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vÁILALKozÁsI szERzŐDÉs
xmely ]étejött a közbeszeÍzésekÍól szóló 2001' cii C\XIX'
közbcszctzési eljárás eledÍnényeként

ton.én) ale|]jn lefolytatott egyszerii

eg1ré.zról Kcteghaza \agvközseg onkormon1zata (5-4l
megtendeló (a továbbiakban: Mcgtendeló)' másrészrót

Kétegrháza. l'ó

rér !'\' rnrr

EURO-BÁU
Kft', (székhclyc:Diósd' Heg1alja u' 8') képviseül IGcsor Isn'án úg}n-ezetó'mtnt
vál]elkozó (továbbiakban: \rállalkozó), Megrendeló és Vállalkozó eg}űttesen| Felek kőzött' '!z
alábbi feltétele}rkel:
1.

A szeÍződés táfgya:

1.1'

Megrendeló megrendelí,Vállalkozó elvállalja Kétegháza, EgészségügyrCcnttum )<ialakíúsi
munkálatainak megvalóSíúsát Bajaczán N{ihály ten.ei, r.alamint a kapcsolódó múszaki leírás
SzeilÍlt mcghatározott műszeki tattalomma| zz zjáttztkétési dokumentációban foglaltak,.
.r'alamint Vállalkozó áItal benÉtott ljáÍlat alrpján. Az ajánlatkétési dokumentáció, lalamint
a Vál]alkozó áluladott ajánlat jelen szerzódésme ékletétkéPezik'

1'2. Jelen megálJapodásegyszerriközbeszerzési eljátás etedményeként,1legalacsonyabb összcgű
ajáflló vá[alkozóYal jött létte.
e1lenszolgáIteLást
2.

Vállalkozási

díi:

2'1.

A szerződ'ő felek által kólcsóíóscn c]fogadott r.áIlal]<ozásidíj 36.892.000.. Ft. + áfá
ket|őszázlretveÍ.eze.
négyszáz
összesen
44.270.400.- Ft az^z, N€g}'veínég}.mi[ió
fotint mely magában fog]alja z beruházás tátg1áuk l' oszúlyú minóségbcn tórténó
mtrnkáka r'onatkozó haúl'vosEurópai és
megvalósításához szii&ségeskadásokat' az építési
múszalri előftásokban
és nrűszaki iránve.lr.ekben elóítt
NÍagyar szabványokban,
kővetelrnények, a hatályos jogszabáIyok' valamint jelen szerzódésben fog]-a]t2kbetxÍtáSá\.al.
díj magíban Íogl^Ija z betnházás ideje alatt bekör'etkezó
cscdeges
A Vállalkozási
áfi.áltozásokát' a kir.itelezéshez szükséges építésienetgiáL használatának kőltségei! a
érdekkörébe esó minden egyéb
Meglendeló által nem biztosított' de a Vál]áIkozóí teljesítés
engedél;v beszezésének a Löltségeit' va]amint rninden feJrnerliló kőttséget' ame\ a
szitkséqes'
krr'itelezéssotán a munkák szetzódós szcrrnti teliesítéséhez
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3.

Teljesítésihatáridők:

3'1.

\{egrendeló a szetzőáés aláítását kör'ctóen a mrrnkatcriiletct Yá alkozónak 2009' jttlius 1'
napján a munlr.ik megkezdésétea]kaLrnasáLlapotban,építésinaplóban történó bejeg1zéssel
adia át.
Fclck rncgállapodása alapjárr \rálJe1|ozó a munMt 2010' decembet 31' napjáig kötclcs
teliesíte.résN{egÍendelótészércezen idópontig átadni'
\IáJlalkozó jogosult a jelerr szcrzódésbcn mcgbetározott bcfcjczési 1ratáridó elótt is
teliesítenj'

3'2'

\.á]lelkozó késede]rnesteljesitésc csctén NÍcgtcndc1ót a flcttó \ á xlkozási díj 19i' nak
negfeleló ósszegrr napi kcltbét illcti ncg' nc11'ct \Icgrcndcló j<lgosult l r ergszámlából
]etonásba he]r'ezni' ,\ bcrcjczési hltándii kózi]s megegrezésselti]tté!ó módosítáSa nem
jelent késedelrnesrc'1jesítóst'

3.3. Ámennyibeo Megtendelő etdel*ótében a mur}aterülct átadása, vagl a muoka folyamatos
végzéseakadályoztátva vagy késleltetver^Í!' w az akadály, illewe a késedelem idejete
Megrendeló kötbétigennyel nem léphet fel az akad Jyal étintett munkanem
vonatkozásában, zzonbAn ^2 akadátytól függeden munMkat Vál]alkozó köteles végezni,
illetve folytatÍIi.
4.

Szám|ázís:

4.7' A szetződő felek megállapodnak abban, hogy a munkáIá e szezódésben meghatátozott
műszaki taltalom haroh ÍészszáÍnla
fluíitható be az alábbjak szerjnt:
- az első tészszámb a múszakikésziiLltség
25 7o-ánakeléréseesetén,a vállalkozási díi
25.Á-E;
- a násodik Észszárr:la50 7o os múszakikésziiLltség
elétéseeseténa vállalkozási díj
továÍ$i 25 o/o-aercjéig,
- a harmadik tészszám]a .75 7o-os mriszaki késziiltségesetén a váIlalkozási díj
további 25 o/o-aete1éig
nyíjtlrató be'
Á végszám]a a hián}pódás nélkrilí műszaki átadás.átvét€lt kóvetően nÉtható be'
.
Ájáolatkéró a szerzódésben Íögzített taÍtaloÍnműszaki ellcnót által igazolt teljesítését
követóeÍ! benÉtott szám'Lítfogdja be.
4.2. A szá,trták Lieglenlítésérea tel'esítésigazo|ását követóen, a számla Megtcndelóhöz való
beétkezésétólszámítottó0 naPotr beliil átut2]ássalkeriil sot'
4.3. Ámennyiben az e\őző potttbztt meg}tati,tozott 62€tési kötelezettségév€l Megtendeló
késedelembeesit, úgl a késedelemidószakán VáI]alkozó Észérea Pt}.301/A' S (1)
bekezdésbenfoglaltaknak megfeleló késedelmikamátot köteles Ezetni
5.

Jótállás ésszavatosság:

5'1. Vállalkozót ^ szetződés1'1. ponqában rnegh^tálozott
munkákra a múszakiátadás-átvétel
idópoÍltjátólkezdődóen 3 év iótálási, ésa vonatkozó jogszabáIyokban
elóít szavatossági
kötelezettség teÍheli'
5.2. Á iótállási idó alan Vállalkozó Megtendeló Íe|szó|iúsátteköteles z javíúsi munkákat 3
úunkanaPoí beliil megkezdenj' és a múszakilag indokolt idótartamon beliiLl elvégezni
Ámennyiben Vállalkozó a felszólíúst követó 3 mmkanapon beliil kötelezettségéneknem
tesz eleget' vagy a muflkálatokat múszakilag indokolt idótartamon beliiJ nem fejezi be,
Mcgtendeló a munlrát más vál]alkozóval elvégeztetheti'Ebben az esetben Megtendeló
Vállallozó felééwényesiteni.
felmeniltkoltségeit
;ogosu.It
5.3. Á szavatossági idő alatt Vállalkozó Megendeló értesítésére
köteles a 1avíúsimunlrákat 8
napon belií megkezdeni, és a műszaküg indokolt idótatamon beliil elvégeznr.
Ámennyibeí Vállalkozó szavatossági kötelezettségétrek nern tesz eleget, illetve az
intézkedések
nem vezetrreketedményte,MegÍendelóiogosult a hibákat, hiányosságokat
más Vállalkozóval kiiavíttatÍ!'Ebben az esetbeÍlMegÍendeló jogosult felmerült költségeit
\.állalkozó feléétvényesíteni'
5.4- Vállalkozó a ióúIlási és szar.atossági ter.éken1.ség
ketetébe tanozó muoLíkért dí|at nem
számolhatel'
6.

A szerződő felek képviselői:
NÍegtcndclóképuselóje:Iialcsó Tsnánnépolgármcstet
Círne:I{éteer'lráza.
Fó tét9'

''Í.'.!*t

a
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TelefotLszámz: 06-66 250 122
Megtendeló műszak ellenóre: Málik József
Címe: EIek, Táncsics u' 28'
.Í
eleÍonszáma: 06 66 210.521
VáIlalkozó képviselóje:
Cime:
Telefonszáma:
Vállalkozó műszalj r.ezetóje:
Címel
Teleíonszáma:

Kocsot István üg}.vezetó
Békéscsaba'
Kazinczy u. 31lb.
0ó-30638 6590
DékányÁkos
Békéscsaba'
Kaztnczy u- 31lb.
06-30 7ó0 4843

7.

Á telesítés módja:

7'1.

Vállalkozó kizfuó]agos feleiósséget vállal a kivitelezett létesítrrény rendeltetésszerú
használh2tóság-áéft friggedenül attóI' hogy Íne$endeléste más l.áIlalkozóval szállította' vagy
készítette e.l.

7.2'

A munkavégzés sotán mcgkjvánt milóség: I' oszúly' VálJalkozó MagvatoÍszágoÍI
felhasználási engedéllyelbíró I- osztályúanyagot hasznáIhat fet, ésépíthetbe'

7'3.

Ájár 2tkótó
az
aján1atkérési dokumentáció
esctleges
hibáin,
hiányosságaira'
ellentrnondásaira tóiténő hivatkozássál menn/ségi kifogást' többle&öltség
igérrl.t a
kivitclezésidószakában nem fogad el.

7'4.

Yá]lz|kozó az esedeges PóünunJ{'lkzt ításbeü megtendelés alaPján, klilon
egységárak alapján r'égzi el' me\ek ellcnétékét tr{egendetó köteles megfizemi-

7.5'

Vát]alkozó köteles éPítésimPIót - a 290/2007. Ct31]
naprakészen vezetni ésa munkahel}'en táÍtani'

7'ó.

Szctzódéskötést megelózóen A]ánhttcwó _ a Kbt'
biztosítási szerzódéstkötni.

7.7'

Á
sziüséges éPítésienetgiák kiépítésénekés haszná]atának költségei
']rintelezéshez
Vállalkozót tethetík'

7'8'

Á kilitelezés idciglenes rrrclléklétesítrnónyeinek kiépítéseés biztosítáSa \.áualko zó fel^datát
képezi.

7.9'

Vállalkozó a munkahe\i műveletekért és az általa alla]mazott építésimódszetekért teljcs
m&ékben felclós, azokat úgy kcll megváIasztaÍa, hogy senki blztonság.át ne
i'cszélveztessék, illet\,-ea kömyezetben kátt oe okozzanak,

Korm'

eg]'eztcr€|t

tendelet szetint

t0o' J szcrrnr _ köteles megfcleJó

7'10' ^ ki\.itelezés sotán a munkahet1' eJlrctítésérót'a mun]<avédelemró| a kömyezetvédclemról'
az óvótendszabáll'o\
a tűzvóde]ni,
kömyezen'édelmi,
biztonságtechni}ai
és az
egészségrig'irendszabátyok megtaruisáról válldkozó gondoskodik.
7'11' Á mrrnMk szen-ezésébólés végzésébólesedcgcsen bekör.ctkezó közlckedési, személyrés
egyéb balesetekét, r.alamint anvagr lI.írol<ótt, polgí9ogíag llleí.c btiÍtetójoBi]lg ' telJc\
felclósségknárólagosan \Iál1a1kozóttethe]i
7'12' \'áLlalkozó köteles a tcr-ékenységébőIszárrnazó veszélÍes hutledékot a jogszabáli'i
c]óírásoklak rneg|etelóen kezehi, clszállítanl' szukség esctén az átmerretr tárolást
rncgoldani.

8.

Egyéb Éodelkezé8ck
e Polgáti T&veoykiioyv é
Á szezódásbeo la
s"'^bá}yozottkédések t€kiffetéb€í
vegthe)tási ren<leletcinekvonetkozó rcadellezései az irínyadóh Felek Lijeleoti\ hogl az
esedegeseofelmeriiló jogvita eldóntésétctizfuólagosan e Gyulai Vátosi Bíróság az illetéLes.
Jelen szerzódés hindLét fa váeaeoyelúrés nélkiili cégszerú áláífásx úellett \.Áük
érvényessé.VéleoóoyelÉtéssel a szeüódés csak akLot iön léte, ha a fclek a
váenáyeltétést egyezt.ttek"írásbantógzítcttek ésáüírtáL.
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