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k6pvisel6:
lrmin6
Antal
Eva,
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!fudaepidsEwahminttirlornanlzat rnat kityrbisi, ttpil1"aiavidsi mrurkiirnk elvQzesdrd'
t{ryihan meghirdetett
kozbeszerz6si
e\fuAsaJapjfua
a nvirnytr' n di,Jc,bi
felt6telek
mellen
L A sznre

tArya,eli=iesi hatirtidS;

1.1.Felektdgzitib hogy Megrendel6kozbeszerz6si
elyir6smegndidsira ajdnlan6telifclhiv6sttett kozz6a
Kcizbeszerzdsi
Enesit5 2009.rniius 18{n megielent57.sz{rniban az alibbi 6pit6siberu}rizis elvcgz6s6re,
ame\'eta Villalkoz6 nyert meg.
A szerz6d6stitrg,,it k|pez6 6pit6si beruhizis megnevezdse:,,FiLesaborry',tintodninJzali tuhidonri
rhltinak Mtyrzrbi mmkil nyunrunabiiqrcdds
rqlilya}vitis, riqadlo faviuisolC'az
aiinJatt6telidokumenlici6banr6szletesen
mqhatftozon felt6teleknek
megfelel&n.
1.2.

Kezd6sihatirid5:
Befeiez6siharirid6k:

2009.julius1.
2009.november30.

1.3.A Villalkoz6 az 7.1. pont szetinti feladatotmeg'ismerte,
azt a kivitelez6shezsziiks6gesm6rt6kben6s
azelvirhat6gondossiggalittanulrru{nyr:za 6s alinlatit ennekalapjin tenemeg.
1.4.A r6szletesmriszakileir6st6s technol6giikismertet6s6t
az aiinlattlteh felhiv6sdokumenrici6ja,
valamint V6llalkoz6 k6zbeszerz6sieljir6s sorin ten aj6nlatak6pezi,mely teljeseg6sz6ben6sze a jelen
szez5d6snekA felckkijelentilqhog5re dokumcnnrmokteljesteqedelemben
rendelkez6siikre
6llnak.
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2.2. A fent nevezett 6x talinydii uirralrrr^zz valamennyi, a jelen szerz6d6snek 6s mell6kleteinek, a
mriszaki el5irisoknak valamint a szakmai szoMsoknak megfelel5, a beruhizis mepyal6sirisival
kapcsolatos szolgiltaris 6s mell6kszolgiltatis ellen6rt6k6g tovibbi a V6llalkoz6nak valamennyi egy6b,a
betuhiz6s megval6sirisdval kapcsolatban keletkez5 mell6H<olts6get 6s hasznit. Jelen szerz6d6s erre
vonatkoz6 kifejezett elt6r5 rendelkez6se hiinyiban a2 ar^d stg az 6pit6si kivitelez6ssel tisszefiigg6sben
jelentkez5 p6r 6s tobbletk<ilts6gek 6rv6nyesit6sekiz6tt.

3. Fizeei ftleelek
nembiztosis
3.1.Ajinlatket6el5leget
Ajinlatk6r6 a szez6d6sben ttigzitett plnz:jLgyi iitemez6s szerint fogadia be a v6llalkoz6
szabilyszerfien kiillitott, leigazolt sz6mlli6t. Az tgrzok teljesit6s alapiin benyiitott szimlit a Kbt
305. S (3) bek alapjin itualissal egyenliti ki. A fzet6s a szerz5d6sben meghatArozott m6don 6s
^l t<irt6n6 teliesit6se zlapi n a hatilyos iogszab6lyi rendelkez6seknekmegfelel6en.
t^.t"loA Megrendel6 a benyfjtott sz6nl6val kapcsolatos esedegeskifoglsit koteles indoklissal 2 p6ldinyban
V blloz6nak a szimla k6zhezv6tel6t5l sz6mitott 8 naptiti napon beliii megkiildeni. A felek a kifogis
tirgy6btn ezt krivet5en 10 napt6ri napon beliil egyeztet6st tartanak 6s torekszenek a felmeriilt
n6ze&i.ilonbsegmegoldr{sira'
Amennyiben a k6zhezv6telt6l sz6mitott 8 napon beliil kifogis nem 6rkezik, a sz{lllla automadkusan
elfogadottnak tekintend6.
3.2. A szetz6d6 felek meglllapodnak abban, hogy a ielen szetz6d6s alapiin keletkez6, egyrn6ssal
szernbeni6zet6sikotelezem€gpik, krivetel6seikm,isra nem n:h.izhat6k 6g nem engedm6nyezhet5k
3.3 A Kivitelez6 joppsult 2009. szeptember 15-ei teliesit6si hacirid6vel 1 db r6szszimla t)ert)-lti"i"4
sot'
mely,nekosszegg3. 884. 350 pt+ ApA, a v(gszfurlz beryulrisira a telies kivitelez6st kovet5en keriil
Vegszimla osszege 3. 884. 350 Ft+ AFA. Mindk6t esetbena 6zet6sihacirid6 30 nap
4. Kivitelezes
a
4.7. Az 7. pontban togzitett kivitelez6si munkit Villalko z6 k'szii el, I. osztilyi min6s6gben,
szerz6d6s
mindenkor hat6lyban l6v5 miszaki el5ir6sok 6s |gazatt szabvinyok szerint. A ielen
a
6rtelm6ben a Y iltalkoz6 iltal elv6gzett munk6nak meg kell felelnie az 6pit6si el6itisoknak,
vonatkoz6 szabvinYoknak.
4.2. A k6zteri.iLletfopJal45i65 egy6b enged6lyek beszerz6se,valamint az iizemeltet6kt5l a szakfelijgyelet
megrendel6sea kivitelez5 feladaa, kc;lsegei a Villalkoz6t tethelik
hullad6kot
4.3. A Villalkoz6 a munkateriileten koteles a tev6kenystglb6l szinnn6 6pit6si tormel6ket 6s
folyamatosan osszegfjteni 6s saj6t krilts6g6re elsz6llitani.Az elsz6llitis folyamatos megval6sitis6t
.,r6lialkoz6nak dokumentumoklal kell igazolnia. Amennyiben a V6llalkoz6 a hatilyos el6ir6sok szerint
kiimyezetterhel5 tw6kenyseget v6gez, az azzd,kzpcsolatoskomyezettethel6si dii a Villalkoz6t terheli-
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4.5. A telesit6s akkor min6siil elfogdotma\ iry az 6tadris-6tv6telieljirisnak is felt6tele, ha a Vi,llalkoz6 a
beepitett anyagokr6l megfelel6s6gi tanusitvinlt ad ki. E, dokumentumok hi.inyiban a teljesit6s nem
min5siiLl elfogadotmak. A megfelel5s6gi tanusiw6nyokat ellen5rizhet6 m6don tot6n5 rendszerez6sben
munkrfizisonk6nr 6s eredetben kell itadni
5. Amunkaetiikt

6addm

5.1. A megrendel5 a kivitelez6si munlcik v6gz6s6hezsziiks6ges munkatedj.letet a szerz6d6st kovet6en
azonnzJiadp a vdJdkoz6 r6sz€te.Yallalkoz6 ezen id5pontt6l kezd5d6en kezdheti meg a munkavfrzest
az epitesinapl6 megnyieisival
5.2. A kivitelez6si id5tatama alatt a munkateriileten a vdlalkoz6 kotelezets6ge az 6let- 6s
vagronbiztonsig meg6visa, valamint a munka- 6s t6zv6delrni el5irisok beartisa, ezek be nem tartisib6l
ered5 lcirit nem lufuithatiait a Megrendel6re.
5.34 munka sorin az 6pit6st a lak6kcimyezet lehet5 legkisebb zavarisa mellett kell vegrehajuni
5.4. A Villalkoz6 a munlateriilet itadisit kovet6en halad6kt,l.nul kiiteles a kivitelez6st megkezdeni,
ennek elrnulasztisaesetena Megtendel6 a szerz6d6st5leLillhar

6. Telisiesi hattuftl,5
6.1.A szerz6d6sszetintiteljesit6sihacfuid5;2009.szeptember30.
roppitettkivitelez6simunkikat elv+Fi, az 6adisVillalkoz6 villalja, hopy ezenid6pontig a szerz5d6sben
iw6teli eljir6stlefo\tatia6.2.Megrendel5a 6. 1. pontbanrogzitetthatirid6 el6tti teljesit6stelfogad.
6.3. Ha a szerz6d6steliesit6sesor6n birmikot a Villalkoz6 olyan felt6telekkeltalilkozik, amelyek
rkzdilyozzil<a hztAtid6szerinti teljesit6st,a Megrendel5tazonnalirisban kciteles6nesitenia k6sedelem
k6pest3 napon
A Megrendel6az 6rtesit6shez
okinak 6sannakvirhat6 id6taram6nakmegjelol6s6vel.
jIr eL
osszhanghan
beliil ertekelia helyzetet6sa szerz5d6ssel
6.4.Amennyibena lemaradism6rt6ke- V6llalkoz6nakfelr6hat6okb6l - meghaladjaa I napdi napotaz
iitemez6sbenel5irtakhoz k6pesgrigy a Megrendel6jogosult a szetz6d6st5lelillni, ebben az esetbena
Ebben az esetbena
Villalkoz6 viseli a szerz6d6snem teljesit6s6b6lad6d6 kovetkezm6nyeket.
Megrendel5jogosult ana, hogy a fennmarado,vagy a hi nyzo munkilatokat harmadik szem6llyela
a
aminek sorln az ezzelkapcsobtostobblet.kolts6gek
Villalkoz6 k<ilts6gere6s vesz6ly&eelv6geztesse,
Villalkoz6t terhelik. Ezen nilmen5en V6llalkoz6kcitelesa Megrendel5rtsz|rc a t6nylegesenfekneriiLl5
k{rokat is megt6ritenlA felr6hat6s:igbtinyitaY ldkoz6na} kell bizonyitania.
6.5. A kozbeszetz6sielj6ris alapjin kotott szerz6d6sta nyertesA jinlatter'6k6nt szerz5d6stkot5
f€lnekkell teliesiteni.
z. Aadrisritvcet
7.1.Szen6d6felekmegillapodnak,hoglaz itad:is6tv6telieljit6sta tobbszorm6dositott1959.6viIV.
w. (tovibbiakban: Ptk.) 405. \-z 6.s 290/2007. (,\.31.) Korrnlnyrendelet alzpiin folytatl6k le.
a Villalkoz6 csakakkor
Szerz6d6felek kikotik, hogl az LtadAs-|w6telieljids csakakkor eredrn6nyes,
zetiteq la az itadAs-it r6teheljir6s sorin sem mennyis6gi,sem min5s6gi hiba vagy
teljesitszerz5d6ss
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hi:inyossig nincs. Ellenkez6 esetbene szetz6d6sszetint Megtendel6 rnindaddig iogosult az 6tadisitv6telt megtagadni,tmigaYindkoz6 hiba-,illeve hiiry.rnentesen
nernteljesir
Felekaziad{s -itv6teli eljids sorin a Ptk a05.$. (Q bekezda6t's all<zlntazz6k
72. A miszaJoLadis-itr,6telfel€telea fentiekentil
-

epitesirnpl6
mribizonylatok
megfelel6,sg
tanrisio6nyok
- k<izrnrikezel6k mGzah
6adis-6w6telhez t<i6n6
ho?z,i{r:u/is
- m&esi jegrz6k<inyvek
btinyulan iadAsa7.3. Hihis teljesit6snekmin6siiLlhil6n<iser\ ha Villalkoz6 a munka eredm6ny6retekintettel figyelmen
kiriit hagytaMegrendel6az epitesinapl6bantcigzitettkifogisait zz iltah elv6gzenmtrnkaercdmenyevel
kaocsolaban.
& AfCektdpitel6i
A Villalkoz6 int6zkedesrciogosultkepvisel6ienek
neve
Juhiszr:"216
beosztisa
Wefi'gvgtd
&tesidscime:
3390Fiiaesabony,
D6zsaGy<iry rit 57
telefon/telehxszima:
36/5A-2n
mfiszakivezet6:
BaloglrS.indor,BellerJ6zsef
A Mqtendel6 int6zkede*eiogosultkepvisel5iarek
neve
beoszuisa:
etesitdscime

Mann Roland
mrfiszaki
iipyintez6
3390FiizesabonyRik6czi rit ,+8

t&fcln/t&fax szdrnx

36/542-5n

Mriszakiellen6r
Neve:
Cime:
Elerhet6#ge:

9. Epi6si mfl6vezet{se
Az ellen6z6si 6s t j|koztztAsi, valamint a napl6vezet6sik<itelezetts6g,tov6bbi a napl6vezet6s6s
rupl6beigpes szab,ilyaitduttet€ben az 290/2m7. V-31) Kotrn{nyendelet el6irisateabinladrnk
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10. Kittb€f
Villalkoz6 tudorn:isulveszi,hogr kotb6nerheshatirid6velteljesit
10.1. K6sedelmikotb6r fizet6si kotelezets6gill fenn a szerz6d6steliesit6sihatfuidej6nekk6sedelmes
teljesit6seeset6n.
A napi k6sedelmikotb6r m6tt6k6t 775.24OFt/nap. (a nett6 v6llal6siir 0,5'h-l maximum 30 nap.
valamint szerz5d6sben
villalt
10.2.A meghirisul6sikotb6rt kell 6zemi a teljesit6slehetedeniil6se,
a neft6 villaLisi fu 2$/o-a nn 4.6U).678Ft
mfiszakitaralom jelent5selt6r6seeset6t\mebmek<isszege
Megbiusulisa 30 napotmeghalad6k6sedelern

1L J6titkis,itdllisi g tatrcia
11.1.A szerz6d6felek megillapodnakabban,hogy az 6pit6siberuhizis mriszakispecifirkici6hoz
igazodvaa Villalkoz6 iltd nyrjtott iltalinos j6tAllAssztbiiyut a mindenkod hatilyos joppzabilyolq
kiikinrisen az egyes6piiletszerkezetek6s azok l6trehozisinil felhaszn6lisrakeriil6 term6kekkotelez6
EVm-IPm-Km-MEm-KVm ep;yiittesrendeletiltal
idej6t5l sz6l6 12/ 1988.f1'11.27.)
alkalmass6gi
meghatirozottfelt6telekalapjin hatirozzdkmeg.
Villalkoz6 iltal vdllaltj5 tll;s ideje12h6rwp.
Ennek megfelel6en a Villalkoz6 teljes kori garanciit koteles villalni a konstrukci6ta, a be6pitett
anyagokra6s rnin6s6gre.A Megrendel6gatanciilis iigyekbena Yillzlkoz6vzl tatt kapcsolatot,a
Villalkoz6 megrendel6s6rekiils6 f6l 6ltal szillitott anyagoh berendez6sekvonatkoz6siban^ ga.trict^
6n6nyrejuttzasaa Villalkoz6 kotelezets6ge.
a Villalkoz6 a Megrendel6iltal ielzetthib6k
11.2.A 12.1pontbanmeghatirozottj6till6si id5n beli.iLl
kiiavit6s6t3 napon beliil kotelesmegkezdeni6s a Megrendel6velegyeztetett,mfiszakilagindokolt
id6tartamonbeliiLlbefejezni.Ellenkez6 esetbena Megrendel5jogosult a munkit rrrissalelv6geztetma
Villalkoz6 terh6re6sk<ilts6gere.
113.Villalkoz6 jelen szetz6d6sbiztosit6kak6nta nett6 v6llalisi 61 5 oh-ntk lnegfelel6 naz
1.152.404Ft. osszegrif6dllisi biztosit6kot nyujt. A j6tillisi biztosit6k nyujthat6 a megtendel5
bankszfunli\iLratrirt6n6 befizet6ssel,bankgaranciabiztositisival vagy biztosit6si szerz6d6.salapiin
v6ve a Kbl 53.$.
tartalmaz6.- ktitelezv6nnyel,Frgyelembe
ki6llitott - k6szfrzet6kezess6gv6llal6st
(5) bekezd6sa) pontj6ban foglalt el6fuisokat.Erv6nyess6gea siketes mriszaki itad6s-iw6tel
napjit6l kezd5d6ena villalt j6t6llisi id5 leiittiig tart.
12

Vsmabr

Ha vis maiot koriilm6ny az egytkszen6d6 parmemeklehetetlenn6teszi kotelezets6geite )zilAs69n
krivet6en - meghosszabbodika vis maior
odttafioz6 hat6rid5 - az el6zetes,koz6s egyeztetet6st
id6tattarnivalLt.

Ut5Fliih'izsgihtieli:iris
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Az iadis-6w6teh eliirist6l sz6rnitott ep5/even beliiLla munkit rijb6l meg kell vizsgilni (ut6feliih;rzsgilzti
Az
elf6ris). A megtendel6 k6sziti el5 az ut6feliilvizsgilati eli6r6st 6s hivia meg artz z v6lfalkoz6t
a;iris sorin megillapitott hir{nyoss6gokkiktisztibol6s6re a villalkoz6 I h6napon beliii,
"iaeru"ir.EUo koteles.
saj6tkolseggn
14.

Pfilidi?ian}k

14.1. Szerz6d6 felek tudom6sul veszik, hogy a kozbeszerz6si(pilylzatt) dokumentici6 a ielen
szerz5d6sekilaszdratadan 6sz6t kepezi
74.2.A y 1ltalkoz6nak a Megrendel6 fel6 rendszerest6j6koztatiLsikotelezetts6ge 6ll fenn a munka
kapcsolatos
teliesitds6ve! esetJ.eges akadilyoztatas|val
szerinti el5rehaladis6va\
iitemterv
koriilmenyekr5l
15.

Etasids

Felek megillapodnak, hogy minden a szerz6d6sselkapcsolatos 6rtesit6sg illetve egy6b k<izl6st egyrrris
ha azt
fel6 fuisban tesznek meg, 6s az ielen szerz6d6s alkalmaz{siban akkor mrn6siil megtettnek,
szem6lyesenaz tv€tel igazol6sLv?/,vagy telefax ritjin, vagy postai rlton, aiinlott, t6rtivev6nyes
kiildemEnyk6nt a szerz6d6s8. pontjiban meghatirozott cimre kiildt6k el
is
Az ennek alapj6n kiildott 6rtesit6s, lev6l az elkiild6st6l, posti'ra adist6l szimitott 5. napon akkor
vissza a
megerkezetmek min5siil, ha a t6rtivev6ny ,,nem kereste", vagy ,,nem vette it" ielz6ssel6rkezik
elhozz6.
febA6hoz,vagl a jelen szerz5d6sbenirt telefax 6tiin kiildrjtt iizenet ez6rt nernjut

16. .Ctlsftnazadt6iryszabAlyohiledlcsseg
16.1.Jelen szerz5d6sbennem szab6lyozottk6rd6sektekintet6bena Ptk. el6itisai, valamint egy6b
n fuinyzda,;k
vonatkoz6jogszabdlyok
t6rgyalisosriton rendezik,
76.2.Szerz6d6felek a jelen szerz6d6sb6lered6vitijukat els5dlegesen
tendelkez6
amennyiben^z rremyezeteredm6nyre,kikotik az iigybenhat6skortel6s illet6kess6gqel
bft6sig illetekess6ger
n6lkiil, r'iltozadan
Ezen szerz6d6s6 sz6mozottoldalt tartalmaz.Jelenszerz6d6sv6lem6nyelt6r6s
tartalommal6rv6nyes.Szez5d5 felek ezenszerz6d6stkolcsrintisenitolvastik, 6rtelmezt6k6sazt mind
ez6t e.binAL
akaratukkalmindenbenmegepy
szerz6desi
J U H A S Z9 9 '
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