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x. A szenződós forrmája

YáLlalkazási szerződés épitési beruházás rnegvalósításákaz, kivitelezéséhez.

2. A szerződós tángya

A ..Szeghalom Potrgárrnesterí F{ivatala iryíxászáróírrak cseréje''
projei<t keietében aközbeszerzési dokunrentációban, rnűszaki treírásban és költségvetésben foglalt

nrelnkái< elvégzése a rendeltetésszerii és használatbavételt iriztosító lrián1talan állapotban és tr.

osztályu minőségb en torténő iúadásáv a|.

A ruunkan é gzé s alap1 aul szalgalo dokunrenfutmok :

A vállalko ző a1án|tata. valanrint a kozbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki

leírás

A teljesités heÍye:

Szeghalorn' Szabadság tér 4-8. Folgárrnesteri E{ivatal éputrete

3" A váElaikozási ellüexaérÉó$<e

A teljes koru vállalkozási díj (nettó * AF+: bruttó)
4.B79.6aO,- + I2I9 9OO,- 25oÁ AFA = 6"099.500'_ F't bruttó összegű

azaz'.Tlatmillió-kilencverrki1encezer-otszáz

4" *{atán'ndő, a Ée$jesítéssel B<apcsoBatos &<érdéseB<

A ll'l u n ka,i' e l'ii Í e t a í a d a s a, rpew l tkake zdé s

A munkatenitret átadása a vállankozási szerzódés aláírását kÖvető Í}apoÍx torténik rneg.
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Mun ka b efej e zé s e, r é szt e Íj e s íté s é s te Íj e s' ít é s

A' szerződés teljes-köni teljesítésének határidej e'. 2a1I.I2'I5.

A szerződés tel.jesítésének az elismerése és lgazotrása a rnuszaki átadás-átvétetri el.jár'áson

tÖrténik. A tei_v'ezett nrunkák rnűszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek' ha

h,4egrenidelo valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítrnényt nyiiatkazatta1
átvett.

5. A nm u na kavógzés ÍB}egszers/ezéseo aBválÍaB[<ozó [< igéxeybevóteHe

\rállaikozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének rneghatárazásánáI a N{egrendelő

utasításait koteles figyelernbe venni.

A lvIunkavégzés a hivatal hétkoznapi műkÖdését nem Zavarhatja. A munkavégzés ideje:

péntek i3 órától vasárnap estig tarthat. A bejutást az ajánlatkérő biztosítja. F{étfótől

csrltörtökig T6 őraután is lehet rru.lnkát'végezni. Son_end. irodák, vizes blokkok" foiyosók

N.4egrendetrő a Vállalkozo áItal benyújtott nyertes ajánlatban foglaltak szerinti alváilatrkozóic

igénybevételéhez járul \lazzá, ítrletve Vátrlalkozó kijelenti, hogy aZ ajáillatban foglalt
nyt|aÍkozata szerint vesz igénybe alvállalkozót. A Váliatrkozó abball a esetben 1ar,il' bozza,

hogy alvállalkozoja további atrviilIalkozót vegyen igénybe, ha az erce vonatkozó szÍndékat az

alváIla\kozó előzetesen, írásban bejelentette és a további alváLlalkozó igénybevételét a
Vállalkozó nern titrtotta rneg.

6" Késede$mnes te.! esítés

Válialkozó a sa.!át hibájából adódo késedeirnes te[jesítése e setén Nzfegrendeiőnei<

kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik.

A Yál|alkozo áLtaI fizetendő késedelnri kotbér móitéke a véghatáridő teljesítése

vonatkozásában 50.000, - Ft./nap.

A késede|rni kötbér mértéke a tényleges késedetrmes rrapok alapján kenil rneghatárazásra.

A kotbér Összege kr'ilon jegyzőkonyvben felvett adatok alap1án a végszánalába kertil

beszárnitilsra.

A Megrend e|ó a szerződésben foglalt kotbér érvényesítésérr felol a késedelernbőI szárrnaző

egyéb' térryÍeges kárigényét is érvényesíti, anrennyiberr ez nieghaladja az érvényesített kotbér

Összegét.

s" Ganamei&, sz&vatosság' .!óÉáE{ás

A szerződés tárgyának rninden részére teljes koníen és egységesen kiterjedő garanciáiis,

szavatossági és.iótáltrási idő kezdet"e a szeruődés teljes kÖru tel.jesítéséirek a napja.

Váxtraikozót a Ptk.- ban' vaIamírrt egyéb jogszabályokban megnratározott szavatossági
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i<Ötelezettség ter}ieli'
Vátrlalkozónak a szerződés t"árgyának ryrinden részére teljes korűerr és egYségesen lriterjedo
garanclális és jÓtálláSi kotelezettségvá\Ia|ása a szerzódés teljes-koní teljesítésétő1 szárnítódik.

Vállatrkozó a jótállási időn belül felrnenjLlő és a rnegvalósított létesítrnények rendeltetésszerr.l

haszníúatát, á|Iagát, illetve a testi épséget és egészséget veszétryezteiő gar'anciális

hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haiadéktatranu!" még az egyéb

hiányosságok kijavításáro| az énesítés kézhezvételétől szárrrított 30 napon betrul koteles
gondoskodni

Amennyiben Váilalkozó a jótállási időszak alatt jeientkező hiányosságok javítását a az előző
pontban meghatározott határidőre nern vegzí el, úgy l\4egrendelő jogr:sult ezen garanciátris

hi ányo sságokat a v áil,alkoző koxtségére rnás vál 1 axkozóval megszüntetní'

9. E gyÉittnn riíEqödés :

N4egrerrdetrő képviseloj e:

I\4acsáni József po lgárrnester

Vállaikozó képvisetrője. aki egyherr az ál1ásfoglalásra jr:gosult képviselő is:

Németh Nikola - ugyvezető

n &. Szenződésrmódosítás

A Feiek a szerződést csak az20a3. évi CXX1X.' a közbeszerzósekrőn szóló torvéily 303.r

szerinti iextételek esetén - kétoldalú és cegszeruen aláín megállapodással - riródosíthatják.

1 3.. Mrííszaki e&íenrőnzés

A h,4egrendeio a Kbt. 306.$ (3) bekezdésóben foglaltak a\ap1ám a rnunkát helyszírri képviselője
(nrűszaki ellenőr) útján ellenőrzi. A N4űszaki elienőrzést a N.4egrendelővel n'legkötott

megbízási szerződésben szereplő szervezet lát1a el. A rrrűszaki eilenőr szenrélyének

m:leghatározására az építési napló nregnyitásakor torténik meg' A teljesítéslgazclaskiadasára a

n'iuszaki el1enőr j ogostllt..

Í2. Az egy{ittxm{í$<ödés e$veí

A Vátlalkozó minden, a tel.|esítést akadályozó, késleltető kortllmén1'ról hatradéktaiai'lui köteles

},{egrerrdelőt írásban értesíteni" rnelyben jeleznie keli a késedetrem okát és várhata időtartaniát

is. Megrerrdelő a korulmények nrérLegelésével y1át belátása szerint dont a határidő

naeghosszabbításáró}' és azt a felek írásban rögzítik' Trásban töfténő éi_tesítésnek felek a f,axon.

levélben, táviratútján tÖrténő értesítést fogadják el.

1 3. Fénzügyi tetrjesítés:

Szawla benyí$tasa

Ajántratkérő előleget neirr fltzet. 1 végszánila nyújtható be a sikeres műszaki átadáS-átvótelt

kcvető 8 napon belui'
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Szamla hfizetés

A szárnlák kifizetése a Kbt' 305. $. (3) _(5) bekezdéséberr nreghatározottak alapján történik. A
szárrrlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő fulhívj a a T . Ajánlattevők figyelmet az
adazas rendjáről szóló 2003 évi XCil. törvény 36/4. $-ában fogtraltakra.

Késedelmes ki-fizetés

Megrendelő fizeiési késedelme esetén a Váltralkoző fizetési késenje]rni kaniatot jogosult
érvényesíteni a l\{egrendeiő felé a Ftk. 30l/A. $-ban foglaltak szerint.

n5. Egyéh neg!deün{ezóseí{

A borrtott nyílászárókat a F{ivatal udvarára keli levinni' annak e1száLlításaról a nregrendeló
gondoskodik.

.4. felek a vitás kérdés etrdontéséhez alíwetlk magukat hatáskortől fuggően a Békéscsabai
Városí tsíróság' itrletve a Békés &{egyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

A fenti feitételek kÖzt rrem szabá|vazott kérdésekberr a Ftk és {<lbt' rer'rdetrkezései az
irányadók.

n6" A szerződés xmeü&ékBetei

'4 szerződ,ést az alÍhbiakban felsorolt, egyrnástól el nem vá|aszthatő, csak eg},ütt énzényes
okiratok képezik:

A közbeszerzésl etrjárás terrderanyaga és a Vállalkoző ajánlata,
A j anlati árat alátirnas áó koltségvetés.

Kelt: Szeghalom. 2011. novennber 4.

Város onkonrrá
N,{acsári "Íózsef
polgármester
Megrendelő
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