
vÁrre trozlisl S ZEnzŐoÉ s

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzzta (8500 Pápa Fő u. 12.), mint megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Boroszlán Építő - Szolgáltató - Tervez ő zrt.(8500 Pápa" Aradi u. 1', c;égegyzékszám:
19-10.500215, adósziím: 12487712.2-19), mint vríllalkozó (továbbiakban: Vallalkozó) között aman
napon az alábbi feltételek szerint:

1.) Aszerződés tárrya:

Megrendelő megrendeli' Vállalkozó elvúIalja az a|ábbi létesítnrény jelen szerződésben és
mellékleteiben rögzített feltételekkel- I. oszt. minőségben - történő megépítését.

Fápa, otödik utca csapadókcsatorna javítása

2.) Műszaki tartalom:

Tisáító akna felúj ítas :

Ds00 11 db
D600 6 db

DN 400 KG-PVC csatomajavítás 180 fin x 16. 000 Ft/fu 2. 880" 000 Ft

DN 315 KG-Pvc csatornajavítás 258 fiÍl x 13. 000 Ft/fÍn 3.354.000 Ft

utaatti áBrezetés ellenőrzés, javítás 2 db x 152.000 Ft/db 304. 000 Ft

Felek rögátilq hogy a mrr:rka nem engedélyköteles.

3.) Vátlalkozói díj:

Összesen: 6. 538. 000,-

+2O% ÁFA:  1 .307,600. .

Mindiisszesen: 7.845. 600.-

Azaz H.étmíllió - nyo lcszrízn e g'rven ötez er - hatszán 0 0/ 1 0 0 forint.

4.) Munkateriilet átadás: 2008. augusz|us 1.

5.) Befejezési határldő: 2008. november 30.
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6.) Kötbér;

Vállalkozó minden, a teljesítést akadélyozó, késleltető könilményről haladéktalanul köteles
Megrendelőt írasban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és varható időtartamát
is. Megrendelő a körÍilmények mérlegelésével saját be|átása szerint dönt a hatáidő
meghosszabbítasaról, és azt a felek írásban fisgzítik. A Vállalkoző a saját hibájából adódó
késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbér Íizetési kötelezettséggel tartozik. A
váIlalkoző á]ta] fizetendő kotbér mértéke naponta a váI|akozás díjanak IYo-a, ami nem lehet
több a beruhrázrís értékének I0 %-anáI'

7.) Pénztigyi és számlázási feltételek:

Végszrímla benyujtásrínak feltételei:

- Munkahibátlanteljesbefejezésebizonylatolással
. I. osztziyűmunkavégzés
- Iguolt építési napló és teljesítés igazolás

Sikeres műszaki átadas átvételi eljrárrís

Fizetési hat'íridő:

- Az igazolt végszániát2 pé|dnyban kell benyujtani mellékleteivel egyutt.
- Megrendelő a szánián szereplő összeget 30 napon beltil egyenlíti ki.

8.) Megrendelő képviselője:

Nyilatkozattételre jogosult és helyszíni képviselő:

Műszaki .tt"no, mesbiző részérő|: 
Molnar Istvrín

Moln.ír Istvrárr

9.) Vállalkozó. képviselői:

Szerződés kcitési kérdésekben: Vörös LászIő

Nyilatkozattételre j ogosult helyszíni képviselő : Takács Gábor

Építési naplóba bejegyzésre jogosult: Takács Gábor

10.) Műszaki feltételelr' kötelezettségek

- Vállalkozőnak a helyszínen építési naplót keil vezettie, a bejegyzések másolatat
Megrendelőnek at kell adnia. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult szeméiyek nevét a
szer ző dé s tartalmaz z.a.
- A munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatrírozásánél, a Megrendelő utasításait
kötel es fi gyelembe venni.

- A szerződésben meghatarozott műszaki tartalomtól eltérni csak a Megrendelő
képvi s e lőj ének el őzete s ho zzáj arulás után szabad'



- A munkatenilet áwételétő| a műszaki átadás-áNétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel
tartozik a munkatentleten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközok,
berendezések és anyagok trírolását és őrzését, az é|et és vagyonbiáonságot.

. A Vallalkozó felelős a munkaterúleten a közlekedés feltételeinek binosításércrt, A
munkateriileten a közlekedés biaonság fenntartásáért, ott a kivitelezésre visszavezethető
balesetekért, anyagi és erkölcsi értelemben. Mivel a köaerület munkaterriletté válik, a köaerület
folyarnato s karbantartrísaró l és rendben tartásaról gondo skodnia kell.
- Vállalkozó köteles a saját tevékenységébői származó bontási ftitermelt és építésre nem kerülő)
anyagot, továbbá a keletkezett építési hulladékot folyamatosan összegyíijteni és a
munkaterúletről elszáIlítani, a környezetkarosító anyagokat a környezetvédelmi
követelményeknek megfelelően kezelní, elhelyezni, köteles biztosítani a munkavégzéshez
szúkséges gépeket és szersziímokat.

. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadéúyoző valamennyí körulményről a Megrendelőt
haladéktalanul írasban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok
elhárításara.

- Vállalkozőnú< haladéktalanul meg kell sz[intetnie, illetve ki kell javítania minden a
Megrendeiő, hatóságok és közmiikezelők úta] kifogásolt és az építési naplóban, vagy
jegyzőkönyveiben filgzített hirányosságot, illetve hibát.

. Vallalkozó minden körÚlmények között köteles gannciát vrí]lalni a szeméIyzetért, a
Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben, továbbá köteles egyediil felelősséget viselni a
szeméIyzet egészsége, higiéniai és biztonsági, munkavédelrni, ba]esetvédelrni feitételeinek
biztosítrásáért.

. Vríllalkozó köteles a munkahelyi rendet betartani, a felvonulasi terúletet az építés befejezése
után eredeti ál1apotba helyreríllítani. A munkatertileten úgy kell munkát végenrj., hogy a lakosság
(mentők, tűzoltólq rendőrség) közlekedését a lehető legkisebb akadalyoúatÁssa] biztosítsiák.

. A köáenileten végzett építési mrrnka a közlekedést erősen gátolja, ezéfi. a kiütelezést úgy
keli szervezri, hogy a félpáyás kcizlekedés minderrkor biáosított iegyen, a rnunkavégzés
közben mindig tekintettel kell lenni a forgalomtechnikai terv előírásaira. A forgalom technikai
terv hianyábaÍL az Úmgo műszaki előírás Ú-tz.t,7Ig ,,KÖZUTAKoN r.orÍi MrnvKAK
ELKoRLÁToZÁSA}íAK És IDEIGLENES FoRGALoMSZABÁLYoZÁSÁNAK
rÉzrÓNYVE'' d,apjankell elj árni
. A munka megkezdése előtt a forgalomszabá|yozásra szolgáló közlekedési téhlékat, korlátokat,
lrímpríkat el kell helyezni. Ha rövíd időre teljes lrtIezánás válik snikségessé, ugy utMegbízőva|a
|ezfuás eiőtt tudatrri kell, azonban a gyalogos forgalmat ez esetben is biztosítaní kell.

. Vallalkozó a beruhrízís megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és
iranltót, továbbá szald<épzett, betanított és segédmrrnkaerőt köteles biztosítani, hogy a szeruódés
szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az aIkalmazottaknak az általános
és helyi munkavédeLni és baleset elharítási, valamint tíízr,édelmi előírásokat ismerniiik kell.

- Vrá]lalkoző az álta]a alkalmazott bármely személyzet és munkaerő vonatkozásában köte]es
betartani és végrehajtani a mindenkori érvényes biaonságtechnikai, munka. trízvédelmi és
egészségigyi szabályokat is.



. A köznűkezelőktől hatóságí szakfelügyelet a Válialkozónak kell megkémíe.

11.) Szavatosság és jótállás

. Vál]alkozó garanciát val]al uért, hogy a megvalósított létesítmény mentes bármely
tevékenységéből' iilewe mulasztasából adódó hibáktól.

. Vállalkozó köteles a gatnciáIis időn belül keletkezetthibát haladék1alanul kijavítani.

. Megrendelő a termékfelelósségről szóló 1993. évi X. törvény alapjan fele| az áltila szátrLított
berendezések hibája alta] okozott karért.

. Kivitelező szavatossági kötelezettségére az egyes nyomvonal. jellegu építrrrényszerkezetek
kötelező alkalmassági idejéről szóló I2/I9B8,W.26.) EVM-Ipm-KM.MEM-KVM szércru
együttes rendelet rendelkezé seí az irrányadóak.

- Garanciális időszak 1 év, melynek kezdete a műszaki átadásidőpontja, a Vállalkozó köteles a
garanciális időszak alatt bekövetkezett hibrákat és annak következményeit az ide vonatkozó
rendeleteknek megfelelően haladéktalanul eihrárítani.

12.) Megrendelő feladata

. A Megrendelő köteles a munkaterrilet kivitelezésre alkalmas ríJlapotban aYáIlalkozónak átadni.

- Megrendelő koteles a munkát folyamatosan ellenőrini és ail,legalább 8 naponként az építési
naplóba bejegyezrri. A mennyiségre és a ninőségre tett megallapítasait az építésí naplóban
köteles figzítent.

. Megrendelő kcjteles a szerződés szerint elvégzett és kifogás néllaili munkát átvenni.

. A vatlalkozó és megrendelő a létesítnrény hataridőre és megfelelő minőségben történő
me gvaló sítása érdekében szoros kapcsolatot tartanak.

13.) Szerződésm ó d o sítás

Felek tudomással bírnak aról, hogy a jelen szerződés módosításara közös megegyezéssel,
b.lzaróIag a Kbt..ben foglalt feltételek maradéktalan teljesrilése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerrilő építrrrény vagy egyes részeinek
minőségi, mennyiségi v Íltonatására.

tr4.) Munkavédelem

. A vállalkozó felelős a biaonságos és egészséget nem veszéIyeúető munkavégzés személyi és
taÍgyl feltételeinek maradéktalan biáosításáét1'.

. A Vállalkoző a' munkavégzés sorarr köteles maradéktalanul betartani a vonatkozó munka és
ttízvéde lrni eiőírás okat.



15.) Vitás kérdések rendezése

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a feiek t.írgyalas ufian kísérlik
meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat a Pápa Városi
Bírósa"e döntésének.

A felek a szerződésto mint akaratrrkkal mindenben megegyezőt a7áúÍtál<, azza7, bogr azt
módosítani csak mindkét fel egybehangzó nyilatkozatával és ana feljogosítottak cégszsrij
úáírásáva] lehet.

Melléklet:
I. sz. mellék]et: Tételes költsésvetés

Pápu2008. auguszfus 1. ughwn**ffi

Megrendeló Vállalkozó

ék Mária
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