2.szimrimell€klet
V{llalkozrisiverz6dds
amelyletejdttes,reszril
FiizcabonyV6rm Gkormanyzata,
Szekhelye: 3390Ftizesabony,
Rrikocziu.4g
kdpvisel6: tamind
Antal
Ev4
mint
(tovribbiakban
: lvlegrendel6),
mdsrdszril

megrendel6

Juhrisz99 l(ft
Szdkhely:3390Fiizesabony,
D6zsaGy6rgyrit 57.
kdpvisel6: Juh6szLriszi6,mint vritiakloz6
(tovdbbiakban:
Vriilalkozo)

kdzdt
FiizesabonyVaros dnkormrinyzataaltal
,,Fiizesabony,sz6chenyi
Istvdn Artar{nos
'kozbeszerzesi
Iskola melegit6 konyha kialakitdsa" tirgyriban meghirdetett
egrfuris
alapjrin,
amatrnpf.nazalihbifeltetelekmellett:
l. A verz6destirrya teljesifesi
hatirftl6;
ntgzrtik hog/ Megrendel6k<izbeszerzesi
eljrinismeginditrlsiraaj&rlattdtelifelhivristtett
]:J ftt!
kcizzea Kdzbeszerzesi
Ertesitri2009.jurius0g-dnmeg;j.nize. gzarnabnaz'arabbi
Jpt:si ilrun,ezis
elvdgzesdre,
amelyeta Vaillalkoz6nyertmeg.
A. szerz<id6s
tarqyatkewz6 dpitdsiberuhrizismegnevezdse:
,,Fiizesabony,sz6chenyi
-tj",o".,
Istvrin
Altaldnos Iskola melegit6 kg11ha kialakitdsal' az ajrinlatt6teli
aoroon"nta"iol',,
meghatrirozott
feltdteleknek
megfelel6en.
1.2.Kezd6sihatririd<i:
Befejezdsihatririd6:

2009.08. 17.
2009.09.30.

l'3. A, Vrillalko? y lJ. pont.szerintifeladatotmegismerte,
aa a kivitelezeshez
sziiks6ges
mdrtdkben
dsazelvrirhat6gondossiggal
rittanurrnrinyoaa
6"sajdnlatritenn"k
"l"pj6;;;;;*
l'4' A rdszletesmriszaki leinist 6s technol6girikismertetds6t
az ajanlattdtelifelhivds
dokumentdci6ja,varamintvrilralkoz6 kdzbeszerzesl
eljanissor,intett 4,i.,r"ri t"p"ri, n,,.ii ,.q.,
egdszdben
rdszeajelen szerz6ddsnek.
A fetekkijelentiljhogy e ,lokumen"tumor.
t"r:iri"r:J.i.ru"n
rendelkez6siikre
6llnak.
2 V:illalkozriidij:
2.1.7.250'C/Jf.Ft + 4p4 osszesen:
Brutt69.062.500.,Ft azaz:Kirencmilli6-Hatvankett6ezerOtszr200/100forint.
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6smelldkleteinek
ajelen szerz6d6snek
2.2. Afent nevezettfix 6talanydiitafiahnaznvalamennyi,
megval6sitrls6val
a
benrtrrizas
megfelel6,
a mriszakieloirasoknakvalaminia szakmaiszokasoknak
ellendrt6k6t,tov6bb6a Vallalkoz6nakvalamennyi
kapcsolatosszolg6ltatas6s mell6kszolgaltatas
6s haszn6t'Jelen
egy6b, abentrftuis t".g"aoritlr6val-kapcsolatbalkeletkez6mell6kk6ltseg6t
az epitlsi
gzerzhd1s
erre vonatkoz6 kifejezett eitero rendelkez6sehiany6ban az i$adfsig
krz{rt.
6rv6nyesit6se
jelentkezop6t- €stcibbletktrlts6gek
kivitelez6sselosszefiiggdsben
3. Ftuefi6ifelt6t€ld(
el6legetnembiztosit'
3.1.Ajanlatk6r6
rogzitettphnntgyiiitemez6sszerintfogadjabe a v6llalkoz6
3.2. Ajanlatk eroa szerzod6sben
szirmlirt
kitillitott,reigazolt szaml6jht.Ai-igazoltteljesit6salapjanbenyrijtott
szab1lyszeruen
meghat6rozott
egyenlitiki. A fizet6sa szetzod6sben
a Kbt 305. $ (3) bek alapj1i atutal6ssal
jogszab6lyi rendelkez6seknek
m6don 6s tartalommalt6rt6n6 teljesit6sJ'ahpj6n a hat6lyos
megfelel6en.
koteles indoklassal'2
A Megrendel6a benyujtott szlml6val kapcsolatosesetlegeskifogas6t
naponbeliil megkiildeni'
peldanybanVallalkoz6naka szimlak€zhendteldt6lszamitott8 naptari
beltil egyeztetlsttartanak6s
A felek a kifogas taryyfhan ezt kovet6en l0 naptdri napon
megoldriMra
torekszeneka felmeriilt n6zetkiildnbsdg
nem 6rkezih a szimla
Amennyiben a kdzhen6telt6l sz6mitott 8 napon beliit kifogiis
tekintend6'
elfogadottrrak
automatikusan
jelen szerz6d6salapjan keletkez6'
3.3. A szerzodofelek meg6llapodnakabban,hogy a
kovetel6seikmasra nem nrhSzhat6kiit' nem
ejy*arsat szembenifizet6si k<itelezetrs6geilq
engedmenyezlretok.
h^tiid6 30naP
3.4.A fizet6si
4. Kh'ftel€z&
el,I. oszt6lyfimin6s6gben,
4.1. Az1. pontbanfigzitettkivitelez6simunkrltv6llalkoz6 kesziti
szabviinyokszerint' A jelen
a mindenkor hatalyfan l6v6 mriszaki el6ir6sok 6s iryazati
meg kell felelnie az 6pit6si
szerz6d6s6rtelm6bena V6llalkoz6 iital elv6gzettmunkdnak
el6irdsoknak,a vonatkoz6 szabvinyoknak'
valamint az iizemeltet6kt6la
4.2. A kozteriilet foglalasi 6s egy6b engeddlyekbeszerzdse,
a Vallalkozotterhelik'
a kiviteLzo feladataokolts6gei
megreniel6se
szaldeltigyelet
szb{Iltaz6lnrtfsi t6rmel6ket6s
4.3. AVallalkozo a munkateriiletenkdtelesa tev6kenys6g6bol
6s saj6tkdlts6g6reelsz6llitani.Az elszirllit6sfolyamatos
dsszegyrijteni
hullad6kotrotyamatosan
Amennyibena Vrlllalkoz6 a
megval6sitas6tv6llalkoz6nakdokumentumtkkalkell igazolnia'
v,gezn az azzd kapcsolatos
hatiilyos el6irasok szerint ktimyezetterhel6tevdkenyseget
dij a V6llalkoz6tterheli'
kOmyezetterhel6si
elj6rasnakis felt€tele,ha a
4.5. A teljesit6sakkor min6siil elfogadottrrak,igy u htadas-itveteli
hirlny6bana
ki. E dokumentumok
vallalkozou u"epit"tt *vagokr6l -"igf.t.tor"gi tanusiwanytad
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5. A munkateriilet {tadfsa
5.1. A megrendel6 a kivitelez6si munkak vfigzflsdhez sztiks6ges munkateriiletet a szerzlddst
k<ivetdenazonnal iltadjaavilllakoza razere. Vrlllalkoz6 ezeniddpontt6l kezdddrienkezdhetimeg a
munkav6gzestaz epitesinapl6 megnyitas6val.
5.2. Akivitelezesi iddtartama alatt a munkateriileten a vlllalkoz6kotelezetts6ge az 6let- 6s
vagyonbiztonsiig megovrisa"valamint a mwrka- 6s trizvedelrni el6inlsok betartis4 ezek be nem
tartasdbolered6kinit nem hririthatjaiit a Megrendelore.
5.3.A munka sorSnaz epitesta lak6kdmyezetlehet6legkisebb zavarisamellett kell v6grehajtani.
5.4. A V6llalkoz6 a munkateriilet fitadir;ilt kovet6en halad6ktalanul ktiteles a kivitelezest
megkezdeni, ennekelmulasztrisaesetena Megrendeloaszerz6datol elillhat.
6 TeljesitAihaairtul6
6.1. A szerz(fr&szerinti teljesitesihatriridd: 2009.09.30.V6llalkon viilaljarhogy ezenidopontiga
szezddesbenrogzitett kivitelezesi munkrikat elvegA,az itadis-futve/telieljrinist lefolytatja6.2. Megvdeld a 6. l. pontbanr6gatetthatind6 el6tti teljesitestelfogad.
6.3. Ha a szerz6d6steljesft6se sori{n bSrmikor a Vdllalkoz6 olyanfelt6telekkel tal6lkozik,
amelyek akadilyonrik a hatiridd szerinti teljesitesg a Megrendel<it azonnal irasban k<iteles
€,rtesitenia k6sedelemokrlnak 6s annak vrirhat6 id6tartarn6nakmegjel<il6s6vel.A Megrendelo az
ertesit6shezkepest 3 napon beltil ert6ke[ ahelyzetd.esa szerzddessel
ossz]rangfuanjar
el.
6.4. Amennyrben a lemaradAsm6rt6ke - Vrillalkoz6nak felr6hat6 okb6l - meghaladja a 8 napt6ri
napot aziternezflsben el6irtakhoz k6pest, iW a Megrendel6 jogosult aszerziSdflst6lelSllni, ebben
az esetben aY6llalkoz6 viseli a szerzodls nem teljesit6seb6lad6d6 k<ivetkezm6nyeket.Ebben
az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy a fennmarad6, vagy a lnhnyz6 munk6latokat
harmadik szemellyel aY6llalkoz6 kolts6gere6s vesz6ly6reelv6geztesse,aminek soritn az ezzel
kapcsolatos t6bbletk6lts6gek a Vrillalkoz6t terhelik. Ezen tulmen6en Vrillalkoz6 koteles a
Megrendel6 rlszere a tenylegesen felmeriil6 karokat is megt6riteni. A felr6hat6s6gIninyifi a
Vrillalkozonakkell bizonltania
6.5. A kilzbazerz6si eljanis alapj6n k6tdtt szenodlst a nyertes Aj6nlattev6k6nt szerzod6stk<it6
felnek kell telj esiteni.

z Aaaer'.etvelg7.1. Szen6d6 felek megrfllapodnak, hogy az iltadas-Stvetelielj6nist a t6bbsz6r m6dosftott 1959.
6vi fV. ff. (tov6bbiakban: Ptk.) 405. $-a es 290/2007. (X.31.) Korm6nyrendelet alapj6n
folytatj6k le. Szerzod6 felek kikotik, hogy az 6tadris-6tv6teli eljanis csak aLrkoreredm6nyes,a
Vrlllalkoz6 csak akkor teljesit szenodflsszertien, ha az fltadis-Sfveteli eljar6s sor6n sem
mennyis6gi, sern min6s6gi hiba vagy hianyossSgnincs. Ellenkez6 esetbene szerzod1sszerint
Megrendel6 mindaddig jogosult az irtad|s-ir$6telt megtagadni, amig a Vrillalkoz6 hiba-, illetve
hirinymentesennem teljesit.
Felek az iltadas-6tvetelieljrinis sonin a Ptk. 405. $. (4) bekezd6s€tis akalmazin<.
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7.2. Amwzaki 6tadas-6tveelfeltetelea fentiekentul:
-

epit6sinapl6
mtibizonylatok
megfelelos6gi
tanusitvanyok
- komrtikezellk mriszaki
6t:rd -6v6telhez tdrt€n6
hozzi$tml|sa
- meresijegyz6k<inyvek
hi6nytalan6tadasa7.3. Hibas teljesit6snekmindsiil klil<inosen,ha V6llalkoz6 a munka eredm6nyeretekintettel
figyelmen kiviil hagyta Megrendel6 az epitlsi napl6ban rogzitett kifogasait az illtala elv9gzett
munka eredm6ny6velkapcsolatban.
& Afd€kkfuitd6i
A Vallalkoz6 intukdesre jogosult kepvisel6jenek
Julxiszt^6szl6
neve:
Ugyvezdslgazgat6
beosztasa:
3390 Fiiz;abony, D6zs Gydrgy ttt 57.
ertesitescfme:
361542-220
telefon/telefaxszitma:
Csaban6HegedrisAnna
mriszaki vezdo:
A Megrendel6intezkd6sre jogosult kepviselojenek
neve:
beosztrisa:
€rtesitescime:
telefon/telefaxszimn:

SzurovyAttila
mtiszaki iigyintdzo
3390 Ftizesabony,Rak6cziirt 48.
36/Y2-529

Miiszakiellen6r:
Neve:
Cime:
El6rharis6ge:

KisariJanos
Expert2001Kft, 3300EgerTdlry ttt I 8.
M-301932-5r0r

9. f,pftesinapltfvezet6e

'r's

'

Az ellen6rz6si 6s tSjflkoztathsi, valamint a napl6vezetlsi kdtelezetts6g, tov6bb6 a
napl6vezet6s 6s mpl6belegyzes szab6lyai tekintet6ben az 290/2007. (X.31.) Korminyrendelet
el6irasaiaz irinyad6ak
10. Ktitber
Vrillalkoz6tudomrisulveszi,hogykdtbertertreshatarid6velteljesit.
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10.1. K6sedelmi kotber fizet6si kiitelezetts6g 6ll fenn a szerzid5s teljesit6si hatdridej6nek
teljesit6seeset6n.
k6sedelmes
A napi k6sedelmi kotb6r m6rt6k6t 40.640 Ft/nap. (a nett6 vSllal6si 610,5 o/o-a)
10.2. Ameghirisulisi k6tbert kell fizetni a teljesit6s lehetetlentil6se,valamint szerz6d6sben
v6llalt mriszaki tartalom jelentos eltereseeset€n,melynek <isszegea nett6 v6llalasi 61 20o/o-aazaz
t.625.605 Ft.. Meghirisulasa 30 napotmeghalad6kesedelem.

11. J6till6s,j66lL{sigarancia
11.1. A szerzbdo felek megdllapodnak abban, hogy az 6pit6si beruh6z6s mriszaki
specifik6ci6hoz igazodva a Villalkoz6 6ltal nyfjtott 6ltd6nos j6t6llas szabillyait a mindenkori
hatillyos jogszab6lyok, kiil6nosen az egyes eptiletszerkezetek 6s azok l6trehozrls6n6l
felhasznrilasrakeriilo term6kek kotelez6 alkalmassdgiidejenil sz6l6 1211988.(XII.27.) EVmIPm-Km-MEm-KVm eryiittes rendelet riltal meglrat6rozottfeltetelekalapjrinhat6ronikmeg
Vrillalkozo rfltal v6llalt j6tfll6s idQe 12 h6nap.
Ennek megfelel6en a Vdllalkoz6 teljes koni garanciirt k6teles v6llalni a konstrukci6ra, a
be6pitett anyagokra 6s min6s6gre. A Megrendel6 garanciillis tigyekben a V6llalkoz6val tart
kapcsolatot, a Vrlllalkoz6 megrendelesere ktilsS fel itltal szillitott anyagok, berendez6sek
vonatkoz6s6bana garanciaervenyrejuttatisa a Vrillalkoz6 kotelezetts6ge.
11.2. A I l.l pontban meghatrirozottj6till6si id6n beltl a Vdllalkoz6 a Megrandel6 Sltal jelzett
hib6k kijavit6s6t 3 napon beltil koteles megkezdeni 6s a Megrendelovel egyeztetett,
mriszakilag indokolt id6tartamon beltil befejezni. Ellenkez6 esetbena Megrendel6 jogosult a
munk6t massal elv6geztetni a Vrillalkoz6 teft€re eskolts6gere.
113. V6llalkoz6 jelen szerzodksbiztosit6kak6nta neff6 v6llal6si 61 5 Yo-nak megfelelo azaz
406.401 Ft. osszegiij6t6ll6si biztosit6kot nyujt. A j6t6ll6si biztosit6k nyujthat6 a megrendelo
banksz6ml6jira tort5no befizet6ssel, bankgarancia biztosit6sdval vagy biztositiisi szerzod1s
alapj6n kirlllitott -kflszfizet<i kezess6gv6llalSsttartalmaz6 - k<itelezv6nnyel,figyelembe v6ve
a Kbt. 53.$. (5) bekezd6sa) pond6ban foglalt el6irisokat. Erv6nyess6gea sikeresmiiszaki
6tad6s-6tv6telnapj6t6l kezd6doen a v6llalt j6trilllsi id6 lej6rt6ig13rt.
lL

Vrs maior

Ha vis maior koriilmeny az egylk szerzbd| partnemek lehetetlenn6 teszi k<itelezettsflger
realiziflir;fut, az odatartoz6 hat6rid6 - az el6zetes, k<iz<is egyeztetet6st kovetSen
meghosszabbodika vis maior iddtartarnrival.

ili.

Ut6fdiihixg{tatieljtnf,s

Az atad^-6w6telieljrinist6l sz6mitott ery 6ven beliil a munk6t rijbol meg kell vizsg6lni
(ut6feliilvizsgalati
elj6rSs).A megrendel6k6sziti elo az ut6feltilvizsgrllatielj6rSst6shivja meg
kiktiszob<il6sere
ana a villlalkoz6t. Az ut6feltilvizsg6latielj6rrissorilnmegiillapitotthiAnyoss6gok
koteles.
avillakozo I h6naponbelti{,sajrltkolts6gen
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14. Pi$izrfrzflrzd,e|r
(piilyinatl) dokument6ci6
a
14.1.Szerzodofelek tudomrisulveszik,hogy a k6zbeszerzesi
jelen szerzodes
resztxk€pezi.
elv6laszthatatlan
6ll fenn a
t6j6koztatrisik6telezettsege
14.2.A V6llalkoz6naka Megrendelcifel6 rendszeres
kapcsolatos
akadrlLlyoztatiisdval
esetleges
teljesites6vel,
munka iitemtervszerintiel<irehaladris6val,
k6rtilmertyekrbl.
15. Enesitts
illetve egyebkiizlest
6rtesit6st,
kapcsolatos
hogy mindena szerzSd6ssel
Felekmeg6llapodnak,
jelen
akkor min6siil
szerz6d6salkalmaz6sriban
egymrisfel6 ir6sbantesznekmeg, 6s az
vagy telefaxritj6n,vagy postai[ton,
az atveteligazol6s6val,
megtettnek,ha azt szem6lyesen
cimrekiildt6kel
pontj6ban
meghatiirozott
8.
ajrinlott, t6rtivev6nyeskiildonanykenta szerz<ides
Az ennekalapj6nkiilddtt 6rtesit6s,lev€l az elkiild6st6l,post6raad6st6lszdmitott5, napon
min6siil,ha a tertiveveny,,nernkereste",vagy,,nemvette6t" jelzessel
akkor is meg&kezettnek
irt telefaxritjdnkiilddtt iizoret ezdrtnon jut el
erkezikvisszaa felad6hoavagyajelen szerz6desben
hozztr
16. Al<almazand6joeszahilyohil€tdkess6g
nem szabdlyozottkdrddsektekintet6bena Ptk. el6irrisai,valamint
16.1.Jelenszerzoddsben
jogszabalyok
aziranyad6ak.
egyebvonatkozo
trirgyalisosriton
ered6 vitdjukat elsodlegesen
16.2. Szenodo felek a jelen szerz6desb<il
hatriskdnel 6s
az
iigyben
kikdtik
rendezik, amennfben az nem vezet eredm€nyre,
rendelkeztibiros.igillet6kesseget.
illet6kess6ggel
Ezen szerzodls6 sziirnozottoldalt tartalmaz.Jelen szerzod6sv6lem6nyelt6r6sn6lkiil,
vriltozatlan tartalommal ervenyes. Szerzodofelek ezen szerz6d6stkdlcs<in6senritolvastrik,
al{imik
megegyezbt
mindenben
akaranrkkal
ertelmeztekesaztmind szerzodesi

14.
2009.augusztus
Fiizesabony,
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