
VALLALKOZA S I SZERZO D E S

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

másrésaől a Boroszlán Építő - Szolgáltatő -Teruező zrt. (8500 Pápa, Aradi u. 1., cégie gyzékszámt
19.10.500215, adószrám: 124877|2-2.19), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a mai
napon az alábbi feltételek szerint:

1.) A szerződés tárgya, műszaki tartalma:

Megrendelő megrendeli' Vállalkoző e|vát|Ia|ja az alábbi létesítmény je|en szeruődésben és
mellékletében rögzített feltételeld<el - I. oszt. minőségben - történő megépítését.

Pápao Erkel Ferenc utca és Szegfű utca üzemelő csapadékcsatorna javítása

Miíszaki tartalom: I. sz. melléklet alapjrán.

2.) Vállalkozói díj:

tsszesen:

+ 20 %Árn.
2Í.623.540 ' -

4.324.708.- 
-

Mindösszesen: 2s.948.248,.

AzazHaszonötmillió - kilencszr{zneg:rvennyolcezer - kettőszáznegyvennyolc 00/100 forint.

Felek rögzítik, hogy a munka nem engedélyköteles.

3.) Munkaterület átadás: 2008. szeptembet22.

4.) Befejezési határidő: 2008. december 15.

5.) Kötbér:

Vállalkozó minden, a teljesítést akadilyozó, késleltető köriilrnényről haladéktalanul köteles
Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és vrárható időtartamát
is. Megrendelő a könilmények mérlegelésével saját belátrása szerint dont a hatráridő
meghosszabbításaról' és azt a felek írásban rtigzítik. A Vállalkoző a saját hibájából adódó
késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A
vríJlalkozó által fizetendő kötbér mértéke naponta a váJlakozás díjanak I%-u ami nem lehet
több a beruhazás értékének |0 %.árLaI.
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6.) PénzíigyÍ és számlázási feltételek

Végszrímla benyujtasrának feltételei:

. Munkahibátlanteljesbefejezésebizony|atolással

. I. osáályú munkavégzés
- Iguolt építési napló és teljesítés igazolás
- sikeres műszaki rítadás átvételi eljrárás

Fizetési hataridő:

Az igazo|t végszám|át 2 példrínyban kell benyujtani mellékleteivel együtt.
- Megrendelő a szrímlrín szereplő összeget 30 napon belril egyenlíti ki.

7.) Megrendelő kópviselőj e:

Nyilatkozattételre jogosult és helyszíni képviselő:

Molnár István
Műszaki ellenőr megbíző részéről :

Molnrír Istvan

8.) Vállalkozó képviselői:

Szerződés kötési kérdésekben: Vörös Lász|ő

Nyilatkozattételre jogosult helyszíni képviselő : Takács Gábor

Epítési naplóba bejegyzésre jogosult: Takács Gábor

9.) Műszaki feltételeko kötelezettségek

- Vállalkozőnak a helyszínen építési naplót kell vezetnie, a bejegyzések másolatát
Megrendelőnek át kell adnia. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek nevét a
szeruődéstütdlm^77.a.

. A munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatrír ozásénal a Megrendelő utasításait
, köteles figyelembe venni.

- A szerződésben meghatarozott miiszaki tartalomtól eltérni csak a Megrendelő
képviselőjének előzetes hozzájátu|u utián szabad.

. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel
tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleérfve a munkagépek, eszközök'
berendezések és anyagok trírolását és őrzését, az élet és vagyonbiáonságot.

- A Vríllalkozó felelős a munkateriileten a közlekedés feltételeinek biztosításáért. A
munkaterületen a közlekedés biztonság fenntartásáért, ott a kivitelezésre visszavezethető
balesetekért, anyagi és erkölcsi értelemben. Mivel a közterÍilet munkaterületté válik, a közteriilet
folyamatos karbantartásráról és rendben tartásráról gondoskodnia kell.
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- Vríllalkozó köteles a saját tevékenységéből szánnaző bontási (<itermelt és építésre nem kertilő)
anyagot, továbbá a keletkezett építési hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a
munkateriiletről elszállítani, a környezet krírosító anyagokat a könryezetvédelmí
kÖvetelrnényeknek megfelelően kezelni, elhelyezrri, köteles biztosítarri a munkavégzéshez
sziikséges gépeket és szersziámokat.

. Válla1kozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi köriilményről a Megrendelőt
haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljrárni azok
elhárítrísríra.

. Vállalkozónak haladéktalanul meg kell sziintetnie, illetve ki kell javítania minden a
Megrendelő, hatóságok és közműkezelők által kifogásolt és az építési naplóban, vagy
jegyzőkönyveiben rógzíteilt hírínyosságot, illefue hibát.

. Vállalkozó minden körülmények között köteles garanciát vríllalni a szeméIyzetért, a
Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben, továbbá köteles egyedtil felelősséget viselni a
személyzet egészsége, higiéniai és biztonsági, munkavédelmi, balesetvédelrni feltételeinek
biztosításáért.

- Vállalkozó köteles a munka}relyi rendet betartani, a felvonulási teriiletet az építés befejezése
utián eredeti rállapotba helyreállítani. A munkateriileten úgy kell munkát végeni, hogy a lakosság
(mentők, ttízoltók, rendőrség) közlekedését a lehető legkisebb akadatyoztatássalbiztosítsrák.

. A közterüileten végzett építési munka a közlekedést erősen gátolja, ezért a kivitelezést úgy
kell szervezni, hogy a fé|pá|yás közlekedés mindenkor biáosított legyen, a rnunkavégzés
közben mindig tekintettelkelllenni a forgalomtechnikai terv előírásaira. A forgalom technikai
terv hirínyábaÍL az Úttigy' miíszaki előírás Útz.t.tl,g ',KözuTAKoN FOLYó M[]'NKÁK
ELKoRLÁTozÁsÁNAK És IDEIGLENES FoRGAIoMSZABÁLYoZÁSÁ}{AK
rÉzurtNYVE' alapj rán kell elj rínri.
. A munka megkezdése előtt a forgalomszabáIyozásra szolgáló közlekedési táblakat, korlátokat,
lámpakat el kell helyezni. Ha rövid időre teljes útlezárás vrílik sziikségessé, ttgy ut Megbízóval a
lezatás előtt tudafiri kell, azonban a gyalogos forgalmat ez esetben is biztosítani kell.

- Vríllalkozó a beruhazás megvalósítása sorián elegendő szrámú képzett és tapasztalt vezetot és
iÍányÍtót' továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítaní, hogy a szeruodés
szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az áútalános
és helyi munkavédelrni és baleset elhrírítási, valamint tíízvédelmi előírrásokat ismernitik kell.

. Vríllalkoző aa áitala alkalmazott brírmely szemé|yzet és munkaerő vonatkozásában köteles
betartani és végrehajtani a mindenkori érvényes biztonságtechnikai, munka. trízvédelmi és
egészségiigyi szabályokat is'

- A közrniíkeze|őktő|hatósági szaldelügyelet a Vríllalkozónak kellmegkérnie.
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10.) Szavatosság és jótállás

. Vrá]lalkozó garanciát vállai azért, hogy a megvalósított létesítrnény mentes brírmely
tevékenységéből, illetve mulasztásából adódó hibáktól.

. Vállalkozó köteles a garanciális időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.

- Megrendelő a termékfelelősségről szóló 1993, évi X. törvény alapján fe|e| az á|ta|a sziíllított
berendezések hibája ríltal okozott kárért.

. Kivitelező szavatossági kötelezettségére az egyes nyomvonal- jellegű építményszerkezetek
kötelező alkalmassági idejéről sző|ő I2|I988.(KI.26.) Évu.lpm.KM.MÉM-KVM sziímú
egyiittes rendelet rendelkezései az irrínyadóak.

. GaranciríJis időszak l év, melynek kezdete a műszaki átadás időpontja, aYá|taLkozó köteles a
garanciális időszak alatt bekövetkezett hibákat és annak következményeit az íde vonatkozó
rendeleteknek megfelelően haladéktalanul elhárítani.

11.) Megrendelő feladata

. A Megrendelő köteles a munkatenilet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vrítlalkozónak átadni.

- Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni és azt|egalább 8 naponként az építési
naplóba bejegyezrri. A mennyiségre és a minőségre tett megá|lapításait az építési naplóban
köteles rögzíteni.

. Megrendelő köteles a szerződés szerint e|végzettés kifogás nélkrili munkát átvenni.

- A Vállalkozó és megrendelő a létesítmény hatríridőre és megfelelő minőségben történő
megvaló sítása érdekében szoros kapcsolatot taÍtanak.

|2.) Szerződésm ódosítás

Felek tudomással bírnak a:ról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel,
Watőlag a Kbt..ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre Íigyelemmel jogosult a kívitelezésre kenilő építmény vagy egyes részeinek
minő sé gi, mennyis é gi v á|to ztatásár a.

13.) Munkavédelem

. A Vátlalkozó felelős a biaonságos és egészséget nem veszé|yeúető munkavégzés személyi és
t'írgy' feltételeinek maradéktalan biaosít ásáert.

. A Vríllalkozó a munkavégzés soriín köteles maradéktalanul betartani a vonatkozó munka és
tíízvédelmi előírásokat.



14.) Vitrís kérdések rendezése

Aszeruődés teljesítésébő| 9redő brármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás utjrán kísérlik
meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén a felek alávetik *uóí*t a Pápa Vrírosi
Bíróság döntésének.

A felek a szerződést, mint
módosítani csak mindkét fél
ailáfuásával lehet.

Melléklet:
I. sz. melléklet: tételes költségvetés

Pápa, 2008. szeptember 1 5.

B@Mru ZM.
8500 Pápa, Aradi u. 1.

Elleqiegyzem:
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akaratrrk&al mindenben megegyezőt aLálrták, a,',al, hogy azt
egybehangzó nyilatkozatátvú és alra feljogosítottak cegszerű
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