
vÁLLAL Ko zÁsr s zgrzonÉ,s

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. l2., képviseletében: Dr.
Kovács Zn|Íán polgármester, bankszám|aszám.. oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-l5429410.............;
adószám: |54294|02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a VEMÉV.SZER Építő és Szerelőipari KfL (Székhelye:8200 Veszprém, Pillér u. ll.,
képviselője: SzÍics István Ügyvezető igazgatő; cégjegyzékszáma:19-09-500236: bankszámlaszám: l208200l-
00l l6452-00l00004' adósám: |0578863-2-t9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és
n apon, az a| ábbi fe ltéte |ek szerint:

t .

I.

Előanények

Megrendelő, mint ajánlatkérő akozbeszeruésekről szó|ó 2OO3' évi CXXD(. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 4,. része alapján egyszerű közbeszerzési eljár.ást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
Íblytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárds tárgyátt és mennyiségét az ajánlati fe|ltívás 2.
pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pópa, Jólui utca 37. sztfun alattí ískolafelújítósa

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette,
és döntését 2008. jtinius ?5. napján kihirdette. Megrendelő kozbeszeruési e|járásban hozott döntése
szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevö Vállalkozó lett.

il.

A szerződés tárgya

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyát képeZő, Vl. pont szerinti
létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósítását a jelen
szerzodéshez kapcsolódó egyéb mellékletek szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal ama, hogy
Megrerrdelő számára a jelen szerzödésben meglratározott munkákat saját kö|tségén e|végzL

4. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges munka
elvégzése és költségeinek viselése, kültinös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordítiásokra,
amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztattoznak.

5. A közbeszerzési eljiíráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező
okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen teryeknek,
dokumentumoknak mittden tekintetben osszhangban kell lenniük a közbeszerzési e|járással és a jelen

. szerződéssel, és azokat előZetesen Vál|alkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője álta| kezdeményezett músz'aki változás ajánlatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a változás koltségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jovanagyatni. A váttozás végrehajtása csak ilyen jóváhágyás után lehétséges, mert íz e nélkül
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6.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult' A megvalósítás koltsége nem haladhatja meg a
Vál l aI kozó aj ánlatában megj elölt el lenszolgáltatáS öSszegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kotelezettséget vállal ana, hogy

. a jelen szeződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes ktirűen
nregvizsgálta' hiánytalanul elolvasta és rnegértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokunrentáció és egyéb okiratok szövegét megéftette, azokatnem tartja értelmetlennek vagy
kétértelműnek;

. az esetleges felvilágosítiás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerzódés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabályozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírrásokat betartva, I. osztályú minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti ;

- Amennyiben a meglévő megmaradó szerkezetek, fe|ületek nem garant á|ják az I. osztályú
minőség teljesíthetősé,gét' azt Vállalkozó köteles írásban jelezni a további teendők eldöntése
érdekében.

7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredo jogainak és kötelezettségeinek harmadik szemé|yre történő
áttruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben'|0Ü/o
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb Észtvpvőként csak olyah személy, illetve szervezet vehet
részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőI csak akkor
térhetnek el' ha az á|taluk előre.nem látható oknál fogva, a sizerzódéskötést követően beállott
körtilrnény folytán a szerzodés vagy annak egy részs nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb
személy, szervezet közreműködéséhez hozzá$áru|t..

8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési e|járás során megjelölt
alvállalkozóin kívüIi, a teljesítésben lo%o-ot meg nem haladó mértékben rés2t vevő a|váI|a|kozót
kizáró|ag Megrendelö egyetértésével vehet igénybe.

9. YáI|a|kozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett,volna be.

nI.
Teljesítési határidők

l0. Felek rnegállapodnak abbatt, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt felújítási munkákat az
aj ánlatában fo glalt teljesítési ütemezés szerint e|v égzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. auguszfus 25. (a továbbiakban:
befejezési határidő). :
Vállalkozó eloteljesítés re kizáró|aga Megrendelőve| kötött külön megállapodás szerint jogosu|t.



13 ,

ry.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

l 1. Szetzódő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érde-kében folyamatosan együttműködnek, és.időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítésér.ol, de minden olyan körülményről (tény, adat,

. kérdés), amely a szeruődés teljesítésére kihatással lehet.

Ferrti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik űtján a késobbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek helyszíni koordinációt
tafianak.

|z. Váltalkozó a lefolytatott közbeszerzési e|járás alapján megkötött szerződés' illetve Megrendelo
utasításai szerint köteles eliárni.

Az utasítás.nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé'

Megrendelő köte|es a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követő 10 (tíz) munkanapon belül átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosarr bekeríteni és orizni' a megfelelo baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előír..ásokrrak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmii-, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a miiszaki átadás-átvétel időpontjáig Vál|alkozó
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, azé|et- és vagyonbiztonságot.

Váilalkozó köteles a munkavég zést űgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményrol
haladéktalanul ér1esíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határ:időben történő e|végzését
veszé|yezteti vagy gátolja.. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tafiozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó eloírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s azt
folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszinén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési
naplóban.

Vá|la|kozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: György István

Lakcím: 8200 Veszprém,Zrínyi M. u. 15/F

Telefonszám : 06-30 l 993 -86-30

Jogosultsági kam. Sz. FMV-ÉpüIetek A-I9.O222\2O1O

|7. Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

. Németh Tamás, Szabó József, Heizer Zo|tátn

l + .
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18 . Vállalkozó á|ta| a kapcsolattar1ásra kijelölt szemé|y / szervezet:

Név: Boross ottó

Telefon szánr : 06 -30 / 93 6'05 -3 4

l9. A felek l6., l7. és l8. pontok szerinti, kijel'olt képviselői jogosultakMegrendelő, illetve Vállalkozó
. ttevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen

szerződés módosítását.

Megrendelö, illetőleg az áIta|a kijelölt személy vagy SzervezeÍ a Yá|Ía|kozó, annak alvállalkozói,
il|etőleg a teljesítésbe bevont egyób közremiikcidők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enőrzés azonban a szükséges mérté.ken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzssét. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az e||enőrzést és a mintavételt
végző szemé|yeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előírtak szerint el kell végeztetni a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenorzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgálat független szakértő által való e|végzését elrendelheti. A vizsgálatok
koltségét, amennyiben azok igazolják' hogy nem felel meg a minőség az eloírtaknak, vagy a
Megrendelő által adott utasítiísnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelot
terheli. Az e|takarásra kerülő munkák elkésziiltének várható időpontjáról Vállalkozó a Megrendelót
48 (negyvennyolc) órána| megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hu||adékok és környezetkárosító anyagok
körrryezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz elvezető rendszerek mríszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállítása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségií teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi idöpontja a vállalt határidó
lejárta elotti l5. nap. Az eljárást a Megrendelo a készre jelentés kézhezvéte|e 

.utáni |4. napra tűzi ki,
melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési határidö lehet.

A miiszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az 
,átadási dokumentáció jóváhagyása a.

Megrendelő részéről. Az áLtadáLsi dokumentiíció - a megvalósulási tetvek, melynek pétoany.áa.a t'
pld. Az átadási dokumentáció a Vá|lalkozőkészre jelentő levelének kötelező melléklete.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás rnegkezdésének
feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatiározott valamennyi létesítmény
rendeltetésszsrúhasználatra alkalmas készültsége az e|őírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rende[kezései az irányadók..A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yozó hiányokat és szükséges kiegészítö
rnunkákat a Vállalkozó térítés nélktil és az akkor meghatározásra kerülő határidore köteles elvégezni
(hiánypótlás). A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait, kézelési és karbantart.ási
utasításokat, nyíltárkos bemérések, beton minőség vizsgálat jegyzőkönyveit, az aján|attevőnek
magyar nyelven kell. szolgáltatnia. Az ezekke| kapcsolatos eljrírás és kö|tségek az aján|attgvőt

20.

21 .

23.

n Á

25.

terhelik.



26. A Vállalkozó kötelezett sége azelkészüIt vonalas létesítmények nyíltárkos bemérése, ennek alapján
megvalósulási terv készítése _ digitális feldolgozással - és a mtiszaki átadás-átvételi eljárás
keretében ( l ) példányban tötténő szolgáltatása. A megvalósulási terv az átadásí dokumentáció része.

21, Az á,tadás.átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó az
isrnételt átadáLs-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az áltadás-átvételi eljárásra új
időponí megáll apítását kezdernényezi Megrendelőnél.

28. Végszámla csak a sikeres átadáS-átvételi eljárást követően nyújtható be'

29. Vállaikozó határidőben teljesít, ha az átadás.átvétel a szerzódésben e|őírt határidőn belül, illetoleg
határnapon me.ekezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem Vette át.

30. Az átadás- átvéte|i eljárástól számított egy
megvizsgálni (utó.felülvizsgálati eljárás). Ezt
Vá]|alkozót.

éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
az e|járást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a

vI.
Módosí&ások

3l. Felek tudomással bÍrnak an.ól, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizárólag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerÍilő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi
r,áltoztatására'

32. Nem minősi.il Megrendelő részéről történő változtatásnak, ha' a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).

33. Minden, a jelen szerződéshez és az az.t megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokunrentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Ene tekintettel a tervdokumentáció'
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára va|ó hivatkozással a késobbiek
során szerződésmódosítás nem kezdeménvezhetó

34. Amennyiben a kivitelezés során elóre nem látható míiszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosíLások, pontosítások'
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervezó kozreműködését és
rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merül
fel, Megr.endelő jogosult a nródosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó köItségén

35 .
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36. Határidő módosítás indokául idójárási tényező nem érvényesíthető.

. VII.

Vállalkozási díj' fizetési feltételek

37, Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok lribátlan és híánytalan teljesítéséétt
összesen 44.895.000,. Ft + 20 %o AFA, azaz negyvennégymillió, - nyo|cszázkilencvenötezer
forint + 2o %o á|ta|ános forgalmi adó tisszegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a
vállalkozási díj teljes bruttó összege 53.874.000:,. Ft, azaz ötvenhárommillió
nyolcszázhetvennégyezer forint.

38. Vállalkozó l Észszámla és l végszámla benyújtásiára jogosult, az alábbiak szerint:

Rész.számla:

Ideje: 2008. augusztus l.

Osszege: 22.000.000.- Ft + 20 ?o Afa

Véeszámla:

Ideje: 2008. augusztusZ5.

Összege: 22'895.000..Ft + 20 ?o Áfa

Végszánrla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra került.

A teljesítés igazolás alapján kiállított végszám|át a Megrendelő Vállalkozó 1208200|'.00l|6452.
00100004 számú bankszámlájára30 napon belül átutalja.

Megr.endelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
kö vete lnlén yeknek megfel e lő szárn|át tbgadj a bo.

Megrendelő előleget nem biztosít.

VIII.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó ajánlatában foglalt teljesítési
ütemezés szerint meghatározott teljesítési haüáridőket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta
5o.o00.- Ft, azaz ötvenezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi
kötbérként. Amennyiben Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatáridoben
szerződésszerűen befejezi, úgy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét Megrendelő
visszatéríti.

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30
(harminc) napot megha|adó késedelembe esik, úgy azt fe|ek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik,
ame|y alapján Megr.endeló egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.Ez esetben Megrendelő a teljes
vállalkozási díj 30 (harminc) %o.fua jogosult meghiúsulási kötbérként.

Megrendelő a kötbért nreghaladó kfuának érvényesítésére is jogosult. !

39.

41 .
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43.

44.

45.



46. Megr.endelo a 44. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

Válla|kozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vállalkozó méltányolható ok né|kül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Vállalkozó.a teljesítést felfüggesztette és Megrende|ő en.e irányuló írásbeli felszólításának
kézhezvéte|ét követő l0 (tíz) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerzódés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb
ktjaemiiktjdőt a teljesítésbe;

Vál| alkozó egyéb súlyos szerződésszegést.követ el.

47. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt' rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ftk. szerinti késedelmi kamatot kÖvetelni.

Ix.
Szavatosság, jótátlás

A jótállási garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban
bejárást taftanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rtigzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
telj esítést írásban készre j elenti Megrende l ő részére.

Vállalkozót a fentieken kívi.il a jogszabályokban megha tározott.idejű kötelezó alka|massági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrendelő a szer.ződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kátátmegtéríteni.

Ha a munka végzÉse során a tények arra engednéhek következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöböIésére tuzött megfelelő hatráridő sikertelen eltelte után
gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Válla|kozó a befejezési határidőhöz képest több mint 3d (harminc; napos
késedelembe keri'il, az aján|atkérőnek jogában áll - az e|á||ásijogának gyakorlása és a 44. pontban
meghatá'rozott kötbér érvényesítésén túl - a Vállalkozót a munkaterületrol levonultatni és a hátralevő
murrkát más vállalkozőva| befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

48.
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52,

53 .

xI.
Titoktartás

Szerződi5 felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadotl információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetové'

Ha a Megrendelo a Vállalkozó teljesítése Évén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
.ismeretről szerez tudomást' ezt a VáIlalkozó előzetes hozzá,.iá.rulása nélkül mással nem kcjzölheti.

xil.

Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy

. kellő felhatalnrazással és jogkönel r.endelkeznek jelen szerződés aláírásáraés teUesítésére;

. a jelen szerződés a|áírását aZ efÍe kije|ölt vezető,'illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető
testülete szabályszeríien engedélyezte és az megfelel az eITe vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- .a jelen szerződést a fél nevében a\áírő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírísijoggal rendelkezik, így részerő| a szeruődés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan függőben |evo kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezötlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességér.e, teljesítésére vagy saját
teljesícési készségére, illetve képességére

A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján'

XIII.

56. Felek az esetleges jogvitáikat 
",,uo,"JJ,*""Til::ffii.gyura,ot útján kívánják rendezni, s csupán

akkor fordulnak bírósághoz;haa tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

57. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétó| számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a peltárgy értékétől függóen a Pápai Városi
B íróság kizárólagos illetékességének.

54.
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58.

59.

xIv.

' Egyéb rendelkezések

Az aján|ati felhívás, a dokumen táciő, a helyszíni szemle, jegyzőkönyve, Váilalko ző' aján|ata,
valamint az e7r;Íl kívül feltett egyéb kérdések és az ez,e|ire adott válaszak a jelen szerzódés
elválaszthatatlan részét képezik' Amerrnyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés^ szövege között ellentmondás lenne, (lgy az előbbi okiratok szövege azirányadő.

Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részet képezik a szerződés mellékletei.

A jelen szerződés mellékletei a következók

l. sámú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentiác.ió,

2. szám:Út melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

3. számúmelléklet: Műszaki ütemterv

A je|en szerződésben nem szabát|yozottkérdésekben a Polgári Törvénykönyv, va|amint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után' mint kiny.ilvánított
akaratukkal m indenben megegyezőt, j óváhagyólag aláírták.

Ellenjegyzem:

Pápa, 2008 június 30.
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VEIVÍEV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 8200 Veszprém, Pillér u. l l
Pápa, Jókai út 37 szám alatti Általános Iskola akadálymentesítése

plrynzATl AJÁNLAT

Pdpa, Jókni út 37. szóm alatti Tarczy Lajos Altal,inos Iskola aka&ilymentesítése

A pályázati felhívásban szereplő m űíszakí tartalom :

Éoítőmesteri munkák:

- Belsőépítészetiberendezések

- Kétszintes, falazott szerkezetú vizesblokk kivitelezése, monolit vasbeton födémekkel,

lapostető szigeteléssel, fa szerkezetu külső és belső nyílászárókkal, kerámia

burkolatokkal, ajtómagasságig csempeburkolattal, horganyzott acé||emez bádogos

szerkezetekke|, 2 réteg bitumenes |emez vízszigete|éssel, földszinten polisztirolhab

hőszigeteléssel, közbenső födémen ásványgyapot hőszigeteléssel, 2,O cm Vtg

homlokzatvakolattal fehér színű dörzsvakolat felsőréteggel, 1,50 cm vtg belso

vako l attal glettelve, 2 rtg diszperzit festéssel 11.890.000.- Ft + 207o Afa

- Meglévő épületben a homlokzati nyílászárók (63'0 db) javítása anyagpótlással, belso

ajtókon (54'0 db) zár és kilincscsere, cimkével, és cilinderbetétes biztonsági zána|

Í'180.000..- Ft + 20?o Afa

- A meglévő épületben hőszigetelő fa szerkezetu nyí|ászárók elhelyezése: |50/210 cm

méretű külső bejárati ajtó 2,0 db, tornatermi szertárajtó |50/250 cm 1,0 db,

technikaterem ajtaja 100/250 cm 3,0 db 1.950.000.- Ft + 20Vo Afa
- Az új vizesblokkokban szerelt szerkezetű WC válaszfalrendszer elhelyezése 2 _ 2 db

2 és 4 fülkés kivitelben 1.000.000.. Ft + 207o Á,fa
- Pinceszinten mészfestés készítéSe, tantermekben, folyosókon |,2o m magasságig

mosható festés készítése, földszinten' emeleteken diszperzit festés készítése

5.795.000.- Ft + 20?o Afa

7.600.000.. Ft + 20%o Áfa
- Ideiglenes melléklétesítmények (víz és villanyvételi hely kiépítése' őrzés,

finomtakarítás, bont^ási törmelék elszállíüása, építési felvonó telepítése, meglévő

megmaradó burkolatok, és födémek megóvása)

V illanyszerelés utáni kőműves helyreállítások

1.500.000.- Ft + 20%ó Afa

475.000.. Ft + 207o Á,fa



VEI\ÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 8200 Veszprém, Pillér u. 1l
Pápa, Jókai út37 számalatti Általános Iskola akadálymentesítése

Ép üIet g éo é sz'eti munlaik:

Belső vízellátás csatornázás: a nyomócsővezeték anyaga 5 rétegii alumínium betétes

oxigén diffúziómentes csővezeték, lefolyóvezetek anyaga PvC KA, illetve KG

csővezeték, mosdó berendezések KERAMAG Delta típusúak, Cligia egykaros

csapteleppel, a WC berendezések Alföldi Bázis gyártmányúak, alacsonyan elhelyezett

Laguna tartÍl|yal, az akadá,.|ymentes WC.kben B&K gyártmányú berendezési tárgyak

kerülnek elhelyezésre, a szükséges kiegészítőkke|, a me|egvíze||átást elektromos

forrővíztároló berendezés biztosítja' A vizesblokkok előterében lévő kézmosók mellé

szappanada go|ót, kézszárítót, tükröt, és papírtör| ő adagol ót szerelünk fel
- A wc-k szellőzése ablakon keresztül megoldható 4.255.000.. Ft + 20%o Afa
- Központi fűtés szerelése: A wC előterekben, valamint az akadálymentes WC

helyiségekben D{]NAFERR gyártmányú lapradiátorok kerülnek elhelyezésre,

szükséges, szerelvényekkel, csővezetékkel

Villany s ze re lé si munkdk :

590.000.- Ft + 2Mo lfa

- Informatika:

Telefonközpont 1,0 db 300,000.- Ft +20vo Áfa

lnformatikaihá|ózat 100 db végpontra, aktív elemekkel 1.840.000.. Ft + 20vo Áfa
- Villanyszerelés: 1,0 db főelosztó és mérőhellyel

flangosítási, és csengető rendszer l,0 db

700.000.. Ft + 2Mo Á{a

1.600.000.- Ft + 20Vo Afa

Mozgássérült segélyhívó rendszer ÁNrsz engedéllyel 1,0 db 420.000.. Ft + 20?o ,4fa

Új vizesblokk villanyszerelése szerelvényekkel, lámpatestekkel 1.400.000.. Ft + 20vo Afa

Gyengeáramúhá|ózatoktartószerkezete és védőcsövezése 2.400.000.-. Ft + 20%o Afa

NETT? lter,luTl ,4R ÖssznsnN: 44.89s.000.-

BRaTTo atÁ,uu,Tl Á,R Össznsnx:

Veszprém, 2008. június 25.


