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FŐVÁLLALKoZa'sr szonzŐlÉs

melyetegyrészrőla
vámosgyörk Község önkorrnányzata
3291vámosgyörk' Petőfi út25.
és
Aoacs ÁozscgUnKormanyzata
3292Adács' Szabadságtérl.

r Község Önkormányzata

3213Atkár,Fő út70.
€s

KözségÖnkormán1zata
30l5 Csánv.Kossuthu' 2.
cs
vámosgyörk ésTérsége
Viziközmű Társulat
3291Vámosgiirk' Pctófi út25.
mint meg|endelők'(továbbiakban
Meglendelő)másrészrőla
GEoToRR Mérniiki SzolgáltatásokKft.
1021Budapest'Budakeszi út73li
mint fővállalkozó (továbbiakban'
mint Fővállalkozó),az alábbi fe]tételek
szerintkötöttek.
1'l Fővállalkozó elvállaljaAdács _ Atkár _ Vámosgyörk - Csány községekszenn}"vízelv€ z etés
éstisztításkivitelezésimunkáinak Yalamintaz építés
utáni eredetiállapotnak megfelelőút
és közteriilet helyreállítási feladatainak teljes körű megvalósításátaz Ajánlati felhívás
alapján és a vizjogi létesítési
engedélyben
íoglaltakszerint. A szennyvízcsatoma
hálóZat
kiépítése
a gravitációslendszeresetében
a szenny\,ízcsatoma
házi bekötésekkívitelezését
is
jelenti melynekvégződése
a telekhatáron
belül kb' 1,0 méteÍekerül, Íijldalattledugózva'Á
házi bckötésektisáítóidoma a Megrendelórészére
kerü1átadásra'Azokon a helyeken.ahoi
nr|tszakilagn}'omottvezetékesmegoldás alkalmazása szükséges,ott házi átemelőt kell
biztosÍtani
a beruházórészére.
amelyelektromosbekötésésszivattyílnélkiilkeriilbeópítésÍe'
A
háZi átenrelőhözta ozó sziva1tÉésrezérlisa Mc3rendeLci
részére
kerÜlátadásla'A háZi
a terr,ező
ésaz ingatlan
bekö|ések
he])'éró1
tulajdonosa
egyeztet'
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AZ oKoTÁM 2000 beruhazásjkonstrukcióá]ta1
esetlegmegkívántmódositásokJóla Felek
jelen szerződésírásbeIiközös megegyezéssel
történő;ód;sításávui aont"n"k, u."ly u.
ajánlatkóIő(meglendelók)szenélyében
iörténőváltozástis ;;;ai" r"elab".i"'
A főválialko7ófuladatátkéDezimindenol)'antevékenység,

amelyszükséges
az 1-pont szerinti
célmegvalósítá'ához.
u, éluén,"n
.unlár. -ioo.eg!n"i'
tunu.itj..J*,oil
-a
rry"*"t t"tintnao

különösen: kiviteli tervek eikészítése
és annak
közműfc]tárásimunkiíkelvégzése
(

u"g.".á.i.l'"r.

.on"nő egyeztetése,

ii,*il J ";'.'*ix',il:##
;"*i':n*1:,':":'
;1"51.r'sr.i"i
""'J:ilT:J:TJ:*'ffi;

ideigleneskezelésiutasítás.vésleqest"'"te.T utu.ita,.
u'."iti'.á' lel".n.*yek nyí'tárkos
geodéziaibemérése'
megvalósuiásiterv készítése
stb' A be ]házás fobínenrryrsegiaaataita
"
víz.jogilétesítési
engedélyes
tervektaÍalma''at. 1r'.'' ."irlti"[-.
Fővál]a]kozóa köteIezettsése
teliesítéséhez'
sziikség
. szerintimértékben,
alválla]kozókatvon
be, ne1yről aZérintett
önkormányzatokkaleiyeztet'

Főváilalkozó a szerződéses
kötelezettsége
teljesítéséhez
csak Magyarországonfelhaszaálási
engedéllyelbiró. I.
anyagotj
szerelvénÍ!
készüléket
és t!.",'a.,e.t használhatfél,
.osÍál1rr
hogy tevekenysége
minde.lbén
meg|eIel
a.
rnu*nt-.."r.,e érvényes
:c]^a:'cs1k
],álialja:
mdgydrs7ib\
ányokszer'irtil' osztá|yú
"g1".
minósegrek.
Feiek a vállalkozási díjat fix áialányárkéirtbattLtozzllk
meg, mely Íédezetet
nyújt a
szerzódésben,illetve annak mellék]eteiben
."gt'ota,o,oti ';.'"il;";
feladat
ellátására a
szerződéskötés
időpontjábanIévóárszintenes a kúitelezeside.je
aruii...'íe* *arto,a,ouu'
Nefu tartalmazzaaz áta|á\yár a vizjogi létesítési
engedélybenés a dokumentációban
foglaltakon
tú]ikat:
. a szerződésb€ nszereplőmemyisegek
Íelettjépitisimunkát'(e \'onatkozásban
a felek a
szerződés2' sz. meilékletóhen
meghatározoti
eg1séga.J urup1anr.uon szerződésben
.
.
.
-

állapodnak
meg'A Fővállalkozó'

szerzödésmoo".'rla.."!itirlJiil"'kat
nemvégez)
az árazáskor vett könilményektoIelterd'épitési
t.i'i;i-.e"l;"[úál adódó esetleges
többletköltségeket'
mit1t
pl.robbaÍr'tás,
vizt"r"n't.,,
."ii.ruiontaJ,1uii",".",

..o'
i ki5"jálilá\es sZolg.rImijog
Io.tsegerl.
a rcges,/eIl
ésegyébfe]rárások
többIelkö|lséeeil,
az. esetlegesen
jelentkező havríriahelyzetJk ehárításához
szükséges
beavatkozások
.
költségeit,nint pl' pincekeresaezések'
iöz.'ltiuarta.ot. sti.
a p|óbatizenköltségét,
a.hatóságok.esetiegesépítés
közbeni' -jogszabá]}változásból
eredó úJabb
.
előírásainak
pénzügyifedezetét
többiet társu]atihiteibő1ulzt"JitJ" ú"g.*á"rol
"

2'l Szerződéstárgyátképezőkiviteli muúa díia:
4 005 000 000 I.t + ÁFA
ázaz négymiIliárd
ötmillió Forint + ÁFÁ
Mcgrendelő a szám1ák kiegyenlítéséhez
szükségesfedezetettáIsulati hitelbő] az alábbi
pénzLigyi
jelzószámokról
bjztosít.ja:
Conrmcrzbank14220108-11837005
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A fonástVámosgyiirk ésTérsése
\'iziközmú TársuIat biztosítja.
A szerződés
akkorlép
hatályba.amjkora fedezetrészbj'n
"áll'
r ag'regészben
rcndelkezésre
amenny,
uena pen,iigyi
fedezetaje]enszerzódésa]áírásától
számított hónupoo;;rü1;;. jii ..'io.,r"'o..".
otto. u
felek,fenntaÍják
"gy
a szerződés
módosításának
tet]-etosegei'
A szánlák kiállításaaz 5. sz' mellékletben
meghatáro'zott
MegrendelőnevéretÓrténikFővállalkozó a szerződés3 sz. mellék]etét
képezőmiíszakimegvalósítási
ütemter alapjána,1
sz' me]lékletben
Iögzítettpénziis\'i
ü
ternterv
szelintjogosu]tlész-számlák,illetve a végszámla
''
kibocsátásáÍá

átadásla
a vállalkozónak
az alábbi
vizsgálati
*.fr:".í':illT:i'a':xiff:: Ji.J:z"\i
szakaszokgeodéziai,
víztartási

valamlnttalajtömöfségi
1"gy,otony.'.i|'ürt

vagy nyomáspróba

3./ Megrendelőa számlákata kivitelezési'
mu.ták műszakiellenőrzésével
megbízottképvise]ói
áItaljóváhJryoil.feImére.
vapr rcIiesilé<iga7oli.i
jeg,,oro"y"uuraJ;n.'umasoIati
peIdáryo\
}ite|e5:lése|
''d\ctó- iI'el!e.ha'ezíesdbuionénik
j#.l
l]'í")"e'Jiel'iJueto. s nnponbcli:|,
atutalássaI
egyen1íti
ki Kivévea \égszámlát,
."tyn"t os.,"gliu r.nii iá'op"",t"rszámított
l5
naponbelül kel] átutalni'A számliákléseder'".
t"r';".ite."ltl?te*;;;;';fi*.^..
4./ A kivitelezésimunka átadás. átvétele
az építési
naplóbanttjrténőkészreielentést
követően
átadás_ átvételieljáráskeretében
töftelit' e teszrejeiánte"t|';'*;; fuii# *"ételi
e]járását
a mitszaki
ellenórtűziki.

dea készrejelentestor
szamitott
maxiÁ".'iinJi.u to,"'",

", "r';.i.au

A szelződő fe]eká ki\'itelezési
munkabefeje{sekorIészletes
müszaki
-_.. -**
átadás-átvéte]i
el.járást
tartanaka hatóságok,közmtígazdákegyébérrjeke]tek
bevonásával'
A megrendelóa műszaki átadás. átvételieljfuást
akkor köteies kitíízni'ha a teljesitésnek
re1,]de]tetésszeú
használatotkorláto'o
;.","""t. l,"r"rrrrnia 'ilooaLizerneltetes]
,h]rlnyosságar
tenct' ideigleneskezelésiéskarbantar1ási
uá.r,a.iro''aii"rt"'J'.;;';*;;":
A próbaüZem.1afian,ia
a szerln}.víztisztító
te1epesetébena hatósági e]őírásokszerint.
,
A
próbaüZem
indításáhoza Meerendelőmin'.330 m./nap
sze;;i;;;il;.;,
a
telep
sikeres
műszaki átadás-átvételét
köv;tóen' e p'o[,utl,"-n",.s,.í.ö;1;ei'ifi;
mennyiséget
a
}íegrendelőnekúgy kell biáosítani,hogy az
ne akadályozzaa próbarizemet,ebből eredcj
hián1,osságok
miatt a próbaüzemnem'mínósíthető
eredmén1.telennek
illetve az ebből takadó
esetlegeskö]tségeka Megrendelőtterhelik'A p'otuti'"n]
áttoi i"rintt]-"to"
..'.'-'"
..,t",".n"t. llu u
gépészeti
berendezések
fo1yamatosan'
rendeltetésszerríen
műkör]n"t'
A ./. fu].\\ i/c)!loTnd háló,,.1lrdplóbaü,,enl
ni1cs'

A

eljárások ]ebonyo]ításaa

.núszaki -átadás'átvételi
Megrendeló feladata, beleért\,ea
szakhatóságok'
az üZemeltető.
i Fővellalkozó
értesíte.a'
a''"".ffi",
oiuu'i"i*o,ut
nn.,i.n,.
FóváIIalkozó

|e]adata'
Az átadás-átvétel
aktiortekin|hetősikeresnek'ha az eljáras,aZ elkészült
létesitlnénJt.
rendeltetésszeni
használatra
alka1masnak
minősíti
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Nem tekinthetősikeresneka műszaki átadás.átvétel,
ha a Fővállalkozó legkésőbbannak
befejezéséiga megrende1ó

lészérenem ..orgaiiuqui'a.o.i

u, ulatui
ljiáyuun
dokumentációkat:
mUnl.i( miI dségél
la!úcjioiegy7ökön}rye|el
- l1.r:éc::l]
f r l n l . s \ e d e I m v] .i I l á m t ' é dn ei j . . p 1 2 1 i k ö ne; k" r.
s z a b ' i n . r 6 . . á gni ) i I a l k o z a l o k a t
- Véglege.kezeIesi,kdrbdnldías1
LrldsIt2sl
- Tenylegesenmegvd|ósujl
á''dpolokatlükrözo me5lalósulásitenet
- |v|agyar
n)eIMlm|nóség.
bilon.\INán)okalé.gepkön}.veLet
A felek tudomásul veszik. hopv a szerződéstargyát
képezőmuüka átvételenem tagadhatómeg
a. s"nL8áItatásoiyan jelentékáen hibái miatt,
amelyek a rendeltetésszerinti haszn.ilatotnem
akadá1yozzák '
5'l A Megrendelő az építéshez
szt]kséees
teljes munkaterületeta jelen szerződéshatálybalépését
követő 8 napon belüI köteles a főv;llalkozónak
a;""k;;;;g,k;;*;;kalmas
állapotban

átadni,mely ténÍa felekaz épitési
naplóbanrogzitit' a

kesedeTme
tátúe.rli"r". n-,uru.aa.'

A szerződésbenvállalt kivitelezés.teljesitésének
hatrirideje: 2006. június 30.. a
szennyvíztiszlító^
telep próbaüzemévelegyütt. A Fóvállalko;ó
késedelmek<;tbérkoteles
.
'
mulasztás. A felek
eiőteÜesítés
lehetoségetnem zárjrík ki; -;;;;'"
talsulati hitel
i génybevételének
ktjíülmén'eihez
kötik.
*"};.j;fo"'".

tevékenységek
késedelmes
teljesitése
a hatriridőkújratrírgyalását
vonhatja

A kötbérmértéke:
500 000 Ft/nap,de legfeljebba vállalásiár 10%-a.
6'l A ]\,1egrendeIö
li|domáqu]\eszi. hog1 a MerendeIórterhelrjenpedelvek
ésa vízjogilétesítési
engcoel) t]lZtosjla:aa Megrendeld ÍeIaddta
ós ennek r.arad-éktaún
meglétea munkatér
rovaIlaIKoZo
altd|1önenö álvélelevel
kerlil igdzo]ásra.
7./ A niegrendelő heiyszíni megbízottjrínak,
miiszaki ellenőrénekneve:

A fóváIlalkozónegbízottjiinak
neve:

i'T::ffi::á1.ff:I9."'I[',"iH:Jí'.Ji'-.Jn-fíTj$EI
]1.,';
;1,-?i;tri",I/3g18'/ A Megrendelőaz építkezést
az előíÍidőközönrónt köteles miíszakiellenőreútján
ellenőrizni
es azt az építési
naplóbandokumentálni'Az ellenőrzések
a-"r",'t"*.".
iJotözben
szü]etett
kivitelezőibejegyzések
jóváhagyásánakszámÍt'

\'.irr:c\o'\tt.küi\ .
(,,.,\t\lou . -fl,r,s \S

9'l Az eltakarásrakerü]őmunlák tekintereoen
a Megrendelőműszakielienőreköteles a napióban
rög7ilcll Jitelekelelle'órzes után igazoIni,ennek
hiányában a felek a Ptk' 394. (2)
s
bekezdésében
JoglaItal'nak
j jmaL e1.
neg|eleloen
10'l Minőségbiztosítás
Főválla'kozó jelen szerződés
6. sz' mel]ék]eteként
az aiáilástól sziirnított
3o naponbeliil köte]es
elkészíteniminőségbiaosítási
rends

alkalmazásának
.é.;ú;,-úi;;á.,..;.':Í.Jí:o;
!1"-,''J;.I":'.fi.Ji:**ili*:"1l
mLrnkrík
minősége1lenőEését
is'

A ninőség tanúsítás
éidekében
váila|kozó köteies szolgáltatnia szükségesertntésvédelmi
Vi,,sgj]alok
jegyZókönweit.a ntomjspróbá(.
kanrerázáq.
'.r'.Jo,ag;p'oi"r...betonmInöség
és
;Íd;;k;l;;;;i?.á.ii1so,,....o,
tu.,,,"n
3,l*l:}l'l"]lo.":',vizsgáIatilegvzákoní"(
vlzsgalatt
eredmenyeket.
l1'/ Fővállalkozó a nettószeüődésesdij,59o.nak
megfe]elcj
összegíij óteljesítes
i garanciátváIlal,
melyet a kiegyenlített
sziimlák s%-nakmeÍtékéig
foko'oto.un.k.ii úi,";;,.i;i, ésa műszaki
";"gy
átadás-átvételigkell fenntartani' Ezen..visszaLrtás
u''tcuá"l;'"'
biztosítással
kiváltható'
A

me8felelő
ö.szegeket
a Főválrat"'oanrt'"r[ii!'a'ia;""Lll zrírolva
tartani.

l2./ Ha a Megrendelőa kivitelezés
alattálló nrunkátleáliítja,köteles
- A kés7ültségi
foklak meg.elelri
mlnlar u'o*ut án]"nrri'.-.
- A Megrendeló
hibíjábólJeálliton
kirircIezés,
LötbórköteIes'
. Az elvégzett
munkaellenédékét
8 nalon belül a Fővállalkozónakkifizetni,kivéve'ha a
munka1eá1]ítása
visszavezethető
a Fővállalkozó hibájára.
l3 '/ Ha a Megrendelőa kivitelezésalattál]ó munkát
sziinetelteti,
tartozika Fővállalkozónak:
e]rendeiés
napjáig el\egzettmunka ellenértékét
í
*pon u"rt'i u louállalkozónak
.Az
l{tttzetr1t
- A Megrendelőhibájából
szüneteltetett
kivitelezés,
kötbéIköteles'
'""n"*ozóan
. A.'he]yszinentárolt anyagok]rá]
a szüneteltetés
iáoi"'t".áu -u
felmeriilt
költségeketmegtéríteni,
kivéve,ha u .unko s.iinet"it.tjse náiitrurto'o
i'ita1a.u
vezethetővissZa'
14./

A Fővállalkozó jogosu1ta Megrendeló kötbér kötelezettsége
mellett a kivitelezést
szüneteltetni,
an-lennyiben:
á]ta]ben]újtottszámla' a fizetésihatáridő után 30 nappa]
sem kerül
i^::]:lr]\".'"
ri cg)cl rlesre.
- A Megrendelő a beruházáshoz
teljes körűen kapcsolódó szeEődésekbenfoglalt
köte]ezettségeit
megszegi'
- A Fővállalkozó által bejelentett
nrűszaki te]jesítésigazolása n]egalapozatlanul
megtagaclásra
kerül'

\J,\.\iL\
Co\1 So\r \\.'.r.s t s
N..ó:-e'\(\'\

15./ A Főválalkozó sziikséges mértékbena Megrendelő által biztosított ónkományzali
szolgáltatásokatvesz igénybe,a beruházásidőtartamaalatt,az alábbi árakon:
- önkormáÍlyzatiutak építés
c€ljából
50 FVmTnap
- raktáIozás,!áÍolás'iroda béllet
250 Ftlm'1lnap
- ft'Idlerakásraalkalmas depónia
1000Ft/m'
A fenti fuak AFA nélkül értendőek.
16./ A Fővállalkozó l éYjótá|lási ás 3 év illetve a tiirvényben me9batáÍozott idótartlmú
szavatossági kötelezettségetvállal. A jótítlás nem terjed ki a szándékosrongáásból,
szakszeriitlenbeavatkozrísbólésaz elemi csapásból eredő károsodásoka.
I7./ Szerződő felek a 1e1enszerződésbőleledő jogvitíik elbírálásrírakikötik a BudapestiÜg1védi
Karnammellett múködó váasztott Bfióság illetékességét
éshaüísköÉt.
v,

18'/ E szerződés módosítása csak írásbeli formában, mindkét fel e célra felhatalmazott
képviselőinekaláíÍásávalkeriilhet sor.
Je]enszerződésa felek cégszerűalárásával éwényes.
Budapest'2004.július1.
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