 1 , 0 0f m

E.ár

Ár

780

l6 380

2, l 0.l 5 cm vt.gzuza|ék
kiegyenlítő-erosítő
réteg
terítése,
tömörítés
3. AB-| l j' hengereltaszfa|trtg.készítése
5 cm vtg.

2 1 7 , 7 7m 3

5 186

1 129361

1 8 5 , 0 0m 3

43 722

8 0 8 86 1 6

4. PadkaigazÍtás.
fe|to|tés
flo|danyagbó|

2 3 5 , 0 0m 3

3 200

752 000

5. PadkaÍ-eltoltéS,
padka.az aszfa|Í,
nemesített
szintjéig

I 1 7 , 5 0m 3

6 639

780 094

1 175,00m2

320

376000

24,00 db

35000

840000

1,00 db

250000

2 5 00 0 0

6' 1.ereprendezés
0,5-0.5m szélességge|
7, AknaÍ-edlapok
szintbeemelése
8. Minosítési
dokumentáció
elkészítése

Útepitésösszesennettó

t2 232 451

+ 20 oÁ áfa

Mindösszesen:

t2 232 451

L f't

