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1.

az alábbiak szerint.

Szerződéstórgla:
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvríllalja a ,,Pápa, Tarcry Lajos
Altalános Iskola bővítésénekés rekonstrukciójának II. ütemben megvalósuló
építésimunkái'' tárgyli beruházás kivitelezéséta jelen szerződésmellékletétképező
tenderdokumentáció, ajránIati költségvetés, a közvetlenül megktildött ajrínlattételi
felhívas,vala:rrintaz ajénlattdokumentáció szerinti műszaki tartalommala 2.l pottbart
rö gzítettegyö sszegű átalányfuon.
A szerződésműszaki tartalrnamagábafoglalja a megvalósításminden előkészítőés
felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület áfrételé!a sztikséges
közmű kivaltásokat,a teljes éskulcsrakészépítést,
a miíszaki
a be-, éspróbaiizemelést,
hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a jótallási és
szavatossági munkak elvégzését,
a szomszédosepületeken és köztertileten okozott
krárokhelyreríllítrásáft,
ahetyszíLrri
kivitelezéshezsziikségestervek (gyárfinány-, részlet.,
átadási-) elkészítését,
valamint a kivitelezéshez és tizembehelyezéshezszíikséges
szakhatósági engedélyeztetések
és hozzégánulásokbiztosítasát, ezek költségeinek
viselését.
Szerződésösszege:
AZ I.lpontbanmegjelöltmunkavállalkozásidíja:
Átalúnyúronnetüí összesen:
AFA:
tisszesenbruttó

145.960.807.Ft
29.192.161-.Ft
Fr
175.L52.968.-

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 ésközvetett költségére,kivéve azokat a költségeket, amelyeket
a jelen szerződéskifejezett rendelkezéseszerint 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<alegyütt 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 szerződésmegkötését
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 tévesértelmezésébőladódó minden kockázatot.
A vállalkozásí díj a beepítésrekenilő anyagokat is tartalmazza. A beepítésrekenilő
anyagok aÍainakemelkedéseavál|akozói díjranincs kihatással, az egységátakbefejezési
határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az epítésínaplóban a szerződés rögzített
aras összegét érintő, vagy a teljesítéshatáridejére is kiható póürrunkát elrendelrri nem
lehet, azt ervényesencsak a Vállalkozó központjahoz címente lehet eszközölni.
Vállalkozó a szerződésalapját kepező tenderdokumentációban, költségvetésbenszereplő
szerkezetektől és epítőanyagoktól való elterésre csak Megrendelő, vagy műszaki
ellenőrének előzetes írásos jóvríhagyása esetén, és az elteréssel érintett szerkezetek,
anyagok költségkimunkálása eseténjogosult.
3.

Szerződés kivitelezési hatóridői:
A munkaterület átadás időpontja:

2007. november 26,

A munlra befejezésiideje:

2008.augusztus1.

A szerződés1. sz mellékletét
kqező ésaz epítésimunkákra vonatkozó miíszakiütenrterv
szerint kell a kivitelezéstfolytatni ésez adjaaz eIszámolásokalapjáL
Vríllalkozó a befejezésihatríridőkhözviszonftott késedelemeseténkésedelmikötbért
köteles frzetrti.
A késedelmikötber mértéke:
200.000.-Fínap
A kötbérösszege a v égszámlábólkerül levonásra.

Pénziigti elszúmolds:
Vríllalkozási
Szerződő felek megállapodnak,hogy Vríllalkozőa 2. pontbanmeghatározott
díjat3 db rész-sziímla
és1 db (vég)szrímla
benyújtásával
érvényesítheti.
Vállalkozó az elvégzett
bocsátki, melyek az
munkríkról3 db rész-,és1 db (vég)számlát
alábbiak:
1. sz. rész-szénn|a
esedékessége:2007.
december1l.
+
osszege:nettőt.27O.000.Ft 20 % 1ilta
2. sz. rész-szénnla
esedékessége:
2008.miírcius7.
osszege:nettő48.230.269.Ft + 20 N 1lta
3. sz. rész-szám|a
esedékessége:
2008.június6.
+
osszege:nettő 48.230.269.Ft 20 oto1lta
Végszámlaesedékessége:
2008.augusztus1.
osszege:nettő 48.230.269.Ft + 20 N xfa
A kibocsátrís alapja tész-szátmlaestén a Megrende1ő műszaki ellenőre által aláirt
(vóg)számlaeseténa hiany éshibamentes|ezártműszakiátadás-átvételi
teljesítésigazolás,
jegyzőkönyv ésa jóteljesítési
Megrendelőa jelen
biztosíték
átadásaa Megrendelórészere.
szeÍződéspénziigy' ütemezéseszerint kiállított rész-szánnlaés a végszámiaösszegét a
szémlakézbeméte|étőI
szátmitott
30 naponbelülVallalkozó RaiffeisenBank Zrt.bankÍLal
-00
v ezetett12082001 00 116452 100004 sz. banksziímláqara áfitalj a.
Teljesítés
napja:az átutaIásnapja.
Késedelmesfizetésesetén
Vállalkozót a jegybankialapkamatilleti meg.
Vállalkozó a munkrík készültségeről a penzügyi ütemezés szerinti időpontokban
allapotfelméréstkészít a ténylegesen elvégzett munkrák dőrehaladásránakműszaki
tartalmaról, főbb munkanemielkiilönítésben,a százalékoskészültségifok rögzítésével.A
Vállalkozó az állapotfelmeréseketa Megrendelő műszaki ellenőre részéreátadja
ellenőrzésés igazoló úátlrás(teljesítésigazolás)
céljából, melyet Megrendelő műszaki
ellenőre 5 munkanaponbeliil elvégez.Kollaudiíláseseténa Megrendelőműszaki ellenőre
értesítienől Vállalkozót, hogy a szánnlájáta kollaudálasnak megfelelően ríllítsaki. A
Vállalkozó szám|ájáta Megrendelőnek címezvenyujtjabe a Megrendelő műszaki ellenőre
jóvríhagyásaután a teljesítést
igazo|ó okmánnyal(teljesítésigazolás)
együtt.
Megr endelői ki)telezettségek :
A hatályos epítésiengedélyt Megrendelő a korábbi közbes zerzési eljrírás ajárt'ati
dokumentációjában
Vállalkozó rendelkezésere
bocsátotta.
Megrendelő a munkaterület átadásával egyidőben az ajénlatbanmegjelölt organizációs
területetbiztosítja.
Póffiunkák elrendelésére
WzfuőIag a Megrendelő jogosult. PófiÍIunkátVállalkozó csak
Megrendelő előzetesírásos j óvráhagyásáva7v égezhet.

A szakipari, belsőepítészetl, gepészen és az elektomos munkráknríljelentkező fiíbb
anyagok (technológiai berendezések, felszerelések, szerelvények, felületkepző anyagok,
berendezési trírgyak, stb.) megrendeléseés beepítéseelőtt a Megrendelő jóvahagyása
sztikséges.
Megrendelőnek joga van ama' hogy a még meg nem rendelt anyagok esetén_ előzetes
egyeztetés alapjrán- Vríllalkoző ajénlatábanszereplő anyagok kivráltásara mas anyagot,
terméket epíttessenbe. Az így keletkező megfakarítás a Megrendelőt illeti meg, mely a
végszámlában érvényesíthető
azzú, hogy a Megrendelő póünunka hirányábanjogosult a
megtakarítás összegével a vállalko zásí díjatcsök*enteni.
Megrendelő a szerződésszerűteljesítésáwételéreésaz ellenórtékkifizetésérekötelezett.
ennek során az
Megrendelő Lebonyolítón kereszttil műszaki ellenőri tevékenységetvégez,
építésinaplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő és megbízottjainak
jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhat1a, intézkedéseik a munkák
szervezésérenem terjedhehek ki.
Megrendelő.azutasításut az epítésinaplóban történő bejegyzésselközli a Vállalkozóval.
ellenébenbiztosítja. A
Megrendelő az ídeiglenesvíz és energia vételi lehetőségéttérítés
víz- ésenergiavételezési
helyen Vrállalkozó köteles almerőt beepíteniésa fogyasztottvíz-,
és elektromos energia díját 30 napos fizetési határidővel Megrendelőnek átutalri.
Amennyiben Vállalkozó a fizetési hatríridőn felül 30 napos fizetési késedele'lrrbeesik,
Megrendelő jogosult avíz-, ésenergia vételezésihelyet megsztintefiri.
Vóllalko zói kötelezetts égek :
Vrállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvetelétől a műszaki átadás(ezfuásáíg a munkaterület lehatarolásáról, a munkaterületre Vonatkoző Einendészeti-munkavédelmi,
vagyonvédelmi, közegészségugyl, kömyezetvédelmi- és egészségügyi előírrások
végrehajtasarólilletve betartasráróI,Ez a kötelezettségealvrállalkozőival, munkavállalóival
ésaz epítésihelyszínen tartózkodó egyébszemélyelkel is fennáll.
Az alváIlakozók]Gl szemben tiímasztott vállalkozói követelmények a vállakozőí
szerződésben rogzített mértéketnem haladhatjak meg (tész-szárrlák, fizetési határidő,
jótallás, kötbér stb.) azoknak anínybankelllenni avál|altrészfeladatok nagyságával.
Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági ésegyébelőírásokat,esetlegeskorlátozó
intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban hatíroz meg sziámára a munkaterület
átadás- átv ételielj arása során.
Vrállalkozó köteles az építésiterületen jól látható helyen a kjvltelezéssel kapcsolatos
adatokat az építési
enge{élyek, valarrrint a vonatkoző jogszabátyok szerinti tartalommal és
formában a kivitelezésmeekezdése
előtt táblán elhelvezni.
-a
YáI|akoző a munkát
hatrályos iog,"*atyott^
meghatarozott szabiílyoknak,
előírásoknak ésszabványoknak megfelelően köteles elvégemi.

Vrállalkozó köteles a Megrendelő kepviselőjét értesíteniazon munkanemek megkezdése
előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnrínak a munkák megkezdése előtt
minimum 48 órávat. Amennyiben Megrendelő kepviselőj e az előzetes ertesítésellenere a
takarasra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni.
Amennyiben Vallalkozó az értesítésikötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő
j ogosult az eltakartmunkiíkatvisszabontással ellenőrizni.
együttes rendelet alapján az
FVM-GM-KöViM
Vállalkozó köteles az 5L12OOO.(VIII.9.)
naplót vezetni.
építési
epítkezéskezdetétőlannak teljes befej ezéséig
naplóban az epítésí
a) Vríllalkozó naponta és folyamatosan rögzítt az é:pítési
tevékenységvalarrennyi napi eseményét,a foglalkortabtt sze'rnélyek szálmát,
az e|végzettmunka letását, a megoldandó problémakat, melyek megoldását a
MegrendelőtőI vér1ael, és valamennyi fontosabb körülményt, ani az építési
későbbi folytatásábanvisszatiikröződik.
tevékenység
b) Az építésinaplót állandóan a munkaterületen kell taÍtani és szavatolrri kell,
hogy az illetékes személyek - a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei,
val amint tgrvező _ szátmára ho zzáférheÁő1egyen.
tervezők
tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök,
c) Vállalkozó
írásban
az
kell
bejegyzéseivelkapcsolatos rílláspontját3 napon belül rögzítenie
naplóban.
építési
d) A Megrendelő és a Vállalkoző az épitésimunkrík megkezdésévelegyidőben
megadja az epítésitenilet felelősének és helyetteséneknevét, elérhetőségét,
naplóban rögzítk.
illetékességtiket,ésezeket az adatokat az epítésí
e) A tervező epítési naplóban tett bqegyzése csak a megrendelő műszaki
ell enőréneki 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::őIvaló tudomiásszerzéstkövetően, a munkák szakértővel való
haladéktalan
a Vallalkozó költségere történő
felrnerésere és a munkráknak
továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
Vállalkozó köteles a szerződés alapját kepező tenderdokumentációban meghatarozott
minőséget, a költségvetésben rögzítetttípusoknak megfelelően biztosítani.
Amennyiben a terwől eltérő kivitelezés sziikségességemerül fel, úgy azt Kivítelező
köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjrának a sztikséges intézkedések
megtételéhez. A helyszínt rnegvatósítashoz sziikséges terveket (gyártnilany-, részlet-,
átadás-) 3-3 példránybanköteles átadni azffintett folyamat megkezdéseelőtt.

7.

Le bony olító 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
eljárni.

ktilön

szerződés kereténbelül jogosult

Minős égikövetelmény 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 díjérta
Magyar Szabvany szerinti I. osztályu minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkrík
megítélésében
vélernényktilönbségvar\ a szeruődő felek az EMI bevonásával határozzák
meg a minőséget.Az EMI költségeit a minőségettévesenmegítélőfél fizeti.
Vállalkozó köteles minden felhasznalt anyagról és szerkezetről a gyártő és forgalmazó
vállalatokról a minőségi tanúsítványtbeszerezni és azokat az epitésinaplóhoz csatolni.
Külfi'ldi aÍIyagésszerkezet felhasználása eseténaYáI|alkozó tartozik aMagyar Szabvany
szerinti minőséget saját költségén bizonyltani. Az ő kötelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tiízvédelmi és
hivatalos minőségi vtzsgáúatokelvégeztetése,
a termékminősítése.
A Vállalkoző az elkészült szerkezetek minőségétpróbákkal köteles ellenőrizni, mely
próbak eredményét
az epítésí
naplóban rögzití.
a) A beton és vasbeton szerkezetekről Magyar Szabvány szerinti _ helyszíni
mintavételezésaIapján - szilardsági próbát végez. Betonból szabviínyos _
helyszíni _ próbakockáÍ készít és megszilrírdult betonról törési eredményt
produkál.
b) Yíz-, ésfiitésvezetékekbelső éseptileten kívüli szerelésimunkáinak elvégzése
után a Vállalkozó köteles a vezetékekbennyomáspróbát tartani a Megrendelő
műszaki ellenőrének jelenlétébenaz előírások szerinti tulnyomásokJ<al. Ezen
nyomáspróbiík eredményétkíilön jegyzőkönyvben kell rögzíteni és azokat
mellékletkéntaz epítésinaplóhoz kell csatolni.
c) Az egyéb epítésimunkríkat a szakág sajátosságoknak megfelelően köteles
minősíteni. i11.a minősítéstdokumentálni.

9.

Biztosítások:
Vállalkozó a sajátköltségéreésa sajátnevében
tartozikbiaosítástkötni:
a) Teljesköní epítési
ideé'rtve
a szavatosságibiztosítastis a szerződés
biztosítiíst,
térgyfuaésvalamennyi, a szerződésescél elerésecéljából az epítésiterületen
taláihatő epítéshelyi berendezésre és segédanyagra"az építéskezdő
időpontjától a műszaki átadáslezáráséig.
b) Felelősségbiztosítástaz építési
tartózkodó személyzetre
tertiletenjogszerúíen
baleset, sériilésbekövetkezés esetere az epítéskezdetétőla műszaki átadás
|ezárásáig.
c) A Vríllalkozó ktilön biztosítanitartozik a dolgozóit a garancirílisidő alatt a
1étesítrnény
tertileténv égzettmunkiílatokra.
A fenti biztosításokMegrendelő felétörténő bizonylatolásarész-számlabenyújtásrínak
feltétele.

10.

Alétesítményútadds-útvétele:
A Vállalkozó köteles a Megrendelőta munkrákbefejezésérőllegalább
15 nappalkorábban
készrejelentő
levéllelírasbanértesíteni.
levélkézbevételétől
A Megrendelőa készrejelentő
számított15 naponbelül köteles meghatiíroani
eljrírasidőpontját ésaz
az átadás-átrételi
illetékeshatóságokatésszerveketeÍTea határidőre meghívni.
A fogyasztói berendezésekműszaki átadas.átvételekora szerződő felek elvégeznekegy
vízsgálatot' melynek során Viállakoző egy 3x24 órás, összesen 72 órás
,,áBréteLI,,
próbaiizemmelbizonltja akészlétesítnény
iizemkész,mtiködőkepesmivoltát. Ugyanez
jövőbeni
idő alatt a
iizemeltető kijelölt dolgozóit a Viállalkozó a berendezésekszakszeril
kezeléserebetanítja,illetve kiolÍatja. A próbaiizemhez sztikségeskepzett szenéIyzeteta
Megrendelő bocsátjarendelkezésre.
A próbatizemutiána Vallalkozó a beríllításadataitegy
j
merési eg5zőkönyvb en rö gzíti.
magyar
Vállalkozó a következő okmanyokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére
nyelven az átadásátvételkezdetéig,de legkésőbbannakbefejezéséig:
a) A pontos kivitelezéstvisszatiikröző ,,Megvalósulási tervdokumentáció'' 2
péIdányáú.,
tervekkel, műszaki leírásokkal, az ercdetitervekhez képesttörtént
változásokegyértelmÍÍ
felttintetésével.
b) ^z epítéskivitelezésekor a Vállalkozó álta| beszeruett,minőséget igazo|ő
bizonylatosésvizsgálati eredmények
c) Jegyzőkönyvek a próbaiizernek,aziizemi- ésberíllítási
eljrárásokeredményéről
d) Gepkönyvek, a gyántőiizemek bizonltványai
e) Vállalkozó szabványosságrólszóló nyilatkozatu,hogy az épi|et,az elkésziilt
ésfelhasznáLtszerkezetek,anyagokésberendezésekaz #ntett szabviínyoknak
megfelelnek
ésszabviányosságról
D Vizsgálati jegyzőkönyvek az érintésvédelemről
g) Jegyzőkönyv a villámhrárítóberendezésről
h) Merésijegpőkönyv a szigetelő ellenállasolaól
D Merési jegyzőkönyv a padlóburkolat illetve az rálpadló szerkezet
vezetőképességeről
j)Negatívivővízvízsgá|atieredménfitanúsítóvizsgáIati
jegyzőkönyv
j
k) Megvil áLE}tás
mérésiegyzőkönyv

9.

Biztosítások:
Vríllalkozóa sajátköltségéreésa sajátnevébentartozikbiáosítástkötni:
a) Teljesköní epítési
biaosítiíst,ideertvea szavatosságibiztosítástis a szerződés
táÍgyéraésvalamennyi, a szetződésescél elerésecéljából az epítésí
területen
található építéshelyiberendezésre és segédanyagra,az építéskezőő
időpontjától a műszaki átadásLezérásáig.
b) Felelősségbiztosítástaz epítésitertiletenjogszerűentartózkodó személyzetre
baleset, serülésbekövetkezésesetereaz epítés
kezdetétőla műszaki átadás
|ezárásáig.
c) A Vríllalkozó kiilön biztosítanitartozik a dolgozóit a garancirílisidő a7atta
létesítnény
tertileténv égzettmunkálatokra.
A fenti biztosítrísokMegrendelő felé történő bizonylatolása rész-sztímla
benyújtásanak
feltétele.

10.

A létesítmény
dtadós-ánétele:
A Vállalkozó köteles a Megrendelőta munkakbefejezéséről
legalább15 nappalkorábban
készrejelentő
levéllelírásbanértesíteni.
A Megrendelőa készrejelentő
levélkézbevételétől
számított15 naponbelül köteles megbataroai az átadás-átvételi
eljrárasidőpontját ésaz
illetékeshatóságokatésszerveketerrea hatríridőre
meghívni.
A fogyasztói berendezések
műszaki átadás-átvételekor
a szeruődőfelek elvégeznekegy
vízsgáIatot,
melynek
Viállalkoző
során
egy
3x24 órás, összesen 72 őrás
,,átrételí,,
próbatizemmelbizonltja akészlétesítrrrény
iizetnkész,működőképesmivoltát.Ugyanez
idő alatt a jövőbeni iizemeltetőkijelölt dolgozóit a Vríllalkozó a berendezések
szakszeríi
kezelésére
betanítja,illetve kioktatja. A próbatizemhez sztikségeskepzett szenéIyzeteta
Megrendelőbocsátjarendelkezésre.
A próbaiizemután a Vállalkozó a bea]lításadataitegy
j egyzőkönyvben rc gzítí.
mérési
Vállalkozó a következő okrrrrínyokat
bocsátja a Megrendelő rendelkezésére
magyar
nyelven az átadásátvételkezdetéig,
legkésőbb
de
annakbefejezéséig:
a) A pontos kivitelezéstvisszatiikröző ,,Megvalósulási tervdokumentiíciő"2
pé|dányát,tervekkel, műszaki leírásokÍ<al,
az eredetitervekÍtezképesttörtént
viíltozásokegyértelmű
feltiintetésével.
b) Az építéskivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett,minőséget igazolő
bizonylatos ésvizsgálati eredmények
c) Jegyzőkönyvek a próbaüzemek,azinerú- ésbeállításieljarásokeredményeről
d) Gepkönyvek, a gyátrtőtizernekbizonltvanyai
e) Vállalkozó szabványosságrólszóló nyilatkozatat,hogyaz epij'let,az elkésziilt
ésfelhasznáItszerkezetek,anyagokésberendezésekaz ffintett szabványoknak
megfelelnek
sságról
0 Y izsgáIanj egyzőkönyv ek az #ntésvédelemrőlésszabviínyo
g) Jegyzőkönyv a villrímhrárító
berendezésről
h) Merésijegyzőkönyv a szigetelőellenrállásokról
i) Merési jegyzőkönyv a padlóburkolat illetve az rílpadló szerkezet
vezetőképességéről
j) Negatívivővíz vizsgálati eredményttanúsítóvízsgál,atijegyzőkönyv
k) Megvilágtás mérésijegyzőkönyv

A fentiek köZül
elvégeznie.

a meréseket a:ra jogosult szernélyeknek, vagy vállalatoknak kell

A vállalkozó tevékenységébőleredő, az iizembehelyezéshez és használatbavételhez
sztikségeshatósági nyilatkozatokat köteles biaosítani. A műszaki teljesítésa műszaki
átadás-átvételsikeres |ezárásával, a szerzőőés teljesítésea hasznalatbavételfeltételeinek
biztosításáva|zéru|.
11.

Megrendelő és VtÍllalkozó képviselete:
lrapcsolatosan
Szerződő felek megállapodnak abban, hogl a szerződésteljesítésével
Megrendelő részéről:
NémethTamás
Szabó József
Lebonyolító részéről:
Ki s Szabolc s Jőmérnök l étes ítményfel
elő s
Vállalkozó részéről:
Szücs István Ügnezető igazgató
Boross ottó Műszaki igazgató
'
jogosult eljórni.

12.

Jótdllósiés szavatosstÍgifeltételek:
A Vállalkozó szavatolja, hogy az á|tala léfrehozott létesítnényminősége mind a
felhasznált anyagok, mind a létesítnnényszerkezete és kivitele szempontjából a
tenderdokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 8. fejezetében foglalt minőségi
követelményeknek megfelel.
A Vríllalkozó a létesíftrrényátadrís-átvételétől számitott 2 év időtartamra jótállasi
kötelezettségetvállal az 1. pontban leírtakteljesítéséért.
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 hibabejelentéstkövetően haladéktalanul
intézkedni a kijavítás, illetve a csere órdekében.Amennyiben a kijavítást vagy a cseréta
bejelentéstől szrímított15 napon belül nem végzi el Vállalkoző, ugy a Megrendelő
jogosult a Vríllalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetrri,és annak igenyelt
költségéta j ótállási b ankgaranciából lehívni.

V

A jótállási (garanciális)idő |ejárúng_kzárt műszaki átadásátvételieljarástól szánritott2
év - Vrállalkozo a vríllalkozói díj 3%-nakmegfelelő összegű biztosítékotnyujtani. A
biztosítéknak a jótállási időtartamra vonatkozóan feltétel nélktilinek és
visszavonhatatlannakkell lennie. A biáosíték teljesífJ.rctő
az eIőírt pénzösszegneka
Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel,bankgaranciabiztosításával,vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított _ készfizető kezességvállalást Erta|maző
kötelezvénnyel.
- yok rendeltetésszeríhasznélata
Vállalkozó az áItalamegvalósítottépületszerkezetekre
esetében a l1i1985. ( vI.22. ) EVM-IpM-KM-MEM-BkM sz. együttesrendelet
mellékletéb
en rö gzítettalkalmassági időket szavatolj a.
Az átadás-átvétel
napjától sziímított12 hónapon belül a jelen szeruődésalapján e|végzett
munkákatismételtenfelülkell vizsgiílni.Megrendelőkészítie|oert az utó-felülvizsgáiatí
eljarást,melyre a Vállalkozót meg kell hívnia,8 nappal az e|járásmegkezdéseelőtt, a
Megrendelő hibajegyzékének
egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárrásról
jegyzőkönyvet tartoznakfelvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmazniakell arészírevőknekaz
ellenőrző szemléntett nyilatkozatút,továbbá a Viállalkozó által elismert hibák kijavítasi
határidejét.
13.

Aszerződésszegés
következményei:

A Vállalkozó késedelmeesetén:
A Vállalkozó köteles a létesítnény
eseterea késedelemminde'l
átadási késedeleurének
naptrárinapjaután 200.000.-Ftkésedelmikötbértmegfizetnioly módon, hogy megrendelő
jogosult a kötbért a végszétmla
nettó összegéből levonni. (A 3. pont szerint a
résáeljesítésre
is vonatkozik).
A Vrállalkozőnak felróható okból történő meghiúsuláseseten:
A Vallalkozó erdelrÍ<örében
feLn€rült brármelyokból bekövetkező teljes, vagy részleges
meglriúsuláseseténa Vállalkoző kárátúanyként10.000.000,-Ft összegÍímeghiúsulasi
kötbért köteles fizefiri tartozík megtérítenia megrendelőnek a megbiúsulási kötbért
meghaladó, ezze| összefiiggő káEát és többletköltségét. Az ilyen kiírok, vagy
többletköltségekfedezeteként
a megrendelőtvisszatartasijog illeti meg a vállakozó vele
helyen talrílható
szerrrbenesedékessé
vált követeléseire,észáogjog illeti meg az epítésí
vagyontiárgyaira.
AmennyibenVállalkozó a szerződés1. sz mellékletétkepező
műszakiütemtervhezkepest
10 naptiírinapot meghaladó késedelembeesik, Megrendelő jogosult a szerződéstő|
egyoldalúnyilatkozattal elrállni, és a Vallalkozőt megsllető az elállásig végzettmunka
szerződésszerintiellenértékébő|
vrílt megbiúsulásikötbért, valamint a
az esedékessé
meghiúsulásmiatti kárát éstöbbletköltségétlevonni. Az elil|ásnaka Vállalkozó részere
írásbantörténő bejelentéseutrín8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az epítésí
területet a megrendelőnek átadni, az ott talrílhatóanyagok, szerkezetek, egyébtargyak
leltrárbavételét,
valamintaz elkészültmunkakallapotfelvételét
követően.
jogosult
Ellenkező esetben a Megreirdelő
a munkatertiletenlévő, és a Vállalkozó
száIlítati,ha
fulajdonátkepező tárgyakataYáilalkozó költségénaYélla|kazótelephelyére
a MegrendelőnemkívanéIruzáúogsogával.

Egléb rendelkezések:

14.

közöltekÍől elterő, vagy új alviíllalkozók bevonásaraa Vállalkozó csak a
Az aján1atbrm
Megrendelő előzetesírásbeliengedélyealapjanjogosult.Ez vonatkozkaz alvállalkozók
továbbialvallalkozóirais.
A Vállalkozó a jogosan igenybe vett alviíllalkozőí&, úgy felel, mintha a munkát maga
volna eL Á jogosulatlanul igénybevett alviállalkoző míattfelelős minden kárért,
vége,zte
amelye nélktilnernkövetkezettvolnabe.
15.

rogviÍókrendezése:

jött léffe,így a
Felek rögzítk, hogy jelen szerződésközbeszerzésieljríráseredmáryeként
módosításasoriina Kbt. előírasaiérváryesek.
teljesítése,
szcrződés
A jelen szerződésbe'nnem szabályozott kérdésekbena Magyar Köztarsaság Polgári
az kányadők.
ésa vonatkoző egyébjogszabályok
Törvénykönyve megfelelőrendelkezéset
A vitás ügyékbena perértéktőlfiiggően a Ves4lrém Megyei Bíróság, vagy a Pápa Vrárosi
Bíróságaz illetékes.

16.

Szerződéshezfurtozódokumentumok:
1. számúmelléklet:műszaki ütemterv

A' szerződés alapdokumentuma az ajánLati dokumentiíció és a Vrállalkozó
valamint az e|járás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

ajánl:at4

Veszprém,2007.november23.
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