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YiJlallazhsiszeuffi6s
amelyl6trejottegneszr6l
Fiizesabonyvrirrosonroffnaflrata,
3390Fiizesabony,Mkoczi u. 'E
Sz6khelye:
Eva,
mint
Antal
I-amin6
k6pvisel5:
(tov6bbiakban:MegrendelQ,
rn{sr6szr6l

k&ott

megrendel5

AKVA-PI-AST Tet6szigetel6Kft.
Pacsitaw.22.
8656Nagybet6ny,
Sz6khely:
k6pvisel6: KoppKrisztiin,
mint villalkoz6
V6llalkoz6)
(tov6bbiakban:

FiizesabonyV6ros Onkormdtyz ta 6lt ,fiirzesabony,R6k6czi u. 48. 6s 50. szirn dnta
hivatali6piiletektet6szerkezetfel6jitisa 6s kiils5 nyiliszir6k cset6je"tirgriban meghirdetett
elj6ri. epitrl
kozbeszerzesi

a rrni rw4n az dbl:it feltetelekmelletc
X A szerz6ld6tigra eliesidsi hatidd6;
al6nlatt6telifelhivist tett ktizz6a
eli6ris megindiu{sdra
1.1.Felekr<!piti( hopy Mqrendel6 kozbeszerz6si
Ertesit52009.rniius 18-6nmegjelent57. sz6mAhzin aJbbi 6pitesiberuluiz6selveppes6re,
Kozbeszerz6si
amelyeta Villalkoz6 nyert meg'
,fiizesabony, R6k6czi u, 50. szim
A szerz5d6s6rgy6t k6pez6Epit6siberuhizis megnevez6se:
meghadrozott
alatti 6piilet tii6szeikezet fehiiitisa" zz rjlriattltelt dokument{ci6banreszletesen
megfelel6en.
felt6teleknek
1.2.Kezd6sihatirid5:
Befeiez6sihat.irid6:

2009.07.06
2009.08. 31.

1.3.A Villalkoz6 az 7.7. pont szedntifeladatotmegismene,azt a kivitelez6shezsziiks6gesm6rt6kben6s
azelvdrhat6gondossdgal6tanulrninyozta6s^i6riatz;teffrekalapjin tettemeg'
1.4.A r6szletesmiszaki leirist 6s technol6giik ismertet6s6taz aiinlzttltelt felhivis dokumentici6ia'
valamint Villalkoz6 kozbeszerz6sielj6ris sor6ntett aiinlaa k6pezi,mely teliese$sz6ben r6szea ielen
6llnak.
rendelkez6siikre
A felekkijelentilqhog/ e dokumentumokteliesteqedelemben
szerz6d6snek
L YirJ&,noz6n&it,
2.1.2785.375,-Ft+AFAOsszeserrKett6milli6-h6tszi.znyolcvanotezer-h6romszizhetvenot

2.2. A fent nevezeft frx fitdfunydtl tartdnnza vilarnenny, a jelen szez6d6snek 6s mell6Heteinek, a
mriszaki el6ir6solrnak valamint a szal<rni szokisoknak megfelel6, a benth6zils mepy'al6sitas|val
eg16b,a
kapcsolatos szolgiltatas 6s mell6kszo$tatAs ellen6rt6k6g tovilbb6aYl[afkozonakvalamennyi
ber.th1z6s mepyal6sitis6val kapcsolatban keletkez6 mell6kkolts6get 6s haszn6,r .|elen szerz6d6s erte
vonarkoz6 kifejezett elt6r6 rendelkezlsebtinyiban az 6tad6stgn 6pit6si kivitelez6ssel osszefiig#sben
jelentkez6 p6t- 6s tobbletkolts6gek erv6nyesit6sekizLrr
3. Fize€sifth6telek
3.1. Ajiniatk6r6 el5leget nem biztosir
3.2. Aj6nIatk6r6 a szerz6dlsben rogzitett p6nzi.igyi iitemez6s szerint fogadia be a v6llalkoz6
sz6m16i6t.Az igazolt teliesit6s alapiiln benyijtott szimlilt a Kbt
szab6lyszerien kiillitott,Ieigazok
l<r.A frzet|s a szerz6d6sben meghatzrozott m6don 6s
egyeniiti
6tutal6ssal
(3)
bek
alapifun
305. S
tartalornmal tort6n6 teliesit6se alapjiln a hat6lyos logszabllyi rendelkez6seknek megfelel6en.

A Megrendel5 a benyijtott sz6nlavilkapcsolatos esetlegeskifogisdt koteles indoRissaf 2 p6ldanyban
Y|llalkoz6nak a sz6r'iak6zhe'zv6te\6t6l szdmitott 8 napt6i napon beltil megki.ildeni. A felek a kifogis
tirgtl6ban ezt kovet6en 70 naptilri napon beltil egyeztet6st tartanak 6s torekszenek a felmeriilt
n6zetkiilonbs6gmegold6s6ra.
Amennyibe n ak6zhezv6telt6l szimitottS napon belirl kifogis nem 6rkezik, a szhmlaautomatikusan
el-ficgadottruk tekintend6.
3.3. A szen6d6 felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapi6n keletkez6, egym6ssal
szembeni frzet|sikotelezetts6geih kovetel6seik masnnemntbizhatok 6g nem engedm6nyezhet6k
3.4.Egy danb vegszintakeriil benyuj tasn aMegendel5 fel6, 30 napos fizet6sil:uLt6f,d6megielol6swel
4. Icvielezis
4.7. Az 1. pontban r6gzitett kivitelez6si munkit Y6llalkoz6 k6sziti el, I. oszt6lyf min6s6gben, a
mindenkor hatillyban l6v6 m$szaki el6ir6sok 6.s 6gazan szabv6nyok szerint. A jelen szerz6d1s
6rtelm6ben a Y6llalkozo 6ltal elv6gzett munk6nak meg kell felelnie az 6pit6si el6it6soknak, a
vonatkoz6 szabv6nyoknak.
4.2. Akozteriilet fogJalisi 6s egy6b enged6lyek beszerz6se,valamint az itzemeltet5kt6l a szakfeliifs'elet
megtendel6sea kivitelez5 fehdata,kolts6gei a V6llalkoz6t tethelik
4.3. AYillalkoz6a munkateriileten koteles a tw6kenys6geb 6lsz6n'tn66pit6si tormel6ket 6s hullad6kot
folyamatosan osszegyfiteni 6s saj6t kolts6g6re elsz6ilitant.Az elszilllttas folyamatos megtal6sitasilt
v6llalkoz6nak dokumentumokkal kell igr,olna. Amennyiben a V6llalkoz6 ahatalyos el6ir6sok szednt
komyezetterhel5 tev6kenysegetvlgez, az azzalkapcsolatoskomyezetterhel6si di1 aYallaJkoz6t terheli
4.5. A teliesit6sakkot min5sil elfogadotrnalq ig az 6ad6s-6tv6telielidnisnakis felt6tele, hz aYallalkoz6 a
be6pitett anyagokr6l megfelel6s6gi tanrisiw6nyt ad ki. E dokumentumokltt6rryilban a teliesit6s nem
min6sril elfogadottnak. A megfelel6s6gi tanrisitv6nyokat elTen6izhet5m6don tot6n6 rendszerez6sben
munkafizisonk6nt, es eredetben kell 6tadni
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5. Amunkaetiihthadhsa
5.1. A megrendel5 a kivitelez6si munkik vtgzhslhezsziiks6ges munkateriile tet a szetz6d6stkcivet6en
azonnal6adja avlllalkozo r6sz6te.Yanalkoz6 ezen id6pontt6l kezd6d5en kezdheti mega munkav6pp6st
az epitlsi napl6 megnyieis6val
5.2. A kivitelez6si id6tattzma alatt a munkateriileten a v6llolkoz6 kotelezetts6ge az 6let- 6s
vaglonbiztons6g meg6v6sa,valamint a munka- 6s t6zv6delmi el6ir6sok betarlisa, ezek be nem tart6s6b6l
ted6 kar:rt nem hiritha ga 6t a Megrendel6re.
5.3A munka sodnaz 6pit6st a lak5komyezet lehet6legkisebb zavat{samellett ke[vegrehaitani
5.4. A Yillakoz6 a munkateriilet 6tzd6sdt kovet6en halad6ktalanul koteles a kivitelez6st megkezdeni,
ennek elmulaszt6saeset6na Megrendel6 a szen6d6st6l elSJihat
6. Teliesidsi hatAnd|
6.7. A szenidls szednti telesft6si hatind6:
ezorrid6pontig a szen6d6sbe-nroppitett kivitelez6si munkikat etv6gz" az 6ttrrd6sV6llalkoz5 vilhljahqJ
6tv6teli eljir6st lefo\tatja.
6.2.Megendel6 a6.1. pontban rogAtetth^rAfld6 el5tti teljesit6stelfogad.
6.3. Ha a szerz6d6steljesft6se sor6n b6rmikor a V6llalk oz6 olyan felt6telekkel tal6lkozik, amelyek
akadAlyozz6kahatiid6 szerinti teljesit6sg a Megrendel6t azonnaJ.ir6sban koteles 6rtesiteni a k6sedelem
olslnak 6s annak vdrhato id6tatan|nak megielol6s6vel. A Megrendel6 az lrtesitlshez k6pest 3 napon
beltil &tekeli ahelyzetet es a szen6desselosszhangbanjitt eL
6.4. Amennpbenalemara&is m6rt6ke -Y|)laJkozonak felr6hat6 okb6l - meghaladjaaSmptinn^pot^z
iitemez6sben el5irtakhoz k6pesg ripy a Megtendel6 jogosult a szerz6d6st6l el6llni" ebben az esetbena
Y6llalkoz6 viseli a szerz6d6s nem teljesit6s6b5l adod6 kovetkezm6nyeket. Ebben az esetben a
Megrendel6 jogosult arca,hogy a fennmatad6,vag ahi6nyz6 munk6latokat harmadik szem6llyel a
Y6llalkoz6 kols6g6re 6s vesz6ly6re elv6geztesse,aminek sorfin az ezzel kapcsolatos tobbletkolts6gek a
Yallalkoz6t terhelik. Ezen t6lmen6en V6llalkoz6 koteles a Megrendel6 r6sz6re a t6nylegesen felmeriil5
lc{rokat is megt6dteni A felr6hat6sigblinyiLtaYAlJaJkoz6nakkell bizonflania.
6.5. A kozbeszetzlsi eli6ris z-lapjdn kotott szerz6d1st a nyertes Aj6nlattev6k6nt
f6lnek kell teljesiteni.

szerz6d6st kot6

l. lmaetsatrlrlt
hogy az 6tadis-fiw|telieljdrista tobbszorm6dositott1959.6vi W.
7.7.Szen6d6felekmeg6llapodnrL,
tv. (tovAbbiakban:Ptk.) 405. $-a 6s 290/2007. (X.31.) Korm6nyrendelet alapjfin folytatl6k le.

;.,";1:1',,1g$.if.:i...'3i*ai*!,S:;.:,',;:"{-

teljesit szerz6d6sszer6en,ha az 6tad6s-6w6teh elifuils sor6n sem mennyis6gi, sem min6s6gi hiba vagy
hiinyoss6g nincs. Ellenkez6 esetben e szez6d6s szednt Megrendel6 mindaddig iogosult az 6tadis6w6telt megtagadni, arn$aY6llaJkoz6 hiba-, illetve hiingnentesen nem t"ll"tir
Felek az 6adAs-6v6teli eljfuils sor6n a Ptk 405. $. (a) bekezd6s6tis all<almazzlk
7.2. A mfiszais.6ad6s-6tvttelfelt6tele a fentieken tril:
-

6pit6sinapl6
mribizonylatok
megfelel6s6gi
tanusiwinyok
- kozmffkezel5k
mriszaki
ilradAs-iltvltelhez tofi6n6
hozziiinizsz
- m6r6si iegyz6konyvek
ltliun t^1ffi 6tadAsa.
7.3. Hib6s teljesit6snekmin5siil kiil6nosen, haY6llalkoz6 a munka eredm6nyeretekintettel fipyelmen
kiviil haps'taMegrendel5 az 6pit6si napl6ban rcgzrtett kifogisait ^z ak:d^ elv6gzett munka etedm6ny6vel
kapcsolatban
8. AfrIekldpiseldi
A V6llalkoz6 int6zked6ste jogosuh k6pviseloj6nek
neve:
beosztisa:
.... ... .. . ... .)
(nev,egz6l{szim;.
6rtesit6scime:
telefon/telefax sz6mac
mriszaki vezet6:

Tarl6nNIhity
felel6s

mriszaki

vuet6

8600Si6fok
U/322-178

A Mqgrendel6 int6zked6srejogosult kepvsel6j6nek
nevs
beosztisa:
6rtesit6scime:
telefon/telefax szima:

SzuroryAttila
mriszaki iipyint6z6
3390R6koczirit 48.
36-542-5W

Mriszaki ellen5r
Neve:
Cime:
El6rhet6sege:

9. Epitesinapl6vezf,dse
Az ellen6tz6si6s t6j6koztatisi,valamint anapl6vezet6sikotelezetts6g,tovibbi a napl6vezet6s6s
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napl6bejqyzls szabSlyutekinteteben
a2290/2007.8C31.)Korrn6nyrendeletel5irisai azirtnyadc:rak

10.

1(iitb6r

Y6llalkoz6tudorrrisulveszi,hogykotb6rterheslntAid6velteljesir
10.1. K6sedelmi kotb6r frzet6sikotelezetts6g6Il fenn a szen6d6s teljesit6si hatiridejdnek k6sedelmes
teljesit6seeset6n.
A napi k6sedelmi kotb6r m6rt6k6t 73.927,- Ft/nap. (a nett6 v6llal6si fu 0,5 oh-a)
10.2. A meghitisulisi kotb6t kell fizetni a teliesit6s lehetetleniil6se, valamint szez5d6sben vdllalt
mrjszaki tartalom jelent5s elt6r6se eset6n, me$nek cisszege^ nett6 vSllalasiat 20o/o-anaz 557.075,-Ft
Meghiusubs a 30 napot meghalad6 k6sedelem.

n

J6tilHs,i6dlldsigamncia

12.1. A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hog az 6pit6si bettth6zis mriszaki specifrk6ci6hoz
Wodva a Y6llalkoz6 6ltal nyuitott 6ltal6nos iotiJlas szabillyart a mindenkori hatilyos fogszabilyol<"
felhasznalilsra kedil6 term6kek kotelez6
hilonosen ^z egyes6piiletszerkezetek 6s azoklltehozisfinil
egyiittes rendelet 6ltal
alkalmass6giidei6r6l szolo 72f 7988.6II.27.) EVm-IPm-I(m-MEm-I(Vm
mefintarczon felt6telek Mpi6^ hatarozz6k me4.
(
Y Sllakoz6 altd,v 6llalt i6 ll 4s ideie 48 h6nap.
Ennek megfelel6en a V6llalkoz6 teljes korri garanciit koteles v6llaLri a konstrukci6ra, a be6pitett
anyagokn 6s min6s6gte. A Megrendel6 garanci6lis iigyekben a Y6llalkoz6val tart kapcsolatot, a
YaJlalkoz6 megrendel6s6re kiils6 f6l6ltzJ sz|llitott anyagok, berendez6sek vonatkozilsiban a ganncia
6n 6nyrejutaasa a Y AllaJkoz6kotelezetts6ge.
11.2.A 72.7 pontban meghatirozotti6tilll si id6n beliil a Yiilalkoz6 a Megrendel6 6h jelzett hib6k
l<tiavitilsit 3 napon beliil koteles megkezdeni 6s a Megrendel5vel egyeztetett, mfiszakilag indokolt
id5tartamon beli.ii befejezni. Ellenkez6 esetbena Mepgendel5jogosult a munk6t m6ssalelv6geztetnia
Yillakoz6 terhere 6s kolts6gere.
11.3.V6llalkoz6 jelen szerz6d6s biztosft6kaklnt a nett6 v6llalasi 6t 5 o/o-nak megfelel6 azaz
139.269.- Ft. osszegri jot6ll6sr biztosit6kot nyujt. A j6t6ll6si biztosit6k nyujthat6 a megtendel6
banksz6nl6j6ra tort6n6 befizet6ssel, bankgarancia biztositdsfval vagy biztosit6si szerz6d6.salapjiln
ki6llitott -k6.szfrzet6 kezess6gv6llal6sttartalmaz6 - kotelezv6nnyel, figyelembe v6ve a Kbt. 53.$.
(5) bekezd6s a) pontjiban foglalt el6ir6sokat. Ervlnyess6ge a sikeres mffszaki 6tadis-6tv6teI
napj6tol kezd6d6en a v6llalt 16tiil6si id6 lej6rt6tg tatt.
12

Vsmaior

Ha vis maior kodilm6ny az egytk szen6d6 pannemek lehetetlenn6 teszi kotelezetts6gei rcahziJAsdt,az
odatatoz6 hat6nd6 - az el6zetes, kozos egyeztetetestkovet6en - meghosszabbodik a vis maior
id6wt:l.r$xal
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UoGltilvixg{.latielitinis

Az 6adis-6v6tehelj6nist6lszimitott eg'y&en beliiLla munkit rijb6l meg kell vizsgllni (ut6felii&,rzsqilati
eljiris). A megrendel6k6sziti el6 az ut6feliilvizsgilatielj6r6st6s hivja meg ana a villalkoz6t. Az
ut6feliiLlvizsgilatieljiris sor6nmegillapitott hiinyoss{gok kikiiszobol6s6rea villalkoz6 I h6naponbeliil
sajit kolsffi koteles.
M.

Pilyiazrtiziffik

(p6lylzan)dokument6ci6a jelen
14.1.Szerz6d6felek tudom6sulveszik,hogy a kozbeszerz6si
szerz6des
elvilaszthaatlanresz6tk6pezr
ill fenn a munka
14.2.A YilJalkoz6naka Megrendel5fel6 rendszerestii6koztatAsikcitelezetts6ge
esedeges
akzdAlyoztatisival
kapcsolatos
szetinti
el6tehaladisival
teljesit6s6vel
iitemtew
k6riilmenyekr6l
15. Eftsids
kapcsolatos6rtesit6st,illewe egy6bkozl6stegyrrris
Felekmeg6llapodnak,hogy minden a szerz5d6ssel
akkor min5siiLlmegtettnek,ha azt
fel6 irisban tesznekmeg, 6s az jelen szerz6d6salkalmaz6s6ban
szem6lyesen
az 6w6tel igz,zolls|vzl,vagy telefax it1in, vagy postai riton, ajinlott, t6ttivev6nyes
kiildem6nyk6nta szez6d6s8. pontjiban mqhatirozott cftnrehildtek el
Az ennekalapj6nkiildott 6rtesit6s,lev6l az elkiild6st5l,postira adist6l szimitott 5. napon akkot is
meg6rkezetmekmin6siil, ha a t6rtivev6ny,,nem kereste",vagy ,,nem vette it" jelzdssel&kezik visszaa
in telefaxritj6nkiildritt iienet ez6rtnem jut elhozzit.
fehd6hoz,vagya lelenszerz5d6sben
16. enatnazad0iogszaUtyot,net6tass€g
16.1.Jelen szerz6d6sbenr..err'szabllyozottk6rd6sektekintet6bena Ptk. cl6ir6sai,valamint egy6b
vonatkoz6jogszabdyokaz rinyadc,k
tiLtgyalisosriton rendezik,
76.2.Szerz6d6felek a jelen szerz5d6sb6lered5vitijukat els5dlegesen
rendelkez6
amennyibenzz r'em vezetetedm6nyre,kik<itikaz iigybenhatiskcirtel6s illet6kess6ggel
bir6sig illetekesseger
Ezen szetz6d6s 6 szimozott oldalt tartalmaz. Jelen szerz5d€sv6lem6nyelt6r6s n6lkiil, v6ltozadan
tartalommal 6rv6nyes. Szerz5d6 felek ezen szerz5d6st kolcsrjnrisen 6tolvastik, 6rtelmezt6k 6s azt mind
szerz5desiakaran:kkalmindenben megegyez6taJ6iniJ<.
AK\:{.PL.{ST KfL

Fueszborv,Nry'tn
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