
Vállalkozói szerződés

amely létrejött egyrészt a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, mint Megrendelő

cime'.2490 Pusztaszabolcs, Velencei u- 2.

másrészről pedig a

NOBLE Mérniiki Szolgáltató Kft. mint Vállalkozó
cím: Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.
bankszámla szám: oTP Bank I 11 3 60 68 -20008 1 4 1

adószám: 13292881 -2-07

cé gj e gyzék szám.. 07-09-0 1 04 1 3

között az a|ább\napon és helyen a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Pusztaszabolcs, 

.úűvtifes 
sportpálya építése a 2OIl. június I4-én kelt 1 69l200L számu

árajánlat alapján.

Vá1lalkozó eredményfelelosséggel vállalja, hogy

megépíti és átadja a tárgyt munka létesítményeit

elvárásainak me gfelelj en

A szerződés vállalkozói díja:
A' szerződés tárgyát képező munkák vállalási áItalányára:

1O.22g '24O Ft +ÁFA izaztizmlllió-kettőszázhuszonkilencezer-kettőszáznegyven Ft +

epe.

Teljesítési határidők
Munka várható kezdési időpontja: 20II.július 04.

Munkák várhati befejezési időpontja: 2011. szeptember 30.

Vál1alkozót az előteljesítés joga megilleti.

4. Szá'm|ázási feltételek
Vállalkozó a 2. pontban meghatározotI osszeget a munka elkészülte után számlázza.

melyet Megrendelo 30 napon beltil átutalással egyenlíti ki'

V állalkozó bankszáml aszáma,.
orP 11736068-20008141

a Vállalkozó szerződés keretében
úgy, hogy az további üzemeltetés

2.

3.

5. Munkaterület
5.1. A munkaterület átadása

A munkaterületet építésre alkalmas állapotban Megrendelő Vállalkozi

rendelkezésére átadja a szerződés hatályba lépését követo 10 napon belül. Az

átadáSkor felek jegyzokönyvben rögzítik mindazon, a kivitelezéssel kapcsolatos

megállapodásokát' melyek a targyi munka speciális jellegéből adódnak.



5.3 .

< ^
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5.2 . A közműfeltárás a Vállalkozó fe|adata. A kivitelezés során a közművekben
okozott károkért Megrendelőt nem terheli felelősség. Az esetlegesen bekövetkezó
kár elhárításáról és a helyreállításáról Vállalkozó haladéktalanul térítésmentesen
köte|es gondoskodni.

A munkaterület átadásakor Megrendelő csak az építési területet biztosítja a
Vá1lalkozónak.

Vállalkozó érdekkörében az építés ideje a|att helytáll a munkavédelmi,
egészségügyi, tűzvédelmi és környezetvédelmi eloírások betartásáért,
betartatásáért.

Az építés a|att a vagyonvédelmi eloírások megtartása munkaterüieten szintén a
Váila1kozó feladata, az ebből eredő kárért a Vállalkozó fele1.

5.5 .

Kapcsolattartás
6.1. A Vállalkozó közreműködőinek kivitelezési munkája tekintetében műszaki

ellenőrzést a Vállalkozó együttesen gyakorol a Megrendelovel.

6,2. Szerződő felek képviselete a helyszínen:
Megrendelő részérőL LódererFerenc Tel: 06-251271-833
Vállalkozó részérő|: Nemes LászIő TeI:06-201389-5243

Szerződő felek kölcsönösen tudomásul veszik' hogy heiyszíni képviseloik minden
olyan kérdésben, melynek aszerződés módosítására következménye van, vagy lehet,
jognyilatkozatot nem tehetnek. Ilyen nyilatkozat csak a szerződó felek aláírásra
jogosultj ai adhatnak ki.

Együttműködési kötelezettség
7 .1. Vá||alkozó és Megrendelő kölcsönösen köteles minden olyarr körülnrényről

haladéktalanul értesíteni a másik felet, amely a vállalkozás eredményességét
veszélyezteti, illetve gátolja. Abban az esetben, Ila az esemény teljesítését gátló

vagy veszé|yertető körülmény a vállalkozói jog- és hatáskört meghaladó körben

merül fel, aZ akadály elharítása érdekében a Megrendelő haladéktalanul
intézkedik' ebben a Vállalkozó közreműködik.

7.2. A szerződés teljesítésével összefiiggésben tett intézkedésről a Megrendelő és

Vállalkozó levélmáso1atok mégküldésével kö1csönö sen táj ékoztatj ák.

7.3. A kivitelezés során a Megrendelő konzultációkat biztosít a Vállalkozó és más

érdekeltek bevonásával. A konzukáción kialakított állásfoglalásokat a kivitelezés

során érvényesíti a Vállalkozó. Ez nem mentesíti a Vállalkozót az eredmény.telen

telj esítés jogi következményei alól.

7.4. A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki viták rendezését a felek

elsődlegesen közvetlen tárgyalások útján kívánj ák rend,ezni. Általános szerzódéses

megállapodások tekintetében keletkező jogvita esetén felek a Megrendelő

székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

6.

1



1 .5 .

9. Kötbér és kamatÍizetési kötelezettség
a.) Késedelmes teljesítés esetén
b.) kamat mértéke késedelmes f,rzetés esetén:

7.6 .

Az ajánlatban megadott szerelvény anyagminőségtől és géptípustói csak a
Me grendel o írás o s ho zzá1 árulás ával lehet eltérni.

Amennyiben az aján|attól eltérő műszaki megoldást ír elő a Megrendelő, vagy
pótmunka elvégzése válik szükségessé, úgy a Vállalkozó többletköltségét
szerzodésmódosítás sal érvényesítheti.

Jótállási kötelezettségek
Vállalkozó a munkákra 3 év jótállási és szavatossági kötelezettséggel rendelkezik a
beüzemel é s tő| számítv a.

napi 5.000 Ft
banki alapkamat kétszerese

10. Kártérítésikötelezettség
A Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint alakul.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozi
rendelkezé sei az irányadók'

Pusztaszabolcs, 201 1. jitlius 4

'il: !
Vál1alkozo

NOBLE IffT.
2490 hrsztasabolcs.

Annry J. u 41.
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Megrendelő



Pusztaszabolcs Város onkormányzat
Képviselő-testülete
2490 Pusztaszabolcs. Ve]encei út 2.
Tel./fax: 25 I 21 3 -002; 25 121 3 -03 6; 25 127 \ -83 3
honlap: www.pusaaszabolcs.hu
e-mai I : pol ghivatal@pusztaszabolcs.hu

KIVONAT

Pusztaszabolcs Város tnkormanyzat Képviselo-testülete
20I I . j únius 3 0-án megtartott nyílt ülésének j e gyzoköny.véből

Nupirend 13. pontia
Műfüves pálya építése
Előterjesxő: Czompó István polgármester

233/20]1. (VI. 30.I KL saÍmú hatdrozat

Pusz|aszabolcs Város onkormanyzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1163 hrsz-ú
közterületen 22x42 m-es műfiives futsal pályen létesít pálryázati forrás felhasználásávai. A
Képviselő-testület a beérkezett árajanlatok köZtil a legkedvezőbbet. a NoBLE Kr.T.
(Pusztaszabolcs, Arany János u. 41.) álta1 ben1rrjtottat fogadja el. melynek bruttó bekerülési
összege: 12 786 550 Ft' garancia vállalása 2 év.
A Képviseiő-testtilet fe1kéri a polgármestert, hogy a mrífiives futsal pálya kivitelezési munkáit
a NOBLE KFT-vel- a költségvetés ',Műfuves futsal pálya építése'' című eloiranyzataterhére,
12 786 550 Ft bekenilési összegért - végeáesse el, és egyúttal felhatalmazza az előterjesztés
szerinti szerződés aIáírására.

Fele1ős: Czompó István polgármester

Határidő: azonaa|

K. m. f.

t.

Czompó Istvan s. k.
polgármester

Yezér Ákos s. k.
1egyző
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A kivonat hiteles: S


