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1.1.Megrendelőmegnevezése:Pusztaszabolcs
Velenceiu. 2.
címe: 2490,Pusztaszabolcs
bankszámlaszáma: II736037-15361844-00000000
STRABAG ZRt.
1.2.Vállalkozómesnevezése:
SzekfríGy. út5.
címe:8000Székesfehérvár,
7
6-0408601
bankszámlaszáma:ING 1370001
-2adőigazgatásiszáma:|29270 12 44
cégjegyzék
száma:Cg'01- 10-044850
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1.

jelen szerződésben
az alábbilétesítmény
Vállalkoző e|vá|Ia|ja
Megrendelőmegrendeli,
- történőmegépítését:
- I. osztályúminőségben
rögzitettfeltételekkel
Bajcsy Zs. E. utca aszfaltburkolatépítése
Pusztaszabolcs,

2.2.

akövetkeződokumentumok:
Je|enszerződéselválaszthatat|anrészei
- Araftnlat
- Megrendelés

3. A VÁLLALKoZÁS

DÍJA
Nettó:
20 % ^FA:
Bruttó:

13 451304'.Ft
2 690261.-Ft
1614| 565.-Ft

azaz bruttő T i zenhatmi l 1i ó - száznegyvenegyeZer- öts zázhatvanö t fori nt.
Fentiösszeg fix összegu áÍa|ányár.
4. HATÁRIDOK
4.I'

ideie:
A munkaterület
átadásánakvárható

2007.10.09.

4'2.

határideie:
tervezett
befeiezési
A kivitelezés

2008.05.30.

SzerződéG
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5. MŰSZAKI FELTÉTELEK
5.1.

Vállalkozó a kivitelezésmegkezdésekorÉpitesinaplót nyit' mely tarta\mazzaa munka
adataitésa kivitelezésmenetérevonatkoző, vagy az e|számoláshozszükségestényeket,
változásokat.
jogosultszemélyek:
Az Építési
naplóba bejegyzésre
név:Czompó István polgármester
Megrendelőrészéről:
cim 2490,PusztaszabolcsVelencei u. 2.
tellfax: 06 25 I 273-002
név:Balogh Péterépítésvezető
Vállalkozó részéről:
Szekfu Gy. út5
cím:8000 Székesfehérvár,
tel/fax: 3019153-221; fax: 22-340-284

5.2.

Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelolt határidőben
alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. $ (l) bek.). A
Vállalkozó részéreépítésre
Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak
megfelelo állapotának biztositása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását
Megrendelő kezdeményezi,s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintetttermészetes
sérol.
és j ogi személyektájékoztatásáról,illetve értesíté

5.3.

Vállalkozó felel a kivitelezésidőszaka alatt a munkavédelmi,környezetvédelmiés
orzésvédelmiszabályok betartásáért.

5.4.

Megrendelő köteles a munkaterületetrendszeresenellenőrizni, az eltakarásra kerülő
munkarészeketszemrevételezniés ószrevételeit |ega|áhb 7 naponként az Epítési
naplóban rögzíteni. Abejegyzéselmulasztása,illetve a Vállalkozó álta|tett észrevétel
jelenti.
vá|asznélkül hagyásaa naplóbejegyzéstudomásulvételét

5.5.

Az e|takarásrakerülő munkarészeketVállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatniésőt
az e|takarásrő|azt megelőzoen naplóbejegyzésűtján (2 nappal korábban) vagy írásban
(faxon 1 nappal korábban)értesíteni.

5.6.

tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem
A
nem vállal'
Vállalkozó felelősséget
megrongálódásáért

5.7.

Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a vá|tozás
következményeita befejezésihatáridő ésa vállalkozási díj tekintetébenfigyelembe kell
venni, s szükségszerintjelen szerződéstírásbanmódosítanikell.

5.8.

után,
A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó csak szerzodésmódosítás
azon
pótmunkán
hogy
előzetes ármegállapodás szerint végez el. Felek rögzitik,
nem szerepel'
munkarésztértik,mely sem az ajánlratitervekben,Sema költségvetésben

5.9.

A műszaki tervekben eloirányzott anyagok, szerkezetekteljesítéstakadéiyozőhiánya,
vagy a megrendelő vá|toztatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és
és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön
szerkezetek beépítéséről
megállapodásaszükséges.

SzerződésG-45.2007 Pusztaszabolcs.doc

je|zett közművek

5 .1 0 .

Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az
tevékenységéért
vállalt teljeskörű felelősségmellett.

5 . 11 .

A munka minőségénekmeghatározására Vállalkozó ellenőrző vizsgálatokat, illetve
roncsolásmentesgeometriai minősítésivizsgálatokat végez, Megrendelő kérésére
vállalkozó előzetes ármegállapodás alapján akkreditált laboratóriummal egyéb
vizsgálatokatis elvégeztet.

alvállalkozó

6. PENZUGYI FELTETELEK
6.1.

Megrendelő büntetőjogi felelősségetudatában kijelenti, hogy a szerződésesösszeg
fedezeterendelkezésreáll.

6.2.

Vállalkozó a Megrendelő által a|áirt muszaki átadás* átvételijegyzőkönyv alapján
nyújthatjabe végszám|áját,A benyújtottszám|átMegrendelő 30 napon belül köteles
átutalni Vállalkozó 1.2.pontbanszerepelő szám|aszámára.,

6.3.

Megrendelő az elkészült és felmérésinaplóban igazo|t pótmunkákat aZ érintett
munkarésszel,de legkésőbbavégszám|ávalegyütt - az e|őzó pontbanismertetettmódon
- köteles kifizetni.

6.4.

Késedelmes pénzügyi teljesítésesetén Megrendelő a mindenkori jegybanki
megfizetni.
alapkamat kétszeresét
köteles Vállalkozó részére

6.5.

alapján a kivite|ezéstAmennyiben Megrendelő' vagy valamely hatóság rendelkezése
nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon
túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményétsoron kívül
leszámlázni'

6,6

megfelelo összeg kifizetésetartható vissza a
Hibás teljesítéseseténa javításértékének
javítás
értékétFelek a vá||a|kozás díjának alapjául szolgáló árak
számlákból. A
gével közö sen határozzák meg,
segítsé

z.ÁranÁs-ÁrvÉrEr
7. 1 .

útján átadás-átvéte|ieljárást
A kivitelezésbefejezésekorVállalkozó készrejelentés
kezdeményez,melyrol Megrendelót akittizőtt időpont e|őtt 7 munkanappal köteles
értesíteni.Az e|járás során a Megrendelő az átadás-átvételijegyzőkönyv a|áirásáva|
igazo|ja a szerző désben fo gl altaknak megfelel ő telj esítést.

7. 2 .

Megrendelő kötelezettségeaz eljáráson való megjelenés,valamint a jogszabálybanelőírt
szervek és hatóságok megjelenésénekbiztosítása. Ha a Megrendelő ezen
azonna|benffitani.
kötelezettségének
nem tesz eleget,Vállalkozó jogosult végszám|ájéú.

-a
/ .J.

Vállalkozó kötelezettsése az alvállalkozók meshívása és a ielenlétükről való
gondoskodás.

7. 4 .

Az átvéte|tMegrendelő csak olyan hiányosságok eseténÍagadhatjameg, melyek a
létesítmény
rendeltetésszerű
haszná|atát akadá|yozzák'
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8. SZAVATOSSAG
8' 1.

Vállalkozó szavatosságikötelezettségeaz átadás-átvételi
eljárás napjától kezdődik. Ha a
Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a
r észátadásidőpontj ától érvényes.

8'2.

Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozoja á|ta|
v égzettmunka minő ségéért'

8.3.

A Vállalkozo á|ta| kivitelezett teljes szerkezetébenúj létesítményre
Vállalkoző a
12ll988.(XII.27.)Évv-tpv-KM-MÉM-KVM együttesrendeletszerintiszavatosságot,
és2 évj ótállást vállal az á|ta|av égzettmunkarészre.

8.4.

Amennyiben a létesítménynem teljes szerkezetébenúj, Vállalkozót
szavatosságikötelezettségterheli.

8.5.

feltételeazlJT 3-2,10| - 3-2.106.sz.
A Megrendelő szavatosságijogainak érvényesítési
útügyiműszaki előírásokbanfoglalt karbantarÍásifeladatokelvégzése.

8.6.

A Vállalkozó - kivéve a szándékos, Vagy súlyos gondatlansággal okozott
kapcsolatos kártérítési
felelősségétkizárja, mivel a vá||a|kozásidíj
szerződésszegéssel
ezen hátrány ki egyenlíté
sétm agában fo gl alj a.

8.7.

Vállalkozó csak az aszfa|tozási munkák technológiai utasításában leírt időjárási
körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem
megfelelő időjárás esetébenVállalkozó Megrendelő utasításáraa munkát elvégzi,de
garanciális-ésszavatosságikötelezettségez esetbennem terheli.

egy éves

9. JOGVITAK ELDONTESE

9 .r.

kapcsolatbana Felek kozött békésúton
értelmezésével
A jelen szerződésteljesítésével,
nem rendezettvitás ügyekben a felek kikötik a hatáskörtől fiiggően a Pesti Központi
Kerületi Bíróság,vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét.

9. 2 .

a Ptk. rendelkezéseiaz irányadók.
A szerzódésbenitt nem szabályozottkérdésekben

Pusztaszabolcs,
2007.09.28.
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Megrende1ő
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PUSZTASZABOLCS.BAJCSY ZS.E. UTCA
Burkolatfelúj
ítás
ÁnarÁNLAT
Tételek

-l .

Mennyiség

tr

E.ár

Úthossz:954 m
Burkolatszélesség
4'00 m

1. Élvágása kopóréteg
vtg-ban

6,00 fm

780

4 680

2, Burkolatalapcserea pá|yaszerkezet
teljesvtg.ban
zilzoÍtkő,kiékelve(20 cm)

3 7 , 8 0m 3

6 258

236 548

3. l0 cm vtg.zűza|ék
kiegyenlíto
rétegterítése,
tömörítés
4. AB.11 j. hengereltaszfaltrtg.készítése
5 cm vtg.

412,68 m3

5 186

2 140 t69

1 9 6 , 8 0m 3

43 772

8 604 s39

95,40 m3

1 820

173 628

1 9 0 , 8 0m 3

6 639

| 266 740

I 000,00m2

320

320 000

5. Padkanyesés
6. Padka feltöltés,nemesített
padka,az aszfa|t
szintjéig
7 ' Tereprendezés
8. Aknafedlapokszintbeemelése
9. Minősítési
dokumentációelkészítése

13,00db
1,00 db

3s 000
250000

455 000

2s0000

Útepites összesennettó

13451304

+ 20 oÁáfa

2 690 26r
t6 t4t 564

MindösszeSen:
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Pusztasza'boícsN agykiÍzségPal gármestere
P olgá rrnesteri Hivatal
249o Fusztaszaba[cs, Veiencei út2.
Tel./fax: 25/273-fr42,2927 3-ffi6,25/27I s,33
Honlap:u*wv.pusztaszabolcs.hu
e-mai|:polghivata|@pusáaszabolcs.hu

Tárgy:Utépíiési
munkamegrendelés

szám: 2806-23/2006
Ügyintéző:Lóderer

FclrhéczGábor főépítésvezetőúr
STRABAG ZRT
8ÜÜ0 Székesfehérvár
Sz e k f űG v' u. 5 '

TíszteltCím!
munkáját a 2aa7.
Megrendelema Bajcsy-Zs. E. utca aszfaltos burkolatépítési
Ft)
Ft + AFA (br uttó16'141.564,á p r i | i s1 6 -á nk elt á ra já nlatala
a pján,,l3.451.304,.
előírtméretekkel,
az engedé|yben
anyagbólés minŐségben.
bekerülési
koltségért,
Várom szerződéstervezetü
k megkÜldését.

Pusáaszabolcs'2007.október3.
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Czompólstván
polgármester

