VALLALKozAsISZERZODES

amely letrej6tt egyfel61 az
Abony Varos Onkormanyzata
(2740 Abony, Kossuth ter 1.)
mint Megrende16 (tovabbiakban Megrendel6)
Ad6szama: 15390709-2-13
APEH-nal bejelentett bankszamlaszama: 11993609-06147486-10000104
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k6zatt az alabbiak szerint.

1.

A SZERZOOES TARGY A:

1.1.

Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja az abonyi egeszseghaz
epitesenek/munkainak komplett kivitelezeset az ajanlati dokumentaci6ban
reszletezett miiszaki tartalom szerint, mely jelen szerz6des elvalaszthatatlan reszet
kepezi

1.2.

A szerz6des kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek jelen szerz6desben,
illetve a mellekleteiben es a tervez6i dokumentaci6kban kiil6n nevesitve
nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak komplett megval6sitasahoz miiszaki
sZiiksegszeriisegb61 ered6en hozzatartoznak.

1.3.

Felek megallapodnak abban, hogy a te1jesites megrendel6 altaI meghatarozott
veghatarideje: 2010. junius 30.
Felek megallapitjak, hogy a valla1koz6 ajan1ataban ennel kedvez6bb _ jelen
szerz6des 3. pontja szerint - teljesitesi veghatarid6t vallalt.

2. A SZERZODES OSSZEGE:
2.1.

A szerz6desben vallalt munkak vallalkoz6i dij 6sszege _ a k6zbeszerzesi
eljarasban kialakitott - a befejezesi hatarid6re prognosztizalt egy6sszegii valla1asi
ar:

fEPiTES-SZERELESI MUNKA (M'AJ egyeb

l~6k nelkiil):

242.099.412,- Ft

,-

Ft]

J

~
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Azaz:Ketszaznegyvenketmilli6-kilenevenkileneezer-negyszaztizenkett6 forint +
25 % altalanos forgalmi ad6, mindosszesen: 302.624.265,- Ft (azaz brutt6
Haromszazketmilli6-hatszazhuszonnegyezer-ketszazhatvanot forint)

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

A 2007. evi CXXVII. Torveny (AFA) 142. § (2008.05.01-t6l hatalyos) e16irasai
szerint Megrende16 je1en szerz6deses alairasaval nyilatkozik, hogy a letesitmeny
epitesi hat6sagi engedely-koteles.
Szerz6d6 felek rogzitik, hogy mindket szerz6d6 fel belfoldon bejegyzett
gazdasagi tarsasag, egyik felnek sines az AFA t6rveny altaI szabalyozott olyan
klilonleges ad6zasi jogallasa, mely alapjan az ad6 megfizetese t6le ne lenne
kovetelhet6, ezzel megfelelnek a forditott ad6zas felteteleinek.
Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az Altalanos Forgalmi Ad6t (AFA) a
szerz6deskoteskor hatalyban lev6 AFA t6rveny alapjan Megrende16 allapitja meg,
es vallja be onbevallassal a fizetend6 AFA-t, es az AFA fizetesi kotelezettsegenek
eleget tesz.
A vallalkoz6i dij magaban foglalja a szerz6des muszaki tartalmanak szakszeru es
komplett megval6sitasat azzal, hogy a vallalt muszaki tartalom megval6sitasa
eseten mennyisegi- es muszaki eszrevetelekre val6 hivatkozassal a vallalkoz6i dij
nem novelhet6, es a teljesitesi hatarid6 nem m6dosithat6.
A vallalasi ar fedezetet nyujt mindazon munkak elvegzesere es a felmerlil6
koltsegekre, melyet a szerz6des elvegzend6 munkakent felsorol, es melyek
szliksegesek a 4. pontban meghatarozott munkak szakszeru es komplett
megval6sitasahoz, figyelembe veve a helyszini korlilmenyeket es adottsagokat.
A vallalkozasi szerz6des osszeg magaban foglalja - a teljesseg igenye nelklil a
Vallalkoz6 altaI beepitesre kerlil6 valamennyi anyagarat, a munkabert es
jarulekait, klilfOldi- es belfoldi anyagszallitasi- es esomagolasi dijakat, az ezekben
arvaltozasokkal
egylitt,
a
forint
esetleges
bekovetkez6
esetleges
arfolyamvaltozasanak t6bbletkoltsegeit, vamkoltsegeket, a teljesiteshez sZlikseges
ideiglenes mellekletesitmenyek, felvonulasok megval6sitasi es ezek elbontasi,
elszallitasi koltsegeit, a meteorol6giai hatasokkal szembeni vedekezes koltsegeit
illetve a vizszintes es fligg6leges anyagmozgatas koltsegeit, a kivitelezessel
osszefligg6 szervezesi, organizaei6s tevekenyseg es ezzel osszefligg6 szervezesi
koltsegeket, a Vallalkoz6 altaI hasznalt munkaterlilet 6rzesi koltseget, a
Vallalkoz6 altaI vegzett munkak meg6vasi koltsegeit, a fel- es levonulassal
kapesolatos osszes koltseget.
Vallalkoz6 a fenti aron feWI semmilyen cimen t6bbletkoltseget nem ervenyesithet,
kiveve a megrendel6 altaI elrendelt p6tmunkak ellenerteket.
Amennyiben a Megrendel6 - a jelen szerz6des 8.1. pontjaban foglalt joganal
fogva - a szerz6desben foglalt munkakat esokkenti, annak megfelel6en esokken
az ar is.
Minden, a Megrende16 rendelesere elvegzett p6tmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz6desben megallapitott dijakon es arakon, vagy abb61 kiindulva kell ertekelni,
ha azonban a szerz6des nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a
szerz6d6 felek megegyezese szlikseges. Amennyiben a megegyezes nem jon letre,
ugy p6tmunka eseten annak megrendelese nem eredmenyezi a p6tmunkara
iranyul6 szerz6des letrejOttet, a munkamennyiseg esokkenese eseten pedig a
tenyleges esokkenes merteke hatarozza meg a vallalkoz6i dij esokkenesenek
osszeget.
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2.8.

Amennyiben a betervezett miiszaki megoldasok alkalmazasa szakhat6sagi
j6vahagyas hianyaban, vagy egyeb e16irasok valtozasa miatt ellehetetleniil, es a
tervezett61 elter6 miiszaki megoldast kell alkalmazni, akkor felek egyuttesen
gondoskodnak a szerz6desben, illetve annak m6dositasaiban meghatarozott
arhatarokon beliil marad6 uj megoldas alkalmazasar61.
Jelen atalanyaras megallapodas alapjan Vallalkoz6 kotelezettseget vallal a teljes
mennyisegert es hianytalansagert, f6leg azon tetelek eseteben, amelyek nincsenek
e16irva a tervdokumentaci6ban, viszont a szakmai szokasok szerint
hozzatartoznak a szerz6des targyanak kifogastalan, teljes korii kivitelezesehez.

2.9.

3. A SZERZODES TELJESiTESI HATARIDOI:

Munkateriilet atadasa:
A szerzodes miiszaki
hianymentes befejezese:

2009. 10.05.
tartalmanak

hiba

es
2010.04.30.

3.1.

Felek a szerz6des szerinti teljesites id6pontjanak a lezart muszaki atadas-atveteli
eljarast tekintik.

3.2.

A hatarid6 teljesitesenek megallapitasat, valamint az elvegzett munkak atadasatvetelet Vallalkoz6nak kell kezdemenyeznie, a Megrendel6nek irt 8 napos
eloertesitessel kUldott keszre jelentessel.

4.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA:
A szerz6desben vallalt munkak epitesi-, szerelesi- es gyartasi feladatainak komplett
elvegzesere a muszaki tervdokumentaci6 alapjan a Vallalkoz6 teteles ajanlatot is keszitett.
Az alabbi dokumentumokat ugy kell tekinteni, hogy azok a jelen szerz6des elvalaszthatatlan
reszet alkotj ak, ertelmezik es magyarazzak, a kovetkez6 fontossagi sorrend szerint:
(a) Ajanlattev6i Nyilatkozatok
(b) Muszaki tervdokumentaci6k, epitesugyi hat6sagi engedelyek
(c) Teteles reszletes ajanlattev6i ajanlat es annak ftiggelekei,
(d) Minden egyeb olyan dokumentum, amely ezen szerz6des reszet kepezi.
Amennyiben szerz6d6 felek az e16z6ekben felsorolt dokumentumokat m6dositjak, vagy
kiegeszitik, akkor a m6dositasok, kiegeszitesek es feljegyzesek a fontossagi sorrendben arra
a helyre keriilnek, amelyik dokumentumot m6dositjak.

4.1
4.1.1

4.1.2

A vallalkoz6 feladata:
A dokumentaci6 reszet kepez6 kiviteli tervek szerint a kivitelezesi munkak
komplett megval6sitasa els6dlegesen az atadott muszaki tervdokumentaci6nak
megfele16en, valamint a jelen szerz6des muszaki tartalma, a koltsegvetes es a
helyszini adottsagok alapjan, a Megrende16, es a Tervez6 altaI elfogadott miiszaki
megoldasok szerint.
A kivitelezesehez szukseges valamennyi jarulekos munka elvegzese, igy a
szukseges allvanyzatok epitese, bontasa (helyszinen tartasa), Vallalkoz6 feladata,
melyek koltsegeit a 2.1 pontban szerepl6 szerz6deses osszeg tartalmazza.
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4.1.3

A helyszini munkakhoz sziikseges eszkoz biztositasa Vallalkoz6 feladata, melynek
koltsegeit a szerz6deses osszeg tartalmazza.
4.1.4 A vizszintes geodeziai alappontokat es egy magassagi alappontot Megrende16
Vallalkoz6 reszere atad. A kivitelezeshez sziikseges tovabbi pontok Ietesitese,
valamint a szerkezetek kitiizese Vallalkoz6 feladata.
4.1.5 Vallalkoz6 a szerz6desben emlitett tervdokumentaei6 tervlapjait, miiszaki-,
koltsegvetesi kiirasat feliilvizsgalta, eszrevetelezte, annak koltsegkihatasait a
jarulekos munkakkal egyiitt egyeztette a szerz6des megkotese el6tt, ezert
Vallalkoz6 a kivitelezes soran a tervdokumentaei6 (illetve egyebek) esetleges
hianyossagaira val6 hivatkozassal mennyisegi kifogast tObbletkoltseg igenyt
Megrendel6 fele jelen szerz6des megkoteset kovet6en nem erne!.
4.1.6 A tervdokumentaei6ban szerepl6 tetelekt61 val6 mennyisegi es min6segi elteres
esak Megrendel6 el6zetes irasbe1i j6vcihagyasaval tOrtenhet.
4.2

A min6seg megallapitasanal altalaban a Magyar Szabvany el6irasait kell
figye1embe venni. Amennyiben az adott temaban nines Magyar Szabvany, vagy
gyengebb kovetelmenyt fogaImaz meg, akkor a DIN megfeIe16 fejezetet kell
figyeIembe venni.

4.3

VallaIkoz6nak - Megrendel6 kozremiikodeseveI - torekedni kell arra, hogy a
valIalasi osszegen beliil a kiviteli tervdokumentaei6ban es ezen szerz6desben
rogzitett miiszaki tartaIom, valamint az id6kozben esetlegesen fe1meriiI6 epittet6i
igenyek, m6dositasok tObbIetkoltseget nem eredmenyez6 m6don keriiljenek
MegrendeI6, Tervez6 altal j6vcihagyasra, az epittet6i p6tigenyek, rniiszaki
sziiksegessegb6I fe1rneriiI6 rnunkak a rniiszaki tartaIomban kompenzalas reven a
szerz6dott osszegen beIiiI megvaI6sithat6k Iegyenek. Megrende16 VallaIkoz6
szamIajat eI6z6ek erte1meben esak a munkak Megrendel6 altaI tOrten6 hianytaIan
es hibamentes atveteIe eseten fizeti ki.

4.4

VallaIkozo foIyamatosan a legkisebb munkafazisok vegzese esten is feIeI6s
miiszaki vezet6t tart a he1yszinen.

4.5

VallaIkoz6 feIadata az aItaIa keszitett szerkezetek allaganak meg6vasa az atadasatveteIig. Amennyiben a kiviteIezes soran, a VaIlaIkoz6 altaI keszitett epiiIetreszek
kiaIakitasa akadalyozza mas VaIlaIkoz6k kiviteIezesi munkait (pontatlansag,
hianyz6 szerkezetek, nem terv szerinti kiaIakitas, stb.) ugy ezek heIyreaIlitasa,
javitasa, p6tIasa ValIaIkoz6k feIadata.

s.

MUSZAKI-PENZUGYI UTEMEZES:

Szerz6d6 feIek megallapodnak abban, hogy VaIlaIkoz6 az aIabbiak szerint jogosult
szamlazasra.
1. el6IegszamIa: a bontasi munkak eIvegzeset kovet6en
2. eI6IegszamIa: az uj epitesi munkak 30%-anak eIvegzeset kovet6en
vegszamIa a teIjesitesi hatarid6 IeteIteveI es a teljesitesigazoIas kiallitasat kovet6en
Miiszaki tartalom

: szerz6desben vall~l1t epitesi-, szerelesi-, technologiai munkflk
befejezese

5.1

VflIlaIkozo a MegrendeIoveI leegyeztetett miiszaki-penziigyi iitemtervet keszit.

5.2

A szerzodo feIek megallapodnak abban, hogy a veghatarid6 kotberterhes, es a
jelen szerz6desben foglalt szolgaltatas oszthatatlan.

~
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6.

6.1

6.2

6.3

PENZUGYI ELszAMOLAs:

Megrendel6 a munkak kesziiltseget a miiszaki penziigyi iitemezes szerint ellen6rzi
es a reszszamla miiszaki tartalmara, a miiszaki tartalom te1jesitesenek megfe1e16en
a teljesitesigazolast vallalkoz6nak kiadja.
Vallalkoz6 az elvegzett munkakr61 a penziigyi rende1eteknek megfe1el6
reszszamlat, illetve vegszamlat allit ki, melynek ket peldanyat kifizetes celjab61 a
Megrendel6 kozpontjaba megkiild.
A reszszamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 es a Vallalkoz6 altaI alairt
teljesitesigazol6 jegyz6konyv. VaIialkoz6 reszszamlaja a fenti dokumentumok
eredeti alairasu peldanyainak reszszamlahoz t6rten6 csatolasaval nyujthatja be
Megrendel6 fete.

6.4

A vegszamla miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan es
hianytalan elvegzese, a szerz6des teljesitese utan nyujthat6 be, a megrendel6 es
vaIialkoz6 altaI alairt atadas atvete1i jegyz6konyv alapjan kiallitott a szerz6des
teljesiteset igazol6 jegyz6konyv csatolasaval. Vallalkoz6 szamlajat fenti
dokumentumok eredeti alairasu peldanyainak szamlahoz t6rten6 csatolasaval
nyujthatja be Megrende16 fele.

6.5

Megrendel6 a reszszamla es a vegszamla vegosszegeb61 az osszegre vetitett 10,03
%-ot, 25.000.000,- Ft-ot j6lteljesitesi garanciakent a szerz6desben kikot6tt
id6tartamra, azaz 1 ev + 30 napig tart vissza. A visszatartasok kifizetese a
Visszatartasi lehivas benyUjtasat61 szamitott 30 naptari nap utan esedekes.

6.6

A reszszamla es a szamla hivatalos erkeztetese Megrendel6 kozpontjaban (Abony,
Kossuth ter 1.) tOrtenik. A reszszamla es szamla, osszegenek atutalasa a kiallitast61
szamitott 30 napon beliil t6rtenik, a vegszamla osszegenek atutalasa a
kezhezvetelt61 szamitott 30 napon beliil t6rtenik a szerz6desben rogzitett feItetelek
figyelembe vetelevel. Kesedelmes szamlafizetes eseten Vallalkoz6 a jegybanki
alapkamat mertekii kesedelmi kamat felszamitasara jogosult. A reszszamlan,
illetve a szamlan szerepelnie kell Megrendel6 ad6szamanak es az alabbi
szovegnek:
"Az AFA-t az AFA tOrveny I42.§-a alapjan a forditott ad6zas szabaIyai szerint
Megrende16 fizeti."

7

KOTBEREK, SZANKCIOK

7.1

A miiszaki tartalom m6dositasai, kiegeszitesek vagy miiszaki tartalom csokkenes
eseteben Vallalkoz6nak a megfelel6 intezkedes vagy megbizas el6tt haladektalanul
irasban kozolnie kell Megrende16vel, hogyan es milyen mertekben vezetnek az
egyes, az epitesi iitemben megnevezett hatarid6k id6beli csuszashoz, beleertve
minden vegleges elkeszitesi hatarid6t is.

7.2

A Vallalkoz6 altaI vallalt kotberfajt<ik:
-

7.3

Kesedelmes teljesites eseten fizetend6 kotber,
J6lteljesitesi biztositek,
Hibas teljesites eseten fizetend6 kotber,
Meghiusulas eseten fizetend6 kOtber.

A k6tber merteke:

~
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-

Kesedelmes teljesites eseten a Vallalkoz6 eseten napi 2.000.000,- RUF/nap.

-

J6lteljesitesi biztositek merteke: 25.000.000,- Ft .
Ribas teljesites eseten, ha a Megrende16 kijavitast vagy kicsere1est igenyel, a
vallalt kotber mertekere a kesedelmes teljesites esetere vonatkoz6 kotber
mertekenek e16irasa vonatkozik, egyeb esetben a nett6 vallalasi ar 15%-a.
A Vallalkoz6 hibajab6l ered6 meghiusulasi kotber merteke a nett6 vallalasi ar
30%-a.

7.4

A kOtber kiegyenlitese a Vallalkoz6t sem a Projekt befejezeseert viselt
kotelezettseget6l, sem mas szerz6deses fele16sseget61 nem mentesiti.

7.5

Felek barmilyen jellegii vitaja eseten Vallalkoz6nak nem all jogaban a kivitelezes
felbeszakitasa, vagy a felbeszakitassal va16 fenyegetes. Ez a16i kivetel, ha a
Megrendel6 fizetesi kotelezettseget nem teljesiti.

7.6

Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6val szembeni tartozasaba jelen szerz6desb61
ered6 koveteleseit beszamitassal kompenzaIni, figyelembe veve a hataIyos
szamviteli el6irasokat is.

8.

~EGRENDEL6IJOGOSULTSAGOK,SZOLGALTATAsOK,K6TELEZETTStGEK:

A Megrende16 jogosult es koteles:

8.1
8.1.1

bannely p6tmunkat mas vallalkoz6val elvegeztetni,

8.1.2

mas vallalkoz6val elvegeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat, a
Vallalkoz6 koltsegere, ha felsz6litasara a Vallalkoz6 a kifogasolt, vagy hianyolt
cselekmenyeket nem javitja, illetve nem p6tolja,

8.1.3

a beepitesre keriil6 anyagok, berendezesek kivaIasztasaban reszt venni es
donteni,

8.1.4

kifogasolni a Vallalkoz6 kes6bbi alvallalkoz6it, helyszini szemelyzetet.

8.2

Ha a Megrendel6 fentiekben deklaralt joganal fogva a szerz6des tartalmaban
valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelesenel figyelembe kell vennie az
ajanlatadasi dokumentaci6 altaI behatarolt lehet6segeket, a Vallalkoz6 ajanlataban
foglaltakat es a miiszaki indokoltsagot.

8.3

Ha a valtoztatcis olyan jellegii, hogy jelen szerz6des m6dositasat is megkoveteli,
ugy azt a szerz6d6 felek haladektalanul, kozosen rogziteni kotelesek a
szerz6desben foglaltak szerint.

8.4

Amennyiben Megrendel6 ugy iteli meg, hogy a Vallalkoz6 az atadott iitemterv
szerint a munkat nem keszitette el, ugy a Megrendel6 15 nap elteltevel jogosult:
8.4.1

a munkat mas kivitelez6vel elkeszittetni a Vallalkoz6 koltsegere,

8.4.2

a Vallalkoz6 melle masik kivitelez6t bevonni,

8.4.3

a szerz6dest egyoldaluan megsziintetni Vallalkoz6 fele16ssegere,

8.4.4

a megfele16 min6seg biztositisara Vallalkoz6 koltsegere.
Azonnali hatallyal jogosult Megrendel6 felmondani a szerz6dest amennyiben a:

8.5

8.5.1

Vallalkoz6 elmulasztja az el6irt fele16sseg biztositas megkoteset,
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8.5.2

Vallalkoz6 meltanyolhat6 ok nelktil nem kezdi meg a kivitelezest a szerz6desben
rogzitett idopontig, vagy megszakitja a munkak folytatasat.

8.6

Megrendel6 a Vallalkoz6 altai vezetett epitesi napl6t 2 munkanaponkent ellen6rzi,
az eltakarasra kertil6 munkakat Valla1koz6 2 napos e16ertesitesere soron kivtil
ellen6rzi, es ezt kovet6en nyi1atkozik az eltakarast illet6en.

8.7

Megrende16 tajekoztatja a Valla1koz6t a Min6segbiztositasi es Kornyezeti
Menedzsment Rendszerrel kapcsolatos teend6ir61.

9.

VALLALKOZOIKOTELEZETTSEGEK:

9.1

Vallalkoz6 a je1en szerz6des targyat kepez6 munkakat a muszaki
tervdokumentaci6, az ervenyes hat6sagi engedelyek, es ezen valla1kozasi
szerz6des feltete1ei a1apjan vegzi el a vonatkoz6 magyar jogszabalyoknak, az
Eur6pai Uni6 iranyelveinek es rendeleteinek, e16irasainak megfe1el6en a magyar
nemzeti szabvanyok el6irasai szerint I. (els6) oszta1yu min6segben.

9.2

Valla1koz6 a szerz6des a1airasat kovet6en munkair61 muszaki titemtervet keszit,
melyet a Megrende16vel j6vahagyatja.

9.3

A szerz6des a1airasat kovet6 7 (het) napon bellil, a Vallalkoz6 a Reszletes
Kivitelezesi Otemtervet atadja a Megrende16 Kepvisel6jenek j6vahagyas celjab61.
Az titemterv osszhangban van a Te1jesitesi Hatarid6vel. Tartalmazza a Jelen
Megallapodasban meghatarozott atadas - atvete1i e1jaras sorrendjet. A Reszletes
Kivite1i Otemtervet Megrende16 j6vahagyja. A Megrende16 Kepvisel6jenek
el6zetes irasos hozzajaru1asa ne1kti1 a Resz1etes Kivite1ezesi Otemterv, illetve az
ilyen megallapodasok es m6dszerek lenyeges mertekben nem m6dosithat6k.
Amennyiben a Munkalatok nem a Resz1etes Kivitelezesi Otemtervnek
megfe1el6en ha1adnak, a Megrendel6 Kepvisel6je utasithatja a Vallalkoz6t, hogy
vizsga1ja felli1 a Reszletes Kivitelezesi Otemtervet, jelezve azokat a m6dositasokat,
ame1yek a Munka1atok Teljesitesi Hatarid6n bellili befejezesehez sztiksegesek.

9.4

Vallalkoz6 sajat koltsegere elvegzi a sztikseges pr6bavizsgalatokat es
ellen6rzeseket a vonatkoz6 szabvanyoknak es kovetelmenyeknek tOrten6
megfele1es igazo1asara.

9.5

A vegzett munka, vagy a beepitesre kertilt anyag, szerkezet min6segi
megfe1el6ssegenek vitaja eseten, ha a vizsga1at eredmenye szamara elmarasztal6,
annak koltseget Valla1koz6 koteles viselni es a Megrende16 altai elrendelt bontast
vagy cseret ha1adektalanul, kOltsegmentesen e1vegezni.

9.6

Vallalkoz6 szerz6des szerinti munkat koteles az titemtervnek megfelel6en
folyamatosan vegezni, tovabba kote1es a sajat, az a1valla1koz6i es az egyeb
kozremukod6i munkajat id6ben, terben, techno16giai, muszaki es egyeb
szempontb61 olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathat6 akadaly
kesedelem nelklil megsztintethet6 1egyen, es ennek erdekeben a Megrendel6
figye1met ezen akadalyokra kote1es ha1adekta1anu1 felhivni es a vallalkoz6i
erdekkorbe tartoz6 akadaly hatarid6t nem veszelyeztet6, miel6bbi megszuntetesere
a sztikseges intezkedeseket meg kell tennie.

9.7

A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz sztikseges szocialis letesitmenyek, tarol6
tertiletek es egyeb mellekletesitmenyek, valamint vallalkozasanak befejezesekor
ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkoz6i feladat a kivitelezesi munkakhoz
sztikseges valamennyi segedszerkezet (ducolat, allvanyzat technikai eszkoz es
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munkahelyi berendezes) telepitese, helyszinen tartasa, mozgatasa es a kivitelezes
befejezesekor a munkateriiletrol tOrteno eltavolitasa.
9.8

Vallalkoz6 kotelessege a kitiizesi alappontok megorzese, a munkajahoz sziikseges
geodeziai munkalatok - kitiizesek - elvegzese, a megadott alappontok
felhasznalasaval.

9.9

Vallalkoz6i fe1adat a megIevo epiilet szerkezeteinek, az elkesziilt egyeb munkak
allagmeg6vasa.

9.10

Vallalkoz6 kotelezettsege, hogy a Felek kepviseloi es a Mernok / miiszaki
ellenorok bejegyzeseivel kapcsolatban eszreveteleit 48 6ran beWI rogzitse, az
Epitesi Napl6ban. A tervezonek az Epitesi Napl6ba tett bejegyzese csak a
Megrendelo miiszaki ellenorenek ellenjegyzesevel ervenyes.

9.11

Vallalkozo kOtelezettsege az epitesi napl6 folyamatos vezetese, melyben minden
olyan feltetel es allapot rogzitesre kernl, mely a letesitmeny megvalositasaval
kapcsolatos. Az epitesi naplot - hozzaferheto helyen - Megrendelo epitesvezetoi
irodajaban kell tartani.

9.12

Vallalkoz6 a munkalatok felelos miiszaki iranyitasat a Megrendelo altaI
j6vahagyott reszletes iitemterv betartasaval maga vegzi.

9.13

Vallalkozo kOteles a sajat tevekenysege alatt folyamatosan, teljes koriien, a sajat
felelos hataskoreben, az aItala vegzett munkakra (szolgaltatasokra) vonatkoz6
munkavedelmi es tiizvedelmi eloirasokat teljes korii felelOsseggel betartani.
9.14.1

a szemelyi feltetelek megfelelosseget biztositani (foglalkozas egeszsegiigyi,
tarsadalombiztositasi, szakmai, munkaiigyi, munkabiztonsagi feltetelek),
munkak megkezdese elott, es folyamatosan - a munkavallal6inak a
munkavede1mi es tiizvedelmi oktatasokat megtartani,

9.15

9.14.2

a sziikseges egyeni vedOfelszereleseket - tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vedoeszkozoket - megfelelo mennyisegben es minosegben biztositani es a
hasznalatukat folyamatosan ellenorizni,

9.14.3

Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elOrelathato akadaly idoben megsziintetheto legyen es ennek erdekeben
Megrendelo figyelmet ezen akadaIyoztatasokra idoben fe1hivja.

9.14.4

Vallalkozo kOteles minden biztonsagtechnikai rendellenesseget Megrendelo
felelos vezetojenek jelenteni, a munkajaval osszefiiggesben bekovetkezo
balesetet kivizsgalni, bejelenteni es a sziikseges nyilvantartast teljesiteni.

9.14.5

Vallalkoz6 a megval6sulasi allapotot tiikrozo atadasi tervdokumentaci6t keszit
es ad at 3 peldanyban Megrendelonek a j6vahagyott minosegellenorzesi terv
alapjan legkesobb a miiszaki atadas-atvete1i eljaras lezarasanak idopontjaig. E
dokumentaci6 nelkiil az atadas-atvetel lezarasa, a teljesites igazolasa nem
tOrtenhet meg. Vallalkozo a megvalosulasi dokumentaci6t elektronikus
adathordozon is koteles 1 p1d.-ban atadni.

9.14.6

Vallalkoz6 a vaIlalt feladat teljesitese soran csak ervenyes munkavallal6i
engedellyel, munkaszerzodessel rendelkezo munkavallal6kat foglalkoztathat.

Vallalkozo rendelkezik dolgozoinak szemelyre sz610 balesetbiztosiUlssal, me1y olyan
munkahelyi baleset- es rokkantsagbiztositas, ame1y barmely dolgozojanak, barmely
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koveteleset - beleertve a TB viszontkoveteleset is - fedezi. Elozoek ertelmeben
Megrendelo feIe Vallalkoz6 semmilyen koveteIest nem tamaszthat.
9.16

Vallalkoz6 a beepitesre keriilo anyagok, szerelvenyek, stb. minoseget az ervenyes
rendeletek es szabvanyok szerint vallalja, es azt a szallitas, vagy a beepites elott
minosegtanusitvannyal igazolja, igeny eseten masolatban atadja Megrendelonek.

9.17

Vallalkoz6 atadja a beepitett anyagok gycirt6miii- es hazai honositasi- (l~MI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait, meresi jegyz6konyveit, szabvanyossagi
nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkoz6 kezeIesi- es karbantartasi
utasitast 5 peldanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas
csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylat atadasa a szamla kifizetesenek egyik
feltetele.

9.18

A Vallalkoz6 keszre jelentese alapjan Megrendel6 az atadas-atvetel idopontjat kitiizi,
meghivja a sziikseges hat6sagokat, kozmiiszolgaltat6kat es egyeb erdekelteket.

lO.ALTALANOSFELTETELEK

10.1

A szerz6des Megrendel6 altaI kozbeszerzesi eljaras kereteben kiirt munkafberuhazas
kozvetlen megval6sitasara iranyul, ezaltal a szerz6des es ennek teljesitese eseten a
kifizetes a kozbeszerzesi felelossegi szabaly hatalya ala esik.
A munkateriilet atadas-atvetele epitesi- es munkavedelmi napl6ban tOrtenik. A
napl6kban szerz6d6 felek kepviseloi rogzitik a munkateriilet felszabaditasaval
kapcsolatban teend6 intezkedeseiket, az egyiittmiikodes reszletes felteteleit.

10.2.

A munka megkezdese el6tt a munkavegzesre alkalmas munkateriilet atadas-atvetelet
kii16n jegyzokonyvben, epitesi- es munkavedelmi napl6ban kell irasban rogziteni.
Az eljaras soran kiilon ki kell Mmi a munkavedelmi es tiizvedelmi szempontokra.
Ezen iratokban szerz6d6 felek kepvisel6i rogzitik a munkateriilet felszabaditasaval
kapcsolatban teendo intezkedeseiket, es az egyiittmiikodes reszletes felteteleit.

10.3.

Megrendelonek joga van Vallalkoz6t61 vagy annak alvallalkoz6jat61 egyes
szemelyek eseten szemelycseret vagy munkateriiletr61 val6 visszavonast kemi,
melyet vallalkoz6 nem tagadhat meg, ha az erintett munkajanak minosege,
teljesitmenye nem megfelelo, munkavegzesre alkalmatlan allapotban jelenik meg,
magatartasaval a munkavegzest gatolja.

lOA.

Megrendel6vel szemben Vallalkoz6 az alvallalkoz6i altal vegzett munkakert, mint
sajatjaert feleI.

10.5.

A Vallalkoz6 koteles ellenorizni, hogy egyik alvallalkoz6 sem vesz igenybe olyan
szubalvallalkoz6t, aki a je1en fejezetben foglalt kovetelmenyeknek nem felel meg,
illetve akinek igenybe vetele ellen a Megrendelo tiltakozott.

10.6.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6des kereteben atvett dokumentaci6kat
csak ajelen szerz6des alapjan, a vallalt feladat teljesitese erdekeben hasznaljak tel.

10.7.

A kooperaci6s jegyzokonyvek az epitesi napl6 mellekletet kepezik. P6tmunkat
Vallalkoz6 csak szerz6desm6dositasban rogzitett megrendel6i igeny, es epittet6i
j6vahagyas eseten vegezhet

10.8.

A tervdokumentaci6ban foglaltak teljes koru megval6sitasaert Vallalkoz6 felel, att61
csak Megrendel6 egyetertesevel es j6vahagyasaval lehet eltemi. Tervt61 elter6
miiszaki megoldast Vallalkoz6 csak Megrendel6 j6vahagyasaval alkalmazhat.
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10.9.

Amennyiben tervt61 vale elteresek, illetve potteljesitesek valnak szuksegesse, arra
vonatkozoan Vallalkozo javaslatot, illetve potajanlatot ad, melynek megrendel6i,
epittet6i elfogadasa utan 1ehet a munkat elvegezni. Ilyen iranyu igenyet Valla1kozo a
felmeriileskor az epitesi naploban kOteles rogziteni, es azt cegszeriien is bejelenteni.

10.10.

Megrendel6nek joga van Vallalkozo dolgozojat a munkateriiletr61 kiutasitani, ha
magatartasa megbotrankozast kelt, munkajanak min6sege, te1jesitmenye nem
megfelel6, vagy munkamoralt bomlaszto tevekenyseget folytat.

10.11.

Az epitesi szandekkal osszefugg6 miiszaki, gazdasagi adatok, tervek,
szakvelemenyek es dokumentumok iizleti titokkent kezelend6ek. Nyilvanossagra
hozatalahoz MegrendeI6 mindenkori el6zetes beleegyezese szukseges.

10.12.

Szeme1yeknek es targYaknak az epitesi telken, a szomszooos telkeken, a taIajvizben,
az utakon es a jardakon okozott karok Vallalkozot terhelik.

10.13.

Amennyiben barminemii teteles elszamolasra keriil sor Vallalkozo err61 koteles a
vonatkozo rendeletnek megfelel6 teteles felmeresi naplot vezetni. Teteles munkak
elszamolasa csak a megfelel6en vezetett, igazolt teteles felmeresi naplo alapjan
lehetseges.

11. EGYEB FELTETELEK

11.1.

A vallalkozas akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a Megrendel6 altaI jovahagyott
tervdokumentacio alapjan a munka a szerz6des 9.1. pontjaban rogzitett
min6segben elkeszult es az rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas, azt Vallalkozo
Megrendel6nek hiany es hibamentesen atadta, valamint Vallalkozo a szerz6des
egyeb pontjaban foglalt felteteleket is teljesitette. Megrende16 jogosult az atvetelt
megtagadni, ha a munka nem eri el a szerz6des 9.1 pontjaban rogzitett min6seget.
Amennyiben a letesitmeny rendeltetesszerii haszmllatra alkalmas, de nem eri el a
szerz6dott min6seget es/vagy a hiba es hianymentesseget, de Megrendel6 a munka
atvetele mellett dont, Megrendel6t megilletik a szavatossagi jogok (kijavitas,
kicsereles, arleszallitas).

11.2.

A vegzett munka, vagy a beepitesre keriilt anyag minosegi megfelelosegenek
hianya eseten a Vallalkozo koteles a Megrendelo altaI elrendelt bontast vagy
cseret haladektalanul, koltsegmentesen elvegezni.

11.3.

Ha a Megrendel6 elfogadta a Vallalkozo potmunkara vonatkozo ajanlatat, akkor a
szerz6des aItalanos rendelkezesei ezekre a potmunkakra is iranyadok lesznek,
kiveve, hogyha a potmunkara vonatkozo megallapodas elter6en rendelkezik.

11.4.

Felek megal1apodnak, hogy a szerzodesben meghatarozottakon kivUI, egyik fel
sem kezdemenyez - a masik fel irasbeli tajekoztatasa nelkiil - olyan folyamatot
vagy tevekenyseget, amelyik a masik felnek a szerzodesben nem szabalyozott
koltseget vagy tObbletkoltseget okozhat.

12. JOTALLAslESSZAVATOSsAGIFELTETELEK

12.1.

Vallalkozo a mindenkori hatalyos jogi szabalyozasnak es a szerzodes szerinti
el6irasoknak megfelelo teljes korii jotallast es szavatossagot vallal a vallalkozasi
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szerz6des kereteben megva16sult miiszaki tartalom s2jerinti munkakra,
berendezesekre es szerelvenyekre. Ezen tul Vallalkoz6 ... (I. ... ev + 30 nap
altalanos garancialis es a vonatkoz6 rende1et szerinti szavatossagot vallal a sajat,
illetve alvallalkoz6i altali kivitelezesben elvegzett munkara. A j6tallas es
szavatossag kezdete a letesitmeny hasznalatbaveteli engedelyenek Epittet6 altaI
torten6 kezhezvetelenek napja. A j6tallasi es szavatossagi id6 je1en szerz6desben
foglaltak, illetve az ervenyes jogszabalyok szerint hatarozand6 meg. A j6tallasi es
szavatossagi id6 a javitott resz vonatkozasaban ujra kezd6dik.
12.2.

~

~

/

Az elvegzett javitasr61 a Vallalkoz6 a kiadott iizemeltet6i igazolas 1 peIdanyat a
Megrendel6 reszere megkiildi.

13. KEpVISELET, ELLENORZES

13.1

Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerz6des teljesitesevel
kapcsolatban
a) Megrende16 reszer6l: Romhanyine Dr. Balogh Edit polgarmester
b) Vallalkoz6 reszer6l dr. Kall6 Janos, vezerigazgat6 jogosult eljarni.

13.2

A kivitelezes fele16s miiszaki iranyit6ja
a) Megrende16 reszer6l: Horvath Zoltan tervez6
b) Vallalkoz6 reszer61
Felel6s miiszaki vezet6: Sziics Viktor
Lakhelye: 2750 Nagyk6ros, KrUdy Gyula ut 23.
Kateg6riaja: MV -EPIA-13-5158312014.09.09. ME-E-I.-13-5158312014
Nevjegyzek szama: 13-51583
A Vallalkoz6 latja el a szerz6deses munkak felelos miiszaki vezeteset, melynek
koltseget a vallalkozasi ar tartalmazza.

14. EGYEB MEGALLAPOoAsOK

14.1.

Jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a mindenkori hataIyos
jogszabalyok (Ptk., stb.) az iranyad6k.

14.2.

A Felek megallapodnak abban, hogy harmadik szemelyeknek a masik fel e16zetes
hozzajeirulasa nelkiil semmifele a jelen szerzodessel vagy annak teljesitesevel
kapcsolatos tenyt, adatot vagy informaci6t nem adnak at.

14.3.

Vallalkoz6 a beruhazassal kapcsolatban a media utjan kozzetett kozlemenytetelre
csak Megrende16vel va16 irasos egyeztetest kovet6en jogosult. Kizar6lag a
Megrendelo jogosult a munkateriiletet elhatarol6 keriteseken reklamot elhelyezni,
ide ertve a VaIialkoz6 es alvallalkoz6i Megrendel6vel e16zetesen egyeztetett
m6don es meretben - elhelyezett emblemajat is.

14.4.

Megrendelo es Vallalkoz6 megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriilo vitas
kerdeseket b6k6s uton rendezik. Amennyiben erre megsem lenne m6d, ugy a
szerz6desb61 felmeriil0 vagy azzal kapcsolatos minden vitara, beleertve annak
letezesevel, megszegesevel, ervenyessegevel vagy megsziintetesevel kapcsolatos
minden kerdest, a felek hataskort61 ftigg6en a Cegledi Varosi Bir6sag avagy a
Pest Megyei Bir6sag illetekesseget kotik ki.

14.5.

Jelen szerz6dest csak a szerzod6 felek cegszerii alainisavallehet m6dositani. Nem
helyettesitheti a szerzodes m6dositasat kooperaci6s jegyz6konyvbe tett
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megallapitas, egyiitimukodesi megallapodas, vagy epitesi napl6ba tOrten6
bejegyzes.
A szerz6dest es mellekleteit a felek azok elolvasasa es kozos ertelmezese utan, mint
szerz6deses akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagy6 cegszeru alMrasukkal lattak eI.
Mellekletek: LKivitelezesi tervdokumentaci6
II.
Penziigyi es muszaki iitemezes
koItsegvetes
III.

Abony, 2009. oktober 01.
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