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között az alábbiak szerint.

Szerződés tórgla:

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvríllalja a ,,Pápa, Tarcry Lajos
Altalános Iskola bővítésének és rekonstrukciójának II. ütemben megvalósuló
építési munkái'' tárgyli beruházás kivitelezését a jelen szerződés mellékletét képező
tenderdokumentáció, ajránIati költségvetés, a közvetlenül megktildött ajrínlattételi
felhívas, vala:rrint az ajénlatt dokumentáció szerinti műszaki tartalommal a 2.l pottbart
r ö gzített egyö s sz egű átalány fu on.
A szerződés műszaki tartalrna magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és
felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület áfrételé! a sztikséges
közmű kivaltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaiizemelést, a miíszaki
hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a jótallási és
szavatossági munkak elvégzését, a szomszédos epületeken és köztertileten okozott
krárok helyreríllítrásáft, ahetyszíLrri kivitelezéshez sziikséges tervek (gyárfinány-, részlet.,
átadási-) elkészítését, valamint a kivitelezéshez és tizembehelyezéshez szíikséges
szakhatósági engedélyeztetések és hozzégánulások biztosítasát, ezek költségeinek
viselését.

Szerződés összege:

AZ I.lpontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Átalúnyúron netüí összesen: 145.960.807.- Ft
AFA: 29.192.161-.Ft
tisszesen bruttó 175.L52.968.- Fr
azaz százhetvenötrrrilliő _ száz?ltltenkettőezer - kilencszazhatvannvolc Ft



A vállalkozésí dij fedezetet nyújt Vríllalkozónak az 1. pontban meghatarozott és a
tenderdokumentációban részletezett műszaki taÍtalmú munkák]ral összefiiggésben
felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket
a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő üsel.

A Vállalkozó a Megrendelő által kiadoff tenderdokumentáció, ajáriatí kiírás, ajránlati
dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával tiímasztotta úá a 2, pontban
meghatiírozott viállalk ozásí diját.

Vallalkozó a jelen szerződés alapját kepező tenderdokumentáció tervlapjait, műszaki,
költségvetési kiírásait felülvizsgálta' észrevéteIeúe, annak költségkihatását, a jrárulékos
munkákÍ<al együtt egyeilette a szerzőőés megkötése előff, ezert Vállalkozó a létesítrrrény
megvalósítrása soriín a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozassal
mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé je|et szerződés megkötését
követően nem ernelhet.

Vríllalkozó a szerződés targyát kepező munkaterületet megtekintette, az ajrínlati
dokumentációt áttanulmányozt4 a sztikséges műszaki észrevételeket megtette és
aján|atában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítnényt
rendeltetéssztú, basznáIatra alkalmas allapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó
viseli az ajéltúati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

A vállalkozásí díj a beepítésre kenilő anyagokat is tartalmazza. A beepítésre kenilő
anyagok aÍainak emelkedése avál|akozói díjra nincs kihatással, az egységátak befejezési
határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az epítésí naplóban a szerződés rögzített
aras összegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is kiható póürrunkát elrendelrri nem
lehet, azt ervényesen csak a Vállalkozó központjahoz címente lehet eszközölni.

Vállalkozó a szerződés alapját kepező tenderdokumentációban, költségvetésben szereplő
szerkezetektől és epítőanyagoktól való elterésre csak Megrendelő, vagy műszaki
ellenőrének előzetes írásos jóvríhagyása esetén, és az elteréssel érintett szerkezetek,
anyagok költségkimunkálása esetén jogosult.

3. Szerződés kivitelezési hatóridői:

A munkaterület átadás időpontja: 2007. november 26,

A munlra befejezési ideje: 2008. augusztus 1.

A szerződés 1. sz mellékletét kqező és az epítési munkákra vonatkozó miíszaki ütenrterv
szerint kell a kivitelezést folytatni és ez adja az eIszámolások alapjáL
Vríllalkozó a befejezési hatríridőkhöz viszonftott késedelem esetén késedelmi kötbért
köteles frzetrti.

A késedelmi kötber mértéke: 200.000.-Fínap
A kötbér összege a v égszámlából kerül levonásra.



Pénziigti elszúmolds:

Szerződő felek megállapodnak, hogy Vríllalkoző a 2. pontban meghatározott Vríllalkozási
díjat 3 db rész-sziímla és 1 db (vég)szrímla benyújtásával érvényesítheti.

Vállalkozó az elvégzett munkríkról 3 db rész-, és 1 db (vég)számlát bocsát ki, melyek az
alábbiak:
1. sz. rész-szénn|a esedékessége:2007. december 1l.
osszege: nettő t.27O.000.- Ft + 20 % 1ilta

2. sz. rész-szénnla esedékessége: 2008. miírcius 7.
osszege: nettő 48.230.269.- Ft + 20 N 1lta

3. sz. rész-szám|a esedékessége: 2008. június 6.
osszege: nettő 48.230.269.- Ft + 20 oto 1lta

Végszámla esedékessége: 2008. augusztus 1.
osszege: nettő 48.230.269.- Ft + 20 N xfa

A kibocsátrís alapja tész-szátmla estén a Megrende1ő műszaki ellenőre által aláirt
teljesítésigazolás, (vóg)számla esetén a hiany és hibamentes|ezárt műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv és a jóteljesítési biztosíték átadása a Megrendeló részere. Megrendelő a jelen
szeÍződés pénziigy' ütemezése szerint kiállított rész-szánnla és a végszámia összegét a
szémlakézbeméte|étőI szátmitott 30 napon belülVallalkozó Raiffeisen Bank Zrt.bankÍLal
v ezetett 1 2 0 8 2 00 1 - 0 0 1 1 6 4 52 -00 1 0 0 0 04 sz. b anksziíml áq ar a áfitalj a.

Teljesítés napja: az átutaIás napja.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamat illeti meg.

Vállalkozó a munkrík készültségeről a penzügyi ütemezés szerinti időpontokban
allapotfelmérést készít a ténylegesen elvégzett munkrák dőrehaladásrának műszaki
tartalmaról, főbb munkanemi elkiilönítésben, a százalékos készültségi fok rögzítésével. A
Vállalkozó az állapotfelmeréseket a Megrendelő műszaki ellenőre részére átadja
ellenőrzés és igazoló úátlrás (teljesítésigazolás) céljából, melyet Megrendelő műszaki
ellenőre 5 munkanapon beliil elvégez. Kollaudiílás esetén a Megrendelő műszaki ellenőre
értesíti enől Vállalkozót, hogy a szánnláját a kollaudálasnak megfelelően ríllítsa ki. A
Vállalkozó szám|áját a Megrendelőnek címezve nyujtja be a Megrendelő műszaki ellenőre
jóvríhagyása után a teljesítést igazo|ó okmánnyal (teljesítésigazolás) együtt.

Megr endelői ki) tele zetts é g e k :

A hatályos epítési engedélyt Megrendelő a korábbi közbes zerzési eljrírás ajárt'ati
dokumentációjában Vállalkozó rendelkezésere bocsátotta.
Megrendelő a munkaterület átadásával egyidőben az ajénlatban megjelölt organizációs
területet biztosítja.
Póffiunkák elrendelésére WzfuőIag a Megrendelő jogosult. PófiÍIunkát Vállalkozó csak
Megrendelő előzetes íráso s j óvráh agy ásáv a7 v é gezhet.



A szakipari, belsőepítészetl, gepészen és az elektomos munkráknríl jelentkező fiíbb
anyagok (technológiai berendezések, felszerelések, szerelvények, felületkepző anyagok,
berendezési trírgyak, stb.) megrendelése és beepítése előtt a Megrendelő jóvahagyása
sztikséges.

Megrendelőnek joga van ama' hogy a még meg nem rendelt anyagok esetén _ előzetes
egyeztetés alapjrán - Vríllalkoző ajénlatában szereplő anyagok kivráltásara mas anyagot,
terméket epíttessen be. Az így keletkező megfakarítás a Megrendelőt illeti meg, mely a
végszámlában érvényesíthető azzú, hogy a Megrendelő póünunka hirányában jogosult a
megtakarítás összegével a vállalko zásí díjat csök*enteni.

Megrendelő a szerződésszerű teljesítés áwételére és az ellenórték kifizetésére kötelezett.

Megrendelő Lebonyolítón kereszttil műszaki ellenőri tevékenységetvégez, ennek során az
építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő és megbízottjainak
jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhat1a, intézkedéseik a munkák
szervezésére nem terjedhehek ki.
Megrendelő.azutasításut az epítési naplóban történő bejegyzésselközli a Vállalkozóval.
Megrendelő az ídeiglenes víz és energia vételi lehetőségét térítés ellenében biztosítja. A
víz- és energiavételezési helyen Vrállalkozó köteles almerőt beepíteni és a fogyasztottvíz-,
és elektromos energia díját 30 napos fizetési határidővel Megrendelőnek átutalri.
Amennyiben Vállalkozó a fizetési hatríridőn felül 30 napos fizetési késedele'lrrbe esik,
Megrendelő jogosult avíz-, és energia vételezési helyet megsztintefiri.

Vóllalko zói kötelezetts ég e k :

Vrállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvetelétől a műszaki átadás(ezfuásáíg -

a munkaterület lehatarolásáról, a munkaterületre Vonatkoző Einendészeti-munkavédelmi,
vagyonvédelmi, közegészségugyl, kömyezetvédelmi- és egészségügyi előírrások
végrehajtasaról illetve betartasráróI, Ez a kötelezettsége alvrállalkozőival, munkavállalóival
és az epítési helyszínen tartózkodó egyéb személyelkel is fennáll.

Az alváIlakozók]Gl szemben tiímasztott vállalkozói követelmények a vállakozőí
szerződésben rogzített mértéket nem haladhatjak meg (tész-szárrlák, fizetési határidő,
jótallás, kötbér stb.) azoknak anínyban kelllenni avál|altrészfeladatok nagyságával.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó
intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban hatíroz meg sziámára a munkaterület
átadás - átv ételi elj arása során.

Vrállalkozó köteles az építési területen jól látható helyen a kjvltelezéssel kapcsolatos
adatokat az építési enge{élyek, valarrrint a vonatkoző jogszabátyok szerinti tartalommal és
formában a kivitelezés meekezdése előtt táblán elhelvezni.

YáI|akoző a munkát 

-a 

hatrályos iog,"*atyott^ meghatarozott szabiílyoknak,
előírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégemi.



Vrállalkozó köteles a Megrendelő kepviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése
előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnrínak a munkák megkezdése előtt

minimum 48 órávat. Amennyiben Megrendelő kepviselőj e az előzetes ertesítés ellenere a

takarasra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni.

Amennyiben Vallalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő
j ogosult az eltakartmunkiíkat visszabontással ellenőrizni.

Vállalkozó köteles az 5L12OOO.(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet alapján az

epítkezés kezdetétől annak teljes befej ezéséig építési naplót vezetni.

a) Vríllalkozó naponta és folyamatosan rögzítt az é:pítési naplóban az epítésí
tevékenység valarrennyi napi eseményét, a foglalkortabtt sze'rnélyek szálmát,
az e|végzett munka letását, a megoldandó problémakat, melyek megoldását a

MegrendelőtőI vér1a el, és valamennyi fontosabb körülményt, ani az építési
tevékenység későbbi folytatásában visszatiikröződik.

b) Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell taÍtani és szavatolrri kell,
hogy az illetékes személyek - a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei,
val amint tgrv ező _ szátmár a ho zzáférheÁő 1 e gyen.

c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök, tervezők
bejegyzéseivel kapcsolatos rílláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az
építési naplóban.

d) A Megrendelő és a Vállalkoző az épitési munkrík megkezdésével egyidőben
megadja az epítési tenilet felelősének és helyettesének nevét, elérhetőségét,
illetékességtiket, és ezeket az adatokat az epítésí naplóban rögzítk.

e) A tervező epítési naplóban tett bqegyzése csak a megrendelő műszaki
ell enőrének i gazolásával érvényes.

Válla]kozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és ttárgyakat hasz'nál' fel,

melyek az ő búajdonában vannak és amelyelÍ<el szernben harmadik felek semmiféle
j o gokat nem ervényesíthetnek.

Ha a Vallalkozó ellen felszrímolási vagy végelszámolási eljarás indulna, ak]cor a

Megrendelő jogosult az el::őI való tudomiásszerzést követően, a munkák szakértővel való

felrnerésere és a munkráknak a Vallalkozó költségere történő haladéktalan
továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

Vállalkozó köteles a szerződés alapját kepező tenderdokumentációban meghatarozott
minőséget, a költségvetésben rögzítetttípusoknak megfelelően biztosítani.

Amennyiben a terwől eltérő kivitelezés sziikségessége merül fel, úgy azt Kivítelező

köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjrának a sztikséges intézkedések
megtételéhez. A helyszínt rnegvatósítashoz sziikséges terveket (gyártnilany-, részlet-,
átadás-) 3-3 példrányban köteles átadni azffintett folyamat megkezdése előtt.



7. Le b ony o lító feladatai :

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult je|en szerződésből szátrrl'taző
bizonyos feladatainak ellátásara kiilön szerződésben rögzített feltételek szerint
Lebonyolítót megbízni.

Lebonyolítő ktzérő|ag a Megrendelővel kötött ktilön szerződés keretén belül jogosult
eljárni.

Minős égi követelmény ek :

Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabviínyok és előírások szerint
azok betartásával végzi.

Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 2. pontban szereplő díjért a
Magyar Szabvany szerinti I. osztályu minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkrík
megítélésében vélernényktilönbség var\ a szeruődő felek az EMI bevonásával határozzák
meg a minőséget. Az EMI költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.

Vállalkozó köteles minden felhasznalt anyagról és szerkezetről a gyártő és forgalmazó
vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az epitési naplóhoz csatolni.
Külfi'ldi aÍIyag és szerkezet felhasználása esetén aYáI|alkozó tartozik aMagyar Szabvany
szerinti minőséget saját költségén bizonyltani. Az ő kötelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tiízvédelmi és
hivatalos minőségi vtzsgáúatok elvégeztetése, a termék minősítése.

A Vállalkoző az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely
próbak eredményét az epítésí naplóban rögzití.

a) A beton és vasbeton szerkezetekről Magyar Szabvány szerinti _ helyszíni
mintavételezés aIapján - szilardsági próbát végez. Betonból szabviínyos _
helyszíni _ próbakockáÍ készít és megszilrírdult betonról törési eredményt
produkál.

b) Yíz-, és fiitésvezetékek belső és eptileten kívüli szerelési munkáinak elvégzése
után a Vállalkozó köteles a vezetékekben nyomáspróbát tartani a Megrendelő
műszaki ellenőrének jelenlétében az előírások szerinti tulnyomásokJ<al. Ezen
nyomáspróbiík eredményét kíilön jegyzőkönyvben kell rögzíteni és azokat
mellékletként az epítési naplóhoz kell csatolni.

c) Az egyéb epítési munkríkat a szakág sajátosságoknak megfelelően köteles
minősíteni. i11. a minősítést dokumentálni.



9. Biztosítások:
Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biaosítást kötni:

a) Teljesköní epítési biztosítiíst, ideé'rtve a szavatossági biztosítast is a szerződés
térgyfua és valamennyi, a szerződéses cél elerése céljából az epítési területen
taláihatő epítéshelyi berendezésre és segédanyagra" az építés kezdő
időpontj ától a műszaki átadás lezáráséig.

b) Felelősség biztosítást az építési tertileten jogszerúíen tartózkodó személyzetre
baleset, sériilés bekövetkezés esetere az epítés kezdetétől a műszaki átadás
|ezárásáig.

c) A Vríllalkozó ktilön biztosítani tartozik a dolgozóit a garancirílis idő alatt a
1 étesítrnény tertil etén v é gzett munkiíl atokra.

A fenti biztosítások Megrendelő felé történő bizonylatolása rész-számla benyújtásrínak
feltétele.

10. Alétesítményútadds-útvétele:
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkrák befejezésérőllegalább 15 nappalkorábban
készrejelentő levéllelírasban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levélkézbevételétől
számított 15 napon belül köteles meghatiíroani az átadás-átrételi eljríras időpontját és az
illetékes hatóságokat és szerveket eÍTe a határidőre meghívni.

A fogyasztói berendezések műszaki átadas.átvételekor a szerződő felek elvégeznek egy
,,áBréteLI,, vízsgálatot' melynek során Viállakoző egy 3x24 órás, összesen 72 órás
próbaiizemmel bizonltja akész létesítnény iizemkész, mtiködőkepes mivoltát. Ugyanez
idő alatt a jövőbeni iizemeltető kijelölt dolgozóit a Viállalkozó a berendezések szakszeril
kezelésere betanítja, illetve kiolÍatja. A próbaiizemhez sztikséges kepzett szenéIyzetet a
Megrendelő bocsátja rendelkezésre. A próbatizem utián a Vallalkozó a beríllítás adatait egy
merési j eg5zőkönyvb en rö gzíti.

Vállalkozó a következő okmanyokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatiikröző ,,Megvalósulási tervdokumentáció'' 2
péIdányáú., tervekkel, műszaki leírásokkal, az ercdeti tervekhez képest történt
változások egyértelmÍÍ felttintetésével.

b) ^z epítés kivitelezésekor a Vállalkozó álta| beszeruett, minőséget igazo|ő
bizonylatos és vizsgálati eredmények

c) Jegyzőkönyvek a próbaiizernek, aziizemi- és beríllítási eljrárások eredményéről
d) Gepkönyvek, a gyántő iizemek bizonltványai
e) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatu,hogy az épi|et, az elkésziilt

és felhasznáLt szerkezetek, anyagok és berendezések az #ntett szabviínyoknak
megfelelnek

D Vizsgálati jegyzőkönyvek az érintésvédelemről és szabviányosságról
g) Jegyzőkönyv a villámhrárító berendezésről
h) Merési jegpőkönyv a szigetelő ellenállasolaól
D Merési jegyzőkönyv a padlóburkolat illetve az rálpadló szerkezet

vezetőképességeről
j)Negatívivővízvízsgá|atieredménfitanúsítóvizsgáIati jegyzőkönyv
k) Megvil áLE}tás mérési j egyzőkönyv



9. Biztosítások:
Vríllalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biáosítást kötni:

a) Teljesköní epítési biaosítiíst, ideertve a szavatossági biztosítást is a szerződés
táÍgyéra és valamennyi, a szetződéses cél elerése céljából az epítésí területen
található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezőő
időpontj ától a műszaki átadás Lezérásáig.

b) Felelősség biztosítást az epítési tertileten jogszerűen tartózkodó személyzetre
baleset, serülés bekövetkezés esetere az epítés kezdetétől a műszaki átadás
|ezárásáig.

c) A Vríllalkozó kiilön biztosítani tartozik a dolgozóit a garancirílis idő a7att a
létesítnény tertiletén v égzett munkálatokra.

A fenti biztosítrísok Megrendelő felé történő bizonylatolása rész-sztímla benyújtásanak
feltétele.

10. A létesítmény dtadós-ánétele:
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkak befejezéséről legalább 15 nappal korábban
készrejelentő levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél kézbevételétől
számított 15 napon belül köteles megbataroai az átadás-átvételi eljráras időpontját és az
illetékes hatóságokat és szerveket erre a hatríridőre meghívni.

A fogyasztói berendezések műszaki átadás-átvételekor a szeruődő felek elvégeznek egy
,,átrételí,, vízsgáIatot, melynek során Viállalkoző egy 3x24 órás, összesen 72 őrás
próbatizemmel bizonltja akész létesítrrrény iizetnkész, működőképes mivoltát.Ugyanez
idő alatt a jövőbeni iizemeltető kijelölt dolgozóit a Vríllalkozó a berendezések szakszeríi
kezelésére betanítja, illetve kioktatja. A próbatizemhez sztikséges kepzett szenéIyzetet a
Megrendelő bocsátja rendelkezésre. A próbaiizem után a Vállalkozó a bea]lítás adatait egy
mérési j egyzőkönyvb en rc gzítí.

Vállalkozó a következő okrrrrínyokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nyelven az átadás átvételkezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatiikröző ,,Megvalósulási tervdokumentiíciő" 2
pé|dányát, tervekkel, műszaki leírásokÍ<al, az eredeti tervekÍtez képest történt
viíltozások egyértelmű feltiintetésével.

b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazolő
bizonylatos és vizsgálati eredmények

c) Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, azinerú- és beállítási eljarások eredményeről
d) Gepkönyvek, a gyátrtő tizernek bizonltvanyai
e) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatat,hogy az epij'let, az elkésziilt

és felhasznáIt szerkezetek, anyagok és berendezések az ffintett szabványoknak
megfelelnek

0 Y izsgáIan j egyzőkönyv ek az #ntésvédelemről és szabviínyo sságról
g) Jegyzőkönyv a villrímhrárító berendezésről
h) Merési jegyzőkönyv a szigetelő ellenrállásokról
i) Merési jegyzőkönyv a padlóburkolat illetve az rílpadló szerkezet

vezetőképességéről
j) Negatív ivővíz vizsgálati eredményt tanúsító vízsgál,atijegyzőkönyv
k) Megvilágtás mérési jegyzőkönyv



A fentiek köZül a meréseket a:ra jogosult szernélyeknek, vagy vállalatoknak kell
elvégeznie.

A vállalkozó tevékenységéből eredő, az iizembehelyezéshez és használatbavételhez
sztikséges hatósági nyilatkozatokat köteles biaosítani. A műszaki teljesítés a műszaki
átadás-átvétel sikeres |ezárásával, a szerzőőés teljesítése a hasznalatbavétel feltételeinek
biztosításáva| zéru|.

11. Megrendelő és VtÍllalkozó képviselete:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogl a szerződés teljesítésével lrapcsolatosan

Megrendelő részéről:
Németh Tamás
Szabó József

Lebonyolító részéről:

Ki s Szab olc s Jőmérnök l é t e s ítményfel el ő s

Vállalkozó részéről:
Szücs István Ügnezető igazgató

' 
Boross ottó Műszaki igazgató

jogosult eljórni.

12. Jótdllósiés szavatosstÍgifeltételek:

A Vállalkozó szavatolja, hogy az á|tala léfrehozott létesítnény minősége mind a
felhasznált anyagok, mind a létesítnnény szerkezete és kivitele szempontjából a
tenderdokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 8. fejezetében foglalt minőségi
követelményeknek megfelel.

A Vríllalkozó a létesíftrrény átadrís-átvételétől számitott 2 év időtartamra jótállasi
kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítéséért.

Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozőnak
haladékÍalanul, de legkésőbb a 2 éves garanciális idő lejrírtáig kell a Vállalkozó
tudomásara hozni. A Vállalkoző tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul
intézkedni a kijavítás, illetve a csere órdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a
bejelentéstől szrímított 15 napon belül nem végzi el Vállalkoző, ugy a Megrendelő
jogosult a Vríllalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetrri, és annak igenyelt
költségét a j ótállási b ankgaranci ából lehívni.

V



A jótállási (garanciális) idő |ejárúng_kzárt műszaki átadás átvételi eljarástól szánritott2
év - Vrállalkozo a vríllalkozói díj 3%-nak megfelelő összegű biztosítékot nyujtani. A
biztosítéknak a jótállási időtartamra vonatkozóan feltétel nélktilinek és
visszavonhatatlannak kell lennie. A biáosíték teljesífJ.rctő az eIőírt pénzösszegnek a
Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított _ készfizető kezességvállalást Erta|maző
kötelezvénnyel.

Vállalkozó az áItala megvalósított épületszerkezetekre - yok rendeltetésszeríhasznélata
esetében - a l1i1985. ( vI.22. ) EVM-IpM-KM-MEM-BkM sz. együttes rendelet
mell ékl etéb en r ö gzített alkalmas s á gi időket szavato lj a.

Az átadás-átvétel napjától sziímított 12 hónapon belül a jelen szeruődés alapján e|végzett
munkákat ismételten felülkell vizsgiílni. Megrendelő készíti e|o ert az utó-felülvizsgáiatí
eljarást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az e|járás megkezdése előtt, a
Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárrásról
jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell arészírevőknek az
ellenőrző szemlén tett nyilatkozatút, továbbá a Viállalkozó által elismert hibák kijavítasi
határidejét.

13. Aszerződésszegés következményei:

A Vállalkozó késedelme esetén:
A Vállalkozó köteles a létesítnény átadási késedeleurének esetere a késedelem minde'l
naptrári napja után 200.000.-Ft késedelmi kötbért megfizetni oly módon, hogy megrendelő
jogosult a kötbért a végszétmla nettó összegéből levonni. (A 3. pont szerint a
résáelj esítésre is vonatkozik).

A Vrállalko zőnak felróható okból történő meghiúsulás eseten:
A Vallalkozó erdelrÍ<örében feLn€rült brármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges
meglriúsulás esetén a Vállalkoző kárátúanyként 10.000.000,- Ft összegÍí meghiúsulasi
kötbért köteles fizefiri tartozík megtéríteni a megrendelőnek a megbiúsulási kötbért
meghaladó, ezze| összefiiggő káEát és többletköltségét. Az ilyen kiírok, vagy
többletköltségek fedezeteként a megrendelőt visszatartasi jog illeti meg a vállakozó vele
szerrrben esedékessé vált követeléseire, és záogjog illeti meg az epítésí helyen talrílható
vagyontiárgyaira.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés 1. sz mellékletétkepező műszaki ütemtervhez kepest
10 naptiíri napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstő|
egyoldalú nyilatkozattal elrállni, és a Vallalkozőt megsllető az elállásig végzett munka
szerződésszerinti ellenértékébő| az esedékessé vrílt megbiúsulási kötbért, valamint a
meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elil|ásnak a Vállalkozó részere
írásban történő bejelentése utrín 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az epítésí
területet a megrendelőnek átadni, az ott talrílható anyagok, szerkezetek, egyéb targyak
leltrárba vételét, valamint az elkészült munkak allapotfelvételét követően.
Ellenkező esetben a Megreirdelő jogosult a munkatertileten lévő, és a Vállalkozó
fulajdonát kepező tárgyakat aYáilalkozó költségén aYélla|kazó telephelyére száIlítati,ha
a Megrendelő nem kívan éIruzáúogsogával.



14. Egléb rendelkezések:

Az aján1atbrm közöltekÍől elterő, vagy új alviíllalkozók bevonásara a Vállalkozó csak a

Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapjan jogosult. Ez vonatkozkaz alvállalkozók
további alvallalkozóira is.
A Vállalkozó a jogosan igenybe vett alviíllalkozőí&, úgy felel, mintha a munkát maga

vége,zte volna eL Á jogosulatlanul igénybe vett alviállalkoző míatt felelős minden kárért,

amely e nélktilnern következett volnabe.

15. rogviÍókrendezése:

Felek rögzítk, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljrírás eredmáryeként jött léffe, így a

szcrződés teljesítése, módosítása soriin a Kbt. előírasai érváryesek.

A jelen szerződésbe'n nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztarsaság Polgári
Törvénykönyve megfelelő rendelk ezéset és a vonatko ző egyébjogszabályok az kányadők.
A vitás ügyékben a perértéktől fiiggően a Ves4lrém Megyei Bíróság, vagy a Pápa Vrárosi
Bíróság az illetékes.

16. Szerződéshezfurtozódokumentumok:

1. számú melléklet: műszaki ütemterv

A' szerződés alapdokumentuma az ajánLati dokumentiíció és a Vrállalkozó ajánl:at4

valamint az e|járás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Veszprém, 2007. november 23.
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