2"szimf melldkkl
Vrillalkuisi sez6d€s

amelyleuejdueryresaol
v6rm on*ormaqzaa,
Fiizesabony
Rdkocziu.48
Szekhelye: 3390Fiizesabony,
Eva. mint
Antal
Lamin6
k6pvisel6:
(tovdbbiakban:
Megrendelo),
masreszril

kdzitt

megrendel6

Juhasz99 Kft.
D6zsaGy. ft 57.
Sz€khely: 3390Fiizesabony
L6szl6
kepvisel6: Juhiisz
,
mint v6llalkoz6
(tovdbbiakban:
Vallalkozo)

RerneryikZsignondGimruiziumA
FiizesabonyVriros onkorm6nyzata6ltal,,Fiizesabony.
dsB €piilethomlolsati n1,iilrisz{nikcserejedshomlolsatfelfjidsa" trlrgy6banmeghirdetett
elj6nisalapjrin,
kdzbeszerzesi

amainaponazalabbifeltdtelekmellett:
1. A verzfies tirgra, tdjesitesihatirild;
eljdrasmeginditri*i'raajrinlatt6telifelhiv6sttett
l.l. Felekrogzitil, hogy Megrendel6kdzbeszerzesi
azal6bbidpitdsiberuhazis
ErtesitS2009.m6jus18-rinmegjelent57.szamdban
k6rz6 aKozbeszerzisi
amelyeta Vallalkozonyertmeg.
elv6gzesere,
Remenyikzsigmond
megnevez6se:
,,Fiizesabony
targyit klpezodpit6siberuhrizas
A szerz6d6s
GimnriziumB 6piilet homlokzatinyillisz6rrik cser6jeeshomlokzatfelfjitisa " azajrinlattdteli
megfelel6en.
feltdteleknek
meghaldrozott
resdetesen
dokumentrici6ban
1.2.Kezd6sihatarido:

2009jtlius l.

Befejezdsihatarid6: 2009.augusaus20.
1.3. A VriLllalkoz6az | .l . pont szerinti feladatotmegismerte,aa a kivitelezeshezsziikseges
6sajanlatatennekalapjantettemeg.
attanulrnrinyozta
6sazelvarhat6gondossaggal
mdrtdkben
1.4. A r{szletes mriszaki leirdst ds technol6giakismertet6setaz ajrinlattdtelifelhivas
eljrinissorantett ajrinlatak6pezi,melyteljes
valamintVdllalkoz6kcizbeszerzdsi
dokumentiici6ja,
teljesterjedelemben
hogye dokumenhrmok
kijelentilq
A felek
reszeajelen szerz6ddsnek.
eg6szdben
allnak.
rendelkezesiikre
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2. Vrfllalkuzriidij:
AFA $sszrser @lcvrnvftgyezur-k€rv.ifuvaure8
2.1. 13.3U261,-Ft+
forint+AFA.
6smell6kleteinek'
ajelen szerz6ddsnek
2.2. Afent nwezett fix 6talanydijtmtlirma'.?avalamennyi,
megval6sitas6val
abenhizits
megfelelo,
a mriszakiel6irasolcrakvalaminia szakmaiszokasoknak
ellen6rt6k6t,tov6bb6a vallalkoz6nakvalamennyi
-kapcsolatban
kapcsolatosszolg6ltatas6s mell6kszolgaltatas
keletkezomelldkkoltsdg6t6s hasm6t' Jelen
egy6b,a beruhazasmegval6sitas6val
atadtsig az 5pit€si
szerzdd6serre vonatkJzo kifejezett eltero rendelkez6seltrtnydban az
krzart.
6rv6nyesit6se
jelentkezop6t-6stdbbletkolts6gek
osszefiiggdsben
kivitelez6ssel
3. tr'hefi6ifehftelek
3.1. Aj6nlatker6el6legetnembiztosit.
rdgzitettpdnziigyititemez6sszerintfogadjabe a v6llalkoz6
3.2. Ajanlatk6roa szerz6d6sben
alapjSnbenyfjtott szttmlfit
ki6llitott,leigazolt iz6ml6jat. Ai-igazolt_teljesitds
szabiiyszenien
meghat6rozott
szerzod6sben
a
egyenlitiki. A fizetds
a Kbt ios. $ (3) bek alapjariatutal6ssal
jogszab6lyirendelkez6seknek
m6don 6s tartalom-ut io.ten6 teljesit6sJ-alapjbna hat6lyos
megfeleloen.
kdteles indoklassal,2
A Megrendel6a benyujtott szaml6valkapcsolatosesetlegeskifogas6t
megkiildeni'
p"ra6rriu* vdllalkoz6nak a szamlaklzhezvdtel6tdlszamitott8 naptarinaponbeltil
tartanak6s
egyeztetdst
beliil
napon
A felek a kifogas tfrgyftban ezt kovetoen 10 napthti
megold6s6ra'
a felmeriilt ndzetktilonbsdg
torekszenek
nem 6rkezik, a sz{mla
Amennyiben a k6zhez-tdteltolsz6mitott 8 napon beltil kifogas
tekintendo'
elfogadotftrak
automatikusan
jelen szerzodesalapjan keletkez6,
3.3. A szerzodofelek meg6llapodnakabban,hogy a
kdvetel6seikmasra nem nrhdzhat6k6t" nem
ejymassut szembenifize6si ktitelezettsegeik,
engedm6nyezhet6k
melynek
hatirid6vel7 db tszsz6n'thbenFrit6sira"
1-eiteliesit6si
3.3A Kivitetez5iogosult2009.augrsznrs
YQszfuna
sor'
keriil
kovet6en
6.6gy.1i1f,i7F.i, ^u{grt6rnl^U"ny"itl.^oa telieskivitelezest
osszege
a frzetlihataid630nap
Ft+ AFA. Mindk6tesetben
arr""g., 6.692.130
4. Kivitelez6
oszt6lyrimin6sdgben,
4.1. Az1.pontbanrlgzitettkivitelezdsimunk6tV6llalkoz6k6szitiel,I.
szerint' A jelen
a mindenko, frutaiyU'* l6v6 muszaki eloir6sok 6s 1gazatiszabv6nyok
kell felelnie az epitesi
szerzod*s6rtelm6bln a V6llalkoz6 6ltal elvegzettmunk6nakmeg
el6iriisoknak,a vonatkozoszabv6nyoknak'
az iJzemeltet6ktdla
4.2. A kozteriilet foglalasi 6s egy6b engeddlyekbeszerzdse,valamint
a V6llalkoz6tterhelik'
a kiviteleziSfeladata,koltsdgei
szakfeltgyeletmegrenlel6se
vzirmazl 6pitdsit<irmeldket6s
4.3. A Vallalkoz6 a munkateriiletenkdtelesa tev6kenys6g6b6l
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hullad6kotfolyamatosan6sszegyfjteni6s saj6tkdlts6gereelszilllitani.Az elsztllitasfolyamatos
a
megval6sit6satvallalkoz6nakdokumentumol'kalkell igazolna. Amennyibena V6llalkoz6
azzd
kapcsolatos
tratilyos el6frasok szerint kdmyezetterhel6tevdkenysdgetvegez, az
dfj a Vallalkoz6tterheli.
komyezetterheldsi
elj6rasnakis feltdtele,ha a
4.S. A teljesit6sakkor min6stil elfogadottralgigy u ifiadis-fuweteli
hiany6bana
Vallalkozoa be6pitettanyagokr6l-"gf"lel6r"gi tanusiwanytad ki. E dokumentumok
m6dontorten6
ellen6rizheto
tanusitvanyokat
teljesit6snemmin6siil elfogadottnak.A megf-1el6s6gi
kell 6tadni.
6seredetben
munkafazisonk6nt,
rcidszerezesben
5. A munkateriiletdtad6sa
5.1. A megrendel6a kivitelez6si munk6k vlgz€sdhezsziiksdgesmunkateriileteta szpujbddst
kezdhetimega
vallalkozoezenidopontt6lkezdod6en
k6vet6enaznrnnlitadjaa vallalkozordsz1re.
azepit6sinapl6megnyitas6val.
munkav6gz6st
61et-6s
5.2. A kivitelezesi id6tartama alatt a munkater0letena vallalkoz6 kotelezetts6geM
megovasavalamint a munka-6s hizv6delrniel6frasokbetartasaezekbe nem
vagyonbiztons6g
ered6k6ratnemharithatja6ta Megrendeldre'
turteraUOt
mellettkell v6grehajtani.
lehet6legkisebbzavarasa
5.3.Am'nka soranaz 6pi6*.alak6ktimyezet
kivitelez6st
5.4. A V6llalkoz6 a munkateriilet fitadisht kdvet6en haladdktalanulktiteles a
elallhat.
esetdna Megrendeloaszeuhdestdl
megkezdeni,ennekelmulasztdsa
6. Teljesitesihatfrft|6
20. V6llalkoz6vri[alja"hogy ezen
szerintiteljesit6sihatarid6:2009.augusz11rs
6.1. A szprzodes
elj6rastlefolytatja"
rog;teffivitelezdsi munkakatelvdgzi,azdtadas-lfr6teli
id6pontiga szerzod6sben
elfogad.
el6ttiteljesitdst
a6.1. pontbanrdgzitetthatind6
6.2.Megrendel1
teljesit6sesoriin b6rmikor a v6llalkoz6 olyan felt6telekkeltalelkozik,
6.3. Ha a szerz6d6s
irasbankdteles
amelyek akadttyozzik u trututiaOszerinti teljesit6s! a Megrendel6t azowral
A Megrendel6az
megjel6l6s6vel.
okanak6s annakvarhatoid6tartamanak
€rtesitenia kdsedelem
el.
cisszlrangbanjar
k6pest3 naponbeltil6rt6keliahelyzetetesaszerzlddssel
6rtesit6shez
a 8 naptari
6.4. Amennyibena lemarad6sm6rt6ke- Vallalkoz6nakfelr6hat6okb6l meghaladja
ebben
elSllni,
jogosult
aszerzodest6l
el6irtakhozk6pest,igy uMegrendel6
napotaziitemez6sben
Ebben
ad6d6kovetkezm6nyeket.
n.* teljesitdsdbol
az esetbena V6llalkoz6viseli a szerzoder
munk6latokat
hiinyzl
a
az esetbena Megrendel6jogosult arra, hogy a fennmarad6,vagy
amineksor6naz ezzel
harmadikszemellyela V6lia[oz6 kolts6g6re6s vesz6ly6reelvdgertesse,
koteles a
kapcsolatostdbbl;tkolts6geka vallalkoi6t terhelik. Ezen tulmenoenv6llalkoz6
hiany6ta
Megrendel6 reszereu teiyt.g.sen felmeriilo karokatis megtdriteni.A felr6hat6sag
kell bizonYitania
Vallalkozonak
a nyertesAjdnlattev6kdntszen6d6stkdt6
eljaras alapjankdtdtt szerzoddst
6.5. A k1zbeszeru6si
f6lnekkell teljesiteni.
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Z. AtaOfs-atvetet
hogy az 6tadn-6fr6telielj6rasta tdbbszdrm6dositott1959.
7.1. Szenod6felek megallapodnak,
alapjan
ptk.) 405.-g-a 6s 29012007.
(x.31.) Kormanyrendelet
6vi rV. rv. (tov6bbiuribu"''
a
eredm6nyes,
akkor
eljarascsak
foll,tatjakle. Szerzodofelek kik6tik, hogaaz futadas-avlteli
eljar6s sor6n sem
ha az 6tadas-6tv6teli
VaiUtozO csak akkor teljesit szerz(iddsszer0en,
szerint
e szerzodds
esetben
mennyis6gi,sem mi.rOsegiiibu ,rugyhianyoss6gnincs.Ellenkezo
megtagadni,amig a V,llalkozo hiba-,illetve
mindaddigjigosult * 6tud6t-atu,6telt
tvtegrende'io
nemteljesit'
hianymentesen
is alkalmanAk'
elj6rassorana Ptk.405.$.(a)bekezddset
Felekaze@das-6tveteli
felt6telea fentiekentul:
7.2. Amiiszaki6tadas-6tvdtel
-

6pit6sinaPl6
miibizonylatok
megfelelosdgi
tanusitvanYok
- k<izntikezel6k mtiszaki
tort6n6
futadis-tfivltelhez
hozzAjirdln
- mdr6sijegYz6kdryvek
hianytalanttadasa
tekintettel
2.3. Hibes teljesitdsnekmin6siil kiil6,n0sen,ha Vallalkoz6 a munka eredm6nydre
elvegzett
iltala
az
figyelmen ti'il nagyta Megrendelbaz epitdsinapl6banrogzitettkifogasait
kapcsolatban.
mtlrka eredmdny6vel
& Afelekk6Pvisel6i
jogosultkdpvisel6jdnek
A Vallalkoz6int6zked6sre
neve:
beoszt6sa
cime:
ertesit6s
telefor/telefa(sz6fi1u
mriszakivezeto:

Juhdszl^6szl6
Uryvezetoigarglfd
3390 FiizesabonYD6M GY. tf
361542-220
J6nef
HegedrsennaneUer
Csaban6

57.

jogosultkdpviseloj6nek
A Megrendel6intdzked6sre
neve:
beoszt6sa:
cfme:
6rtesitds
szAma:
telefon/telefax

SzuovyAttila
Mriszakitig/int€26
R k6czitt 48.
3390Ftizesabony
361542-5n

Mtiszakiellen6r:
Neve:
Cime:
El6rhetos6ge:
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9. Epitesinapl6vezet6se
Az ellen6rz6si 6s t6j6koaatdsi, valamint a napl6vezet6sikdtelezetts6g,tov6bb6 a
az 29012007.
szabdlyaitekintet6ben
CX.31.)Kormanyrendelet
napl6vezet6s6s napl6bejegyzds
eloirasaiazirinyad6ak
10. Kiiiber
teljesit.
hatariddvel
v6llalkoz6tudomasulvesziohogykdtberterhes
10.1. Kdsedelmik6tb6r fizet6si kotelezetts6g6ll fenn a szeruldesteljesit6sihataridejdnek
teljesit6seeset6n.
k6sedelmes
A napik6sedeimikotb6rm6rt6k6t66.921FVnap.(a nett6v6llal6sitr 0,5 Yo-a)
valamint szerzod6sben
10.2.A meghitsulasik6tb6rt kell fizetni a teljesit6slehetetleniil6se,
vallalasiir 20o/eaazaz
nett6
a
osszege
melynek
v6llalt mtiszakitartalomjelentdselt6r6seesetdq
kdsedelem'
a 30napotmeghalad6
Meghiusulas
2.676.852F1.

11. J6t6llt$i66lldsigamncia
ll.l. A szerz6d6 felek meg6llapodnakabban, hogy az 6pit6si beruhaz6s mriszaki
specifik6ci6hoz igazodvaa V6llalkoz66ltal nyfjtott 6ltalanosj6t6llas szabillyaita mindenkori
natatyos jogszab6lyok, kiildnosen az egyes dptiletszerkezetek6s azok l6trehozasanal
keriil6 termekekkotelez6afA-*ragi idej6r6l szol6 l2ll9S8.(XII.27.) EVmfelhaszn6lasra
felt6telekalapjanhat6rozzikmeg.
egyiittesrendeletaltalmeghatarozott
ip--r.-vtEm-KVm
VSllalkozoaltalvallaltj6tall6sideje12h6nap.
a
Ennek megfeleloenu vattutkoz6 teljei k<ini garanci6tkdteles v6llalni a konstrukci6ra,
tart
be6pitettaiyagokra 6s minosdgre.A Megrendel6garanci6lisiigyekbena V6llalkozoval
berendezdsek
kiilso fel altal szallitott anyagok,
kapcsolatot,-a Valatkoz6 megrendelds6re
juttatasa
illalkoz6kotelezetts6ge'
aY
irbanagarancia6rv6nyre
vonatkozas
j6tallisi idon beliil a Vallalkoz6a Megrendel66ltal jelzett
11.2.A12.1 pontbanmeghatinozott
hib6k kijavitas6t 3 napon beltil loteles megkezdeni6s a Megrendel6vel egyeztetett,
jogosulta
muszakilagindokolt idotartamonbeltil befejezni.Ellenkez6esetbena Megrendel6
munk6tmassalelv6geztetnia V6llalkozoterh6re6skdlts6g6re.
o/o'nakmegfelell azaz
11.3.V6llalkoz6jelen szeruldls biztosit6kakdnta netto v6llal6si 615
j6t6llesibiztositdkotnyijt. A j6t6ll6sibiztosit6knyujthat6a megrendel6
Ft. dsszegri
669.213
vagy biztosit6siszerzod6s
biztosit6s6val
bankgarancia
t<irt6n6befizetdssel,
banksz6ml6j6ra
figyelembev6ve
tartalmaz6 k<itelezv6nnyel,
alapj6nkialiitott -kdszfizet6 kezessdgv6llal6st
a sikeresmuszaki
u fi6t. 53.g.(5) bekezd6sa) pontj6banfoglalt eloir6sokat.Erv6nyess6ge
j6t5ll6si
leifirtaigtart.
ido
napj6t6lkezd6doena vallalt
ttadis-futv€tel
lZ

Vsmaior

Ha vis maior k6riilm6ny az egytk szen6d6 partnemek lehetetlenndteszi k6telezetts6gei
realizilistfi, az odatartoz6 fratariaO ' az elozetes, k6'zcis egyeztetet6stk<ivetoen
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a vis maior iddtartam6val.
meghosszabbodik
13. Utt6feliitubgilatielidnis
Az 6tadis-6tv6lelielj6nist6l szirnitott egy 6ven beltil a munkat tjbol meg kell vizsgrilni
(ut6feliilvizsgalati
elj6r6s).A megrendelok6szitiel6 az ut6feliilvizsgdlatielj6rristds hivja meg
kikiiszdbdl6sdre
hianyossrigok
eljrinissoranmeg6llap(tott
ana a vdllalkoz6t.Az ut6feliilvizsgalati
kdteles.
I h6naponbeliil, sajdtk<ilts6gdn
a vdLllalkozo
14, Pinyizanztuzd6k
a
(pitly6zati)dokument6ci6
14.1.Szerz6d6felek tudom6sulveszik,hogy a kdzbeszerzesi
jelen szerzodds
reszetkdpezi.
elvalaszthatatlan
6ll fenn a
t6jdkoztatrisikdtelezettsdge
14.2.A V6llalkoz6naka Megrendelofeld rendszeres
kapcsolatos
akadalyoztatrisival
esetleges
teljesit6s6vel,
munka titemtervszerintiel6rehaladiisaval,
kdriilndnyekrol.
15. Ertesites
illetveegy6bk6zl6st
drtesit6st,
kapcsolatos
hogy mindena szerz6ddssel
Felekmeg6llapodnak,
akkor minSsiil
alkalmaz6s6ban
egymasfil6 ir6sbantesZnekmeg, ds az jelen szerz<id6s
vagy telefaxftj6n, vagy postairiton,
az 6tv6teligazoldsdval,
triigt"ttnet, ha azt szem6lyesen
cimrekiildtekel
8. pontjdbanmeghatiirozott
a szerz6d6s
ajanlott,tdrtivevdnyeski.ildemdnykdnt
napon
Az ennekalapj6n kiilddtt 6rtesitds,lev6l az elkiilddsttil,postdraad6st6lszdmitoft..5jelzessel
vette
6t"
vagy
kereste",
,,nem
min6siil,ha a t6rtivevdny,,nem
akkor is megJikezettnek
kiilddtt
iizenetezertnemjut el
jelen
ntjan
irt
telefax
szerzod6sben
a
vagy
felad6hoa
vissza
a
drkezik
horzA.
16. Alkalmazandrtjogszahilyotqi[€fek€ss€g
a Ptk. el6iriisai,valamint
tekinletdben
kdrddsek
nem szabiilyozott
16.1.Jelenszerz6d6sben
jogszabalyok
azininyad6ak.
egy6bvonatkozo
16.2. Szerzodofelek a jelen szerz6d6sb6lered6 vitrijukat els6dlegesentdrgyal6sosriton
rendezik, amennyibenaz nem vezet eredmdnyre,kik6tik az tigyben hataskdnel 6s
illetdkess6g6t.
rendelkez6b(r6sag
illet6kess6ggel
Ezen szerzodds6 szdmozottoldalt ta(almaz. Jelen szerztid6svdlemdnyelt6r6sn6lkiil'
vriltozatlantartalommal6rvdnyes.Szerzod6felek ezen szerz6ddstk6lcstindsen6tolvast6k,
aliiLirtrik.
megegyezot
mindenben
akaratukkal
6rtelmezt6k6saZ mind szerzoddsi
2009junius29.
Ftizesabony.
rir !
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