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míntVá||a|kozóa továbbiakbanVá||a|kozó
között, az a|ábbiíe|téte|ekkel:
1.

A szezódés tárgya
A közbeszeízési dokumentációban (a továbbiakban:Dokumentáció), kÜ|öntsen annak
műszaki me||ék|ete
á|ta| meghatározottakszerint az a|ábbi építés-szere|ési
kivitelezési
feIadatokeIVégzése:
Tát Nagyközség önkormányzat To|epÜ|ésközpontjánakkiatakítása
A szezódés tárgya a fenti munkáknak a mÍlszakiátadás.átvéte|idópontjára hiba. és
híánypótlás mentes, haszná|atba Véte|rea|ka|mas á||apotbantörténő megva|ósÍtása.
Megrende|öcsak hiba-éshiánypót|ás.mentes
te|jesÍtést
fogadel.
A Vá||a|kozási
díj
Megrende|ó

Vá||a|kozásidíjatfizet a Vá||a|kozórészére,me|ya befejezésihataridöre prognosztizá|tfix
összégű átalányár.A fentivá||a|kozási
dÍjmagábanfog|a|jaa közbeszerzésiDokumentációés
me||ék|etei
á|ta| meghatározottm{lszaki tarta|ommegvalTsításánakte|jes el|enértékét,
be|eértvea Vá||a|kozó va|amennyiszeződéses kÖte|ezettségét,
a garánciá|is' jTtá||ási,
szavatosságiszo|gá|tatásokat
is. A vá||a|ásiár a munkakomp|ettmegva|ósÍtását
tartá|mazza,
utl|agos mennyiségi.és mÚszaki észrevéte|ekre
va|Thivatkozássa|az ár és a határidőnem
módosithaló. Az egyösszegÚ vá||alásiár fedezetetnyÚjt mindazonmunkák elvégzésére
és
fe|merü|ökt|tségekre,me|yeta je|enszezödés e|Végzendő
munkakéntfe|soro|,-és
me|yek
szÜkségesekaz 1. pontbanmeghatározottmunkák komp|ettmegva|ósÍtásához,
figye|embe
Vévea he|yszínikörÜ|ményeket
ésadottságokat.
A Vá||a|kozóidíjmagábanfog|a|jakú|önosen
a Vá||alkozóá|ta|beépítésre
keru|ővalamennyianyagárat,munkabértés aiok járu|ékait,
a
Vá|lalkozó összes egyéb járu|ékoskö|tségeit(a forint eset|eges árfo|yamvá|tozásának
tÖbb|etkö|tségeit'
stb.)' a fe|- és |evonu|ássalkapcso|atosössze. kö|tségétés a te|iesítés
v€ | amennyi egyéb kÖ|tségét,ezen kÍVül 5 pé|dány megva|isu|áii dokumeirtációt
(e|ektronikusan
is) a mÚszakiátadás-átvéte|
idöpontiára-

-r^-i
tLLL,-,í

elszámo|ásaa mindenkorhatá|yosÁFA törvénynekés a kapcsolidó
Az ÁFA Összegének
megÍeleloen
tÖrténik'
így kü|ÖnTsen
abban az esetben,ha az e|Végzett
,jogszabáIyoknak
AFA szabá|yaiVonatkoznak,Úgy azt annak megfele|őenke||
tevékenységre
a fordított
e|számolni'
A kiViteIezés
megkezdésének
ésa munkaterÜ|et
idipontla:2o,!o.március
átadás-átvéte|ének
16.
^

munkákVéghatárideje:
2010'augusztus16. Vá||alkozóe|őte|jesítésre
A kivjtelezési
kizáíó|ag
írásbeIi
engedé|ye
csaka Megrende|ő
alapjánjogosuIt.

helye:Tát Közigazgatásiterülete
5' A te|'|esítés
Vá||a|kozókérésére
a szeződésesvál|a|kozÓi
díj10 %-nakmegfe|e|ő
e|ó|eget
6' Megrende|ó
biztosít.
A ÍennmaradÓ
összegre VáI|a|kozó
a műszakie|lenőrá|ta||eigazo|t
te|jesítéskor
két
(e|vezetés)
részszám|át
ésegy végszámlát
nyújthat
be, A csapadékvíz
csatornamegépítését
_ a szeződés 51'5%.nak
- a részszámla
te|jesítésekor
kÖVetÓen
Összege51,5y" (ebbenaz
kerü|),a 10. sz. fóÚt me||etti
fej|esztések
esetleges10%e|ő|egis e|számo|ásra
e|készÜ|tét
követoen |ovábbi 22 %. A Végszám|abenyújtásáraa sikeres müszaki átadás-átvéte|t
(100%-os
kÖVetően
Vanlehetóség
te|jesítés)'
Az igazo|tte|jesítést
ktvetŐenbenyújtott
számla
a te|.|esítéstő|
számított
90 naponbe|ü|kerÚ|kiegyen|ítésre
részbena Megrende|ó,
részben
pediga beruházásratámogatástbiztosítóKozreműkÖdó
(Név:VÁT| Magyar
szerevezettő|
RegionálisFejlesztési
és Urbanisztikai
Nonprofit
Kft.,székhely:,l016Budapest,Ge||érthegy
finanszírozás
u. 30-32.)ún.szá||ítói
keretében'
A részszám|ák
ésa végszámla
kizáró|agcsak
a műszakie||enórésa MegrendelÓá|taIa|áÍrt
műszakite|jesítésigazo|ás
a|apján
fizethetőki.
l. részszámIa

||.részszámIa
VégszámIa

csapadékvíz
e|Vezetés 51,5 o/o, azaz 40.869.778,meoépítése51'5% teliesítés Ft+ÁFA
10' számú fóút me||etti22 %, azaz 17.458.934,fejIesáések elkészültekor Ft+AFA
73,5%te|iesítés
Sikeres mtiszakiátadás.átvéte|t26,5o/o, azaz 21.030.080,ktvetoen-100% teIiesÍtésekorFt+ÁFA

100%'ázaz79;358'792;.

A szám|ákat- a megrendeloi
te|jesítésigazolással
együtt- 3 példányban
ke|la Megrende|Ő
nevéreés
címére
kiáI|ítani
ésrészére
megküldeni.A szám|ána Píojektazonosítószámát,
Va|amint
az e|Végzett
(kivitelezéseket)
szo|gá|tatásokat
is fe|ke||tüntetni.
A Megrende|la Vá||a|kozT
á|ta|kiál|ított
szám|áta Megrendeloá|ta|kiá|lított
te|jesítésigazo|ássa|
együttha|adékta]anuI
megkü|dja KozremúkÖdő
Szervezetrészére,
aki közvet|enszál|ítóikifizetés
esetén90 naponbe|Ü|átuta|ássa|
egyenlíti
ki a szám|áta Vá||alkozó12oo1oo8-0120,|213-00.100005
számÚbankszám|ájára.
Megrende|otájékoztat.|a
Vá||alkozót'hogy a VálIaIkozásidÍj részbenpá|yázatiforrásbó|kerül
finanszírozásra.
Vá||a|kozótudomásulVeszi, hogy amennyibena beruházásrabiztosított
fedezet
ktzponti intézkedés
fo|ytán megvá|tozik,úgy a Megrendelokezdeményezheti
a szerződés
módosítását.
A szezodésa Kbt.303.s-ValÖsszhangban
módosítható'
7' Megrendelo
a beépitéssel
szereztu|ajdonjogot
az épitoanyagokon
ésberendezéseken'
8. A pótmunkadijazásánakalapjaa Vá|lalkozóálta|beárazottközbeszerzési
kÖ|tségvetési
kiirás'
amennyiben
Valame|ytéte|abbannem szerepe|,úgya TERC normarendszer,
amennyiben
Va|ame|ytéteIabban sem szerepel, Úgy fe|ek megegyezéseirányadó' A pótmunKa
megrende|ése
a jelen szerzodésnek
a Ktzbeszerzésekró|
szó|o 2003.éViCXX|X' törvény
(Kbt.)303' s szerintimódosítását'il|eto|eg
a Kbt' ,l25' s (3) bekezdésb) pontjaszeÍinti
közbeszerzési
e|járástkÓVetoenlehetséges'

t*\

9. Fe|ek az adlzás rendjérőlszóló 2003. éVi xc||. tirvény 36/A. s.ának betartására és
Vá||a|nak.
betartatásárais köte|ezettséget
,í0.A jótá||ási és szavatossági idő kezdete a te|jes mű és annak Valamennyi része
e|járásIezárásánaknapja.
Vonatkoásában a sikeresátadás.átvéte|i
11. Az átadott munkaterÜ|etena munká|atok időtartama a|att az átadás.átvéte|ie|iárás
a kárveszé|yt
a Vá||a|kozóVise|i.
beíejezéséig
Nap|óbandokumentá|ni'
köteles az áltaIae|Végzett
munkátaz Építési
12. A Vá||alkozó
Megrende|óképviselője
Képviselőjénekneve: LipitJánosné
2800Tatabánya'Táncsics Mihá|yu. 1/c.
székheIye:
34/513-360.30/690-'1982 Telefax:
Telefon:
e-mail:lipotne@komarom.kozut.hu
-11-5125
száma):ME.KÉ/||.
MÚszaki ellenőradatai(nyilvántartási
VálIaIkozTképvise|ője
simon Jizsef
Képvise|öjének
neve:
2890 Tata'
székhe|ye:
szomód| út2.
Te|eÍoniul487.285
hu
e-mail: melvepites.tata(Amaovaraszfalt.
Vá||alkozTfe|e|ósmÍjszakivezetóieésadatai
Neve: Urbánzo|tán(MV-KÉ/A-1i.5796)
címe:2890Tata. szomódi Út 2'
Teleton:341487-285
e-mail:melyepites.tata@magyaraszfalt.hu

34/513-355

Telefax:

34t487-325

Telefax:

3r'.|487-325

13. Vá|la|kozÓSzavato|azért,hogy a je|en szerződéstárgyakéntmeghatározottszo|gáltatást,
tevékenységete|ső osztá|yú minőségben, a jogszabá|yoknak, a mÚszaki szakmai
Végzie|.
e|őirásoknakmegfe|e|ően
í4. Vál|a|kozóaz á|ta|ae|végzettmunkákért12+48hónapos jótá||ástVá||a|a sikeres átadás.
átvéte|ie|járás jegrzőkönyvének dátumátó| számítva. Vá|la|kozl jótá||ási köte|ezettsége
Íennáll az a|Vá||a|kozóká|ta|' i||etve a szerzödés te|jesÍtésében
ktzremükÖdó egyéb
szemé|yeká|ta|elvégzettmunkáraésaz á|ta|ukbeépített
anyagokrais. A jótá|lásiidón be|u|
Vá||alkozóköte|es a hibátsaját kö|tségén
kÜavítani.
MeghibásodáseseténVál|a|kozóvagy az
á|ta|a megbízotta|Vá||a|kozóa |ehető |egrtvidebbidön be|ti|a he|yszÍnrekiszá|| és a
hibae|hárÍtást
a Megrendelő írásbe|iértesitésének
kézhezvéte|étöl
számított72 órán be|ü|
jegyzőkÖnwa|áírásátó|kezdődik.
megkezdi.A jótállás időtartamaa sikeresátadás-átvéte|i
.í5.Te|jesítésibiztosíték(megvalósulásigarancia):Szál|itl a nettó Vá||alkozásidíjértékének
3
%.áVa| megegyező összegű teljesítésibiztosítékot
köte|es szo|gá|tatni|egkésőbbjelen
szerződésmegkttéséig'
me|ynekhatá|yaa szeÍzódéskötéstő|
a te|jesítési
határidöt köVetó 35.
napig tart. Amennyiben a Vá|la|kozó a szeÍződéskötésignem nyújtjaát a te|jesítési
biztosítékot
a Megrende|őnek,a Megrendelő úgy tekinti' hogy a máSik fé| nem kíVán
szeÍzödéstkötni, és e|egendőalapot nyújta második |egkedvezőbbaján|atotbenyújtóként
megnevezette|ValT szeE ődéskttésre,amennyibenerre sor kerül. A teÜesítési
biztosíték
nyÚjtható
a)
a Megrende|óbankszám|ájára
ttrténőbefizetéssé|,
b)
a biztosÍtásiszeftódés a|apjánkiá||ított
(a biztosítókészfizetókezességvá||alását
tartalmazó)fe|téte|
né|kÜ|i
köte|ezvénnyel,
c)
vaqvfeltÉtel
nélkü|iésvisszavonhatat|an
bankqaranciaformáiában.
kedvezményezettként
az utóbbi kettó esetébena Megrende|őtkel| megnevezni,tárgyként,
i||ető|eg
közleményként
fel ke|ltüntetni:
kiaIakítása''.
''TátteIepü|ésközpontjának

biáosítékvégsőszövege Megrende|őijiváhagyáshoz kÖtÖtt.
A te|jesÍtési
biztosítékÍészben,Vagy te|jes egészébenVa|T
Megrende|őjogosu|ttáVá|ik a te|jesítési
(15. a) pont szerintiesetben)közvet|enÜl,
biztosÍtékbó|
lehíVásáraa bankszámlájáranyúitott
,|5.
pont
i||etó|eg c)
szerintiesetbena bankhoz,Vagy 15. b) pontszerintiesetbenbiztosítóhoz
amennyibennyi|atkozataszerint a szeíződéste|jesítése
intézeftegyo|da|únyi|atkozatta|,
vá|ik' meghiúsu|'
Íe|merÜ|t
okból híbás' késede|mes,|ehelet|enné
Vá||a|kozóérdekkörében
a Vá||a|kozómegtagadja.A te|jesÍtési
biaosltékbó|történŐ
i||etö|ega szerződéste|'iesÍtését
tekintetné|kÜ|
kel|teüesíteni.
Vál|a|kozó,vagy harmadikszemélye||envetésére
kifizetést
a Megrende|óá|tia|iVégte|jesÍtés.igazo|ás
Jóte|jesítésibiztosíték:A teljesítésibiztosÍték
jegyzőktnyv Megrende|óá|ta|ialáÍrásáva|a nettT
kiadásáva|,i|lető|egaz átadás-átvéte|i
biztosítékkává|ik. A
Vál|alkoási díj értéke3 o/o.ának megfele|ö mértékijjÓte|jesÍtési
jóteÜesítési
számÍtott35. napig ke|l érvényben
biztositéknaka jótá||ási időszak VégétŐ|
maradnia.
|ehíVásáraa í5. a) pont szerintiesetben
biztosÍték
Megrende|ójogosu|ttáVá|ika jóte|jesÍtési
i||ető|ega 15. c) pont szerintiesetbenbankhoz,vagy a 15. b)
bankszám|ájáró|kÖzvet|enÚl,
pont szerinti esetben biáosítóhoz intézettegyo|da|únyi|atkozatta|abban az esetben,
eseténa jÓtá||ásiidő alatt határidóbennem, vagy
amennyibena Vál|a|kozThibás te|jesÍtés
Megrendelő jogosu|ta jóte|jesÍtési
nem megfe|e|öente|jesÍtia jótá||ási kÖte|ezettségeit,
javÍtásokra,
i|letö|eg a hibák egyéb úton történö orvos|ására
biztosÍtékTsszegét a
felhaszná|ni.
jóte|jesÍtési
A te|jesÍtési
bíáosíték'
biztosÍték
igénybevéte|eés a kötbérkifizetésenem érinti
Megrende|őazon jogát' hogy a szezÖdésszegésse|okozott és a teljesítésibiáosíték'
biáosíték'Valaminta kötbér összegével nem fedezett kárának megtérÍtését
.ióte[esítési
követeljea po|gáriiogá|ta|ánosszabá|yaiszerint.
A |e|iesítésibiáosÍtékka|'jóteljesÍtésibiztosÍtékka|
kapcso|a|osVa|amennyikö|tséget a
Vá||aIkozóviseIi.
16. Amennyiben a Vá||alkozó neki íe|róhatóan nem tudja tartani a je|en szerződésben
meghatározottté|jesitési
határidöt' úgy késede|mesieljesÍtésmiatt napi 0'5% késede|mi
je|entö fe|szó|Ítás
kötbért tartozik fizetni Megrende|ó részére,az igényéNényesÍtést
kézhezvéte|ét
követő 30 napon be|u|,me|ynek a|apja az adott részre vonatkozó nettó
vá||a|kozóidÍj,maximum a nettó válla|kozói dÍj 15 %-os mértékéig.
A késede|mikötbér
Visszatartható.
összege a Vá||aIkozóidíjbólVég|egesen
17. vá||a|kozö kÖte|ezettséget
Vá||a|arra, hogy hibás teljesÍtésesetén MegrendelŐneka
részenettó értékének
szezódés hibásan te|jesÍtett
20 o/o-átfrze|iminőségikötbérként,
az
je|entófelszó|ításkézhezvéte|ét
igényérvényesítést
követő 30 napon be|Ül,maximuma nettó
vá||a|kozói
díj15 %-osmértékéig,
melyösszeg a Vá||alkozóidíjbó|végIegesen
visszatartható.
18. Vá||a|kozóköte|ezettséget
vál|al ana, hogy a szeződés Vá|la|kozóérdekktrében
felmertilt
okbT|beál|ó meghiúsu|ása
esetén(pé|dáu|
30 napotmegha|adókésede|em)
Megrendelóneka
szeződés egésze,i||ewea meghiúsu|ássa|
érintettrészeszezódéses nettTértékének
25
o/o-átíize|imeghiúsulásikötbérként'az igényérvényesítést
je|entófelszrlításkézhezvéte|ét
kÖvető30 naponbe|ü|.
19. A késedeImi,
minőségiésmeghiúsu|ási
kÖtbér
megfizetése
nem érintia jogszabá|ybT|
ésje|en
szezödésbő| Megrende|ötmegi||etőbárme|ymás igénykártér|tési
igényérvényesítésének
Iehetőségét.
20. Abban az esetbén,ha a Vá||a|kozóa jótá||ása|á esó hibák kikosztbt|éséve|
kés|ekedik.
a
Megrende|őneka szeződésbő|eredó egyébjogainaksérelmenélkuljogábaná||bizonyltottan
fe|merü|őkárai megtérÍtését
ktvete|ni.
21. Vál|a|kozóje|enszezódés te|jésitése
során, a dokumentációrészétképezőütemtervszerint
együttmÜktdnikite|es a Tát .|0' sz. főÚt és a 11129j. Ök.útcsomTpontjának
és kapcso|ódT
Szakaszainakátépítését
VégzőVá||aIkozóVa|.

22. Je|en szerződés VégrehajtásáVa|
kapcsolatos minden Vitás kérdésta fe|ek békésúton
kíséÍelnek
mego|dani.A békésútonnem rendezhetőVitás kérdések
e|dÓntésére
a szeÍződö
íe|ek- hatásktrtó|fÜggően- az Esaergomi Városi Bíróság,i||etó|ega Komárom.Esaergom
MegyeiBíróságkizáró|agosi||etékességét
kÖtikki'
23. Jélen szeződés ktzbeszezési eÜárás |efo|ytatása Után jött |étre. Fe|eknek a
ktzbeszerzésekró|szÓlT 2003. évi ttrvény (Kbt.) 2009. ápr'|is 1.i vá|tozásábó| adÓdT
köteIezettségei:
o Vá||a|kozTa je|enszeződés te|jesÍtése
során is Úgy ktte|ese|járni,Va|aminta kértadatokat
és iratokatazonna|,írásbanszo|gáltatni,hogy Megrende|őa Kbt. 86. s (2) bekezdésében
fog|a|tköte|ezettségének
e|egettudjontenni,Vagyismeg tudjaállapítani'hogy
a) az aján|atiáÍ a|apjánka|ku|á|ható
bérkö|tség
e|é|i-eaz adott ágazatbaná|talábanszokásos
béreket,
i||etö|egazokatkirívTannem haladja-emeg
kapcsán fe|merü|őeszkrz- és anyagkö|tségek(beszerzésiértékek)
b) a szezódés te|jesítése
e|érik.eaz ágazatban á|ta|ábanszokásos árszintet,i|letólegazokat kirÍvóannem ha|adják.e
meg.
o Vá||a|kozóa je|en szeződés megkÖtéséné|
és a je|en közbeszeftési szeződés megkötését
ktvetően öt éVigfo|yamatosan
úgyktte|ese|jámi'i||ető|eg
Úgy ktte|esa Vál|a|kozÓadatairó|,
a Vá||a|kozóadatainakvá|toásáról, az olyangazdá|kodószervezet,amelyfe|etta Vá||alkozó
a Polgári Törvénykönw szerintitöbbségi befolyástgyakoro|,vagy ame|ya Vál|a|kozófe|ett
többségibefo|yástgyakoro|(a továbbiakban:Ptk. 685/8.s szerintiszeNezet) adatairó|és a
Ptk' 685/9. s szerinti szervezetek adatainak és listájának vá|tozásáró| fo|yamatosan
aktua|izá|vaÍrásbantájékoztatástadni, hogy Megrende|óa Kbt. 99/A. s (4) bekezdésében
e|egettudjontenni,miszerint
fogla|tköte|ezettségének
Az aján|atkéröés
a,)a nyertesaján|attevó(ajánlattevók)
Vagy
b) az o|yangazdá|kodószervezetközött, ame|yfe|etta nyertesaján|attevőa Po|gári
TörVényktnwszerintitöbbségibefo|yástgyakorol,Vagyame|ya nyertesaján|attevőfe|ett
ttbbségibefo|yástgyakoro|,
a klzbeszezési szeÍzi5dés
megkttését
köVetőenÖtévenbe|Ü|megkttttt,a ktzbeszezési
értékhatárokat
e| nem éróértékÚ
szerzödéseket,Va|amintmindenegyébszerződéstis
(ideéfvea aA. s szerintisze.ződéseketis) a Kbt.99/A.s (3)bekezdéseszerintközzé ke||
tenni.
o Vá|la|kozófe|tét|enÜ|
ésVisszavonhatat|anu|
hozzájáru|ahhoz, hogy megrendelö a Kbt. 17lc.
és
egyéb'
a
Kbt.ben
meghatározott
nyi|Vánosság
biztosÍtásáVa|
kapcso|atosane|őÍrt
s-ban
köteIezettségének
e|egettehessen.
24' Je|enszeÍződéspá|yázatitámogatásbT|va|ósu|meg, projekte|nevezése:
Tát Nagyközség
te|epÜ|ésközpontjának
kia|akítása
a te|epÜ|és
Vonzereiének
ntve|éseérdekében.
Projektazonosító:KDoP-3.1.1/C.2008.0001
1
(akkoris, ha je|enszerzŐdésheznem ker0|csato|ásra):
Me||ék|etek
'1. A közbeszerzésiaján|atbeárazottkö|tségvetése
2' A közbeszerzésie|járásegyébiratai
az érvényes
3. Vá||aIkozónak
építés-szere|ési
fe|elősségbiztositási
kttvénye
A ie|enszeÍződést
fe|eko|da|anként
kiák alá.
Tát' 2010.február1.
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' iktatószámú

VÁLLALKozÁs|szERziDÉs
1.számúmódosítása
szerződőFe|ek(a továbbiakban:
Fe|ek)
egyrészrőI
NéV:Tát Nagyközségtnkormányzata
székhely:
2534Tát,KossuthL. u. 15'
cím:2534Tát' KossuthL. u. 15.
Szám|ázásicÍm:2534rá|', KossuthL. u. 15.
Telefon:
06-33-514-510
Fax:06-33-514-520
E-mail:parragi@tat.hu
Képvise|i:
Szenes Lajos po|gármester
mintMegrende|ő,
a továbbiakban
Megrende|Ő
másrészről
NéV:MagyarAszfa|tKft'
cím:1135Budapest,
szegediút35-37.
Leve|ezési
cím:2890Tata,szomódiút2.
szám|avezetőpénzintézete:
RaifíeisenBankZrt.
szám|aszáma:12001o08-o12o1213.00100005
számlázásicím:2890Tata,szomódiút2.
Adószáma:11705053-2.41
Nyi|VántartT
cé9bÍrÓság:
FöVárosi BirTság
cégjegyzék
száma:01.09-930940
mintVá||a|kozó
a továbbíakban
Vá||a|kozó
közÓtt' az a|ábbife|téte|ekkeI:
MegrendelŐ
ésVá||aIkozT
együttesen:
FeIek
1.

Felek 2010. február 01. .én' 52-512010.
számon szeződést kÖtrttekTát Nagyközség
Önkormányzat Telepü|ésközpontjának kiaIakítása tárgyában (továbbiakban:
aIapszerződés).

2. Szerződő fe|ek közös megegyezésse|,a Kbt' 3o3. s-ban fog|a|tak figye|embevéte|éve|
(Megrende|őpá|yázati Íorrással történő megfe|e|őe|számo|ásának biztosítása érdekében)
az
a|apszéJződés
6. pontját az a|ábbiakszerint módosítják'
MegrendélÓ
Vá||alkozókérésére
a szerzŐdéses
Vá||alkozÓi
díj10 %.nakmegfe|e!ő
elö|egetbiztosít'
A
fennmaradTosszegreVá|lalkozTa műszakie||enőrá|ta||eigazo|t
te|jesÍtéskór
kétrészsjámtátésegy
Végszám|át
nyújthatbe. |. részszám|a:A csapadékvíz(e|vezetés)
csatorna megépítését
kÖVetŐen
(ebbenaz eset|eges10% elő|eg is e|számo|ásra
kerü|),||. részszám|a:
a 10. sz. íőútme||etti
Íe.||esztések
elkészÜ|tét
kÖVetően.A Végszám|abenyÚjtásáraa sikeres műszaki átadás-átvéte|t
kÖVetöenVan |ehetőség(100%-oste|jesítés)'
Az igazo|tte|jesÍtést
köVetóen benyújtott
szám|a a
te|jesÍtéstől
számitott90 naponbelü|kerÜ|kiegyen|ítésre
részbena Megrende|Ő,
részbenpediga
beruházásra támogatást biztosító Ktzrem|'ikÖdőszerevezettő|(NéV:vÁTI Magyar RegionáIis
Fe.i|esáési
és UrbanisáikaiNonprof]tKft., Székhely:1016 Budapest,Ge||érthegy
u' 30.32.)ún.
szá||ítói
Íinanszírozás
keretében.
A részszám|ák
ésa végszám|a
kizárólagcsak a mÍiszakiel|enőrésa
Megrende|őá|taIa|álítműszakite|jesÍtésigazo|ás
a|apjánfizethetőki'

-\nlt

'r(

siámla
Elileq (10%)

|' részszámIa
l|' részszám|a
VéqszámIa

Osszesen

MÍiszakiteliesítés
Ft + ÁFA
7.935.879,megépí-39.373.713,Ft + AFA
csapadékvíz
eIVezetés
tésebeIterÜ|eten:
2,170'286..
Ft + ÁFA
KÜ|terÜleten:
10' számú főút me||etti1 6 . 8 8 3 . 9 9 8 F, -t + A F A
feÍlesáések
eIkészÜ|tekor.
' 1 2 . 9 9 4 . 9 1 6F.I-+ A F A
HŐsök tere,park,em|ékmú
79.358.792.Ft+AFA

_ a megrende|ói
nevére
és
teljesítésigazo|ássa|
együtt- 3 pé|dányban
ke||a Megrende|o
A szám|ákat
Va|amint
az e|Végzett
kiá||ítani
ésrészére
megkü|deni.
A szám|ána Projektazonosítószámát,
címére
(kiviteIezéseket)
is feIkelItüntetni'
szoIgá|tatásokat
te|jesítésigazolássa|
A Megrende|őa Vá||aIkozóá|talkiál|Ított
szám|áta Megrendelőá|taIkiá||ítoft
egyÚttha|adékta|anuI
megkü|dia Ktzrem|-ikÖdő
Szervezetrészére,
aki ktzvetlenszál|ítóikifizetés
egyen|íti
ki a szám|áta Vá|la|kozi12001008.0120'|213-00100005
esetén90 naponbelÜ|átuta|ással
számúbankszám|ájára.
Megrendelőtájékoztatja
Vál|alkozót'hogy a vá|la|kozásidíj részbenpá|yázatiforrásbÓ|keril|
Vá||alkozótudomásu|Veszi, hogy amennyibena beruházásrabiztosított
fedezet
finanszírozásra.
köZponti intézkedés
fo|ytán megvá|tozik,Úgy a Megrende|őkezdeményezheti
a szeződés
módosítását'
A szerződésa Kbt.303.s-Va|összhangbanmidosíthati.
pontjaiVá|tozat|anul
3.Az a|apszerzodés
módosítássa|
nem érintett
hatá|ybanmaradnak.
A
midosításközbeszerzési
bírá|ati
szempontot
nemérintett.
4'Je|enszerződésmTdosítás
a 2010.február1-énkelt' 52-512010.
iktatiszámúszezódésse|együtt
érVényes'

Tát, 2010.február8.
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