Pápa.Huszarlakótelepcsapadékvíz-elvezetés

Viíllalkozrísi
szeződés

Páoa Varos tnkormanyzata,/Boroszlrin
Zrt.

s
vÁrr-,aLKoZÁ sI sZEp.ZooÉ
amely létrejöttegyrészrőlPápa Város onkormányzata (8500 Pápa, Fő u. I2.), mint megrendelő
(továbbiakban:
Megrendelő),
másrészről
a Boroszlán Epítő . Szolgáltató- TerrvezőZrt. (8500Pápa,Aradi u. 1.,cégjegyzékszámt:
19.10-500215,
Vállalkozó) között a mai
adószám: t2487712-2.|9),mint vríllalkozó(továbbiakban:
naponaz alábbi feltételekszerint:
1.)A szerződéstárrya, műszaki tartalma:
jeLen szeruődésbenés
Megrendelő megrendeli,Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítrnény
- történőmegépítését.
mellékletében
rögzítettfeltételekkel_I. oszt.minőségben

e|vezetés
Párya,Huszár lakótelep csapadékvíz
Tételesköltségvetés:
1. szrímú
mellékletalapjrín.
2.) VáIlalkozói díj:
12.497.850,-Ft

Osszesen:
+2 0 % ^FA:
Mindösszesen:

2.499.570.- Ft
14.997.420,-Ft

. négtszánhúsz00/100forint.
AzazTizennégymillió - kilencszázkilencvenhétezer

3.)Munkaterület átadás:

2008.szeptember22.

4.) Befejezésihatáridő:

2008.december31.

5.)Kötbér:
Vríllalkozó minden, a teljesítés
t akadáiyozó,késleltetőkörrilményrőlhaladéktalanul
koteles
Megrendelőtírásbanértesíteni,
okát ésvrírhatóidőtartamát
melybenjelemie kell a késedelem
is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével
saját belátrásaszerint dönt a hataridő
meghosszabbítasaról,
ésazt a felek írasbanrögzítik. A Vríllalkoző a sajáthibájából adódó
késedelmesteljesítéseeseténMegrendelőnek kötbérfizetésikötelezettséggeltartozik. A
vríllalkozó éltal-fizetendő kötbér mértéke
napontaa véllakozásdíjrínaklYo-a, ami nem lehet
több a beruhrízrás
|0
értékének %-arLáI.
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Pápa.Huszrírlakóteleocsapadékvíz.elvezetés

Vállalkozási szerződés

Zrt.
Pápa Viírostnkormanyzata/Boroszláir

6.) Pénzügyiésszámlázási feltételek:
Y égszámlabenyujtásánakfeltételei:
.
.
-

bizonylatolással
Munka hibátlanteljesbefejezése
I. osztÍiyűmunkavégzés
igazo|ás
Iguolt építési
napló ésteljesítés
Sikeresműszakiátadásátvételieliarás

Fizetésihataridő:
-

példányban
kell benyujtanimellékleteivelegyútt.
Az ígazoltvégszálmlát2
Megrendelő aszámlán szereplőösszeget 30 naponbelül egyenlítiki.

7.)A Megrendelő képviselője:
jogosultéshelyszíniképviselő:
Nyilatkozattételre
Műszaki ellenőr megbízőtészérő|:

Molnar Istvrín
Molnar Istvan

8.) A Vállalkozó képviselői:
Szerződéskötési kérdésekben:Vörös Lász|ő
jogosulthelyszíniképviselők:TakácsGábor,Vörös Dániel
Nyilatkozattételre
jogosultak: TakácsGábor,Vörös Daniel
Építési
naplóbabejegyzésre
9.) Műszaki feltétele\ kötelezettségek
. Válialko zőnak a helyszínen építésinaplót kell vezetnie, a bejegyzések másolatat
jogosult személyeknevéta
naplóba bejegyzésre
Megrendelőnek át kell adnia. Az építési
szerződéstarta7mazza.
- A munka itemezésénél
a Megrendelő utasításait
meghatarozásáaá|
és annak sorrendjének
köteles fi gyelembevenni.
. A kiviteli ter''rtőlvagy a szerződésben
meghatározottműszaki tartalomtól eltémi csak a
Me grendelő képviselőjénekel őzetes hozzátjálrulásutan szabad.
. A munkaterületátvételétőla műszaki átadás.átvétel
időpontjáígaYá|lalkozó felelősséggel
beleértvea munkagépek,eszkcjzök,
tevékenységéért,
végzett
a
munkateriileten
tartozik
az é|etésvagyonbiáonságot.
ésanyagoktrírolásátésőrzését,
berendezések
a közlekedés feltételeinek binosítasáért.A
a
munkaterületen
A Vállalkozó felelős
ott a kivitelezésrevisszavezethető
munkateriiletena közlekedés biztonság fenntartásáért,
válik, a köztertilet
közterület
munkateniletté
Mivel
a
anyagiéserkölcsi értelemben.
balesetekért,
ésrendbentartásaról gondoskodniakell.
folyamatos karbantartásríról
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Vál|alkozasiszeződés

Pápa VáIos tnkormányzata/E}oroszlián
Zrt.

- Vállalkozó köteles a sajáttevékenységéből
nem kenilő)
szé!Ímaző
bontásiftitermelt ésépítésre
anyagot' továbbá a keletkezett építésihulladékot folyamatosan összegyiijteni és a
munkaterületről elszállítani, a környezet krírosító anyagokat a környezetvédelmi
követelményeknekmegfelelően kezelni, elhelyezni, köteles biztosítania munkavégzéshez
sziikségesgépeket
ésszerszámokat.
. Vállalkozó köteles a szeruődés
teljesítését
akadályozővalamennyikörülményről a Megrendelőt
ésegybenlehetőségeszerint saját hatáskörébeneljrírniazok
haladéktalanulírásbanértesíteni
elhárít'ásara.
. Vríllalkozőtak haladéktalanulmeg kell sztintetnie,illetve ki kell javítania minden a
Megrendelő, hatóságok és közműkezelők éútalkifogásolt és az építésinaplóban, vagy
jegyzőkönyveibenrögzítetthirínyosságot,
illetve hibát.
. Vríllalkozó minden körtilmények között köteles ganncíát vállalni a szemé|yzetért,
a
viselni a
Megrendelővelésvalamennyihatósággalszemben,továbbáköteles egyedülfelelősséget
higiéniai és biztonsági, munkavédelmi,balesetvédelmifeltételeinek
személyzetegészsége,
biztosítrísáért.
. Vállalkozó köteles a munka}relyirendetbetartani,a felvonulásiterületetaz építés
befejezése
utan eredetiríllapotbahelyreállítani.A munkateniletenúgykell munkát végeanj,hogy a lakosság
(mentők,tűzoltók,rendőrség)
közlekedését
a lehetőlegkisebbakadáiyoztatással
biztosítsak.
. A köztertiletenvégzettépítési
munkaa közlekedésterősen gáto|ja ezérta kivitelezéstúgy
kell szervezri, hogy a félpályrísközlekedésmindenkorbiztosítottlegyen, a munkavégzés
terv előírrísaira.
A forgalomtechnikai
közben mindig tekintettelkell lenni a forgalomtechnikai
terv hianyábaÍL
az Ú,ttigy' műsÍakielőírásvtz.t,tlg ,,KÖZIJTAKON FOLYó MLINKÁK
FoRGALoMSZABÁLYoZÁSÁNAK
És IDEIGLENES
ELKoRLÁToZÁSÁNAK
rÉzxoNYVE'' alapjankell eljárni.
. A munkamegkezdése
előtt a forgalomszabélyozásra
szolgiílóközlekedésitáblákat,korlátokat,
ttgyut Megbízóvala
lámpríkatelkell helyezni.Ha rövid időre teljesttlezfuásválik sziikségessé,
gyalogos
is
forgalmatez esetben biztosítanikell.
Iezáráselőtt tudatri kell, azonbana
- Vállalkozó a bervházásmegvalósításasorán elegendősziímúképzettéstapasztaltvezetőt és
köteles biaosítani,hogy a szeruódés
irrínyítót,továbbá szal<képzett'
betanítottéssegédmunkaerőt
szerintikötelezettségeit
megfelelőenésidőbenteljesítenitudja.Az alkalmazottaknak
az iíltalános
ésbalesetelhráríüísi,
valamintttizvédelmielőírásokatismemiiik kell.
éshelyi munkavédelmi
- Vállalkoző az áitala alkalmazott bármely szeméIyzetés munkaerő vonatkozásábanköteles
betartarriés végrehajtania mindenkori érvényesbiztonságtechnikai,munka- trízvédelmiés
egészségügyi
szabályokatis.
- A közrniikezelőktőlhatósági szakfelügyeleta Vríllalkozónakkell megkémie.
10.)Szavatosságésjótállás
. Vállalkozó garanciát vállal azért, hogy a megvalósítottlétesítmény
mentes brírmely
illetve mulasáásából adódó hibáktól.
tevékenységéből,
- Vállalkozó köteles a garanciálisidőn belül keletkezelthibái.haladéktalanul
kijavítani.
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Pápa ViírosÖnkormanyzata/Boroszlan
Zn.

. Megrendelő a termékfelelősségről
szóló 1993.éviX. törvény alapjrínfele| az á|ta|aszállított
hibája iíltalokozottkarért.
berendezések
. Kivitelező szavatosságikötelezettségére
az egyesnyomvonal-jellegÍi építményszerkezetek
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12||988.6II.26,) ÉvIr,t-lpm-KM-MÉM.KVM számú
egyiittesrendeletrendelkezései
az irrínyadóak.
- Garanciális időszak 1 év,melynekkezdetea generálműszaki átadásidőpontja a Vállalkozó
köteles a garanciális időszak alatt bekövetkezett hibrákat és annak következrrrényeitaz ide
elhárítani.
vonatkozórendeleteknekmegfelelőenhaladéktalanul
11.)Megrendelő feladata
- A Megrendelőköteles a mrrnkatertilet
kivitelezésre
alkalmasállapotbana Vállalkozónak átadni.
- Megrendelőköteles a munkát folyamatosanellenőrizni ésaztIega|ább8 naponkéntaz építési
naplóban
naplóba bejegyezrri.A mennyiségreés a minőségretett megállapításaitaz építési
rögzíteni.
köteles
. Megrendelőköteles aszeruődésszerinteIvégzett
éskifogrísnélkiilimunkátátvenni.
. A Vállalkozó és megrendelő a létesítrrény
határidőre és megfelelő minőségbentörténő
érdekében
megvalósíüísa
szoroskapcsolatottartanak.
12.) Szerződésmódosítás
közös megegyezéssel,
Felek tudomassalbímak arról, hogy a jelen szeruódésmódosításríra
I<tzárő|ag
a Kbt.-ben foglalt feltételekmaradéktalan
teljestiléseeseténvan mód. Megrendelő e
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinek
rendelkezésekre
minőségi,mennyiségiv áltonatáséra.
.,
13.)Pótmun.lcíkelszámolása
alapjrínvégeútető.
Pótmunkacsak a Megrendelőelőzeteselrendelése
Pótmunkailletve többletnunkafuát, ha ilyen munkaelrendelésére
sor keriil a szerződésben
fajlagosarakalapjanlehetcsakelszrímolni.
szereplőáÍakbólképzett
14.)Munkavédelem
- A Vríllalkozó felelős a biztonságosésegészséget
személyiés
nem veszé|yeüetőmunkavégzés
targifeltételeinekmaradéktalanbiztosításáért.
. A Vríllalkozó a munkavégzés
soriánköteles maradéktalanulbetartania vonatkozó munka és
tíizvédelmi
előírásokat.
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Páoa Város tnkormárryzata/BoroszlárrZrt

15.)VÍtás kérdésekrendezése
A szsrz(5dés
teljesítéséből
eredő bármilyen vitás kérdés
rendezését
a felek tárgyalásútjánkísérlik
meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége
eseténa felek alávetik magukat a Pápu Városi
Bíróság döntésének.
A felek a szerződést mint akaratulrÍ<al
mindenben megegyezőt aláiÍták, az'z?ú,hogy azt
módosítani csak mindkét fél egybehangzónyilatkozatÁval és arra feljogosítottak cégszertt
alráírásávallehet.

Pápq 2008.szeptember15.
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Tételeskőltségvetés

304,0 m3

1.

nyomvona|án
vízelvezetók
Munkaárokfo|dkieme|és

2.

tomorítésse|
Homokoskavicságyazatbeépítése
'

62,6 m3

3.

nyomvona|án
a drénVezetékek
Kavicsfeltoltés

83,0 m3

4.

felf ggesztésea keresztezés
MeglévókozmÍivek
helyén
Munkaárokhézagosdticolása
(CS-1 @ 500-asbetoncsatorna)
Foldvisszat<i|tésrétegestomorítéssel
(CS-1 O 500-asbetoncsatorna)
500-asbetoncsŐböl
CsatornaépíÉsa

5.
6.
7.

6,0 db
77,0 m
50,4 m3
77,O m

8.1. BetontisztítÓaknaépítés

3,0 db

8.2. Yiznye]őrácsosfedlap

í'0 db

83. A 600-asontottvasfedlap

2,0 db
í30,0 m

elvezetóépítése
9.í. TB 20/30/30csapadékvíz
I

9.2. JárhatÓ fedlappal borítás,vízbeeresztós
9.3. Víznyeló ráccsal fedve

260,0 m
{5,0 m

anyag:
drj:
anyag:
d'tj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:

0 FUm3
1 500 FUm3
3 000 FUm3
600 FUm3
3 500 FUm3
800 FUm3
25 000 FVdb
20 000 Ft/db
20 Ft/m
20 FUm
0 FUm3
900 FUm3
7 500 FUm
5 500 FUm
35 000 FUdb
25 000 Ft/db
38 000 Ft/db
15 000 FUdb
36 000 FUdb
15 000 Ft/db

anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:

anyag:
drj:

I 500 FUm
7 500 FUm

anyag:
drj:

anyag:
drj:
anyag:

7 500 FVm
2 500 FVm
20 000 FUm

anyag:
drj:
anyag:

csapadékvíz.e|vezetés
Pápa Huszár ta|rÓte|ep

Vál|alkozásiszerzódés

PáPaVaros tnkormánYzatdBoroszlfoZft'

építése
ío. NA 200 KG-PVC bekotóvezeték

6,0 m

11. 50x50x50-esbetontisztítóakna építése
38x38cm-esvíznye|őráccsa|
12. 1 mm-es50 cm szélesHDPE fó|iabeépítése
drénvezetékalá
í3. Drénvezetékfektetése'@ 100-as

5,0 db
507,5 m2
I 015,0 m

a drénkorÜ|
14. Kavicsfe|to|tés

83,0 m3

víze|vezetö
í5. Beton ágyazatc 16/KKkészítése
vápa alá
egymássa|szembefordított
í6. BurkoItvápa építése
''K''szegélybólbetonágyazatra
|erakÓhe|yre
elszál|ítása
17. Kiszorulófo|déstorme|ék

1O,1 m3
'|4í,0m
239,0 m3

drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
d'rj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:
anyag:
drj:

drj:
2 500 FVm
anyag:
6 500 Ft/m
d,Ú:
6 500 FUm
anyag:
40 000 FVdb
drj:
35 000 FVdb
anyag:
80 Fllm2
60 Ftlm2 drj:
anyag:
700 FVm
drj:
700 FVm
4 500 FUm3 anyag:
1 800 FVm3 drj:
20 000 FUm3 anyag:
drj:
12 000 FVm3
anyag:
5 000 FUm
drj:
4 000 FUm
0 Ft/m3 anyag:
2 500 FVm3 drj:

Összesen:

37 500
39 000
39 000
200 000
í75 000
40 600
30 450
7í0 500
7í0 500
373 500
149 400

202 000
121 200

705 000
564 000
0
597 500
7 177
940 5 3í9 9í0
12 497 850
2 499 570

BruttÓ sszesen:

14997 420

717

