2.sfunt mell€klet
Vrillalkazisiserz6'des

amelyl6tej6ttegneszrol
VdrosOnkonnflnyzata'
Fiizesabony
R6k6cziu.48
Szekhelye: 3390Fiizesabony,
mint
Ev4
k6pvisel<i: Lamind Antal
(tov6bbiakban:
Megrvdelo),
miisresznil

kdztt

megrendel6

Verzi6 2000Kiizmff esRekultivfci6s Kft
Sz6khelye: 3300Eger,Karptittit I l.
SzegediAttila iigyvezet6,mint
k6pvisel6:
vdllalkoz6
(tovribbiakban:
Vfllalkozo)

Honvedutca1F23sz lerilldMv,jirda'
FiizesabonyVaros Onkormdnyzata6ltal ,,Flizesabony
6tercv epites, valamint epit6s alatti forgalomwahilyozis" tiirgr6ban meghirdetett
kdzbeverzesieljfurisalapj6n,

amainaponazalabbifeltetelekmellett:
1. A verzfies tirga' tdjesihsihat[rid,5;
eljrirasmegindit6siraajrinlatt6telifelhivesttett
1.1.Felekriigzitik hogy Megrendel6kdzbeszerzesi
julius
azal6bbiepit6siberuh6zis
82.szam6ban
l5-en
megjelent
2009.
Ertesito
ka)zr aKdzbeszerzesi
elv6g#s6re,amelyeta Vallalkozonyertmeg.
megnevez6se:
tiirgydtk6pez66pit6siberuhazas
A szerz<id6s
,,1. 1Bs FiLesabony,Honv6dutca 1923 sz leilkMv' jnrda dtercv epites'valamint€pit6salatti
forgalomvaMlyozis"
megfelelden'
felteteleknek
megha&irozott
reszletesen
azaj6nlattdtelidokumentaci6ban
1.2.Kezd6sihatririd6:
hatriridd:
Befejezesi

24.
2009.szeptember
2009.okt6ber3l.

sztikseges
aa a kivitelezeshez
1.3. A V6llalkom az 1.1. pont szerintifeladatotmegismerte,
6sajiinlatitennekalapjrintete meg.
attanulmanyozta
dsazelvrirhat6gondossriggal
mertekben
1.4. A rdszletesmiiszaki leinist 6s technol6girikismertetes6taz ajanlatt6telifelhivas
eljSnissonintett ajiir ata k6pezi,mely teljes
dokumentrlci6ja,valamintVallalkoz6 kdzbeszerz6si
A felekkijelentik,hogye dokumennmokteljesterjedelemben
€sze ajelen szerz6d6snek.
egdsz6ben
allnak.
rendelkezesiike
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2. Vrf,llalkozd,idij:

&6KW2.II + 25 o/o AFA Ossresen:Brutt| 10.871215.-F't
enegyezer-kett6sz6rtizenot00/100forint.
nyolcszdzhefr

2.1.

azaz: Tfinrilli6-

2.2. Afent nevezettfix 6talanydijtafialmazavalamennyi,ajelen szerzfi6snek6smelldkleteinelc,
megfelel6,a benrtulzasmegval6sitas6val
a mriszakiel6irasoknakvalaminta szakmaiszokasoknak
kapcsolatosszolgaltatas6s mell6kszolgiltatisellen6rt6k6t,tov6bb6a Vallalkoz6nakvalamennyi
kapcsolatbankeletkez6mell6kkolts6g6t6s haszruit.Jelen
egy6b,a beruhazasmegval6sitas6val
szprzhdeserre vonatkoz6 kifejezett eltdro rendelkezdsehiany6ban az futatasigaz 1pitesi
kiz6rt.
jelentkezop6t'6sttibbletkolts6gek
6rv6nyesit6se
osszeftigg6sben
kivitelez6ssel
3. Flzetesifelt6teldr
3.1. Aj6nlatkdr6el6legetnembiztosit.
rlgzitett p6nziigyiiitemezdsszerintfogadjabe a v6llalkoz6
3.2. Ajtnlatk|ro a szerz6ddsben
ki6llitott,leigazolt szimliljitt. Az igazoltteljesitdsalapj6nbenyrijtottszfmlilt
szabiliyszenien
meghat6rozott
a Kbt lOS. 5 (3) bek alapjiln6tutal6ssalegyenlitiki. A fizet6sa szerzod6sben
jogszabflyi
rendelkez6seknek
m6don 6s tartalommatiortenOteljesitdsealapjhna hat6lyos
megfelel6en.
A Megrendel6a benyujtott szaml6valkapcsolatosesetlegeskifogas6t kdteles indoklassal,2
peldrinlbanVallalkoz6naka szirrlaklzhemetel6tdl szamitott8 napt6rinaponbeltil megkiildeni.
A felek a kifogas tirgydban ezt kdvetSen10 naptari napon beltil egyeztet6sttartanak6s
megold6sdra.
torekszeneka felmeriilt n6zetktilonbs6g
Amennyiben a k6zhezv|teltol szdmitott 8 napon beliil kifog6s nem 6rkezik, a sz{mla
tekintend6.
elfogadottnak
automatikusan
3.3. A szerz1do felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapj6n keletkez6,
egym6ssal szembeni fizetdsi k<itelezetts6geik,kcivetel6seik masra nem nrh6zhat6k 6t' nem
engedmdnyezlret6k.
3.4.Fizet6sihattuid630 nap.
4. Kivitelez6
4.1. Azl. pontban figzitettkivitelez6si munk6t V6llalkoz6 k6szfti el, I. oszt6ly0 min6s6gben,
jelen
a mindenkor hat6lyban l6v6 mriszaki el6ir6sok 6s ilgazati szabv6nyok szerint. A
szerzodls 6rtelm6bln a V6llalkoz6 6ltaI elvlgzett munkanak meg kell felelnie az 6pit6si
el6fr6soknak, a vonatkoz6 szabvfnyoknak.
4.2. A k6zteriilet foglal6si 6s egy6b enged6lyek beszerz6se,valamint az itzpmeltet6kt6l a
szakfeliigyeletmegrendel6sea kiviteleza feladatZkolts6geia V6llalkoz6t terhelik.
4.3. A Vrillalkozo a munkateriileten koteles a tevdkenys6g6b6l szarmaz66pit6si tdrmel6ket 6s
hullad6kotfolyamatosand,sszegytijteni6s saj6t kcilts6gereelsziilitani. Az elsz6llitasfolyamatos
megval6sitarit 'u6llulkoz6nakdokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Vallalkoz6 a
hatilyos el6ir6sok szerint k<imyezetterhel6 tev6kenys6get v6gez, az azzd kapcsolatos
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dij a Vdllalkoz6tterheli.
kdmyezetlerhel6si
4.5. A teljesitesakkor min6siil elfogadothrak,igy u iltzdts-ftvetelielj6rasnakis felt6tele,ha a
hirlny6bana
tanfsitvanytad ki. E dokumentumok
Vrillalkoz6a be6pitettanyagokr6lmegfelel6s6gi
m6dont6,rt6n6
ellendrizlreto
teljesit6snemmin6siil elfogadottnak.A megfelelos6gitanrsiWrlnyokat
kell
6tadni.
6s
eredetben
mwrkafazisonk6nt,
rcndszerczfisben
5. AmrmkateriiletdtadSsa
sztiks6gesmunkatertileteta szetzbdest
5.1. A megrendel6a kivitelez6si munkak v6gzes€hez
idopontt6lkezdfi6en kezdhetimega
ezen
Vrillalkoz6
reuare.
k6vetdenazonnalatadjaavallalkozo
az6pit6sinapl6megnyitas6val.
munkav6gzdst
5.2. A kivitelez6si id6tartama alatt a munkatertiletena v6llalkoz6 kdtelezettsdgeu 6let- 6s
meg6vas4valamint a munka-6s trizvedelmiel6fnisokbetarUisaezekbe nem
vagyonbiztonsag
tafias6bl ered6lclnit nemharithatja6t a Megrendel6re.
kell v6grehajtani.
lehet6legkisebbzavartsamellett
5.3.Amunkasoranaz6pft6sta lak6komyezet
5.4. A V6llalkoz6 a munkater0let5tad6s6tkdvet6enhalad6ktalanulkoteles a kivitelez6st
elallhat
esetdna Megrendeloagzerzbd6st6l
megkezdeni,ennekelrnulasztasa
6 Teljesft6ihatfrid6
6.1. A vep2bddsszerinti teljesitdsihat6rid6:2009. okt6ber 31. V6llalkoz6 va[alja" hory ezen
elj6rastlefolytatjamunkakatelvdga,azhtadts-fuwdteli
id6pontigaszerzbdesbenrogzitettkivitelezdsi
6.2.Megrendel6a 6. 1.pontbanrd giltetthatAid6eldttiteljesit6stelfogad.
teljesit6sesortin b6rmikor a V6llalkozo olyanfelt6telekkeltal6lkozik,
6.3. Ha a szerzod1s
a hatarid6 szerinti teljesitdst,a Megrendelot azonnd,irasbankdteles
amelyek akadalyozzAk
A Megrendellaz
megjelol6s6vel.
okanak6s annakvarhat6id6tartamanak
6rtesitenia k6sedelem
jar
<isszlrangbanel.
kdpest3 naponbeltil6rt6kelia helyzetetes aszerzbdessel
6rtesit6shez
6.4. Amennyibena lemaradasm6rt6ke- V6llalkozonakfelr6hat6okb6l - meghaladjaa 8 naptari
jogosulta szerzodestol
el6llni,ebben
el6irtakhozk6pest,rigya Megrendelo
napotaziitemez6sben
Ebben
kdvetkezm6nyeket.
ad6d6
nem teljesit6s6b6l
azesetbenayitllalkoz6 viseli a szerzodes
az esetbena Megrendel6jogosult arra, hogy a fennmarad6,vagy a hi6nyz6 munk6latokat
harmadikszem6llyela V6llalkoz6 kdlts6g6re6s veszdly6rcelvlgeztesse,aminek sortn az ezzel
kapcsolatost6bbl;tk6lts6gek a V6llalkoz6t terhelik. Ezen tulmen6en V6llalkoz6 kdteles a
Megrendel6 r|szere a t6nylegesenfelmeriil6 karokat is megtdriteni.A felrobat6saghiany6ta
kell bizonfltaniaV6llalkoz6nak
a nyertesAjrinlattev6kentszerzlddstk6t6
6.5. A k1zbeszen6sieljarasalapj6nkotdtt szerzoddst
felnekkell teljesiteni.

Z. Ata*es.ewetet
eljarasta tdbbszir m6dositott1959.
hogy az 6tadas-itW,6teli
felek megSllapodnak,
7.1. Szerzod6
Ptk.) 405. $-a 6s 29012007.(X.31.) Kormrinyrendeletalapjrin
6vi IV. rv. (tov6bbiat<Uan:
a.
folytatjak le. Szerzod6felek kikdtik, hogy az atadds-iltv€telieljalls csak akkor eredm6nyes,

ln az 6tadas-6tv6telieljaras sor6n sem
Vrlllalkoz6 csak akkor teljesit szerzodesszenien,
mennyis6gi,sem min6s6gihibu .rugyhi6nyoss6gnincs.Ellenkez6esetbene szerzldflsszerint
Megrende'i6mindaddigjogosult az irtadts-ffiv6teltmegtagadni,amig a Vrillalkozohiba-,illetve
nemteljesit.
hianymentesen
is alkalmazzdk.
Felekaz iladis-5tv6telieljdnlssorana Ptk.405.$. (4) bekezdds6t
6telfelt6telea fentiekenttrl:
7.2. Amtiszakifutadis-itv
-

6pit6sinapl6
mribizonylatok
megfelel6s6gi
tamsitvanyok
- kdzrniikezel6k mfiszaki
trirt6n6
futadas-futv€telhez
hozzajintlim
- m6rdsijegyzokdnYvek
hianytalanatadisa.
tekintettel
ha Vallalkoz6 a munka eredm6ny6re
7.3. Hibas teljesit6snekminosi.ilki.ilondsen,
figyelmen t<iyiit tragytaMegrendel6az epit6sinapl6banrogzitettkifogrisaitaz iltala elv1,gzett
kapcsolatban.
munkaeredm6ny6vel
& Afelekk6pviseldi
jogosultk6pvisel6j6nek
A V6llalkoz6int6zked6sre
nwe:
beosztSsa:
cfme:
6rtesit6s
gzirna;
telefodtelefa(
mriszakivezet6;

SzegediAttila
Wyvez1tb
3300 Eger, IGrp6t rit I l'
361519-602 361519-603
KissIstvan

jogosultkepvisel6jenek
A Megrendel6intizked6sre
neve:
beoszt6sa:
cime:
drtesit6s
szAma:
telefon/telefax

MannRoland
mtiszakingtrrltf?h
Rak6czirit 48" '
3390Ftizesabony,
361542-500

Mliszakiellen6r:
Neve:
Cime:
El6rhet6sege:

Bamat^6szl6.
9.5116.
Vallonutca
06-201979-6671

30

.11r,.11::.,*..r1

9. Epit€sinapl6vezetese
Az ellen6rz6si 6s thjekozirathsi,valamint a napl6vezetdsikdtelezettsdg,tov6bb6 a
az 29012007.
szab6lyaitekintet6ben
CX.31.)Kormdnyrendelet
napl6vezet6s6s napl6bejegyzes
el6frasaiaztrinyad6ak.
10. Kiitber
teljesit.
hatarid6vel
Vallalkozotudomasulveszi,hogykdtberterhes
teljesft6sihataridej6nek
10.1. K6sedelmikdtb6r fizet6si kdtelezetts6g6ll fenn a szerzodks
teljesit6seeset6n.
k6sedelmes
A napi k6sedelmik6tb6rm6rt6kdt43.485FVnap.(a nett6v6llalasiin 0,5 Yo-a)
valamint szerzbd6sben
10.2.A meghirisulasikotbdrt kell fizetri a teljesit6slehetetlentil6se,
vrillallsi fr 20o/ta azaz
a
nett6
jelentds
dsszege
elt6rdseeset6n,melynek
valalt mriszakitartalom
a
forint.Meghiusul6s
l.T3g.3g4FtazazEgymilti6-h6tsziztrarminckilencezer-hiromsz|zfalencvenn6gy
kdsedelem.
30napotmeghalad6

11. J6till6s'i6t[ll6sigarancia
ll.l. A szerz6db felek megdllapodnakabban, hogy az 6pit6si beruh6z6s mtiszaki
specifik6ci6hoz igazodvaa V6llalkoz6 6ltal nyfjtott 6ltalanosj6t61l6sszabiiyait a mindenkori
hatrilyos jogszab6lyok, kiildndsen M egyes 6piiletszerkezetek6s azok l6trehozis6nal
EVmkeriil6 term6kekkdtelez6alkaknassigiidej6r6l sz6l6 1211988.(XII.27.)
felhaszn6l6sra
alapjnhatnonikmeg.
felt6telek
Ipm-I(m-MEm-KVm egyiittesrendeletaltalmeghatarozott
j6tall6s
h6nap.
12
ideje
V6llalkozoaltalvallalt
Ennek megfelel6ena V6llalkoz6 teljes koni garanci6tkdteles v6llalni a konstrukci6ra,a
be6pitettaiyagokra 6s min6s6gre.A Megrendelogaranciillistigyekbena V6llalkoz6valtart
kiils6 fel iltal szillitott anyagok,berendezesek
kapcsolatot,-a Vfllalkoz6 megrendel6sdre
juttatasa
a V6llalkoz6kdtelezetts6ge.
a garancia6rvdnyre
vonatkozas6ban
j6tall6siid6n beltil a v6llalkoz6 a Megrendelo6ltal jelzett
11.2.Al2.l pontban meghatirozott
hib6k kijavitas6t 3 napon beliil kdteles megkezdeni6s a Megrendel6vel egyertetelt,
mriszakilagindokolt id6tartamonbeltil befejezni.Ellenkez6esetbena Megrendel6jogosulta
munk6tmiissalelv6geztetnia Vallalkoz6terhere6skcilts6g6re.
ll3. V6llalkoz6jelen szerzod*sbiaosit6kak6nta nett6 v6llal6si ir 5 Yo-nakmegfelel| azaz
forint dsszegrij6t6ll6si
434.g4gFt azaz:N6gyszazharmincn6gyezer-nyolcszfnnegyvenkilenc
biztosit6kot nyrijt. A- jOtailasi biztosit6k nyrijthat6 a megrendelobanksz6mli$ilratortdnil
befizet6ssel,bunkg*uttcia biztosit6s6valvagy biztosit6si szerzodls alapjan ki6llitott
figyelembev6ve a Kbt. 53.$. (6)
tartalmazo- k<ltelezv6nnyel,
keszfrzetokezess6gv6llal6st
bekezd6sa) pontj6banfoglalt el6ir6sokat.Erv6nyess6gea sikeresmtiszaki 6tad6s-efi6tel
a v6llaltj6t6ll6siid6 lej6rt6igtart.
napj6t6lkezdodoen
lZ

Vsmaior

Ha vis maior k6riilm6ny az egyik szenbdo partnemek lehetetlenn6teszi kdtelezetts6gei
realizilisilt, az odatartoz6 hat6rid6 - az elozetes, k<izos egyeztetet6stkdvet6en
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a vis maior id6tartarnaval.
meghosszabbodik

13. Un6fdiihizsgdlatieljdrds
elj6nist6l szirnitott egy 6ven beliil a munkat tjb6l meg kell vizsgri.ini
Az ifiaAl6-tLFteIe[
(ut6feliilvizsgalati
elj6rds).A megrendel6kdszitiel6 az ut6feliilvizsg6latieljar6st6s hivja meg
kikiiszdbdldsere
eljarassoranmegallapitotthirinyossagok
ana a v6llalkozot. Az ut6feliiLlvizsgalati
kdltsegdn
k6teles.
saj6t
a vallalkozoI h6naponbeliil,

14. Pillyiaanzirzd,ik
(p6lyiuati)dokument6ci6
a
14.1.Szerz6d6felek tudomasulveszik,hogy a kdzbeszerzdsi
jelen szerzid6selvrilaszthatatlan
reszdtkdpen.
6ll fenn a
t6j6koaat6sikiitelezetts€ge
14.2.A V6llalkoz6naka Megrendel6fel6 rendszeres
kapcsolatos
akadllyoztatisival
esetleges
teljesites6vel,
munka iitemtervszerintielorehaladasrival,
k6riilrn6nyeknil.
15. Ertesltes
illewe egy6bkozl6st
6rtesit6st,
kapcsolatos
hogy mindena szerzoddssel
Felekmegriilapodnak,
akkor min6siil
egymasfel6 irAsbantesznek meg, 6s az jelen szerz6ddsalkalmazrisriban
postaifton,
ritjrln,
vagy
vagy
telefax
az 6tveteligazol6srival,
megtettnek,ha azt szemdlyesen
cirrllehildtdk el
8. pontjribanmeghat6rozott
a szerzridds
aj6nlo$,tdrtivev6nyeskiildemdnyk6nt
post6ra
ad6st6l
szAmitott5. napon
elkiild6st6l,
lev6l
az
Az ennekalapjrinkiilddtt drtesitds,
akkor is meg6rkezettrekmin6siil, ha a tdrtivev6ny,,nemkereste",vagy ,,nemvette6t" jelzessel
irt telefaxritjankiildittt iizenetezertnemjut el
6rkezikvisszaa felad6hoZvagr ajelen szerz6ddsben
ttozti,

16 Alkalrnazand6jogszaMlyolqilt€felcsseg
nem szab6lyozottkdrddsektekintetebena Ptk. el6irdsai,valamint
16.1.Jelenszerzoddsben
jogszabrilyok
azininyad6ak'
egy6bvonatkozo
titon
16.2. Szerzod| felek a jelen szerz6desb6lered<ivitiijukat els6dlegesentargyaldLsos
rendezik, ameruryibenaz nem vezet eredmdnyre,kikdtik az iigyben hatriskdnel 6s
birosagilletdkesseg6t.
rendelkez<i
illetdkessdggel
Ezen szerzodds6 szinnozottoldalt tartalmaz.Jelen szerz6d6svdlemdnyelt6rdsn6lktil,
valtozatlan tartalommal 6rv6nyes. Szenodo felek ezen szerz6ddstkdlcsdndsen6tolvastrilq
megegyezhtalirit+'il<.
mindenben
akaran:kkal
6rtelmeztdk6saztmind szerzridesi
17.
2009.szeptember
Fiizesabony,
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