
vÁLLALKozÁsr szrnzooÉs

amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István kiráIy út 35.)képviseli Török Gusaáv 
'Andor Polgármester' mint út"g."na"lo, másrészről, xulo-gau Építőipari és

ffilÍii,#,t*"áf::#li::?:"T:Íi-." utca l3.) képiiseli stílteti C,;b;;g; ezető igazgutj, *iot

l. Szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Kalocsa, Szőlők városrész rehabilitáció/DAoP-5'1'1/2F/2009-0B1/ 2' rész:'Kaiocsa, Kdzossogi céIű sport és szabadidős létesítmé-nyek kialakítási munlcíinak és KözterületeL""r'"nirita"iós munkáirrat Juog"esét a szerződéselválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési dokumeni áciő, any"'t", ulri áxoro, ajánlat alapjánren deltetéss zeríj használ atra al kaimas ál l apotú teU es iies vál l alásával .

Vállalkozó a munkát a Közbeszerzési Értesítő K.É.-4989/2010. számú a.ánlati felhívásra tettajánlatával nyerte el.

2. Vállalásiösszeg:
Vállalási ár: 

119.390.ó81,- Ft
25 "Á ÁFn':
x(Jsszesen: 

149.23g.351,_ Ft

azaz: Egyszázneg1venkilencmillió-kettőszázharmlncnyolcezer-háromszázötvenegy 
forint

A Vállalkozó a váIlalkozói dijon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvé-nyesíthet (infl áció, tobbletmunka)'

3. Teljesítési határidők:
3'1' Kivitelezés te.z'$!1en'et.id1po{l A szerződés aláírásátkövetően Megrendelő az építésre alkal-

ff:#i"o""rület& 
átadja VáIlalkozó részére. valrarr<ozo köteles ezen anapon a munkaterületet

3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja:

J átszőtér kialakítási munkái :

SportpáIyák kialakítási munkái :

Játszőház és szociáIis blokk kialakítási munkái:
Pihenőpark kialakítása (Barakk):
J átszótér rehabil itáció (Viola u.) :

Közpark kialakítrása (Rózsa köz):
Zöldfelületek kialakítása :

Felszíni parkoló kialakítása:
Közpark kialakítása közvilágítással (Petőfi S. u.):
Gyalogos átkelő kiépítése, izikai

akadálymentesítésseI :
Gyalogos zóna kialakítása:
Térfi gyelő rendszer kiépítése:
Kö zlt il ágítás ki ép ítés e :

V áll alkoző jogosul t műszaki e I őte lj es íté sre.

4 Megrendelő jogai és kötelezettségei:4'1' Megrendelő 2 pld' kiviteli tervdokumentációt biáosít Vállalkozó részére a szerződéskötést követő15 napon belül. 
..lr*ll\vlv twD4glg 4 

'Zti'4'2 A Megrendelő műszaki ellenőrzés1 biáosít Megbízott lebonyolítój a á1tal a kivite|ezési munkákfolyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizniL*J"', l-rory u munkavégzés aáengedélyekben, a
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kiviteli tervben illefue esotleges módosítások esetén atewezőimódosításoknak rnegfelelően tör-tént-e' Az ellenórzés tényét a műszaki_e] lenőr azepitesi naplóban ,agrír.::Ánaplóbejegyzések tar-talmátt faxon is haladéktalanul közli a iraegrenaetoiei.4'3' Megrendelő csak az érvényes Magyar Szábvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osáá-lyú teljesítést fogad el'

5. Yállalkozó jogai és kötelezettségei:
5' l ' Yállalkoző az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására az ahhoz szúk-séges ismeretek birtokában vállalkózik'
5'2' Vállalkozó a munkakezdést, valamint a felelos műszaki vezetőjének adatajtktjteles bejelenteni aMegrendelő képviselőjének. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterület átadásakormegnyitn i, azt az épités helyszínén hozzáférhető helyen tartani.5'3 A Yállalkozó 3 nappal koiábban telefax útján, értÁíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerüIő,később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek. elfedésének időpon tjáről, hogy azelfedés

iJ'"##:::?j'Tllenőr 
az ellenőrzést elvégezherr"' Á" e.t"sítést kötel'es "u.'ipner;nupíouu *.lIJt-

5'5' Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni azérvényben lévő munkavédelmi és baleset-véde lm i, tíjzrendészeti és környezetvédelm i el őírások betartásáró l.5'6' Vállalkozó az elvégzett 
'nunká.u 

(és- a beépít"n 
"*:*^"-Ya) 

az érvényben lévő jogszabályok (aMagyar Közrársaság.Polgári Törvénykönyvéről oJro úsq. í::',Y,-djny e, a 11/1985 (vI.22.)EVM-IPM' KM, MÉM, BKM és a 12/1988. (XII. 27 sz.; Évu-IPM_Kú_MEM_KVM rendeletszerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a műszaki átad7stól sámított 5 év.5'1 Az építkezéshez az ideiglenes viz 
is'.el-et!o-o' "n"rgia 

vételezését Vállalkozónak a közrnű üze-meltetőkkel.egyeáetnie kell, (almérőt'kell kiépítenie)] a kiépítés és a fogyasztás költsége Vállal-
I:í:'"'n"'i' 

Köáerütet igénybe vétele esetén unnak eng"délyeztetése, táli.eg" Vállalkozót ter-

5'8' Yállalkoző tudomásul veszi, hogy társvállalkozó is dolgozhat a munkaterületen, emiatt többlet-költséget utólag nem érvényesíthá' a társvállalk ozővalköteles együttműködni.5'9' A Vá]lalkozo a műszaki ataaas-a*etekől súmított 5 év időtarűmra vonatko'óan az estelegesenfelmerlilő hibák kijavítrísának biaosítékaként a nettó vállalási összeg 5 %o-ának megfelelőjótelj esítési biáosítékot nyújt.
A biztosíték kétféleképen adható:
- a v égszámla összegéből való v isszatartással'
- vagy a megrendelő nevére szóló feltétel nélküli kizárólagos jóteljesítési bankgaranciával.A bankgarancia vállalása esetén a bankgaranc;a teveitvtegrendelő részére torténő átadásafeltételea végszámla befogadásának'

5'l0' A VáIlalkozó vállalja,hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiaielóírások-nak megfele'o.,.|'?'4'rú anyagokat épít be u 
'unkákut 

I. osztályú minőségben végzi el,vállalásiösszege I. osáályú teljesítésre vonatkozik.
5'l l' A vállalkoző válla\ja építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan,amelyet a szerződéskötéstől számÍtott 15 napon ü-elül másolatbá koteles átaániMegrendelő kép-viselőjének' Ellenkező esetben a Megrenderb3ogo'urt u szerződéstől elállni kártérítési kötelezett-ség nélkül.
5'12' A Vállalkozó felelős min_den olyankár megtérítéséélt melyet a szerződés tárgyáúképezőmunkavégzése során Megrendelőnek' vagy trarmaoik félnek okozott fiiggetlenül attól, hogy a kárt har-madik fél a Megrendelővel s"embJn kívánja e-Jffiit"n;.5'13' A Vállalkozó köteles amegbízotlLeuonyátitot d'M;gr"ndelőt haladéktalanul értesíteni' ameny-nyiben akadályoztava uaná3.l"n .""r"ődé.ben foglali bármely kötelezettségének ütemezés sze-rinti teIjesítésében.
5'14' A Vállalkozó a munkaterület átadásától a miiszaki átadás-átvétel befejez ésélg azegész kivi|elezé-si terület felelós őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.5'15' A Vállalkozó.jogosult a _ nyeft;; ajánlata szerint - aivallalkozókat alkalmazni' Yálialkozó azigénybe vett alvállalkozo munkáj áértilgy felel, mintha a munkát magavégezte volna.5'l6' A vállalkozó a teljesítés időpontjáról ís nappal korábúan készre jelentó levél formában értesítiMegbízott lebonyolítót (mtisiaki ellenőrt), 

"Éi " 
tl'"..|lentés alapján a műszaki átadáS _ átvételieljárás összehívásáról gondoskodik.

5 "1 ] . Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átv étellel teljesít



6. Kapcsolattartás:
6' 1 ' A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőik et a szerződés tárgyátképező munka tekinteté-ben' A képviselő jogosult eUa.ni megbizója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintőösszes ügyben.

Megrendelő, képviselői :

Megrendelő: Kalocsa Város Önkormányzat
Kapcso l attaltó : Loib l Lászlő Alpo l gr{rme ster

Pintér Ferenc Műszaki Osztályvezető
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
Telefon : j 8 / 461 - 1 66 7 g/ 461 _3 62; 7 B/ 461 _202
F ax: 7 8/ 461 -386; 7 8t 462_37 5
E-mail: alpolgarmester@kalocsa.hu; muszak@kalocsa.hu

Megbízott Lebonyolíto: ÉpnggpR rt.
Lebonyolító képvisetői : Györgyi Krároly üg;rvezető igazgatő

Hajós Beáta minőségügyi vezető

Ép íté sz m űs zak i 
"'' "" 

u.,"öíJi}'lly" to'"uni 
e l l en őr

C íme: 6000 Kecsk"*u,, tlixii YlT]l'
Tel:761507-313, 4gl_l g0, 4gl _2g0,416_t7g
Fax:761416-523
E-mai I : epin ber@externet.hu

Vál lalkozó, képviselői :

Cég név:
Cím:
Tel/Fax:
E-mail:
Adósám:
Banksámlaszám:
Felelős műszaki vezető neve:
Jogosultság i gazolásának sáma :

Telefon:
Fax:
E-mail:
Vá-l lalkozó helyszín i képvisel őj e:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Kalo-Bau Kft.
6300 Kalocsa, Sörös Imre utca l3'
78/462-000
kalobau@kalobau.hu
12867293-2-03
50800159-1 1007898
Jenei Attila
FVM - Épületek/B-MMK- 03 _ 5837/2010
78/462-000
78/462-000
kalobau@kalobau.hu
Skultóti Csaba
78/462-000
78/462-000
kalobau@kalobau.hu

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak azépítési naplóba bejegyzést tenni.

7 ' Pénzügyi feltételek:
7 '1' Vál]alkozó a s-ámlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megrendelőnek küldi meg teljesí-tés igazolás végett. Teljesítést követően kiállított 1 db rész-számla és 1 db végszámla kiegyenlítéseátutalással történik a VáIlalkozó Szigetvári Takarékszövetkezet Kalocsi'i Fiókjánál vezetetÍ50800159-11007898 sámú számlájáÁ. A számlakézhlezvételétol sámított 8 napon belül a sajáterő átutalásra kerül' A számlát akézhezvételtől számított 10 napon belül kifizetési kérelemmel aKözreműködő Szervezetnek megküldi. A Közreműködő Szervezet tli."eiesenek késedelmébőleredő kötbért_nem vállaljaÖnkormányzat, mivel ezen kJsedelem nem tőle eredeáethető. j

7 '2' Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat felsámítására jogosult'7'3' A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 500.000,_ Ft, késedelmi t-<ltuert .,urtozik fizetniMegrendelőnek, de maximum a nettó vállalási ó..'"g 10 %-áig
7 '4' Vállalkozó hibájából történő meghiús.ulá9 e99tén ú"'g."na"ro Leghiúsulási kötbért érvényesíthet._ A meghiúsulási kötbér.összege úettó vállalási o'"rJ[io u,-u.
7 '5' A Megrendelő a Vállalkozőiaka kifizetéseket az ART. 3614 $-ában megfogalmazótt kritériumokalapján teljesíti'



7'6' A Megrendelő nyilatkozik ana.vonatkozóan, hogy hgnájárul ahhoz, hogy _ a Kbt. 305. $ (4)bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetéő alkalrnazando ueszeaási megbízá"s tetjesítésecéljából a Yállalkozó beszedési 
.megbízáséÍ a tárgyi projekt Kalocsa Város onkormány zat sajáterő részét. A felhatalmazó nyi|atkozát a szerződésJ. si. mellékletét uepe,ir.

8. Műszaki átadás-áfvétel:
B'1' A Vállalkozó köteles a létesítményt műszaki átadás-átué.telen üzembehelyezésre kész állapotbanátadni Megrendelőnek. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni i"gtj''ouu a műszaki átadás_átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat mellynektartalmaznia keíi z-penany megvalósulásitervet' a beépített anyagok megfelelősé gi igazolááait, minőségi tunn.iwaniat, a megfelelő tartal-mú vizsgálati eredményeket 2-2 példánybán, kivibíezői nyiíatkozatokut',' u garanciajegyeket ésüzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőköny";i*. egyéb szükséges bi-zonylatokat I -l példányban'

(A megfelelőségi igazolásokat és.minőségi tanúsítványokat vállalkozó azérintett anyagok beépí-tése előtt bemutatja a műszaki ellenőr r{szére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni ésengedélyeztetni.)
8'2' A megbízott lebonyolító köteles az elvégzettmunkát a vállalkozó értesítésében megielölt időpont-rakitűzott ánadás'ittvételi eljrírás során megvizsgáIni. A.vi'zsgálatulu|.;,in r"lr"dezetthiányokat,hibákat hibajegyzékben rögzíteni. 

{rye1nviben Jkijavítasáhoi sziir.seiás Ánkálatok akadályoz-zák a rendeltetésszerií használatot' Megbíző az átaáás-áwételt megtagidh;tj". Ez esetben Vállal-kozó köteles új átadás-átvételi időponto:t megjelölni.8'3' Tekintettel a 8'2' pontban foglaltalkra, a Mefrend elő általkitűzött megfelelő póthatáridőre Vállal-kozó köteles saját költségére a hibákat és hIányossagout kijavítani, illetve megszüntetni. A Vál-lalkozó késedelem nélkül értesíti a M_egbízott Leboriyolítót ámikor a hlanyo.ragok, hibák kijaví-tásra kerültek' Ha a Yá1lalkozó a Megrendelő áltaí kitűzött megfelelő póthataridőre a javítástírásbeli felszólítás ellenére nem végzi él, u M"g."ndelő aa a vínalkozá t ot.ege.. végezteti ajóteljesítési biztosíték terhére. A Megrendelő jog-osult a javítás során felmerüIt költségeket a vég-számla összegéből levonni és a javítáii munkrálaákat mással elvégeaetni._- 
'

8'4' Ha a Megrendelő egyes munkárészeket a teljesítési hatíridő előtt áwesz (előzetes átadás), ezektekintetében a kárveszély az áwételidőpontjáiól a Megrende lőre szall át.8'5' Határidőben teljesít avállalkozó,ha az-átaáás-áwétel"a szerződésben előírt határidőn belül, illető-leg hatámapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át'8'6' Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás ollan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek máshibákkal, hiányokkal összefiiggésben, illewe a kijavitasukkal, pótlásukkal járó munkák folytánsem akadáIy ozzÍ*' a rendeltetéss zeru hasnlálatot.
8'7 ' Az átadás-átvételi eljárástól sámított egy éven belül a 

1ynkrát újból meg kell vizsgálni (garanciá_lis bejárás)' A Megbízott lebonyolító tesziti elő azutó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra azérintetteket.

9. Irányadójog,jogviták:
9'1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a vonatkozójogszabályok rendelkezé-sei az irányadók.
9'2 Szerződő felek tudomássa| bírnak arról, hogy a Ptk 8l. $ (3) bekezdése szerint nem minősül iiz-

:::Jit"áT:;x #.uou, 
melynek megismeré-set vagy nyituanó.ra g,un 

^tu|itküIön 
törvény kö;-

9'3' A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseketelőször megkísérlik közvetlen tárgyalások útjái rendezrri.
Az egyeztetés'eredményelenségó esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelőszékhelye szerinti bíróság kizáró1agos illetékességét kötik ki úerzodo'felek. 

]

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőtj óváh agyól a g aláirták.

i,:::: '^*udés 
7 péIdányban jött_létre' melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 3 pld Váltalkozót

Kalocsa,20 Kalocsa, 0. május l0.


