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Mely

létrej ött egyrészről a
Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona
1047 Budapest Baross u. 100.
Adószám: 15490524-2-4l
Bankszámlaszám: oTP RT BÖF 11784009-15 490524
Kép vi s e l et éb en elj áró : I uhás z L ász|ő né intézményv ezető
mint Megrendelő, továbbiakban: Megrendelő

Másrészről a
PROFIL Épitőipari, Fővállalkozői és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1083 Budapest Illés u.4.
Adószám: T044|398-2-42
Bankszámlaszám: 1 1 70800 1 -2033597 I
Tevékenységi kor: 4020 épitőipar
CégJegyzék száma: 0 1 -09- 1 603 8 8
Képviseletébeneljáró: Nagy József ügyvezető igazgatő
az alábbi feltételek szerint.
mint Vállalkoző, továbbiakban: VállalkozőkÓzÓtt,

1.

Aszerződéstárgya:

Az Idősek otthona Baross u. 100' Béla u. 18. sz. alatti telephelyén a homlokzatok
ktilső hőszigetelési

és járulékos

kivitelezési munkáinak elvégzése.

A

feladat magában foglalja a jelen szerződés mellékletében (tételes koltségvetés)
részletesen szabályozott munkák elvégzéséta jelen szerződésben foglalt feltételek
szerint.

A Vállalkozo jelen szerződés aláirásával

a teljes kÖrű munkának a szerződésben és a

mellékletétképező tételes költségvetésben rogzítettek szerinti teljesítésétvállalJa,
krilonos figyelemmel a Megrendelő működésére.
2.

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

J.

Határidők:
Kezdési határidő'. 2014. december 29.
Befejezési határidő: 2015. március 25.
Vállalkozó előtelj esítésrejogosult.

4.

Vállalási díj:
A vállalási díj értéke5.469.9I4,-Ft+27 oÁ Ma I.476.876-Ft ,összesen 6.946.790,-Ft
azaz hatmilliókilencszáznegyvenhatezer-hétszánkilencven forint egyösszegű vállalási
ár.

A vállalási dij tartalmazza'.
A teljes megvalósítás költségét.

t'1

A megvalósításhoz szükséges valamennyi koltséget és pótlékot, mint: adó, illeték,
felvonulási-, építési-,környezet megóvási-, és helyreállítási-, őrzési-, vagyon és
balesetvédelmi-, stb' költségeit.
Az érintett tertilet (beleértve minden vezetéket és berendezést) vonatkozásában az
esetleg keletkező károk, a káresemény bekövetkezése előtti színvonalon torténő
hely r eállitás i kö lt s égeit.
Garanciális koltségeket.
A munkák műszaki íLtadtLs-éLtvételéhezés az eljárás sikeres lefolytatásához szükséges
mérések,vizsgálatok, végrebajtásának, dokumentumok beszerzésének költségét.
A Vállalkoző fenti áron felül semmilyen többletkoltséget nem érvényesíthet.
Az esetleges pótmunkák kalkulációjának alapját az aján|at részekéntmegadott
ítrképzési adatok kép ezik.
5.

Számlázáx-ftzetés

Vállalkozó a Megrendelő á|ta| átvett bádogos szakipari munkákról készült

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapjánrészszámlát jogosult benyújtani. _
Vállalkozó a bádogos szakipari munkákon túli, Megrendelő által hiba és
hiánymentesen átvett munkákról készült múszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
alapj án v égszámlát

jo

go sult benyúj tani.

Megrendelő a számlák ellenértékéta Vállalkoző oTP Bank l1708001-2033597l
számű számlá|átra történő banki átutalással egyenlíti ki' a Vállalkoző jelen
szerződésben meghatározott módon kiállított és a megrendelő által előzetesen
ellenőrzÓtt számlája, valamint a teljesítéstigazolő okmány kézhezvételétől
számitott 10 banki napon belül.
6.

Átadás_átvétel

A

a

szerződÓtt műszaki tartalmu munkát az ajánlatában
meghatározott, a rendeltetésszení használatot biaosító tartalommal és I.o.
minőségben' a vállalt befejezési határidőre teljesíteni. A munka megvalósulésát, az
áLtadás-átvételi eljárást megelőző 2 nappa| korábban a Vállalkoző készre jelenti,
megjelölve az átadás-átvételi eljárás pontos idejét. A Vállalkozo az átadás-átvételi
elj árás megkezdésének feltételeként a Megrendelő rendelk ezésére b o csátj a
- kivitelezői nyilatkozatot
- beépíteu anyagok műbizonylatait stb.

vállalkoző koteles

:

A kivitelezés jelentéktelen hibája, vagy hiányossága miatt nem tagadhatő meg annak
átvétele, ha a teljesítmény használatának egyébkéntnincs akadáLya. Az átvétel
megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tuz ki, és ha e határidőre is

eredménytelen az átvétel, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből származő
jogait. Az tttvéte| meg1agadása esetén a Megrendelő a hibákat és hiányokat köteles
megállapítani és ezeket, valamint értékriketjegyzőkönyvben felttintetni. Ha a
Vállalkozó a hibákat a megjelolt póthatáridőn belül kijavitja, és az adott munkarészt a
_
Megrendelő átveszi, a megrendelő fizetési kötelezettsége _ a kotbér érvényesítésével
ehhez az időp onth oz igazo dik.
7.

Kötbérfeltételek

Ha aYá|lalkozó a vállalkozás teljesítésévelteljes befejezési határidőhoz viszonyitva
késedelembe esik, köteles a késedelem minden napjára kotbér megfizetésére oly

módon, hogy a Megrendelő csak a kötbér mértékévelcsökkentett számlát fogadja be.
A késedelmi kotbér mértékea nettó vállalási ár 3 ezreléke/nap, maximum a nettó
vállaiási összeg IO %o-a.
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8.

A szerződő felek képviselete
A Vállalkozó képviselete:
A vállalkozőt szerződésjogi kérdésekben és helyszínen képviseli:

Név: Nagy József ügyvezető igazgatő
Cím: 1083 Budapest Illés u. 4.
Telefon: 06-3 0-506-7 7 -49

A Megrendelő képviselete:
A Megrend előt szer ződé sj ogi kérdésekb
Név : Juhás z Lászloné irtt ézményvezető

en képvi sel

i

:

Cím : Fővárosi Önkorm ányzat Idősek otthona
1047 Budapest Baross u. 100.
Telefon: 231-0180
Fax. 231-01801126

Helyszíni képvi seletét ellátj a
Név: Radvánszki József műszaki csoportvezetó
Cím: Fővárosi Önkorm Ínyzat Idősek otthona
1047 Budapest Baross u. 100.
Telefon: 06-20-488-83-69
:

Név: Stark Jenő műszaki ellenőr
Cím: FIESTA Mérnökiroda Kft.
1038 Budapest, Észak u. 36.
Telefon: 06-301343 -4546

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő jogérvényes
nyilatkozatok megtételérecsak a szerződő felek arra meghatalmazott képviselői
jogosultak.
9.

Garancia és felelősség
A Vállalkozó a munkára a torvény szerinti 3ó hónap jótallási és 6 év szavatossági
kötelezettséget válla| a beépítettanyagol<ra a gyárto álta| megadott jótállási és
szavatossági időpontok mérvadók.
A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni,
az esetlegesen megállapított hiányosságokat haladéktalanul mqgszüntetni, az
intézkedéseketaz építésinaplóban rÓgziteni. Az építésinaplót a munka helyszínén
kell tartani és azt naprakész állapotban folyamatosan vezetni. A megrendelő
képviselőjének az építésinaplóba korlátlan betekintése Van. A bejegyzésre
Megrendelő megbízottja, és a kivitelező jogosult. Amennyiben a munkák során, olyan
hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésére,vagy csökkent
vezethetők vissza, akkor ezeket aYál|alkozó felszólításra,
értékűanyagok beépítésére
azonnal, térítésmentesen és teljes egészébenkoteles megszüntetni. Amennyiben a
Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszőlitásnak a Megrendelőnek
joga van a munkát aYál|a|kozó költségére elvégeztetni, és az ebből szálrmazőhatáridó
túllépésmiatti késedelmi napidíjat a Vállalkozótól levonni jelen szerződés 6.-7.
pontjai szerint.
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10.

Egyéb feltételek
Ie|en szerződés aláirásával a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munka
kezdeti időpontjáig a munkateniletet felszabaditja, a munkavégzésalatt folyamatosan
munkateniletet biúosit, a munkába vett helyiségekbe illetéktelenek bejutását
megakad ál y o zza a Y ál|alko zóval e gyüttmiíkö dve.
A munkatenilet átvételét követően a munka-, baleset-, tuz-, és vagyonvédelmi
szabályok betartásáért a Vállalkozó a felelős, fokozottan tekintettel az idős,
mozgásukb an korlátozott l akókra.
A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Megrendelő a költségekre előleget
nem biztosít. Vállalkozó költségeit a vállalkozői dijban a teljes teljesítéstkövetően
érvényesítia Megrendelővel szemben.

A Vállalkozó kÖteles elvégezni azokat az elfogadott ajánlatában és a helyszíni szemlén
előre nem láthatő és előzetesen kellő köniltekintéssel sem felderíthető munkákat is'

amelyek nélktil a munka szakszeríien és teljes korűen nem készíthetőel. Ilyén munkák
esetleges felmerüléséről aYállalkoző a felmerülés időpontjában haladékÍalanul köteles
írásban értesítenia Megrendelőt. Esetleges pótmunkát csak a Megrendelő rendelhet el
a műszaki ellenőr indoklása alapján, melyről az épitésinaplóban közÖs bejegyzést
tesznek. Az alkalmazott épitésimódszereket úgy kell megválasztani, hogy azok ne
veszélyeztessékmás építményekbinonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. Az
ebből eredő minden kárértteljes felelősséggel tartozik.

A

Vállalkozó köteles fokozott figyelmet fordítani az intézményben folyó szociális
ellátó munkára, (étel- anyag és mentőszítllitás) az idős lakók és a személyzet testi

épségére,valamint a balesetmentes munkafeltételek biztosítására. Megrendelő részéről
a munkavégzés nem megengedett 17,000 óra és 7,00 őra között.

A Vállalkozó a munkavégzéssel Összefi'iggő zaj, rezgés, PoÍ, stb. szennyeződésre
vonatkozó előírásokat betartja. A Vállalkozó kÖteles a munkaterületről és az idegen
területről az általa okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a megrendelő, a Yállalkoző
koltségéreelvégezteti.

A

Vállalkozó tevékenységévelosszefuggő, illetve

a

szerződés időtartama alatt
keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nyújt kiilön térítést.

A Vállalkoző

kötelezettséget vá|lal arra, hogy a megvalósítás közbeni esetleges viták
(műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a munka megvalósítását, nem adhatnak
alapot a befejezési határidő módosítására.

A Megrendelő kötelezettséget vállal

arra, hogy a kivitelezés technológiáját jelentősen
bénító időjárási körülményeket akceptálja a befejezési határidő módosítására irányuló
Y ál|alko zői kezdemén y ezés megítélésekor.

Ezeket a felek munka közben, vagy az átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton
rendezik.

Csak a Megrendelő által, a tételes koltségvetésbenelfogadott anyag, illetve termék
építhetőbe. A jóváhagyott költségvetéstől eltérő műszaki megoldást aYállalkozó csak
a Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat A munkahelyi berendezések,
felvo nul ási l étesítményekkiép ítésea Vál l alk oző feladatát kép ez1k.
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akaratából csak írásban módosítható.
Szerződésben nem rogzitett kérdésekbena Ptk. Szabályait kell alkalmazni.

Jelen szerződött felek közös

A

jelen

A jelen szerződést amely a (négy) szó szerint megegyező eredeti példányban készült a
szerződő felek elolvasták' megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyól ag aláirták.
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Budapest, 20 l4.december 23
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