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Név:
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Számlázási cím:
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Nyilvántartó cégbíriság:
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mint Válla|koző a továbbiakban Vá||a|kozó
között, az a|ábbi feltéte|ekke| :

1. A szerződés tárgya
A közbeszerzési dokumentácíóban (a továbbiakban: Dokumentáció), kü|önösen annak
műszaki me||ék|ete á|ta| meghatározottak szerint az a|ábbi építés-szere|ési kivitelezési
feladatok e|végzése:

1' rész: Tát Nagykozség Önkormányzati Napkoziotthonos Tvoda 1. épÜ|et felújítása
2' rész.. Tát Nagyközség Önkormányzati Napközíotthonos Ővoda 3. épÜlet fe|újítása

A szerződés tárgya a fenti munkáknak a műszaki átadás-átvétel időpontjára hiba- és
hiánypót|ás menteS, használatba vételre alkalmas álIapotban torténő megvalósítása.
Megrendelő csak hiba- és hiánypótlás-mentes teljesítést fogad e|.

2, A vál|alkozási díj
Megrendelő
1' rész: Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos óvoda 1. épÜlet felÚjítása
10.869.468 Ft+ AFA

2. rész: Tát Nagvközség onkormányzati Napköziotthonos óvoda 3. épÜ|et fe|újítása
5.365.509 Ft+ AFA
vá||a|kozási díjat tizet a Vá|lalkozi részére, mely a befejezési határidőre prognosztizált fix
összegű áta|ányár. A fenti vál|alkozási d'tj magában foglalja a közbeszerzési Dokumentáció
és mellékletei á|tal meghatározott műszaki tarta|om megvalósításának te|jes e||enértékét,
be|eértve a Vá|lalkozó va|amennyi szeződéses kÖte|ezettségét, a garanciális, jótá|lási,
szavatossági szolgá|tatásokat is. A vá||alási ár a munka komp|ett megva|ósítását
tarta|mazza. utó|agos mennyiségi- és műszaki észrevéte|ekre való hivatkozással az ár és a
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határidő nem módosítható' Az egyösszegŰ vá||a|ási ár fedezetet nyújt mindazon munkák
elvégzésére és felmerÜló költségekre, me|yet a jelen szerződés elvégzendő munkaként
fe|sorol, és melyek szÜkségesek az 1' pontban meghatározott munkák komp|ett
megva|ósításához, figyelembe véve a helyszíni kÖrÜlményeket és adottságokat' A
Vá|lalkozói díj magában fog|a|ja különösen aYá||a|kozó álta| beépítésre kerü|ő valamennyi
anyagárat, munkabért és azok járulékaít, aVá|la|kozó összes egyéb járulékos költségeit (a
forint esetleges árfolyamvá|tozásának többletkö|tségeit, stb.), a fel- és levonulássa|
kapcsolatos összes ko|tségét és a teljesítés va|amennyi egyéb kö|tségét.

3. A kivite|ezés megkezdésének és a munkaterÜ|et átadás-átvéte|ének időpontja: 2a1o. június
01 .

4' A kivitelezési munkák véghatárideje: 2010. augusztus 11. (az a1án|atban rögzítettek
szerint!) Vá|laIkozó előte|jesítésre jogosu|t.

5. A te|jesítés he|ye: Tát, Napközi otthonos óvoda
Megrendelő elő|eget nem biztosít. Válla|koző egy végszámla benyÚjtására jogosu|t. A
számla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően Van |ehetőség. Az igazo|t
teljesítést követően benyújtott szám|a a te|jesítéstől számított 15 napon be|ü| kerül
kiegyenlítésre.

6. Megrendelő a beépítésse| szerez tulajdonjogot az épitőanyagokon és berendezéseken.

7 ' A pótmunka dtjazásának alapja a Vá||a|kozó által beárazott közbeszerzési kö|tségvetési
kiírás, amennyiben valame|y tétel abban nem szerepe|, Úgy a TERC normarendszer,
amennyiben va|amely téte| abban Sem szerepel, úgy felek megegyezése irányadi' A
pótmunka megrende|ése a je|en szeződésnek a Közbeszerzésekről szó|ó 2003. évi
cXXlX' törvény (Kbt.) 303. s szerinti módosítását, i|letőleg a Kbt. 125. s (3) bekezdés b)
pontja szeri nti közbeszerzés i e|járást követően lehetséges.

8' Felek az adózás rendjéről szó|ó 2003. évi XC||. törvény 36/A. $-ának betartására és
betartatására is kötelezettséget vál|a|nak.

9. A jótá||ási és szavatossági idó kezdete a te|jes mű és annak valamennyi része
vonatkozásában a sikeres átadás-áfuéte|i e|járás lezárásának napja.

10. Fz. átadott munkaterületen a munká|atok időtartama a|att az átadás-átvételi e|járás
befejezéséig a kárveszé|yt a Vá||alkozi viseli.

1 1 . A Vá|lalkozó köteles az á|ta|a elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentá|ni.

Megrende|ő képviselője
Képviselőjének neve. Takács Tibor
székheIye:
Telefon:

2532 T okoda|táró, Rajk Lász|ó i)t 23.
30/916-7631 Telefax: 33/466-465

e-mail : takacs.tibor@juropnet. hu
Műszaki el|enőr névjegyzék szám: Mv-Ép-B/1 1-5626.

VálIaIkozó képvise|ője
Képvise|őjének neve: Varga Aladár
székheIye:
Telefon:
e-mail:

1211Budapest, l l. Rákóczi Ferenc ft1a7-115' D lh. |V.2..
+36-1-878 1901 Telefax: +36-1-878 1902
veptech@comunique.hu

Vál|a|kozó fe|elős műszaki vezetője és adatai:
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Gondos Gábor
1211 Budapest,  I l '  Rákócz i  Ferenc Út107-115. D lh. lV.2..
tel: +36-70-945 8652

13. Vá|lalkoző szavato| azért, hogy a je|en szerzódés tárgyaként meghatározott szo|gáltatást,
tevékenységet e|só osztályú minóségben, a jogszabályoknak, a műszaki szakmai
előírásoknak megfele|ően végzi el.

14'Vá||a|kozó az áItala e|végzett munkákért 12+48 hónapos jótál|ást vá)|al a sikeres átadás-
átvételi e|járás jegyzőkönyvének dátumátó| számítva. Vá|la|kozó jótá|lási köte|ezettsége
fenná|| az a|vá||a|kozók á|tal, i||etve a szerződés te|jesítésében kozreműködő egyéb
szemé|yek á|tal e|végzett munkára és az á|taluk beépített anyagokra is. A jótál|ási időn
belÜ| Vál|alkozó köte|es a hibát saját kö|tségén kijavítani. Meghibásodás esetén Válla|koző
vagy az álta|a megbízott a|vál|alkozó a |ehetó |egrövidebb időn be|Ül a he|yszínre kiszá|l és
a hibae|hárítást a Megrendeló írásbe|i értesítésének kézhezvéte|étő| számított 72 őrán
be|Ü| megkezdi. A jótál|ás idótartama a sikeres átadás-átvéte|i jegyzőkönyv a|áírásátó|
kezdődik.

15'Amennyiben a Vá||a|kozó neki felróhatóan nem tudja tartani a je|en szerződésben
meghatározott te|jesítési határidőt, úgy késede|mes teljesítés míatt napi 0,5% késedelrni
kötbért tartozik fizetni Megrende|ő részére, az igényérvényesítést jelentő íe|szólítás
kézhezvéte|ét követő 30 napon be|ül, melynek alapja az adott részre vonatkozó nettó
vá||a|kozói d,tj, maximum a nettó válla|kozói díj 15 %-os mértékéig. A késedelmi kötbér
Összege a V á||a|kozói d íjból vég legesen visszatartható.

16. Vá||a|kozó köte]ezettséget vál|al arra, hogy hibás te|jesítés esetén Megrende|őnek a
szerződés híbásan te|jesített része nettó értékének 20 o/o-át fizeti minőségi kötbérként, az
igényérvényesítést je|entő fe|szó|ítás kézhezvételét követő 30 napon beltj|, maximum a
nettó vá||a|kozói díj 15 %-os mértékéig, me|y Összeg a vá|lalkozói díjból véglegesen
visszatartható.

17. Vál|alkozó köte|ezettséget vá||a| arra, hogy a szerződés Vá||alkozó érdekkörében felmerü|t
okbó| beá|ló meghiúsulása esetén (pé|dáu| 30 napot meghaladó késedelem)
Megrende|őnek a szerződés egésze, i||etve a meghiúsulással érintett része szerződéses
nettó értékének 25 %-át fizeti meghiúsu|ási kötbérként, az igényérvényesítést je|entó
felszilítás kézhezvételét követő 30 napon be|ü|.

18.A késedelmi, minőségi és meghiúsulási kotbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és
je|en szerződésből Megrendelót megi||ető bármely más igény kártérítési igény
érvényesítésének lehetőségét.

19. Abban az esetben, ha a Vá||alkozó a jótá||ás alá eső hibák kikÜszobö|ésével késlekedik, a
Megrende|őnek a szerződésbő| eredő egyéb jogainak sére|me né|kül jogában á||
bizonyítottan felmerü|ő kárai megtérítését kÖvete|ni.

20. Je|en szerződés végrehajtásával kapcso|atos minden vitás kérdést a fe|ek békés úton
kísérelnek mego|dani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a
szerződő fe|ek - hatáskörtó| függően - azEsztergomi Városi Bíróság, il|ető|eg a Komárom-
Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

21. Jelen szeződés közbeszezési eljárás lefo|ytatása után jött |étre. Fe|eknek a
közbeszerzésekrő| szóló 2003. évi törvény (Kbt.) 2009. április 1-i vá|tozásából adódó
köteIezettségei:
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Válla|kozó a je|en szerződés te|jesítése során is úgy köte|es eljárni, va|amint a kért
adatokat és iratokat azonna|, írásban szolgá|tatni, hogy Megrende|ő a Kbt. 86. s (2)
bekezdésében fog|alt kötelezettségének eleget tudjon tenni, vagyis meg tudja ál|apítani,
hogy
az a1án|ati ár a|apján kalku|á|ható bérkö|tség eléri-e az adott ágazatban á|ta|ában szokásos
béreket, i||ető|eg azokat kirívóan nem haladja-e meg
a szerződés te|jesítése kapcsán fe|merÜ|ő eszköz- és anyagkÖ|tségek (beszerzési értékek)
e|érik-e azágazatban á|ta|ában szokásos árszintet, il|etőleg azokat kirívóan nem ha|adják-e
meg.
Vá||a|kozó a je|en szeződés megkötéséné| és a jelen közbeszerzési szerződés
megkötését követően öt évig folyamatosan úgy köteles eljárni, i||etőleg úgy köteles a
Yá||a|kozó adatairól, a Vál|a|kozó adatainak vá|tozásáről, az o)yan gazdálkodó szewezet,
ame|y fe|ett a Vá]la|kozó a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befo|yást gyakoro|, vagy
amely a Vá||alkozó felett többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: Ptk. 685/8. $ szerinti
szervezet) adatairó| és a Ptk. 685/8. $ szerinti szervezetek adatainak és |istájának
vá|tozásáről fo|yamatosan aktualizá|va írásban tájékoztatást adni, hogy Megrende|ő a Kbt'
99/A' s (4) bekezdésében fogla|t kötelezettségének e|eget tudjon tenni, miszerint
Az aján|atkérő és

a) a nyertes ajánlattevő (aján|attevők) vagy
b) az o|yan gazdá|kodó szervezet kozött, amely fe|ett a nyertes aján|attevő a Polgári

TörvénykÖnyv szerintitöbbségi befo|yást gyakoro|, vagy amely a nyertes aján|attevő fe|ett
többségi befolyást gyakorol,
aközbeszerzési szerződés megkötését követően öt éven be|Ül megkötött, a
közbeszerzési értékhatárokat e| nem érő értékű szerződéseket, valamint minden egyéb
szerzódést is (ideértve a 2lA' $ szerinti szerződéseket is) a Kbt. 99/A' s (3) bekezdése
szerint kozé kel| tenni.
Vá||a|kozó feltét|enül és visszavonhatatlanu| hozzájáru| ahhoz, hogy megrendelő a Kbt.
17lC. $-ban és egyéb, a Kbt.ben meghatározott nyi|vánosság biáosításával kapcsolatosan
előírt kötelezettségének e|eget tehessen.

22. Je|en szerződés pá|yázatt támogatásból va|ósul meg, projekt elnevezése: Tát Nagyközség
Önkormányzati Napköziotthonos Övoda 1. épÜ|et és 3. épület konyha és ví2esb|okk
fe|Újítás, akadá|ymentesítés, nyilászárő csere, projekt azonosító: 1100003/09D.

Mel|ékletek (akkor is, ha je|en szeződéshez nem kerÜl csato|ásra):
1. A közbeszerzési aján|at beárazott költségvetése
2. A közbeszerzési e|járás egyéb iratai
3. Vállalkozinak az érvényes építés-szerelésife|e|ősségbiztosítási kötvénye

A je|en szeződést fe|ek olda|anként lrják alá,

TáL2010. február 1.

a)

b)
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