
vÁr,r-lI xozÁsr szunzoops

amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.)

|éo.::"]i Török. Gusááv Andor Polgármester' mint Megrendelő, másrészről: Kalocsai Köziniézmény
Epítő Konzorcium (6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13.) cégjegyzékszám: 03-09_109930, adószám:
12867293'2_03, képviseli Skultéti Csaba, mint Vállalkozó,kozóttaz alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgyaz
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Kalocsa bölcsőde rekonstrukciós _
DAOP-2009'4.|.3.IB.'munkáinak elvégzését a szerződés elválasáhatatlan részét képező aján-
latkérési dokumentáció, a nyeries vállalkozói ajáttlat alapján rendeltetésszeríihasznáiatra alkal-
mas állapotú telj esítés vállalásával.

Vállalkozó a munkát aKözbeszerzési Értesítő K.É.-16169l201O. számú ajánlati felhívásra tett
ajánlatával nyerte el.

2. Vállalási összeg:
Vállalási ar: 69.790.324,-Ft

97.237.905,_Ft

azaz: nyolcvaúétmillió-kettőszázharminchétezer-kilencszázőt forint, amelyből bruttó
86-237 .905,'Ft a befejezés idejére prognosztiz ált átalányar és bruttó 1 .000.000,- Ft.
A Vállalkozó a vállalkozói díjon felril a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvé-
nyesíthet (infláció, többletmunka).
A Megrendelő jogosult pótrnunkák megrendelésére. A Megrendelő l<tzárólag az általa előzetesen
írásban megrendelt pótmunkákat téríti meg. Elszámolása tételes felmérés ílapján, a Vállalkozó
nyertes ajádata szerinti egységarakon, - az ajárúatban nem szereplő tételek esetén szerződő felek
által előzetesen leegyeáetett egységárakon - történik a tartalékklret terhére, annak mértékéig. A
tartalékkeret fel nem használt részére ajánlattevő nem tarthat igényt.

3. Teljesítési határidők:
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződés atátrását követően Megrendelő az építésre alkal-

mas munkateniletet átadja Vállalkozó részére. Vállalkozó köteles 
"r"i u napon a munkaterületet

átvenni. 2010. augusztus 10.
Telj esítési helye: Kalocsa, Znnyt Miklós utca 17 . Hrsz. 7 43 4 / 4.

3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. szeptember 21.
Y állalkozó jo go sult műszaki előt elj esítésre.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4.1 A Megrerrdelő miíszaki ellenőrzést biztosít Megbízott lebonyolítój a álta| a kivite1ezési munkák fo-

lyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés az engedélyekben' a
kiviteli tervben illetve esetleges módosítások esetén atervezóimódosítrásoknak migfelelően tör-
tént-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az épitésinaplóban rőgziti. A naplóbejegyzések tar-
talmát faxon is haladéktalanul közli a Megrendelővel.

4.2. Megrendelő cyk a7 érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelel ő I. osztá-
lyu teljesítést fogad el.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
5.1. Vállalkozó az építésihelyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka

séges ismeretek birtokában vállalkozik.
5.2. Yállalkoző a munkakezdést, valamint a felelős műszaki vezetőjének

Megrendelő képviselőjének. A Vállalkozó köteles az építési naplót
megnyitni, art az epités helyszínén hozzáférbető helyen tartani.

folytatásara az al:f.toz szíjk-

adatait köteles bejelenteni a
a munkaterület átadásakor



5'3 A Vállalkozó 3 nappal korábban telefax útjá!, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő,
később kibontá's né'lktil nem vizsgálható múnkarészek elfedésének időpontjrárol, hogy az elfedés
előtt műszaki ellenőr az el\enőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles Lz ipitésir'uptouu mellék-
letként csatolni.

5'5. Vállalkozó köteles a kivitelezés sorián gondoskodni az érvényben1évő munkavédelmi és baleset-
védelmi, tűzrendészeti és kömyezetvédelmi előírások betartásáról.

5'6' Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvénybe'n lévő jogszabályok (a

Y:gl5öT::Y9-l:'g::-Jö1énrkönyvéről szóló l9s9. évi IV töáény és u ítÁgss rfi.zi..>EVM_IPM, KM' MEM, BKM és a I2l1988. (XII. 27 sz.) Évla-pu-rú-upvr-KvM rendelet
szerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a miíszaki átadrástól számított 6 év.5.7 Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését Vállalkozónak aközmÍi ize-
meltetőkkel egyeáetnie kell, (almérőt kell kiépítenie), a kiépítés és a fogyasáás költsége Vá11a1-
kozót terheli. Köáertilet igénybe vétele esetén annak engedélyeaetése, föltsége Vállalko zót ter-
heli.

5'8' Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tarsvállalkozó is dolgozhat a munkaterü1eten, emiatt többlet_
költséget utólag nem érvényesíthét, a trírsvállalkozóval kóteles együttműködni.5'9' A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételtől számított 5 év időtartarrna vonatkozóan az estelegesen
felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként a nettó vállalási összeg i yo-anau meg|elelőjóteljesítési biáosítékot nyújt.
A biztosíték kétféleképen adható:
- a végszámla összegéből való visszatartással,
- vagy a megrendelő nevére szóló feltétel nélkÍili kizárólagos jóteljesítési bankgaranciával'
A bankgarancia vállalása esetén a bankgarancia levél vtegrenaeto részére történő átadása feltétele
a v égszátn7a b efo gadásának.

5'10' A VállaLkoző vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírások-
nak megfelelő, I. osáályú anyagokat épít be a munkákat Í. osaályu minosegben végzi e|,vállalási
összege I. osáályú teljesítésre vonatkozik.

5'1l' A vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan,
amelyet a szerződéskötéstől számított 15 napon belül másolatban ktiteles átadni Megrendelő kep-
viselőjének. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elálLri kártérítési köte1ezett-
ség nélhil.

5'l2' A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyátképező rnunka
végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott fiiggetlenül attái hogy a kárt har-
madik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni

5'l3. A Vállalkozó köteles amegbizott Lebonyolítót és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ameny_
nyiben akadályoúatva van a jelen szerződésben foglalt brármely kötelezettségének ütemezés sze-
rinti teljesítésében.

5'14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a múszaki átadás-átvétel befejezés éig azegész kivitelezé-
si terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni

5'15' A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozőkat alkalmazru. Yállalkozó az
igénybe vett alvállalkozó munkáj áértugy felel, mintha a munkát magavégezte volna.5'16' A vállalkozó a teljesítés időpondaról 15 nappal korábban készre.iJtento'levél formrában értesíti
Megbízott lebonyolítót (múszaki ellenőrt), aki a készre jelentés alapjan a műszaki átadás- átvételi
eljárrás összehívásaról gondoskodik.

5.17. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás:
6' 1' A szerződő feleknek ki kell jelölniük kepviselőiket a szeruőd,és tárgyát képező munka tekinteté-

ben. A képviselő jogosult eljrírni megbízőja nevében a szerződés |ilgyát'ke,pezi5 munkát érintő
összes ügyben.
Megrendelő, képviselői:
Megrendelő:
Kapcsolattartó:

Cím:
Telefon:
Fax:

Kalocsa Varos Önkorrruányzat
Loibl László Alpolgármester
Píntér Ferenc Miíszaki osztályvezető
6300 Kalocsa' Szent István kir. út 35.
7 81 461 -1 66; 7 81 461 -362; 7 B / 461 -202
7 8 / 461 -386 : 7 8 / 462-37 5



E-mail:

Megbízott Lebonyolító:
Lebonyolító képviselői:

Építész műszaki ellenőr:

Címe:
Tel:
Fax:
E-mail:

Vállalkozó, képviselői:
Cég név:
Cím:
Tel/Fax:
E-mail:
Adószám:
Bankszámlaszám:

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Telefon:
Fax:
E-mail:

alpol garmester@kalocsa.hu
{nuszak@kalocsa.hu
EPINBER Kft.
Györgyi Karoly üg1ruezető igazgató
Hajós Beáta minőségügyi vezetó
Huszar Mihály műszaki ellenőr
Györgyi Károly
Huszár Mihály
ó000 Kecskemét, Csányi J.loÍ. 12.
7 6t507 -3t3, 4g I -l 80, 48 I _290, 416_17 g

76/416-523
epinber@externet.hu

Kalocsai Kózintézmény Építő Konzorcium
6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13.
78/462-000
kalobau@kalobau.hu
12867293-2-03
50800159-1 1007898

skultéti Csaba
78/462-000
78t462-000
kalobau@kalobau.hu

Felelős mÍíszaki vezető neve: HalászLászló
Jogosultság igazolásának száma: FMV-Ép/A/TVíM W 03 -60 l 6 l 20 I 1Telefon: 781462-000
Fax: 78/462-000
E-mail: kalobau@kalobau.hu

Szenődő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Pénntgyi feltételek:
7 .1. Vállalkozó a szám7á+ a Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megrendelőnek ktildi meg teljesí-

tés igazolás végett. Teljesítést követően kiállított 1 db részszámla (5_0%-os készültséget kóvetően)
és végszámla kiegyenlítése átutalással történik a Vállalkozó Szigetvári Takaréksziivetkezetnél
v ezetett 50800 1 59- 1 1 007898 sz' száttúáj ár a.

7.2.
7.3.

A projekt szállítói flnanszírozású, ennek Íigyelembevételével kerülnek kifizetésre a vállakoző ál-
tal benyujtott számták. A kivitelezői szám]a benyújtását követően az Önkormányzat 8 napon be-
lül a saját eú részét.áttutalja, majd 10 napon belül a szám7átmellékleteivet tovattit;a uKörr"-
miíködő Szervezet felé.
Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti kamat fe|számitásárajogosult.
A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 500.000,- Ft, késedelmi ttituert hrtozik fizetnl'
Megrendelőnek, de maximum a nettó vállalási összeg 10 %-áig
Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelőteghiúsulási kötbért érvényesíthet.
A meghiúsulási ktitbér összege anettő vállalási összeg lO oÁ-a.

A Megrendelő a Vállalkozőnaka kifizetéseket az ART' 36iA $-ában megfogalmazott kritériumok
a(apJánteljesítí'
Az AFA tv. Í42. $ értelmébentárgyi munka építési engedély köteles és a fordított adőzásahatá-
Iya alá tartozik. A kivitelező a fordított adőzás hatálya átatirtozo epítmények számlájénés a tel-
jesítési igazolásokon felttinteti azt,hogy szárnLábanfoglalt munka roraitott áao zásbatályaalá esik
és az ÁFA-t a megrendelő fizeti meg- 

^, 
a|apszerződés fizetési szakaszolásokra vonatko ző sza-

kasz- és végszámlánkénti összege a megbontástól fiiggetlenül változatlan.
A Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy Ítozzájárul allhoz, hogy _ a Kbt. 305. $ (4)
bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedjsi megbízás teljesítése
céljáből a Vállalkozó beszedési megbízást nyújthasson be a tárgyi projekt Kaloc"sa va'o'-óoto'_
mányzat 1O%_os saját erő részére. A felhatalmaző nyilatkozat iizerzi5dés 1. sz. mellékletét képe_zi' ,r/

,,/,/il
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7.5.

7.4.

7.6.

7.7



8. Műszaki átadás_átvétel:
8.l ' A Vállalkozó köteles a léteóítményt műszaki átadás-átvételen üzembehelyezésre késá állapotban

átadni Megrendelőnek' Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésobb a műszaki átadás-
átvétell elj áráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmazni a tan z példány megvalósulási
tervet, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő tartal-
mú vizsgálati' eredményeket 2-2 példányban, kiütelezői nyilatkozatokat, a garanuajegyeket és
üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit'és egyéb sákúges bi-
zonylatokat 1 -1 példányban.
(A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat vállalkoző az énntett anyagok beépí-
tése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kef rágzíteni'és
engedélyeztetni.)

8'2" A megbízott lebonyolító köteles az elvégzettmunkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpont-
ra kttÍizótt átadás-átvet'eli eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedeát hianyokat,
hibríkat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításáhoi sztikségós munkálatok akadá1yoz-
zák a rendeltetésszení használatot, Megbízó az átadás-étvételt megtagáo}'utju. Ez esetben Vál1al-
kozó köteles új átadás_átvételi időpontot megjelölni.

8.3' Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Megrendelő által kitiízött megfelelő póthatáridőre Vállal-
kozó köteles saját költségére a hibákat és hiiányosságokat kijavítani, i'íletve Áegszüntetni. A Vál-
lalkozó késedelem nélkiil értesíti a Megbízott Lebonyolítót ámikor a hiányosságo( hibák kijaví-
tásra keniltek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kittízött megfelelő pott'uta'iao'e a iaútástírásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a villalkozo koltrege." végéaeti ajóteljesítési biaosíték terhére. A Megrendelő jogosult a javítás sorián felmertilt rcItsegetá a vég-
számla összegéből levonni és a javítási munkálatokat mással elvégeztetni.

8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előit átvesz (előzetes átadás), ezek
tekintetében a kárveszély az átvétel időpondától a Megrende1őre száll át.8'5. Határidőben teljesít a vállalkozó,ha az átadás-átvételá szerződésben előírt határidőn beltil, illető_
leg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.8'6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgá|tatás olyan jelentéktelá hibái, hiányai miatt, amelyek más
hibákkal' hiányokkal összefiiggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásu*á 3aro munkálr follrín
sem akadályo zzák a rendeltetéss zeríi hasnÁlatot.

8.7 ' Az átadás'átvételi eljarástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciá_
lis bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő azutó-felülviz'gauti elj7rást és hívja 

^Jg 
*u u,

érintetteket.

9. kányadó jog, jogviták:
9.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a vonatkozójogszabályok rendelkezé-

sei az irányadók.
9 '2 Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk 81. $ (3) bekezdése szerint nem minősü1 üz-

leti titoknak az az adat melynek megismerés e't vagy nyilvánossá gra bozatalát kÍilön törvény köz-
érdekből elrendeli.

9.3- A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült útás kérdéseket
először megkísérlik közvetlen targyalások útján rendeari.
Az egyeiletés.eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelő
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki úerződő}elek.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j őv áhagy ólag aláirták.
Jelen szerződés 7 példanyban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 3 pld Vállalkozót
illet.

Kalocsa, 20i0. augusztus 10.
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Kalocsa, 2010. augusztus 10.



pÉNzÜcyr Ürnvrrnnv

Ajanlatunk elfogadása esetén, az a\ábbirészletezettség szerinti pétuttgyiütemtervet kívánjuk alkalmazni:

1. 1. számú részszámla benyujtása a munkálatok 50%-os készültségi fokánál, a szárr]aösszege a Válla-
lási összeg 50Yo-a.

z- Végszámla benyujtása a munkálatok l00%-os készültségi fokánál, sikeres műszaki átadás esetén a
szám]a összege a Vállalási összeg 50%-a.

Kelt: Kalocsa,2010. augusztus 10.

Ép1t{li és .B,zai ít* Kft
630Ő K, *sa, $ilr

S$8C{.r1,
krr* lr. 13.
i''iio78s8BánF

.4 : 1? -?;O3

Skultéti Csaba
ügyvezető igazgató


