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amclr' létrejött egvtészrííl Pusztaszabolcs Vátos onkormány,?:::" !3.jJll":'ta.s1abolc.s.,
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Czompii Istr.án 1;olgálmcster: 06-25/273 ()02) mint Nlegrenc1e.I1í1.(+<lválabr?tban:
N[egrendelíí) '

i ,""t,I | 1

mástésztől a ,,FER-LA'' Konzorcium (székhely: 2454 Ir.áncsa, Ször.etkezet köz 1'),

amelt,nek képr'iselóje és l.czetője a FIVII'L 2000 I(ft. (székhelv: 2440 Százhalombatta,

Italász u. |l., a6ószám: 11961'011,_213; bankszámlaszám: 11,74213520012388-00000000;

kópl.rseli: Szabó Fetenc űgr.r-czető) mint \,Iállalkozó (tor.ábbiakban: \Iállalkozó)

között az a\ábbl' feltételckkcl:

|. A szerződés tárgya
A Fcle1i elö1járóban ragzítik, hogv a Megrendelő, mint ajánlatkétő nr-ílt közbeszetzési e|járás

lefol,.tatirsát kör,etően r./rlasz1oú ki a\állalkc:ző, mint ajánlatter-ő a1ánlatát a szerződés

tárgt,át képező építési krt'ltelezési munka elr'égzésére. Ennek alapján a N,Iegrendelő

m"gr.n.ieli, a \ráilalkoz<i pcdig elválla1ja Pusztaszabolcs \Iátos ki>zl,gazgatási tetületén a

p.'."tu."ubolcsi Művelődé;i Hiz és Könywtár fe|űjitársáta vonatkozó kivitelezési munkák

elr-égzósét, l)usztaszallolcs, beltetület 95Bl2. és I094. htsz alalt, ^7 kclzbeszerzósl

dokumentációban és ^z aiánlattételr felhír.ásban leírt módcln, i l letr-c fc l tételekkel,  első

<lsztált ,ú minőségbcn (az'  ajánlattétel i  fe lhívás, a lr özbesz erzési dclkr-rmentáció, és a7'

aiánlatkérő által adott l.iegószítő tá1ékoztatás jelen szcrződés elr.álaszthatatlan mellékletét

kép"zi)' Á kil,itelezés a kiir]etk ező főbb ter'ékenységekct foglalja rnagába1: akadálymentesítés,

tetőszerkezet cseÍe' lrcln-rlrlkzat felújítás, nví7ászárák.setéje' parkoló építés, közműcsatlakozások

kiénítése. belső átalakítás ((r-izesbtofu. r"t.iiitas, burkolás, festé,, gépészeu ós elekttomos (etős- és

g1.enueáramú) hálózatok csetéjc)).

2. Yáll'alkozői dii
2'1. l szcrződő felek a r-ir l lalk<lzór díj
alapiziul a kijzbeszerzési c]okurnentáció

ö sszegét áta lánvcjsszegbcn hatát .ozzák meg, amelYnek

ú,z €t l<épező áraz'atlal költségr'ctés szolgál.

A vállalko zoi dij összege: 74.418.g8L,- Ft + Ar'A,

azaz hetrennégymillio-négyszáztizennyolcezer-kile ncszáznyolcvanegy forint *

AFA.

2.2' '\z összeg teljes köríictt rrragában foglal)a a megr,alósulás mtnden elíjkészítő, felr'onulási

munkáiát,  a munkaterülct zrt l-ételét, ; ie l jes 
"píté't,  

a megl-alósulási  dokumentáció

elkészí|ését (digrtáLis ' 'PDIi ' ,  f<ltmátumban is) '  c líjak, i l letékck bcf izctését, a jótá l lást és

szar.atossági munkák clr 'ógzését, a biztosítási  k ö l tségeket '  a szükséges feltárások (k<lzművek,

épületszerkezetek) kö l tséjeir,  r 'a lamint a szakfelüg}.elct i  és közter:űlet l rasználat i  díiakat.

2.3. Á \'állalkozó a 2.1. pontban meghatőlozott átalányösszegen túlrneniíen egyéb dí)ra nem

tatthat tgényt '  k ir ,él.e, ú a Felek a 10,3. pont szer int pótmunka elvégzésében ál lapodnak

mcg.
2.4: '\ N{egren<lelő nvtlatkoztk, hogv a r,állalkclzói clíj megfizctésének anvagi Íedezetét I].,/u-

ban saját ető,9Oo/n'í,^,. ̂ I1DOP-3.1 .1lC-1g 2OO9 0015. azonosít<i számw ptojekt ketetében

elnl-crt, lJ utópai Unióbril sz'ilt.tl.taző forrás biztosítia.

3. Fizetési feltételek
3.1. '\ r.áilalkozói díj több r:ész]ctben eseclékes.;\ \iáilalkozó a r.állallroző clíj I0,,,o'ának megfelelő

összegű r.állalkozói clíjelőleglc jogosult. Á Vállalkclzó az előleg ilsszegét V'lz'áróIag a 1elen

,,.,,ő.1é. tárgvát kép,ez(> ii'..it"t.'e'i munlrák flnansztl;ozásáta használhatja fel' '\z clőIeg

összeséről ^ vanun.o,ó a n-rurnkaterület átadás napját köl.etően előlegszámlát áL]tt 1<t. Lz

elíílegszámla benyújtásának fcltétele, hogy a \/á\lalkoző az előleg összegér-el megegyező összegű
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előleg r'isszafizetési biztosítókot, ilIetve az ennek fennállását bizon1.ító eledeti igazo|ást átad1a a

N{egr:cndelő részéte.
Á biztosíték a libt. 53. (\ (6) bekezdés a)pont1ában foglaltak szednt nyújtható, és legalább az e|ső

tészszám?a ben1'újtásáig kcll ferrntartani. Áz előleg megÍizetésének határtde1e az előlegszámla

bet-r1.r-!j 1i'11 ó)' számitott ó0 nap.
Á .,állolkozói díjnak n, .IőI.g meg|rzetését kór.etően fennmatadó részéről összesen 2 db

részszámla és 1 db r,égszámla n1-újtható be. A 2010. ér-ben legfeljebb csak a7' 1, részszámla

nr.újtlrató be, egyébként,,,ó,,,zám\ák |<lzfuőIag a 2011. ér.ben nr'újthatcik be' Á részszámlák a

'.áunu..,,ól díj 2í-25,,h áról állíthatcik kr, míg a végszámla aváL]a\kozór dí) fennmaradő 4O,/o.árőI.

A részszámlák kiállításának fcltétele a jelcn szetződés tárgvát képező építésr kivitelezési munkák

alábbrak SzeÍ1nt meghatárclz<ltt rnértékben töIténő teljesítése, és a teljesítések műszaki ellenőr által

tijrtént leigazolása, valamrnt az elől szóló Nlegrendelői tcljesítésigazolás krzrl]ítása:

1. tészszámla:35%, os teliesítés ftészültségi fok),

2. tészszámla., ó()o'lo. o s t clj e sítés (l<észülts égi fok).

A r.égszámla a szerzőtJés r1rlgt'át képező -.,''kák fennmaradó 4Oo/o-ának tcljesítését követően

állítlrató ki, amennvibcn ,,';,.,,ődés tárgyát képező krvitelezési munkák teljes körűen'

hiánt.talanul elr.égzésre és készrejelentéste kerültek.

,\ r.állalkozói díjat a N,Icgtenclelá pénzügyileg szabá\.osan kiállított számlák ellcnében, átutalással

e*),enlíti l.r. Á számták 1.iállít,isának feltéiel.-^ N{.g,.,.delőtől származó teljcsítésigazolás, amelyet

minclerr esetben rnellékelni licll a számlákhoz. A teljesítésigazolás kjállításának feltétele a

szá,,',ához kapcsolódóan jeler.r szerződésben meglratáÍ'ozott feladatolr tcljeskötű elr'égzése és

dokumentálása, r,alamint a cl<lkurmentumok átadáS; a N{egtenclelőnek, és azok Nlegrendelő által-r

clf<lgac1r.rsa. Ámennviben ' czen clokumentumok bátmeh.ike nem alkaLmas a feladat teljesítésének

ig^,.,1á.á,^' úg1.N{egrenclelő a \.állalkozót határtd(> tűzésével6i{11.pót1ásta hír.ja fel. Ámennyiben

N1egbízott a hiánypátlásta l-otratk oző kötelezcttségét eLmulasztja, az súh.rls szetződésszegésnek

rrrrnősiil.
3.2. '\ benvú'ltott szárnlák kieg1.enlítésének hatátide1c a számla alapiául szolgáló munkák

szerzíídésszerű teljesítésétijl szirmított ó0 nap.

3.3. \.állalkozó lröteles az alr.rillalk ozői l<litzetéseit késedelem nélki-rl tclicsítcni. Amennviben a

Nlcg'cnclclő alvállalkozcii krfizetések elmara<lásál ól etedó késedelmct állapít meg a kjr,'itelez,és

során' ezt a \,.állalkozó cseclékes számlá)ának benrújtásakor, a teljesítés elfogadásakot fig'velembe

r.eszi.
3.4. Amennvtben egY adott hórrapban a \'Iállalkozó által klállított számla (számlák) összege

meghaladia a nettó 
'ioo.ttoo, 

Ft ot, úgy a számla (számlák) kiegvenlítésétc csak az adőzás

lentiór:ől szó!ő 2OO3. ér.i XCII. t<irr,é1y 36l A. d árrak megfelelően kctülhet sclt.

3'5. '\ 2007. évr Xx\]Ii. t<lt.r.ént. 1Ár"w; 112. \\ (1) bekezdés b) pontja alapján a N{egrendelő

nr.ilatkoztk, hog1. a 1e|en sz'el.z'őrJés ahpiáá teljesítenáó ;zo\gáItatás 
irrgatlan léttehozására irányul

és épít.ési hatósági .|g..lólt. kötcles, .,é,, n szolgáltatáshoz kapcsolódő áfát a 
)j1gtende|ő 

{tzetl.

:.o. 'r N,IcgrendJl.ő eziiton.fclh ataknazza o pénz'fotgolmr bankszán^iá1át yezctő C)TP Bank N1tt.-t,

hogv a rót' 305. \\ (4) bekezdésében meghatározott feltételek teliesülése esetén teljesítse a

\.állalkozó által ben1.újtott aZOnnali beszedési megbízást.

4. A Y á,Jla|kozó kötelezetts é gei

4'1. \.állalkoző az ágazttll sz'Jl.án)'ok szetinti elsíj osztálvú, illetr-e a 1-ratáh'os jogszabál1.ok,

esctl előílá,.,k ,"",i,iti elsij osztáh,ú mirrőség tel)esítését r.állalja, különös tckintettel a terr'ben

előítt minííségi elóírásokr:a, kijr,.etelménvekte, r.alamint az eg\Ies épületszerkezetekte előítt

szabr.linYokra ós műszaki clíjírzisokta. Á \.állalkozó felelősséggcl tartozik azért,hogr az áLtala

eh,éqzctt kir.itelezés cteclménveként léttejött építménvek - a vonatkozó jclgerős építé.st

.,.g"áél...kbcn foglaltaknak rnegfelelően - tendeltetésszerű haszná|atra alkalmasak legyenek,

'rr"i.;r"g, hogv o'o-k,a ahasznáIatbar,ételi engcdé\.t az illetékes hatóság ki tudja adni.

4.2. \]állalkozó köteles a szetződésben előitt és az MSZ előírásainak megfeleló r.izsgálatok

(ellcniír:zések, métésck) lcfcll1,tatására. I)zek ereclménveit Vállalkozó a műszaki átadás-átr.étel

során írásb al átadja Nlcqterrdelő részére.
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4.3. A \.állalkozó kötelcs a felhasználásra kerüió anyagok minőségi bizon1-latait, tanúsításait

az átadás átvételr doktrmentáci(-lhoz csatolni' A r-állalkozó feladata a mintavéteLi és l.izsgálau

tcn elkészítése, r,alanrin1 anlrak 1őváhagvatása a N[egtendelővel.

4.,|. '\ \,ál lalkozó kijteles l lctartani n kjvitelezéste ionatkoző otgantzációs tefvet. Áz építést

ter'ékenr.ség alatt a triunkatctű]et mcllett a balesetmentes közlekedés fcltételeit folyamatosan

biztosítani kell. Á munkatcrületet el kell kotlátolni. Á \'Iái ialkozít kiiteles a szabr.ánvos

forgalomterelő és kotláro]<i elemeket alkalmazni, i l letl 'e akőzűtra kerülíj tör:meléket és fóldet

cltár'<lLítant.

4.5. \rállalkozó kötelcs a saiát tevékenységéből származő kommunális és l-eszélyes hulladékot

f<llvamatosan osszegvű1t.nr és elküioníetten kezelnr' I{otelcs tor'ábbá sa1át költségén

gondosk<ldni a h,,l láiékok clszállításáról, i l letl.e azok előírások szerinti elhel,vezéséről. A

r,eszé]t.cs hullaclékok clhelr.ezésé t szám?á'.a\ kell igazolni. Á \.állalkozó kötcles a munkal'égzés

sclrán az építéssel összefüggíí za!, rezgés, po, .i l,. szennyeződésekre r.onatkozó előírásokat

betartant .

4.6. A munkatetületen kiépített közművek űzemelnek, amelyek nt-tltnr'onalát a kilzmű

üzemeltctőkkel egvcztetni kcll. Á szerződő felek a munkalerűlcten előforduló

közműr,czetékeket,íll".. '" fij lcl alatti kábelck n\-omr.onalát jőIlátható jellel kcizösen tűzik ki. Á

fölclalatti közműl.eket a szakfelüg1,elet megr:enclelése rrrellett - a kir.ttelező tár1a fel' Á

Vállalkozó a krr'rtelczési rnunkákat ktzáróIag"a közmű üzcmeltetőkkc1 eÉ]yeztet\.e, i l lerve

engcclél1.eztet\.e' az 1rltaluk rrreghatátozott f;ltételeknek megfelelően r-égezhett' Az ezzel

kapcsolatos koltségek a \'1rl lalkozót tethelrk. Á munkaterület áwétele után a Vállalkozó telies

kcjr.ű tcleli1sséggel taltozilr a meglér.ő létesítmények, közműr.ek állap<ltáétt, yalamrnt a

ktlzteruiletcn r'égzett munkák biztonságáért.

4.1, \.ál lalkozó köteles ,,t szetződés teliesítését a!<adá|yoző l.alamenn1.i kötülményrőI a

NIcgrendelőt lraladéktalanul írásba,. étt.,ít",' 'r és egi.bcn lehetőségc szetint saját hatásköréberr

cliárrri azok elhárításat:a.
'|.B. \'ál lalkr>ző a krvitelezésr tcr.ékenYség megkezdésétő]

köteles \.ezetn1 mat]vat n\.clr-cn és ^zt 2|z ópítkezés

naplcibc jegi-zéste jogosult n er' e:

NIe gr:er]delő részérőI: Íiclcs S zr]r.rr:d műszakl ellenőt

T"ÜF^*. 22/ 321-893; Nlol l i| tel: 06 l 20 l992l 2+8

annak bcfejezésélg építési  naplí l t

heil-színén tartani. Az építési

\'állaik.izó tészétőI: N,Iészár:<ls Iiálmán építésr-ezető (FN,I\I F'l \2 ()7 5{}l.|)

NIobil te\: 06 / 30 I 386 9194

'\ N{egrendeló műszaki cl]cnőte a munka r-égzését bármikot megteklntheti' azonbarr a

míísza}<l ellenőr legalább 8 naponként köteles .ll"nő.,é't gvakorolni és észrel'éte\eit az építésr

naplóba bejegyeznl.
,|.9. ,\ \.állalkozó a munkatcl:ii leten állandó műszakr képr.iseletet kell, lrogv biztosítson. E.zen

túlrncnijen a \Iál]alkozó kijteles a kil.itelezés során t"n,.,őiművezetést igérrr.be r.cnni a krvitelezés

teljes iclíítaltama alatt legalább tíz (10) alkalommal, atnclr-nek költsége a \/álialkozót terheli.

4.i0' ,\ \.állalkozo r.z, őtz,és és r.a €]yonr.édelem felaclatait saiát költségén látja el, egvben

gondoskodik a tát<l l t  .  anvagok, szetszámok ővésérőI is.  F,zek eset leges eltűnéséétt,

ircgr:ongáló d'ásáérta illegten jc1őt semmtnemű felelősség nem tetheli'

4 '11. '\  Vál la lkozó ^, éi i te, i  mtrnkákra káteseménr.",. ,ké,.t min. 30.0t]().()()0, Ft lév összegű

feleiősségbiztosítást k.;t;]eS k<ltni. Á biztosításnak hatmadrk szernélt-nek okozott károkta is kr

kcll rerjecln l'. A szerz'őrJés mcgl<<ltését követő B napon belül a \'.állalkozó kóteles o' lnlfnyes

biztosítási kötr.ény etecleti r.agr. kilzje gvző álta] hlte]esített másolatát a N'{egrendelő számára

zrtadnl. A felelősségbtztosítirsi,',,",,|őíés megkötése' il]etl.c a kötr.ént. átadása a szetződés

lénr.cges feltételének miníjstil, ameltnek megszegése a szetződés azolna]jl hatályú

felmorrdására okot adó kcjr.ü]rnérrr '

,l.12. '\ \,.állalkozó dolgoz<ir munkavégzésér.el kapcsolatos helr.i .zociá|is fcltételekről köteles

goncloskodni. *-.---
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4.13. Az eltakatásra keti-ilíj munkarészeket elfecjés előtt a N{egrendclcí rnegbízottja köteles

mcnnvrségileg és rninőségileg ellenőrizni' I], kötelezcttség teljesítése érdekében a

\.állalkozónak hátom ,',nppnl ll.,ege!őzően kcll az eltakarásta kertrlij munkarész elfedéséről

N[cglenclelő megbízottiát iclefaxon értesítenr' l-.]lfedés e\őtt a Nlcgtcndclií megbízottja és a

\,állalkclzó egvúttescir kijtclesck rögzíteni a trrunkatész menn1.iségi és műszaki adatait, és

kijtelesek a minőséggel kapcsolatban nvilatkoznr.
'|.14. A \lállalkozó I t.,zi"Liitet foglalási és a kil.ltelezéshez szükséges egvéb engedélyeket a

munka megkezdéséig kclteles \leszeteznt.
.1.15. A Vállalko"zó csak a Nlegrendelíí hozzá1áruIásáva\ )ogosuit az a1ánIatl

tenclokumentációtól eltétő rnűszaki megoldás l lkalrnazására.

1.16.I1a az a1án?atl tcrr.d<lktrmentációban szereplíí an,vagok nem Szefezhetijk be, a VáIlalkozó

_ a Nleglen delő előzetcs tájékrlztatása és jór.áhag1.ása-meliett - jogosult az()nos rendeltetésű,

rnűszakilag ^zol1os értékű 'ln\.agok beépitésére ' t t"epi.éste tetr'ezett an).agok mntá1át a

Vállaikozó elózeteserr b.mutni1o-^ Megtendelőnek. Csak a N'legtendelő áItaI elfogadott anyag'

t e rn rék  épí the t ő  be '  r '  . t  / l  1 , !  .^^.1  ^
4.I] ' Vállalkozó beszerzósi, i l letr.e megr'alósítási gondjaiból eredő esetleges mrnÓsegt,

használati éttéknor'ekedések lrctn nródosíthatiák a vállalkozói dí|at.

5. A Megrendelő kötelezettségei
5.1. ,\ NÍegrendeIó munkatcrt i letet biztosít a \ 'á l la lkoző l . .észét:c legkésiíbb a jelen szetződés

aláításától számított nr-olc napcln belűl. A \,á11alkozó i<rjcienti, hogr'. 
,a 

tnunkateÍületet a

terr.c]okumentációból és lrclvs)íni bejátással megismerte, az c1r'égzendíí munkákat, zal,arő

k<jriilnrérri-eket az eh ár.ható gondossággal 
. 

áttanu|mál\,ozta, ferrtickre hir'atkozr.a

többletköltséget nem számolhat 
"l' 

Á m..,.knlrú1et áta<lásakol. közösen fe1r'ett munkatetület

átaclás án'étcli jegyzőkönvr' készül.

5'2. NIegr:endelő tétítésmentesen felr'onulási tetületet biztosít a \/á11a1kozónak. Á Vállalkozó

az éoítkez'és során felhasznált r,izet és elektromos energrát a mindenkclr hatálvos díiszabás

szerintt tétítés ellenében r.el-reti igénvbe.

5.3. A iclen szetződés tl.ugl.át képező krr-itelczésr rnunkák megr.alrisításához szükséges

kir'ite]ezésl dokumenllíci<lt a Nlegrendelő az a1ál]latt dclkumentácró részekónt a Vállalkozó

. ' cn . l t . l kczósére l l c l csá t t  l t  t  a .

6. A' szetződés teljesítésének helyei

2'190 i)uszta,zobol.,' Ádonl.i út 12. (Pusztaszabolcs bcltctület, 958l2. hrsz; 1094. htsz.)

7. Munkavédelem
\'.állalkozó feIelős a saiz1t ter.ékcnYségével összefüggő munka , tíiz-, és környezetr'édelml,

r,alamitrt nrás r,onatkoz<i j tl gsz abálvok és előítás ok b ctattá sáért.

8. Kárese tek
8.1. Iiáresct bekör,etkezésc:ktx mrnden esetben lraladéktalanui jcgvzőkönYr.et kcll telr.ennr' ;t

)egvzíí1iöntr- felr.ételénél 1elcn kell lennie a kátokozónak és a \.állalkozónak is. Ámennviben

nem tattózkodrk a munkatet.ületen, úgv a N,Iegtendelő á|tal1egs,z'őkijnlr.ben. tőgzített ténvekre

a leer.zőkörryv áwételét kör.eríí hároá.opo,.-be1irl.a \rállalkozó észrevételeket tehet' Ennek

elmulasztása esetén a N{egterrclelő által iegyzőkon'vr.ben rögzített tények a későbbiekben nem

kél:dííielczhetők meg.
8.2. \.állalkozó köteles az<lnnal ításban ielenteni, ha egy harmadik féI az ő teljesítésében

okclzott károkat.

9. Tel jesítési határ idő
9.1. Á tel)csítés egv ütembcn töfténik' r\ Vállalkozó a munkaterület átl'ételót krjl'etően kötcles

a kir.itelezé,i t...ék.'":séget halacléktalanul megkezdenr,'és azt 201,1' áprl'Iis 20. napjáig kötele.s

telies körűen készre jelerrtcni. F,zt kör,etóen kezdődik a műszakr átadás átr.ételi eljárás. Á

műszakr átadás-áwét.cir cliár:,.rsr:a meghír,ást kapnak a szakhatóságok és az építési hatóság. Az

credménve s műszaki .átaclás átr.étel után kez<lődik meg a haszlá|aLbar.ételi engedélyezésr

el iárás.
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\ráIlalkozónak a kir,itelezés stádiumában egr'ütt kell rnűkódnic Nlegr:endelőr'el és ^

szakhatóságokkal annak ér:ciekében, hog\. a hasznáIatbavételr e\1átás solán ne legven az

engedéiv Áeg,zetzését akaclálr.o zó bármllven hibaforr1s 'Á 
műszaki átadás-ár".ételi eliárás

,.l,]álr ̂ ',,"khatóságok által észlelt hián1.osságokat a \rállalkozónak a hasztá|atbar.ételi el1árás

ht . l l  s zí r r i  bc i á rásá ig  mcg ke l l  sz i in te tn ie .

9.2. A szerzőclés nkko,] min(jsül teljesítettnck, ha a kivitelr feladatok átr-ételét a NÍegrendelő

megbízottja a \'állalkozó rnegbízott1átó] a kir''itelezett munka műszakl ^t^d'ás-áB,étele sotán '

fenntartások nélkül _ át.-eszi, ós aztjegyzőkönrn.ben igazolja. A' szetz(ldésszerű teljesítésérőI

teljesítésigazolás készril, ami u ,áIIaIkozőí c1íjróL szó\ő végszámla kiállításának és

ben1.új tásának feltétele.
9.3', Á N'Íegrendelő l.állalja, 1rogl. kijelöl i rrregbízclttj^t, ^k1 teljes j<>gkcjrtel rendelkezik a

tel1esítések nel.ében tölténíí átvételére, errői igazolás átadásáta, valamint arra' hogv a

\rállalkozó számára a szetződés teljesítésével kapcsolatban bátmely kétdésben

jc grrl.rlatkozatot tegven, r.alatnin t az építést naplóban r.ezetett bejegvzéseket a N[egrendelő

ner.ében aláír1a.
9.4. '\z átadás'áwételi eljálás tdőpontjáról N{egtendelőt legalább 15 nappal korábban írásban

kell éttesíteni.
9.5. ,\ \rállalkozó a rníiszaki átadás-átyételi, il len.e üzembehel1ezési eljátáson megjelenő

lrattiságclk, közműr.állalatclk ni.ilatkozataiból eredő munkákat' amelt.ek az engedélyezési és

krl.iteli ten.eken szetepelnck, térítésmentesen kötcles elr.égeznr.

9'ó. Nem tagadható meg 2|7' át\.étel a szolgáltatás olr,an ielentéktelen hibái'miatt, amelyek

krjal-ításár'al, pótlásár-al jitó munkák a rende1-tetésszetű használatot nem akadá1vozzák.

l\ NÍegtendelő mcgbízotlia a \ráilalkozói készrejelcntés alapján a műszaki átadás'átr.ételi

cljátirs lefolrtatása cél1ából a )clgszabál1okban megielölt intéiménr-eket, hatóságokat köteles

meshívni. Azon alr.állalktlz<ik meghír.á,á.ót, nkik'..k az e\ját;áson r'aló ielenléte szükséges, a

\.állalkoz ó gclndosk<ldik.
A \.állalkozó a műszaki átacláskclr megl-alósulási dokumentációt biztosít a N,Iegtendelő

részérc, és átadja a szükségcs rnrnóségi tan"úsítváni.okat, szabl-ánvosságr nt'ilatktlzatokat.

A Nlegtendelőnek joga r.an ttz átvételt i"gvzőkönvr.ben a hiánvosságok megszüntetésére

\.OnatkoZó határidőket megjclölnr'

9.7. A Ilelelr rögzítik, hogr.a műszaki átac]ás-átl,éL-e1 napjától számított,.c8}.ér. eiteltével

utófelülr-rzs gá|att e|1árásrzr keriil sor, amelvnck keretébe n az^e\végzett munkákat újból meg kell

r.izsgálni. Az utófeíLilr.izsgálati el1átásn á N'I"gr.ndeiő írásban lrír.ja mcg a \.állalkclzőt azza\,

1'ogi: tá'.,l.aradása az e\iárás le folr,tatását nem érlntt.

10. Többletmunka, pótmunka

10.1' A Vállalkozó köieles clr-égczni a ten'ben szereplő, de a

(tóbbletmunka), továbbá az<>kat a műszakilag szükséges

ütesítrnénr. rendeltetéss zetúen ncm használható (pótmunka).

költségr.etésbiíl hrányzó munkákat

munkákat i,, amelvek nélki-il ̂

10.2. Többletmunkáért a \.ál]alkrlző a2.1. Pont SzeÍintl átalánr,dí1onfelül kú1ön díjra nem tatthat

1€]en\'l.

10.3. \,á l la lkozó pótmunkát csak a N[cgrenclelóí elő11tes írásbel i  mcqrendelés alapján

r.ége zhet, tllerr,e kiltcles clr'égezni 
"gn"i..",. 

hatátidőte. Ilven megrendelés esetén ^

\.irllalkozó ításos kiegészítíí aián1atot ,.1'lt u. az a1ánlatában szeteplií killtségr.etési tételeknek

megfe1elően' Ámerrlnr,ibcn 
,NIegrendelá 

a póta1án1at . 
tarta1mával egt-etért, Vállalkozó

NÍegrendelőtől egy kregószítő 
.megbízást 

r.ó a munkák eh.égzéséte. Á I'-elek külcin

,,'.gállop.,dásb an iogzítii a pó trnunka ellenértékének kiegvenlítését.

1"1. J ótá l lás
11.1. A \ lá l ia lkozó ir i rá l l i rsr x,áIIaI az első osztá\.ú rrr inőségbcn, első osztályú an,vagból,  a

tet:r,eknek és egvéb clclkumentumoknak, szabl.ánt,oknak és szabálvzatoknak megfe1elií

trrilclon, a tcndeltetésszctű hasznáIatra alkaimas munka elr.é€lzéséért. L,nnek alap1án a

\,Iállalkozó köteles ttz áIra!,,t hibásan végzett munkák halacléktallrn ktjal.ításáf^ \rag,\, ̂ z

alkalmazott hibás an1'agok cscl:éiéte . >/.
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11'2' '\ jótállás tdőtartarna ó0 hónap, kir.ér.e, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot áLlapít
meg' E,bben az esetben a iogszabályban tögzített jótállásr rdőtartam iránl.adó' Á jótállási idő
kczdete az építmén1' véglcges 1rtaclás átvételének napia'
i1.3. '\  Vál la lkoző a vál] 'a lkozói  díj S,/o-ának megfelelő összegű jótel jesítési ( iótá l lás i)
biztosítékot köteles n).úitarri a Iibt. 53. \ (ó) bekczdés a) pot1ábarr foglaltak szetint' x,z^z ̂
biztosíték a Vállalkoző yalasztása szetint - teljesíthető az e|őtt pénzcisszegnek a Megtenclelií
bankszámlájára történó bcfizctóssel, bankgarancia biztosításál.al' bizt<lsítást szerződés alapján
krállított - készfizet(l l<ezessés\-ál1aláSt tartaltnaző kötelezvénnr.el. A biztosítékot ^
Vállalkozónak legkésiíbb 1clcn szetződés alfutásá,_a| egvidejűleg kell a biztosítania' Ennek
megtörténte a szerződés aláílásának nélkülözlrctetlen feltétele. A \,'állalkrlzó a jóteljesítési

(ótállási) biztosítékot kcitclcs a jelen szetződés aláltásátőI a jótállási időtartam |ejfutáig
folvamafosan fenntartanr. A jóteljesítési (ótállási) biztosíték eLmaradása, mcgszüntetése r-agr'
fenntattásának elmulasztása súlr.os szeruődésszegésrrek mrnősüi a Vállalkozó részérőI, amelynek
kijr'ctkcztében a Megtenclelíj iogosult a szetz'(ldést azonnalt hatáll1.al felmondani, valamint
jogosult a 72'2. pont szerinri meghiúsulási kötbétre, rlletőleg ér.r''énvesíthetr a kötbétt meghaladil

kárát.
11.'|. A jóteljesítési (ótálJzisi) biztosíték a szerződéskötéstól a siketcs áta<]ás'áts,éte1ig fedezetet
jelerrt a szerződésszegésscl ilsszefüggő megrendelői igén1'ek ón.énycsítésére, ha az ajánIattevő

lrem) \.agv nern szerződésszelűcl-l teljesít; a sikeres átadás-átvételt kcjvetőcn pedig biztosítékot

nr,újt a \rállalkozót terhclíj iótállási kötelezettségek teljesítésére. Nemteijesítés esetén ̂ z

aiánlattcvő a teljesítési bizt<lsítók összegét teljes eaészében elr.eszti. A biztosíték felhaszláLásfua

akkor r-an lehetőség, ha a \'/rllalkozó írásbeli felszólítás ellenétc sem tcljesítt . a felszőlításban

megjelölr határidő alatt ,l szerződésben r.állalt kötelezettségeit yag\- ̂ Z őt terhelő jótállási

kcjte]ezettségeket. Á teljesítési biztosíték a fent megjelölt érr.én\.ességi idő lejirrtakrlr elszámolásra

ker:irl.
11.5. .\rnennyiben a \,á l la lk<lz( l  a 1ótál lás aiapján fennál ló ]<cjtelezettségeinek tel jesítését a

NIegrerrclelő erre r, .ona1kclz<i felhír.ásának kézhezr 'ételétől számított ö t  napon belül  nem

kezdr meg, mtnden megkczdctt késedelmes naP után 20.000,- Ft késedelmi kötbér f izetésére

k ö te les .

12. Kötbér
12.1. ,\ \Iá l la lkozó késcdelmes tel jesítése esetén naponta 100.000, I i t  késedelmi kötbér

mcgfizctését vállalia, arnc]l' a r'zíllalkozói díjból ler.onható'
12.2, A \.állalkoz(l tor-irll l lá a szerződésben foglaltak teljesítésének elrnaradása esetén

rneglriúsulási kötbér |tzetéséte köteles, amelvnek mértéke a bruttó vállalkozói di1 20o,/o-a. Á

teliesítés ]<ülönösen akkor rliníjsül meghiúsultnak, ha a \.állalkozó a munkatedrletet az 5.1. Pont
szerintj határrdőben nem r.cszi irt r.agv az átadás napjától szátnított [3 napclrr be1ül nem kezdr meg

a munkát; tor.ábbá, lra a tcljcsítéséte nyitr.a álló hatátidő uto]s<i napjátcil számított 30 nap

elteltével az előtt munkákkal nem készül el. A teliesítés meghiúsulása esetén a N'Iegrendelíí
jogclsuit a szerződést(j| azonlti:' lratáll1al elállni.
12.3. '\  \ 'á l la lkozó hibás tei jesítése esetén kötbét f izetésére köteies, amelynek összege

megcgr.ezik a I2.1'  Po1lt szer int i  késedelmi kötbér méttékér.el '  A hibás tel jesítési k ötbér

ilsszegérrek szántitása alrl<ónt történi]<, h.g)' a \'Iállalkozó a hiba kt1avítására r.aló
felszólítástól a hiba térrvieges kl;al.ításáig ter;edcí időtartamra kötcles naPonta a késedelmr

kötbérnek megfelelő összcget megfizetni '
12.4. ,\ \'állalkozó tudomásul r.cszi, hog1 a N{egrendelő iogosult az őt megillctő kötbét összegét a

Vállalkozó által benyújtar'rcló szárniák (r-állalkoztii díj) összegébe beszámítar.rr.

1.3. Megszűnés
13.1. '\ szerződés az alábbi rrródokon szűnhet rneg:

(a) szetződésszetű teljesítéssel;

0' a szetződés Nlcqrendelő általr rcndkíl.ülr feLmondásár-al;
(c) a szerződés \,irllalkozó általr rendkír.ülr felmondásár.al;
(d) közös megegt.ezóssel.

Ir-
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13.2. Nle{.rendelő a 1elen szerződóst rendkír.üli felmondással megszüntetheti ktilönösen akkot, ha
az, tt] ábbi e s emények b ármel r. ike b ekör.etke zik:

(^) a Vállalkozó csíjcl felszámolási r.agy l,é€]elszámolási eljárást kezdeményez maga
ellen, fizctósképtelenné r'álrk r.agt' jogerős bír.ósági r'égzés szirletik felszámolásárói,
rlletőleg l'állalkciz<ii engedélvét r.is szar.oni ák' r-agv r.is szaad j a ;

(b) \rállalkclzil bár:rnclr' lénveges kötelezettségének súlyos megszegése esetén.
13.3. A fclmondási jog gr.al<orlása előtt a N[egrendelő ításban felsztilítja a Yál7alkozót a
szerzéjclésszegií állapot, illetve tlk on'oslására és/r'agv mag1,arázat adására' Ha a Yál]alkozó a
felszólítás kézhezvételót k<jr.etíí 15 (tizenöt) napon belül ennek nem teSZ eleget, nem ad megfelelő
mag\,atázatot.r'agl ncm ()1.\'()S(l11a a szerződésszegő magatartást, a N[egtendelő a Yá]]akozóhoz
címzett ajánlott levélben a szctződést felmondhatja. Á felrnondásnak tattalmaznta kell a
fclrnonciás indokait.
13.4. '\ 1clel szerződés \IálJalkc>zőlak felrciható okból történő felmonclása csctén N{egrendelő
jogosult a Polgád Törr-énr.kön1n' Gtk ) kártédtési szabályai SzeÍint negállapított kátának
megtétítéséte is.

14. Egyéb kikötések
14.1' '\ N{cgrcndel1í hoz'zÁjárul alr'ál]alkozó igénvber.ételéhez azza|, hogy a Yál]alkoző
teljesítésében csak a kilzbeszerzési ajánlatban megjelölt alr'állalkozó működhet közre; az

ah.állalkozó nem r.ehet igéll1.be saját tel1esítésének úz sz'ázalékát meghaladó mértékben teljesítésr

scgéclet. I.la a szerz'ődéskcjtést kör.etően a szerződéskötéskor előr:e nem láthatő ok

kör-etkeztében - beállr-'tt lént'cscs körülménv mratt a szerződés \.agY annak cgr, része nem lenne

teljesítlretó a megjelrllt alr.ál]alkozővaL, a N,Iegrendeló más rnegjelölt szefvezet (személ1)

kijztcnríiködéséhez akkor játtlhozzá,ha az megfelel akózbeszerzési eliár1rsllan az aká]]alkclzőkta

meghati.rrozott követelmérlr.eknek. Á Vállalkozó az általa igénvbe r-ett alr.ál lalkozóétt úgr'

fclel, mintha a munkát saiát maga \régezte r.olna el.

1,l.2. A szerződéses teljesítése során a feleket kölcsönös egvüttműkcjdési és tá1ékoztatást

k i i t e l c z c t  t  s óg  t e l . h c l i '
14'3. Áz ajánlati tcl:vcn r.ált<lztatni klzáróIag az építésl' naplóbarr történij bejegt-zés és a

N'Iegrendelő írásos jór .á l ragr./rsa után lehetsege s.
i , l '4 .  ' \  \ .á l la lkozó a N{cgrcndelő e\őzetes hozzá1árwlása esetén e lőte l jesítéste jogosul t .

14.5.  Ie len szerződést csa l i  kétolda lúan a láít; t  megál lapodássa l  a I ibt '  r 'onatkozó

elóír:irsainak megfelelően lelret módosítani, kiegészíteni, megszüntetnt.

1.5. Alkalm az^fidő iogszabályok
15.1. Á szetződésben ncm szabzilyozott kérdésekben a Ptk. r-clnatkozó rendelkezései rránr'-adók.

15.2' '\ szeuődő felek a 1e\en szerződésből er:edő r.agvonjogi jogr.itáik esetéte - a pertárgt'
értékétől függően - a Székcsfehén.ári Városi Ríróság, illetr-e a Fejét Nlcgt.cl Ríróság krzárólagos

rlletékességét kötik kr.

1'6. Mellékletek
1'. szár;.í rnelléklet: aiárrlattéteJr felhívás, közbeszerzési dokumentáció, kregészítíí tá1ékoztatás
2. szánű rnelléklet: felelősséqbiztosítás
3. szárnír melléklet: átaz<>Il l<i jltséq\.etéS

Székesfelrén.át, 2010. alrgttszlLrS hő 24' nap
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