vÁLLAL Ko zÁsr s zgrzonÉ,s

Dr.
amelylétrejöttegyrészről
Pápa Város Önkormányzata(székhelye:
8500Pápa,Fő u. l2., képviseletében:
Kovács Zn|Íánpolgármester,
bankszám|aszám..
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-l5429410.............;
adószám:|54294|02|9)a továbbiakban,
mint Megrendelő,
másrészrőla VEMÉV.SZER Építő és Szerelőipari KfL (Székhelye:8200Veszprém,Pillér u. ll.,
l208200lképviselője:
bankszámlaszám:
SzÍicsIstvánÜgyvezetőigazgatő;cégjegyzékszáma:19-09-500236:
00l l6452-00l00004'adósám: |0578863-2-t9)
a továbbiakban,
mintVállalkozó között az alulírotthelyenés
napon,az a|ábbifeltéte
|ekszerint:

I.
Előanények
t.

Megrendelő,mint ajánlatkérőakozbeszeruésekről
szó|ó 2OO3'éviCXXD(. törvény(a továbbiakban:
Kbt.) 4,. része alapján egyszerű közbeszerzési eljár.ást(a továbbiakban:közbeszerzési eljárás)
Íblytatottle. Megrendelő a közbeszerzésieljárds tárgyáttés mennyiségét
az ajánlati fe|ltívás2.
pontjábanhatároztameg.
tárgyaésmennyisége:
A beszerzés
Pópa, Jólui utca 37. sztfunalattíískolafelújítósa

z.

Megrendelő a közbeszerzésieljárásábanbenyújtott
ajánlatokatmegvizsgálta,egymássalösszevetette,
e|járásbanhozottdöntése
ésdöntését2008.jtinius ?5. napjánkihirdette.Megrendelőkozbeszeruési
szerinta közbeszerzésieljárásbana nyertesajánlattevöVállalkozó lett.

il.
A szerződéstárgya
3.

tárgyátképeZő,Vl. pont szerinti
Megrendelőmegrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerződés
(a
létesítmény továbbiakban:létesítmény)
munkáinak teljes körű megvalósításáta jelen
építési
kapcsolódó egyébmellékletekszerint.Vállalkozó kötelezettséget
vállal ama,hogy
szerzodéshez
Megrerrdelőszámáraa jelen szerzödésbenmeglratározott
munkákatsajátkö|tségén
e|végzL

4.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyébműszaki feladat megvalósításáhozszükségesmunka
elvégzéseés költségeinek viselése,kültinös tekintettelazon mellékmunkákraés ráfordítiásokra,
amelyeka vonatkozószabványokésa szakmaigyakorlatszerinta munkaelvégzéséheztattoznak.

5.

A közbeszerzésieljiíráshoz,
illetőlega jelen szerződéshez
kapcsolódóvagyannakmellékletét
képező
Vállalkozó feladata.Az ilyen teryeknek,
okiratokonkívüli egyébtervek,dokumentumok
elkészítése
dokumentumoknak
mittdentekintetben
e|járássalésa jelen
osszhangban
kell lenniüka közbeszerzési
jóváhagyás
. szerződéssel,
ésazokatelőZetesen
Vál|alkozóköteles
céljábólMegrendelőnekbemutatni.
Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője álta| kezdeményezettmúsz'akiváltozás ajánlatkérői
előtt a Vállalkozó köteles a változáskoltségkihatásait
engedélyezése
bemutatni,ésa Megrendelővel
jovanagyatni.A váttozás végrehajtása
jóváhágyás
ilyen
mert íz e nélkül
csak
után lehétséges,
végzett
* eltéré
st a V ál lalkozó saját kockázatára hajtja végre.
1u,*,:

aT- '1/ü'.1'\

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére
nem jogosult' A megvalósítás koltségenem haladhatja meg a
Vál l aIkozó ajánlatábanmegjelölt el lenszolgáltatáSöSszegét.

6.

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 elvégzésénekalapjául
megfelelőnek találta;

-

a dokunrentáció ésegyébokiratok szövegét megéftette,azokatnem tartja értelmetlennekvagy
kétértelműnek;

.

az esetleges felvilágosítiáskéréseknél
kielégítő,elégségesmagyarázatot kapott;

-

a szerzódéstárgyát jelen szerződés rendelkezéseinekmegfelelően 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
hiánymentesenelkészíti
;

-

Amennyiben a meglévő megmaradó szerkezetek, fe|ületek nem garantá|ják az I. osztályú
minőség teljesíthetősé,gét'
azt Vállalkozó köteles írásbanjelezni a további teendők eldöntése
érdekében.

7.

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredo jogainak és kötelezettségeinekharmadik szemé|yretörténő
áttruházásáranem 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
térhetnekel' ha az á|taluk előre.nem látható oknál fogva, a sizerzódéskötéstkövetően beállott
körtilrnény folytán a szerzodésvagy annak egy részsnem volna teljesíthetőésMegrendelő az egyéb
személy, szervezet közreműködéséhez hozzá$áru|t..

8.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési e|járás során megjelölt
alvállalkozóin kívüIi, a teljesítésbenlo%o-otmeg nem haladó mértékbenrés2tvevő a|váI|a|kozót
vehet igénybe.
kizáró|ag Megrendelö egyetértésével

9.

YáI|a|kozó a fentiekkelösszhangbanigénybevett alvállalkozóértúgyfelel, minthaa munkát maga
végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlanigénybevétele
eseténpedig felelős minden olyan kárértis,
amelyanélkülnemkövetkezett,volna
be.

nI.
Teljesítésihatáridők
l0.

Felek rnegállapodnakabbatt,hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt felújításimunkákat az
ajánlatábanfoglalt teljesítési
ütemezésszerinte|végzi.
A kivitelezésműszakiátadásamegkezdésének
határideje:2008. auguszfus 25. (a továbbiakban:
határidő).
befejezési
:
kötött külön megállapodás
szerintjogosu|t.
Vállalkozó eloteljesítés
re kizáró|agaMegrendelőve|

ry.
A felek jogai éskötelezettségei,együttműködése
l 1.
.

Szetzódő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érde-kében
folyamatosan együttműködnek, és.időben tájékoztatjákegymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítésér.ol,
de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés),amely a szeruődésteljesítésére
kihatással lehet.
Ferrti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik űtján a késobbiekbenmeghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesenegyeztetnek helyszíni koordinációt
tafianak.

|z.

Váltalkozó a lefolytatott közbeszerzési e|járás alapján megkötött szerződés' illetve Megrendelo
utasításaiszerintköteles eliárni.
Az utasítás.nemterjedhetki a munka megszervezésére,
illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé'

1 3 , Megrendelő köte|es a munkaterületet a munka megkezdéséhezszükséges állapotban a jelen

szerződés megkötésétkövető 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 átvételétőla miiszaki átadás-átvételidőpontjáig Vál|alkozó
felelősséggeltartozik a munkaterületenvégzetttevékenységéért,
beleértvea munkagépek,eszközök,
berendezésekésépítési
anyagok tárolását és őrzését,
azé|et-ésvagyonbiztonságot.

l+.

Váilalkozó köteles a munkavégzéstűgy megszervezni,hogy biztosítsaa munka gazdaságosésgyors
befejezését.Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményrol
haladéktalanulér1esíteni,
amely a teljesítéseredményességét
vagy határ:időbentörténő e|végzését
veszé|yeztetivagy gátolja.. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tafiozik.

1 5 . Vállalkozó a munka megkezdésekora vonatkozó eloírásoknakmegfelelően építési
naplót nyit, s azt

folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezéshelyszinén tartja a munka befejezéséig.Felek a
munkavégzésselkapcsolatos minden lényegeskörülményt, adatot és utasítáströgzítenek az építési
naplóban.

16

Vá|la|kozó felelős műszaki vezetőieésadatai:

Név: György István
Lakcím: 8200 Veszprém,ZrínyiM. u. 15/F
Telefonszám : 06-30l 993 -86-30

Jogosultságikam.Sz. FMV-ÉpüIetekA-I9.O222\2O1O
|7.
.

Megrendelő á|ta|a kapcsolattartásrakijelölt személy:
Németh Tamás, Szabó József, Heizer Zo|tátn

kijelölt szemé|y
/szervezet:
1 8 . Vállalkozó á|ta|a kapcsolattar1ásra
Név:Borossottó
Telefonszánr: 06-30/936'05-34
l9.
.

illetveVállalkozó
A felek l6., l7. ésl8. pontokszerinti,kijel'oltképviselőijogosultakMegrendelő,
ttevébenaz építési
naplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia jelen
szerződésmódosítását.

20. Megrendelö, illetőleg az áIta|akijelölt személyvagy SzervezeÍa Yá|Ía|kozó,annak alvállalkozói,

mindenféle
il|etőleg a teljesítésbe
ésmunkavégzését
bevont egyób közremiikcidők tevékenységét
felül
korlátozás nélkül,bármikor jogosult ellenőrizni.Az e||enőrzés
azonbana szükségesmérté.ken
anyag és elvégzett
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzssét.
Megrendelő minden beépítendő
jogosult a helyszínen,vagy a gyártás helyén.Az e||enőrzést
ésa mintavételt
munka ellenőrzésére
jelöli
végzőszemé|yeket
Megrendelő
ki. Az építkezés
során az előírtakszerintel kell végeztetnia
A mintavételi
ésellenorzési
megfelelővizsgálatokat.
költségeka Vállalkozótterhelik.A Megrendelő
elrendelheti.A vizsgálatok
bármilyen próba, vizsgálat független szakértőáltal való e|végzését
koltségét,
amennyiben azok igazolják' hogy nem felel meg a minőségaz eloírtaknak,vagy a
Megrendelő által adottutasítiísnak,
a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelot
terheli.Az e|takarásrakerülő munkák elkésziiltének
várható időpontjáról Vállalkozó a Megrendelót
48 (negyvennyolc)órána|megelőzőenépítési
naplóbanértesíteni.

2 1 . Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hu||adékokés környezetkárosító anyagok
körrryezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz
elvezető rendszerekmríszakiállapotánakmegóvásaésrongálódás eseténazok
helyreállítása.

v.
A szerződésteljesítése
veszi át.
Megrendelőkizárő|aga hiba- éshiánymentes,I. osztályúminőségiíteljesítést
23. A műszaki átadás-átvételieljárást a Vállalkozó készrejelentésealapján a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési
határidőreszóló készrejelentésleadásánaklegkésőbbiidöpontja a vállalt határidó
.utáni
lejártaelotti l5. nap.Az eljárást a Megrendeloa készrejelentéskézhezvéte|e |4. napratűzi ki,
melyneklegkésőbbi
időpontjaa vállaltteljesítési
határidö lehet.
,átadási
feltételeaz
dokumentációjóváhagyása a.
A miiszaki átadás-átvételieljárás kitűzésének
Megrendelő részéről.
Az áLtadáLsi
dokumentiíció- a megvalósulásitetvek,melynek pétoany.áa.a t'
pld. Az átadásidokumentációa Vá|lalkozőkészrejelentőlevelénekkötelező melléklete.
nÁ

A műszaki átadás-átvételieljárás lefolytatásánakés az üzembe helyezésieljárás rnegkezdésének
feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatiározottvalamennyi létesítmény
rendeltetésszsrúhasználatra
alkalmaskészültsége
az e|őírtbizonylatokkal.

25. A műszaki átadás-átvételre
az irányadók..A műszaki
és annak időpontjáraa Ptk. rende[kezései
átadás-átvételkeretébenészlelt üzemeltetéstnem akadá|yozóhiányokat és szükségeskiegészítö
rnunkákata Vállalkozó térítés
nélktilésaz akkor meghatározásrakerülő határidoreköteles elvégezni
(hiánypótlás). A beépítettanyagok, szerelvényekműbizonylatait, kézelésiés 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
terhelik.

26. A Vállalkozó kötelezettségeazelkészüIt
vonalaslétesítmények
nyíltárkosbemérése,
ennekalapján
_ digitális feldolgozással- és a mtiszaki átadás-átvételi
megvalósulásiterv készítése
eljárás
( l ) példányban
keretében
tötténő szolgáltatása.A megvalósulásiterv az átadásídokumentációrésze.
21,

Az á,tadás.átvételieljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítéseesetén az eljárásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételieljárás sikertelen, úgy Vállalkozó az
isrnételt átadáLs-átvételieljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az áltadás-átvételieljárásra új
időponí megállapításátkezdernényeziMegrendelőnél.

28.

Végszámlacsak a sikeres átadáS-átvételi
eljárást követően nyújthatóbe'

29.

Vállaikozó határidőben teljesít,ha az átadás.átvétela szerzódésbene|őírthatáridőn belül, illetoleg
határnaponme.ekezdődött,kivéve,ha a Megrendelő a szolgáltatástnem Vetteát.

30.

Az átadás- átvéte|i eljárástól számított egy éven belül az építésiberuházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utó.felülvizsgálati eljárás). Ezt az e|járást Megrendelő készítielő és hívja meg arra a
Vá]|alkozót.

vI.
Módosí&ások
3l.

Felek tudomássalbÍrnakan.ól,hogy a jelen szerződés
módosítására
közös megegyezéssel,
kizárólag
a Kbt.-benfoglaltfeltételek
maradéktalan
teljesülése
van mód. Megrendelőe rendelkezésekre
esetén
figyelemmeljogosulta kivitelezésre
kerÍilőépítmény
vagy egyesrészeinekminőségi,mennyiségi
r,áltoztatására'

32.

Nem minősi.il Megrendelő részérőltörténő változtatásnak,ha' a tervmódosítása Vállalkozó
(pl. az előírtanyagnemszerezhetőbe).
érdekkörében
felmerültok miattszükséges

33.

Minden, a jelen szerződéshezés az az.t megelőző közbeszerzésieljáráshoz kapcsolódó
tervdokunrentációtés egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőségszempontjából a
szerződéskötéstmegelőzően saját felelősségére
ellenőrzött. Ene tekintettela tervdokumentáció'
illetőleg az egyébokiratokesetlegeshibájáravagy hiányosságárava|ó hivatkozássala késobbiek
soránszerződésmódosítás
nem kezdeménvezhetó

34.

Amennyiben a kivitelezés során elóre nem látható míiszaki problémákkalkapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése
merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítást
megadja.

3 5 . Vállalkozó kötelezettsége,
hogy az érdekkörében
felmerülő esetlegesmódosíLások,
pontosítások'
(a továbbiakbanegyütt:módosítás)rendezéséhez
tervértelmezések
a tervezó kozreműködését
és
rendelkezésre
állását biztosítsa.
Abban az esetben,ha a módosításVállalkozó érdekkörében
merül
fel, Megr.endelőjogosult a nródosítás szakmai megalapozottságátVállalkozó köItségén
ellenőriztetni.

36.

Határidő módosítás indokául idójárási tényezőnem érvényesíthető.

.

VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek

37,

Vállalkozót a jelen szerződésben
meghatározottfeladatoklribátlan és híánytalanteljesítéséétt
- nyo|cszázkilencvenötezer
összesen 44.895.000,. Ft + 20 %o AFA, azaz negyvennégymillió,
forint + 2o %oá|ta|ánosforgalmi adó tisszegűvállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelőena
vállalkozási díj teljes bruttó összege 53.874.000:,. Ft, azaz ötvenhárommillió
forint.
nyolcszázhetvennégyezer

38.

jogosult,az alábbiakszerint:
Vállalkozó l Észszámlaésl végszámla
benyújtásiára
Rész.számla:
Ideje:

2008.augusztusl.

Osszege:

22.000.000.Ft + 20 ?o Afa

Véeszámla:
Ideje:

2008.augusztusZ5.

Összege:

22'895.000..Ft
+ 20 ?o Áfa

39. Végszánrlaakkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó és Megrendelőa jelen szerződésszerinti átadásátvételieljárástsikeresenlebonyolította,
ésaz errevonatkozó jegyzőkönyv aláírásrakerült.
,10. A teljesítésigazolás alapján kiállított végszám|áta Megrendelő Vállalkozó 1208200|'.00l|6452.
00100004számúbankszámlájára30
naponbelül átutalja.
4 1 . Megr.endelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki
kö vetelnlényeknekmegfelelő szárn|áttbgadja bo.
A '''

és tartalmi

Megrendelőelőlegetnembiztosít.
VIII.
Késedelmesteljesítés,
meghiúsulás

43.

Szerződő felek megállapodnak,hogy amennyiben a Vállalkozó ajánlatában foglalt teljesítési
Vállalkozó késedelmesen
teljesíti,úgynaponta
ütemezés
szerintmeghatározott
teljesítési
haüáridőket
5o.o00.-Ft, azaz ötvenezer forint késedelmikötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi
kötbérként.Amennyiben Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződésszerinti véghatáridoben
szerződésszerűenbefejezi, úgy a korábban esetlegesenlevont kötbér összegét Megrendelő
visszatéríti.

44.

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetébenVállalkozó számárafelróható módon 30
(harminc)napotmegha|adó
tekintik,
késedelembe
esik,úgyazt fe|ekolyanfokúszerződésszegésnek
gyakorolhatja
elállási jogát.Ez esetbenMegrendelőa teljes
ame|yalapjánMegr.endelóegyoldalúan
jogosultmeghiúsulási
vállalkozásidíj30 (harminc)%o.fua
kötbérként.

45.

is jogosult.
Megrendelőa kötbértnreghaladókfuánakérvényesítésére

!

46. Megr.endeloa 44. pontszerintieljárásrajogosultaz alábbi esetekbenis:
eljárásindul;
Válla|kozó ellencsőd-,felszámolásivagy végelszámolási
teljesítését;
Vállalkozó méltányolható
ok né|külnemkezdtemega szerződés
Vállalkozó.a teljesítést
felfüggesztette
és Megrende|ően.e irányuló írásbelifelszólításának
követő l0 (tíz)naponbelül nemfolytatta;
kézhezvéte|ét
von be alvállalkozót vagy egyéb
Vállalkozó a jelen szerzódésrendelkezéseivel
ellentétesen
ktjaemiiktjdőta teljesítésbe;
Vál|alkozó egyébsúlyosszerződésszegést.követ
el.
47.

megfelelőenjogosult
Megrendelő fizetési késedelmeeseténVállalkozó a Kbt' rendelkezéseinek
azonnalibeszedésimegbízástbenyújtani,
illetőleg a Ftk. szerintikésedelmikamatotkÖvetelni.

Ix.
Szavatosság, jótátlás

48. A jótállási garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban

bejárást taftanak és az esetlegesenmégfennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rtigzítetthibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítjaés
teljesítéstírásbankészrej elenti Megrende l ő részére.

49. Vállalkozót a fentieken kívi.ila jogszabályokban megha tározott.idejűkötelezó alka|massági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
50. A Megrendelőa szer.ződéstől
bármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó kátátmegtéríteni.
hibás lesz, a
hogy a teljesítés
Ha a munka végzÉse
következtetést,
során a tényekarra engednéhek
Megrendelő a fogyatékosságkiküszöböIésére tuzött megfelelő hatráridősikertelen eltelte után
gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.
5 1 . Amennyiben a Válla|kozó a befejezésihatáridőhöz képest több mint 3d (harminc; napos
jogában áll - az e|á||ásijogánakgyakorlásaésa 44. pontban
késedelembe
keri'il,az aján|atkérőnek
meghatá'rozott
kötbér érvényesítésén
túl- a Vállalkozót a munkaterületrollevonultatniésa hátralevő
a Vállalkozó garanciálisés
murrkátmás vállalkozőva| befejeztetni.A már teljesítettmunkarészekre
módosítja.
az ilyen beavatkozásnem
szavatosságikötelezettségeit

xI.
Titoktartás

52,

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

5 3 . Ha a Megrendelo a Vállalkozó

teljesítéseÉvén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
.ismeretről szerez tudomást' ezt a VáIlalkozó előzetes hozzá,.iá.rulása
nélkül mással nem kcjzölheti.

xil.
Nyilatkozatok
54. Felekkijelentik,
hogy
.
.

-

-

kellő felhatalnrazással ésjogkönel r.endelkeznekjelen szerződésaláírásáraésteUesítésére;
a jelen szerződés a|áírásátaZ 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 szeruődésaláírása és teljesítése
melyben félként
nem eredményezi más, olyan szerződésvagy egyébjognyilatkozat megszegését,
szerepel;
nincs olyan függőben |evo kötelezettsége vagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
teljesítésérevagy saját
kedvezötlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességér.e,
illetve képességére
teljesícésikészségére,

_s5. A

jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott,tértivevényes
levélútján'

XIII.

jogvitáikat
útján
kívánják
rendezni,
scsupán
56.Felekazesetleges
",,uo,"JJ,*""Til::ffii.gyura,ot
akkor fordulnakbírósághoz;haatárgyalásosrendezés
nemvezetetteredményre.
57. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétó|
számított30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre,úgy felek alávetik magukat a peltárgy értékétől
függóen a Pápai Városi
B íróságkizárólagos illetékességének.

q
ll

xIv.
Egyébrendelkezések
'
58. Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle,jegyzőkönyve, Váilalkoző' aján|ata,
valamint az e7r;Ílkívül feltett egyéb kérdésekés az ez,e|ireadott válaszak a jelen szerzódés
elválaszthatatlanrészétképezik' Amerrnyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés^
szövege között ellentmondáslenne,(lgyaz előbbi okiratokszövege azirányadő.
59. Ugyancsaka jelen szerződéselválaszthatatlan
részetképezika szerződés
mellékletei.
A jelen szerződésmellékleteia következók
l. sámú melléklet:ajánlatifelhívásésdokumentiác.ió,
2. szám:Út
melléklet:Vállalkozó nyertesaján|ata,
3. számúmelléklet:
Műszaki ütemterv
A je|en szerződésben
nem szabát|yozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, va|aminta vonatkozó
jogszabályok
egyéb
rendelkezései
az irányadók.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezésután' mint kiny.ilvánított
akaratukkalmindenbenmegegyezőt,j óváhagyólagaláírták.

Ellenjegyzem:
Pápa,2008június30.

o)

a)

q
?

,&

i..

\"..1

,,,r;t '\.
ii,

'l\ iri
)

/
'C),
1/
--"'i,rF
,'.
z'

\

't

Pilléru. l l
8200Veszprém,

VEIVÍEV-SZERÉpítőésSzerelőipariKft.

Pápa, Jókai út37 szám alatti Általános Iskola akadálymentesítése

plrynzATl

AJÁNLAT

Pdpa, Jókni út37. szóm alatti Tarczy Lajos Altal,inos Iskola aka&ilymentesítése

A pályázati felhívásban szereplő műíszakí
tartalom:
Éoítőmesteri munkák:

-

Kétszintes,falazott szerkezetú
vizesblokkkivitelezése,monolit vasbetonfödémekkel,
lapostető szigeteléssel,fa szerkezetu külső és belső nyílászárókkal, kerámia
burkolatokkal, ajtómagasságigcsempeburkolattal,horganyzott acé||emezbádogos
földszinten polisztirolhab
szerkezetekke|,2 rétegbitumenes|emez vízszigete|éssel,
hőszigeteléssel,közbenső födémen ásványgyapothőszigeteléssel,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 + 207oAfa

Meglévőépületben
a homlokzatinyílászárók(63'0db)javításaanyagpótlással,
belso
ajtókon(54'0db)zár éskilincscsere,cimkével,éscilinderbetétes
biztonságizána|
Ft + 20?oAfa
Í'180.000..-

-

A meglévőépületben
hőszigetelőfa szerkezetunyí|ászárókelhelyezése:
|50/210cm
méretű külső bejárati ajtó 2,0 db, tornatermi szertárajtó |50/250 cm 1,0 db,
technikateremajtaja100/250cm 3,0 db

-

1.950.000.-Ft + 20VoAfa

Az újvizesblokkokbanszereltszerkezetűWC válaszfalrendszerelhelyezése2 _ 2 db
1.000.000..Ft + 207oÁ,fa

2 és4 fülkéskivitelben
-

Pinceszinten mészfestéskészítéSe,
tantermekben,folyosókon |,2o m magasságig
mosható festés készítése,földszinten'

emeleteken diszperzit festés készítése

5.795.000.Ft + 20?oAfa
-

Belsőépítészetiberendezések

-

Ideiglenes melléklétesítmények(víz és villanyvételi hely

7.600.000..Ft + 20%o
Áfa
kiépítése' őrzés,

finomtakarítás, bont^ásitörmelék elszállíüása, építésifelvonó telepítése,meglévő
megmaradó burkolatok, ésfödémek megóvása)
V illanyszerelésutáni kőműves helyreállítások

1.500.000.-Ft + 20%óAfa
475.000..Ft + 207oÁ,fa

VEI\ÉV-SZERÉpítő
ésSzerelőipari
Kft.

8200Veszprém,
Pilléru. 1l
Pápa,Jókaiút37számalatti
ÁltalánosIskolaakadálymentesítése

ÉpüIetgéoész'etimunlaik:
Belső vízellátáscsatornázás:a nyomócsővezetékanyaga5 rétegiialumíniumbetétes
oxigén diffúziómentescsővezeték,lefolyóvezetek anyaga PvC KA, illetve KG
csővezeték,mosdó berendezésekKERAMAG

Delta típusúak,Cligia egykaros

csapteleppel,a WC berendezések
Alföldi Bázis gyártmányúak,
alacsonyanelhelyezett
Laguna tartÍl|yal,az akadá,.|ymentes
WC.kben B&K gyártmányú
berendezési
tárgyak
kerülnek elhelyezésre,
a szükségeskiegészítőkke|,
a me|egvíze||átást
elektromos
forrővíztárolóberendezés
biztosítja'A vizesblokkokelőterébenlévő kézmosókmellé
go|ót,kézszárítót,
szappanada
tükröt, éspapírtör|ő adagolót szerelünkfel
-

A wc-k szellőzéseablakonkeresztülmegoldható

-

Központi fűtés szerelése:A wC előterekben, valamint az akadálymentesWC
helyiségekben D{]NAFERR

4.255.000..Ft + 20%o
Afa

gyártmányú lapradiátorok kerülnek elhelyezésre,

szükséges,
szerelvényekkel,
csővezetékkel

590.000.-Ft + 2Mo lfa

Villany szerelési munkdk:
-

Informatika:
Telefonközpont 1,0db

300,000.Ft +20vo
Áfa

lnformatikaihá|ózat100db végpontra,
aktívelemekkel 1.840.000..Ft + 20voÁfa
-

Villanyszerelés:1,0 db főelosztó ésmérőhellyel
flangosítási, éscsengető rendszer l,0 db

700.000..Ft + 2Mo Á{a
1.600.000.-Ft + 20VoAfa

Mozgássérültsegélyhívó
rendszerÁNrsz engedéllyel1,0db 420.000..Ft + 20?o,4fa
Új vizesblokkvillanyszerelése
szerelvényekkel,
lámpatestekkel
1.400.000..Ft + 20voAfa
Gyengeáramúhá|ózatoktartószerkezete
ésvédőcsövezése
2.400.000.-.Ft + 20%o
Afa

NETT? lter,luTl ,4RÖssznsnN:

BRaTToatÁ,uu,TlÁ,RÖssznsnx:

Veszprém,
2008.június25.

44.89s.000.-

