Kivitelezoi szerzodes
mely egyreszrol Ocsod Nagykozsegi Onkonnany/at (5451 Ocsod, Kossuth ter 1.) mint
megrendelo - a tovabbiakban: Megrendelo -, masreszrol Ocsod Nagykozsegi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilet Gazdasagi Miiszaki Ellato es Szolgaltato Szervezet /rovid nev:
GAMESZ/ (5451 Ocsod, Kossuth ter 1.) mint kivitelezo - a tovabbiakban: Kivitelezo kozott jott letre az alabbi feltetelekkel:
1. A Megrendelo megrendelesere a Kivitelezo elvallalja az Ocsod koztemetoben talalhato
ravatalazo epulet elotti feliilet felujitasa beruhazas kivitelezeset a GAMESZ (5451 Ocsod,
Kossuth ter 1.) altal keszitett koltsegvetes es muszaki leiras alapjan.
A Megrendelo kotelezettseget vallal a megallapodas szerint elkeszitett es a szerzodes
rendelkezeseinek megfelelo dij fizetesere.
2. A Megrendelo kotelezettseget vallal az epiteshez szukseges munkaterulet 2009. december
honap 07. napjaig torteno atadasara azzal, hogy biztositja annak alkalmassagat a felujitasi
munkak vegzesenek teljes ideje alatt.
3. A Megrendelo felelosseget vallal arra, hogy a Kivitelezonek atadott munkateruletre
harmadik szemelynek nines olyan joga vagy igenye, amely az epitesi munkak kivitelezeset
akadalyozna. A munkaterulet atadasa jegyzokonyv felvetelevel tortenik.
4. A munkaterulet elzarasarol, vedelmerol es orzeserol a Kivitelezo gondoskodik, es felujitas
ideje alatt mindvegig a Kivitelezo feladata azoknak a hatosagi eloirasoknak a betartasa,
amelyek a felujitasi munkavegzeshez kapcsolodnak.
5. A felek megallapodnak abban, hogy a felujitasi munkak vegzeset -- a Kivitelezo
akadalyoztatasa nelkiil - a Megrendelo barmikor ellenorizheti.
6. Az epitesi naplo vezetese es az abba valo bejegyzes a szakma szabalyai szerint tortenik. A
szerzodes teljesitesevel kapcsolatos kozlesek az epitesi naploban tortennek.
7. A felujitasi munkak megkezdesenek idopontja: 2009. december 07. A munka atadasanak
idopontja: 2010. junius 30.
8. A szerzodes tartalmat jelento munkakat a muszaki leiras adja. Ezekhez kepest potmunkak
elvegzesere csak irasban rogzitett szerzodesmodositas alapjan kerulhet sor. Az eredeti
szerzodes irasbeli modositasaval adhat a Megrendelo a terv es annak megfeleloen a
kivitelezes modositasara megrendelest azzal, hogy ez esetben ennek minden
kovetkezmenyerol a szerzodesmodositas rendelkezik.
9. A Kivitelezo a munkakat ugy vegzi el, hogy az osztalyos eloirast tartalmazo szabvanyok
eseteben az a legmagasabb eloirt kovetelmenyeknek felel meg, a mindsegi osztalyt nem
tartalmazo szabvanyoknal pedig a szabvanyeloiras kovetelmenyeit kielegiti. A felhasznalt,
beepitett anyagok csak elso osztalyu minoseguek lehetnek.
10. A muszaki elirasban szereplo anyagokat a Kivitelezo szerzi be. Ha azok idoben tortent
megrendeles ellenere nem szerezhetok be - a Megrendelo elozetes ertesitese mellett -

helyettuk a Vallalkozo mas anyagokat is vasarolhat, ha azok hasznalati erteke azonos, az aruk
pedig nem magasabb az eredetinel.
11. A kivitelezes teljes ideje alatt a tervezoi muvezetesrol a Megrendelo gondoskodik. A
kivitelezesi munkak felelos epitesvezetoi feladatait Loczi Lajos (5451 Ocsod, Kossuth ter 1.)
vegzi, mig a Megrendelo muszaki ellenore Nagy Kalman (5440 Kunszentmarton, Hegyfoky
ut 49.)
12. A szerzodesben meghatarozott munkak ellenerteket a felek 332.000 Ft + 25 % afa
osszegben hatarozzak meg, osszesen brutto 415.000 Ft osszegben. A vegszamla szerinti
kivitelezoi dijat a Megrendelo banki atutalassal 120 napon beliil teljesiti a Kivitelezo
69800061-15601353 szamu bankszamlajara.
13. A szerzodes teljesitesehez szukseges kozigazgatasi es egyeb hatosagi illetekeket es
hozzajarulasokat a Megrendelo viseli. Az felujitas alatt es azzal osszefuggesben keletkezett
kozuzemi dijak koltsegei a Kivitelezot terhelik
14. A Kivitelezo az elkesziilt ravataloz epiilet elotti beton feliiletet a megjelolt teljesitesi
hataridoben, de elozetes ertesites utan atadas-atveteli eljaras kereteben adja at a
Megrendelonek. Az errdl kesziilt jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitest, annak esetleges
hianyait es hibait, valamint a szavatossagi igenyeket.
15. A Kivitelezo jogosult a szerzodesben kikotott teljesitesi hatarido elott is teljesiteni,
azonban errol 3 nappal korabban ertesitenie kell a Megrendelot. A Megrendelo kisebb
jelentosegii es a rendeltetesszeru hasznalatot nem akadalyozo hiba eseten az atvetelt nem
tagadhatja meg.
16. A Kivitelezo az altala elvegzett munkak utan a teljesites idejen hatalyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagi felelosseg terheli, beleertve a kotelezo alkalmassagi idoket is.
17. A szerzodes es annak mellekletei (miiszaki leiras, koltsegvetes,) egyiittesen tartalmazzak
a felek megallapodasat.
18. A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyv rendelkezesei az
iranyadoak.

Kelt: Ocs6d, 2009. november 25.
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