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l.

Aszerződés társva

Az Idősek otthona Baross u., Béla utcai telephelyén a PVC padlóburkolat
kivitelezési munkáinak elvégzése.

A

feiadat magában foglalja a jelen szerződés mellékletében (tételes ko
részletesen szabíiyozott munkák elvégzéséta felsorolt helyiségekben,
szerződésben foglalt feltételek szerint.

A Vállalkozó jelen szerződés aláirásiwal

a teljes köni munkának
mellékletétképező teteles kÖltség"-etésbenrÖgzítettek szerinti
külonos figyelemmel a Megrendelő működésére'

2.

A teljesítéshelye:
Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona telephelye
1044 Budapest Béla u. 18.

)

jelen

esa
llalja,

:

Határidők:
Kezdési határidő ZaM.június 25
Befejezési határidő. 2014.július 16'
Vállalkozó előteij esítésrej ogosult'

3.

Vállalási díj:

A vállalási díj értéke5.857

I23,-Ft+27 oÁ Ma. 1.58l.423-Ft ,összesen 7.438. 46,-Ft
azaz hétmillió-négyszazharmincnyolce zerötszáznegyvenhat forint
vállalási ár
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A vátlalásí d4 tarta\mazza:
A teljes megvalósítás kÖltségét

A

megvalósításhoz szükséges valamennyi koltséget és pótlékot" mint: adó.
lleték,
fblvonulási-, építési-,környezet megóvási-, és helyreáilítási-, őrzési-, va
nes
balesetvédelmi-, stb. koltsógeit.
Az érintett terület (beleértve rninden vezetéket és berendezést) vonatkozá an az
esetleg keletkező károk, a káresemény bekovetkezése elótti színvonalon
rténó
helyreállítási koltségeit.
Garanciáiis koltségeket.
A munkák műszaki átadás-átvételéhez és az eljártts sikeres lefolytatásához szt
mérések,vizsgálatok, végrehajtásának, dokumentumok beszerzésénekköltségét
A Vállalkozó fenti áron felül semmilyen tÖbbletkoltséget nem érvényesíthet
AZ esetleges pótmunkák kalkulációjának alapját az ajánlat rószeként
árképzési adatok képezik.

5'

Számlázás-fizetés
Vállalkozó a Megrendelő által hiba és hiánymentesen átvett munkáról készult
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján számlát jogosult benyújtani. Megren
vállalkozási díjat a Vállalkozó oTP Bank 1170800l-20zzsglt számu-szá'
történó banki átutalással egyenlíti ki' a Vállalkozó jelen szerződésben meghat
módon kiállított és a megrendelő ő.\tal előzetesen ellenórzÓtt szttm!ára,7a1a
teljesitést igazolő okmány kézhezvételétőlszámitott 15 banki napon belüi.

6.

laadás-átvétel

A

vállalkozó koteles a szerződott műszaki tartalmú munkát az ajá
meghatározott, a rendeltetésszení használatot biztosító tartalommal
minőségben, a válialt befejezési határidőre teljesíteni. A munka megvalósulá
átadás-ewételi eljárást megelőzó 2 nappal korábban a Vállalkoző készre
megjelölve az átaőás-átvételi eljárás pontos idejét. A Vállalkozo az átad
elj árás megkezdésének feltételekénta Megrendeló rendelkezésére bocsátja:
- kivitelezői nyilatkozatot
- beépítettanyagok műbizonylatait stb.
A kivitelezés jelentóktelen hibája, vagy hiányossága miatt nem tagadható meg annak
átvétele, ha a teljesítményhasználatának egyébkéntnincs akadálya. Az
vétel

megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tvz ki' és ha e határi
1S
eredménytelen az átvétel, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teijesítésből
jogait. Az íttvételmegtagadása esetén a Megrendelő a hibákat és hiányokat
es
megállapítani és ezeket, valamint értékÍiketjegyzőkÖnyvben feltuntetni. Haa
Vállalkozó a hibákat a megjelolt póthatáridőn belül kijavítja, és az adott mu
a
Megrendelő átveszi, a megrendelő fizetési kötelezettsége _ a kötbér érvényesíté
ehhez az időponth oz igazodik.

7.

Kötbérfeltételek
Ha a Vállalkozó a vállalkozás teljesítésévelteljes befejezési határidőbÓz vi
késedelembe esik, koteles a késedelem minden napjára kotbér megfizet
módon, hogy a Megrendelő csak a kÖtbér mértékévelcsökkentett számlát
A késedelmi kotbér mértéke a nettó vállalási ár 3 ezre\éke/nap, maximum
vállalási összeg 10 %o-a.
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A szerződő felek képviselete
A Vállalkozó képviseiete:
A válialkozőt szerződésjogi kérdésekbenés helyszínen képviseli:

Név: Nagy József ügyvezető igazgato
Cím: i083 Budapest lllés u' 4'
Telefon: 06-3 0_50ó-77 -49

A Megrendelő képviselete:
A Megrend előt szer zódésj o gi kérdésekbenképvi sel i
Név : Juhás z Lászlőné intézményvezetó

:

Cim: Fővárosi Önkormány zat Idősek otthona
tr047.Budapest Baross u. i00.
Telefon: 3 694-685
Fax: 3 600-600

Helyszíni képviseletet ellátja:
Név: F{ESTA Kft. Stark Jenő műszaki ellenor
Cím' 1038. Budapest Eszaku. 36.
Tel: 06-30-343-45-46
Név: Radvánszki József műszaki csoporfuezetó
Cím: Fővárosi Önkorm Ínyzat Idősek otthona
1047 Budapest Baross u" 100.
Telefon: 06-20-488-83-69

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő j
nyilatkozatok megtételérecsak a szerzódő felek arra meghatalmazott
jogosultak.

9.

Garancia és felelősség
A Vállalkaző a munkára a törvény szerinti l év jótállási és 6 év sza
kötelezettséget vállal, a beépített anyagokra a eytlrtó á\tal megadott jótál
szavatossági időpontok mérvadók.
A Vállalkozó kÖteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyarnatosan el
az esetlegesen megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntet
intézkedéseket az építésinaplóban rögzíteni' Az épttésinaplót a munka hel
kell tartani és azt naprakész állapotban folyamatosan vezetni. A.
képviselőjének az építésinaplóba korlátlan betekintése van. A bejeg
Megrendelő megbízottja, és a kivitelező jogosult. Amennyiben a munkák során
hiányosságok derulnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésére,vagy
értélaianyagok beépítésérevezethetők vissza' akkor ezeket a Vállalkozó fe
azonnal, térítésmentesenés teljes egészébenköteles megszüntetni. Amenn
Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak a
joga van a munkát aYéi|alkozó költségére elvégeztetni, és az ebből származő
túllépésmiatti késedelmi napidíjat a Vállalkozótól levonni jelen
pontjai szerint.

l0. Egyé! feltételek
Jelen szerzadés aláírásával a Megrendelő kotelezettséget válla| arra, hogy a
kezdeti időpontjáig a munkaterületet felszabadítja, a munkavégzés alatt fol
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munkateniletet biztosít, a munkába vett helyiségekbe illetéktelenek
b iutását
megakadályozza' a Vállalkozóval együttműködve.
"A munkatenilet Íttvéte\étkövetően a munka-, baleset-, tíiz-, és vagyon
szabályok betartásáért a. Vállalkozó a felelős, fokozottan tekintettei

mozgá sukb an korl á-tozott lakókra.

A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Megrendeló a koltségekre
nem bixosít Vállalkozó kÖltségeit a vállalkozói díjbán' a teljes teljesitest
érvényesítia Megrendelővei szemben.

A Vállalkozó köteles elvégezni azokat az elfogadottqánlatában és a helyszíni mlén
előre nem látható és előzetesen kellő koniltekintéssól sem felderíthet6 mun kat is,

amelyek nélkül a rnunka szakszenien és teljes koníen nem készíthető el. Ilyen unkák
esetleges felmeniléséről a Vállalkozó a felmerülés időpontjában haladéktalanul
es
írásban értesítenia Megrendelőt. Esetleges pótmunkái csak a Megrendelő rencj
el
a rnűszaki ellenőr indoklása alapján, melyről az építésinaplóban közös boj
tesznek' Az alkalmazott építésimódszereket úgy kell megválasztani, hogy
ne
veszélyeáessék más építményekbiztonságát, ne oklzzu''"k ká.t a kórnyJiet
n. Az
ebből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartoz\k'
-

Vállalkozó a bontás során leszerelt tárgyakat iLtadás-áNétell jegyzékkel meg
részére.A Vállalkozó koteies fokozott figyelmet fordítani az-intézménybZ folyó
szociális eliátó munkára, (étel- anyag és mentőszállítás) az idős lakók és a sze:
yzet
testi épségére,valamint a balesetmentes munkafeltételek biztosítására' Meg
elő
részéről a munkavégzés nem megengedett 17,000 óra és 7,0O őrakozott

A Vállalkozó a

munkavégzéssel összefiiggő zaj, rezgés,
Pof, stb. szennye
vonatkozó előírásokat betartja. A Vállalkozó kÓteles a-munkaterületről és áz degen
teniletről az áltaIa okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani. Amenn.
a
kÖtelezettségét felszólítás eilenére sem teljesíti' azt a megrendelő, a Vái
koltségéreelvégeáeti
A Vállalkozó tevékenységévelÖsszefiiggő, illetve a szerződés i
alatt
keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nern vállal és nyujt kulon téfítést
A Vállalkozó kötelezeuséget vállal arra, hogy a megvalósítás kÖzbeni esetle
viták
(műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a munka megvalósítását, nem
alapot a befej ezés i batíridő módosítására.
Ezeket a felek munka közben, vagy az átadás után megegyezéssel, vagy jo úton
rendezik.
Csak a Megrendelő által, a tételes koltségvetésben elfogadott anyag, iiletve
építhetőbe" A jóváhagyott koltségvetéstől eltérő műszaki megoldást u váttutk,
a Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat' A munkahelyi
felvonulási létesítményekkiépítésea Vállalkozó feladatát képezik.

Jelen

szerződÖtt felek kozös akaratából csak írásban módosítható'
Szerződésben nem rogzített kérdósekben a Ptk. Szabályait kell alkalmazni.
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W

jelen

A jelen szerződést amely a (négy) szó szerint megegyező
eredeti pél,dányban
szerződő felek elolvasták, megértették és mint -atáatuttat
mindenben
j óváhagvól ag aIáirtÍtk

Jelen szerződés kotelező tartozékai: Elfogadott áraján|at (tételes
köl
helyiséglista.

Budapest, 2014 jűnius 24.
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