Mariakalnok kozseg Onkormanyzata (9231 Mariakalnok, Rak6czi F. u. 6., ad6szam:
153681895-2-08), a tovabbiakban, mint Megrendelff es a Magyar Aszfalt Kft (1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.), ad6szam: 11705053-4-41 a tovabbiakban, mint Vallalkozo szerz6dest kotnek az alabbi feltetelek mellett:

A VallaIkoz6 eIkesziti a "Mariakalnok kiilteriileten az 1406. sz. osszekoto utat tehermentesito kerekparut epites kivitelezesi munkai, Mariakalnok - Mosonmagyarovar kozotti
1,511 km kiilteriileti szakasz" (Szelvenyszamok:l+247
- 2+737 ) NYDOP-4.3.lIB-092009-0001,kerekparut kivitelezesi munkait" a 2. sz. mellekletben szerepl6 teteles koltsegvetes
szerinti tartaIommaI, amely a Megrendel6 altaI rendelkezesre bocsatott "Ajanlatkeresi miiszaki dokumentaci6"-ban ( 3. sz. melleklet ) rogzitett miiszaki el6irasokon alapul. A kerekparut epitessel kapcsolatos geodeziai kitiizesek elvegzeser61 a Vallalkoz6 koteles gondoskodnI.

Az "Ajanlatkeresi miiszaki dokumentaci6" resze:
- Mzs 2/2009. tervszamu engedelyezesi/kiviteli terv es ideiglenes forgalomkorlatozasi
- KA/1912-19/2009. sz. joger6s epitesi engedely
- Kozbeszerzesi miiszaki leiras
- Teteles koltsegvetesi kiiras
- Mennyiseg kimutatas
- Talajvedelmi terv
- Miiszaki el6irasok, szabvanyok listaja
- Szerz6deses feltetelek
- szakhat6sagi es kozmii-tizemeltet6i hozzajarulasok

terv.

A Vallalkoz6 a munkatertiletet el6zetesen megismerte, bejarta. Az elvegzend6 munkat zavar6 kortilmenyeket az eivarhat6 gondossaggal tanulmanyozta, fentiekre hivatkozva tobbletkoltseg nem szamolhat6 fel.

Tartalekkeret 5 %: Nett6: 1.424.993,- Ft + 25 % AFA = brutt6 1.781.241,- Ft

azaz harminchetmilli6-negyszazhatezer-otvenhat.
egyosszegii, fix atalanyar.

forint, amely

elvegzeset, a szakfelUgyelet igenybevetelenek dijat, a mintavetelek es a min6segellen
6rzesi vizsgalatok koltseget, valamint a viz es villamos energia vetelezes koltseget,
tovabba a felvonulasi es ideiglenes letesitmenyek koltseget.
A szerz6deses osszeg 5 % tartalekkeretet tartalmaz.
2.2. A kiilon megrendelt potmunkak elszamolasa a teteles koltsegvetesben (2. sz. mellekletben) szerepl6 egysegarakkal tartenhet, illetve az el6zetesen a Megbfzo altaI jovahagyott potkoltsegvetes alapjan.
2.3. Az id6jarasi kortilmenyekre tekintettel akadalyoztatasra hivatkozva a kes6bbiekben
tabbletkoltseg nem szamolhato el.
3.1A szerzifdes teljesitesi hatdrideje:
1. Reszteljesftesi hatarid6:
2. Reszteljesftesi hatarid6:
Veg-teljesftesi hatarid6:

szerz6deskotest kovet6 3 het
szerz6deskotest kovet6 5 het
szerz6deskotest kovet6 2 honap,
ill. a vallalt rovidebb hatarid6: 2 hettel korlibban

4.1 Dokumentumok:
4.1. Penztigyi-miiszaki titemterv (1. sz. melleklet)
4.2. Teteles koltsegvetes (2. sz. melleklet)
4.3. A Megrendel6 altaI atadott "Ajanlatteteli miiszaki dokumentacio". (3. sz. melleklet)
4.4. "Ajanlat" (4. sz. melleklet)
4.5. Min6sitesi terv (5. sz. melleklet)

5.1. A Vallalkozo a munkanemekre ervenyes szabvany- es technologiai el6frasoknak mindenben megfelel6, I. osztalyti min6segii, a hatalyos ED es a Magyar Szabvanyoknak
megfelel6 teljesitest vallal. Koteles az el6frasok szerinti projekt es emlektablat kihelyezni.
5.2. A Vallalkozo a munkatertilet atadas-atveteli eljarastol szamftott 8 napon belUI koteles
a Megrendel6nek atadni a Mintaveteli es min6sitesi tervet, valamint a Technologiai lefrast, tovabba az aktualizalt Savos titemtervet.
5.3. A Vallalkozo koteles betartani a KA/1912-19/2009. sz. joger6s epitesi engedelyben
foglalt el6frasokat, valamint:
- az Mzs 2/2009. tervszamu engedelyezesi tervben es az ideiglenes forgalomkorlatozasi tervben foglaltakat,
- a Talajvedelmi tervben foglaltakat,
- a term6reteg mentesr61 es felhasznalasrol folyamatos nyilvantartast koteles vezetni,
- folyamatos regeszeti szakfelUgyeletet kell biztositani a fdldmunkak kivitelezese soran, az eszlelt regeszeti leleteket be kell jelentenie es meg kell vedenie,

- be kell tartania a szakhatosagi es kozmii uzemeltetoi hozzajarulasokban,
kozut kezeloi hozzajarulasokban eloirtakat.

valamint a

5.4. A Vallalkozo koteles a hatalyos eloirasoknak es szabvanyoknak megfelelo minosegellenorzo vizsgalatok (meresek) lefolytatasara.
A mintaveteleket a miiszaki ellenor jelenleteben vegzik el.
5.5. A Vallalkozo a minosegellenorzesi vizsgalatok elvegzesevel akkrenditalt laboratoriumot koteles megbizni.
A Vallalkozo minosito dokumentaciot keszittet, amely alapjan javaslatot tesz a minositesre. (Minositesi terv: 5. sz. melleklet)
5.6. A Vallalkozo a miiszaki atadas-atveteli eljaras megkezdesekor atadja 3 peldanyban a
megvalosulasi dokumentaciot es a minosegellenorzesi vizsgalatok eredmenyeit, a beepitett anyagok minosegtanusito bizonylatait. A Vallalkozo koteles 3 pld nyomtatott es
2 pld-ban CD-n digitalis formaban atadni a geodeziai bemeresi rajzot a koordinatajegyzekkel egyiitt, amely alkalmas a fOldhivatali nyilvantartason valo atvezetesre, valamint a kerekparuthalozati nyilvantartashoz az eloirt adatszolgaltatast 3 pld-ban
nyomtatott es 2 pld-ban CD-n digitalis formaban elkesziteni es atadni a vonatkozo eloirasok szerint.
5.7. A Vallalkozo koteles a sajat tevekenysegebol szarmazo hulladekot folyamatosan oszszegyiijteni es a munkateriiletrol sajat koltsegen elszallitani, valamint a munkaterulet
komyeket tisztantartani. A vallalkozo epitoanyag deponalasara es kozlekedesere csak
onkormanyzati tulajdonu teriileteket vehet igenybe elozetes egyeztetest kovetoen.
A vallalkozo az igenybevett teriileteket eredeti allapotaban koteles helyreallitani.
5.8. A Vallalkozo koteles a szerzodes teljesiteset akadalyozo valamennyi koriilmenyrol a
Megrendelot haladektalanul irasban ertesiteni es egyben lehetosege szerint sajat hataskoreben eljami azok elharitasara.
5.9. A Vallalkozo koteles a kozteriileten, illetve a munkavegzes teriileten mas vallalkozo
mar korabban elkeszitett munkajaban az altala okozott barmely kart megteriteni,
illetve sajat koltsegen kijavitani.
5.10. A Vallalkozo az epites idej e alatt epitesi naplot koteles vezetni es azt a helyszinen tartani.

Az epitesi naploba bejegyzesre jogosultak neve:
Szabo Dezso, Merko Istvan, Kovacs Tibor

5.11. A munkateriileten a munkavegzes alatt allando miiszaki kepviseletet biztosit a Vallalkozo megbizott kepvise1oje.

5.12. A Vallalkozo minden kori.ilmenyek kozott garanciat vallal a szemelyzeteert a Megrendelovel es valamennyi hatosaggal szemben.
5.13. A hatosagok altaI utolagosan kiadott kikoteseket a Vallalkozonak ponto san be kell
tartania.
5.14. A munkateri.ilet atadas-atveteli eljaras megkezdeseig a kivitelezo 4 peldanyban forgalomkorlatozasi tervet koteles kesziteni melyet 1 peldanyban a Polgarmesteri Hivatalnak, 1 peldanyban a Gy-M-S. Megyei Nemzeti Kozlekedesi Hatosaghoz, 1 peldanyban a Rendorkapitanysaghoz es 1 peldanyban a Magyar Kozut Nonprofit ZRT.
Eszak-dunantuli regional is fOmernoksegehez kell megki.ildenie jovahagyas celjabol.
5.15. A vallalkozo az Epitesi-vallalkozasi szerzodes megkotesetol szamitott 10 napon beWl
koteles bemutatni az ervenyes felelossegbiztositasi kotvenyt a szerzodes targyara vonatkozoan ill. igazolni, hogy ervenyes felelossegbiztositasa kiterjed a szerzodes targyara.
5.16. A Vallalkozo koteles adatot szolgaltatni es egyiittmiikodni a Kbt. 307. §. (1 ) bekezdeseben foglalt kotelezettsegek teljesitese erdekeben.

a.)Teljesitesi biztositek: a nyertes ajanlattevovel megkotendo szerzodesben kikotOtt
teljesitesi biztositek 2.000 eFt, azaz kettomillio Ft a Kbt. 53. §. (5) szerint vaIaszthato
modon. A biztositek teljesitheto az Ajanlatkero bankszamlajara tOrteno fizetessel
vagy bankgarancia formajaban vagy biztositasi szerzodes alapjan kiallitott - keszfizeto kezessegvallalast tartalmazo - kotelezvennyel nyertes ajanlattevo valasztasa szerint. A teljesitesi biztositek rendelkezesre bocsatasat legkesobb a szerzodes alairasatol szamitott 15 napon beli.il igazolnia kell a nyertes ajanlattevonek. A bankgarancianak vagy a kotelezvenynek a vallalt teljesitesi hataridot koveto 30 napig ervenyesnek
kelliennie.
A Vallalkozo a Teljesitesi biztositekot a Szerzodes szerinti kotelezettsegei teljesitesenek biztositasara, vagyis a Megrendelo kotber- es a kotberen feli.il ervenyesitett karigenyeinek fedezetere nytijtja. A Vallalkozo nem szolgaltathat olyan Teljesitesi Biztositekot, amely a Megrendelo feltetel nelki.ili igenyervenyesiteset korlatozna.
Amennyiben a miiszaki atadas-atveteli eljaras napja barmely okbol halasztast szenved, vagy ez valosziniisitheto, a Vallalkozo koteles a Teljesitesi Biztositek ervenyessegi idejet a Miiszaki ellenor elso felszolitasara, a Miiszaki ellenor altaI megadott
idopontra meghosszabbitani, a felszolitast kovetoen haladektalanul, de legfeljebb 8
napon be WI.
A Teljesitesi Biztositek reszenkent is igenybe veheto. A Vallalkozot altalanos kotelezettseg terheli, hogy a Teljesitesi Biztositek merteket - amennyiben a Megrendelo azt
reszben igenybe vette - haladektalanul, de legfeljebb 8 napon beWl visszapotolja,
eredeti mertekere kiegeszitse, vagy az eredeti merteknek megfelelo uj biztositekra kicserelje.

b.) J6tallasi biztosftek: A teljesftesi biztosftek a sikeres miiszaki atadas-atveteli
eljarast kovet6en 15 napon beltil 1.000 eFt-ra csokkentesre kertil. Az egy eves
ut6fellilvizsgalati
eljaras lezarasanak napjaval a j6tallasi biztosftek nyujtasi kotelezettseg megsziinik. A penzben nyujtott biztosftek osszege az egy eves
ut6fellilvizsgalati
eljaras sikeres lezarasanak napjat kovet6 8 napon bellil kertil
visszautalasra.
Ha a vallalkoz6 j6tallasi, garancialis kotelezettsegeinek
hatarid6ben es j6 min6segben nem tesz eleget, akkor a megrendel6 jogosult a j6tallasi biztosftek igenybevetelere.
c.) A szerz6des jogellenes felmondasa vagy nem teljesitese eseten a Vallalkoz6 a szerz6deses osszeg ertekenek 7 %-at kOteles meghiusulasi kotberkent megfizetni a Megrendel6nek az irasbeli igenybejelentest kovet6 15 napon belii!.
5.18. A Vallalkoz6jogosult
seggel tartozik.

alvallalkoz6 bevonasara, a teljesitesert azonban teljeskorii felel6s-

A Vallalkoz6 nem adhatja alvallalkozasba az egesz munkat. A teljesitesbe 10 %-nal nagyobb
mertekben bevonni kivant alvallalkoz6t az ajanlatban meg kellett jelOlni. A szerz6des tejesiteseben csak az ajanlatban megjelOlt alvallalkoz6 miikodhet kozre; ebben az esetben az alvallalkoz6 sem vehet igenybe sajat teljesitesenek tiz szazalekat meghalad6 mertekben teljesitesi
segedet.
A Vallalkoz6 azon munkak vonatkozasaban kothet a Szerz6deses ar 10%-at el nem er6 osszegii alvallalkoz6i szerz6dest, amely munkakat a Kozbeszerzesi eljarasban benylijtott Ajanlataban ilyenkent megjelolt.
A Vallalkoz6 a jogszeriien igenybevett alvallalkoz6k tevekenysegeert teljes koriien sajatjakent
felel, alvallalkoz6 jogosulatlan igenybevetele eseten pedig felel6s minden olyan karert IS,
amely anelktil nem kovetkezett volna be.
A Megrendel6 jogosult a Szerz6des Alvallalkoz6kra vonatkoz6 szabalyait az Alvallalkoz6kkal ismertetni.
Ha a szerz6deskotest kovet6en - a szerz6deskoteskor el6re nem lathat6 ok kovetkezteben beallott lenyeges kortilmeny miatt a szerz6des vagy annak egy resze nem lenne teljesithet6 a
megjelOlt alvallalkoz6val, az ajanlatker6kent szerz6d6 fel mas megjelOlt szervezet (szemely)
kozremiikodesehez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzesi eljarasban az alvallalkoz6kra meghatarozott kovetelmenyeknek es a Megrendel6 el6zetesen hozzajarult.
A teljesitesbe 10 %-nal nagyobb mertekben bevonni kivant alvallalkoz6:
Nem von be.
10 % alatti alvallalkoz6t az alabbi feladatra von be:
forgalomtechnikai es novenytelepitesi munkak
Bevont egyeb erOforras szervezet:
Strabag AG, a 2007-2008-2009. evek forgalmanak vonatkozasaban.

5.19. A Vallalkoz6 koteles valamennyi Alvallalkoz6jat,
del6nek es a muszaki ellen6mek is bejelenteni

illetve azok aivaIialkoz6it a Megren-

A Vallalkoz6 koteles a szerz6des teljes id6tartama alatt a teljesiteshez igenybe vett Alvallalkoz6ival megfelel6 kapcsolatot fenntartani, esedekes koveteleseiket hatarid6ben kielegiteni. A
Vallalkoz6 koteles az altala mar leszamlazott es a Megrendel6 altaI kifizetett teljesites reszet
kepez6, szerz6desszeru alvallalkoz6i (resz)teljesites ellenerteket haladektalanul, de legkes6bb
a Megrendel6 kifizeteset61 szamitott 30 napon beWl az alvallalkoz6janak kifizetni. Vallalkoz6
alvallalkoz6i szerz6dest a szerz6desszerii (resz)teljesites igazolasat61 szamitott legfeljebb 60
napos fizetesi hatarid6vel kothet.
Amennyiben a Vallalkoz6 az Alvallalkoz6val kotOtt szerz6desben kikotOtt ellenszolgaItatast
teljesitette, vagy annak teljesiteset megtagadta az Ajanlataban nevesitett Alvallalkoz6ja fele,
err61 a Megrendel6t haladektalanul koteles tajekoztatni. Amennyiben a Vallalkoz6 bejelentesi
kotelezettsegenek ot napon beliU nem tesz eleget, az AivaIialkoz6 maga jogosult az alabbi
adatoknak Megrendel6 fele torten6 bejelentesere, amelyek kozzeteteler61 a Megrendel6 ajanlatker6 haladektalanul gondoskodik a honlapjan.
A tajekoztatasnak legalabb a kovetkez6ket kell tartalmaznia:
a) a Kozbeszerzesi eljaras megjelOleset, illetve hivatkozast az eljarast megindit6 felhivasra;
b) a Vallalkoz6 es az AivaIialkoz6 megjelolese;
c) az ellenszolgaltatas merteket, teljesitesenek felteteleit, illet6leg hivatkozast a vonatkoz6 jogszabalyokra;
d) a Szerz6des targyat es teljesitesenek id6pontjat;
e) az ellenszolgaltatas teljesitesenek id6pontjat, vagy a teljesites megtagadasanak okat.

6.1. A Megrendel6 a munkatertiletet a VaIialkoz6 reszere atadja a szerz6deskotest61 szamitott 8 napon beltil.
6.2. A Megrendel6 a kiviteli terveket ("Ajanlatteteli muszaki dokumentaci6")
3 peldanyban a Vallalkoz6 rendelkezesere bocsatja.
6.3. A Megrendel6 a Vallalkoz6 altaI vezetett epitesi napl6t folyamatosan ellen6rzi.
A Megrendel6 reszer61 napl6bejegyzesre jogosultak:
Nagy Gabriella muszaki ellen6r
Muszaki ellen6ri nevjegyzek szamok:
ME-KE-I-08-5974 , ME-E-I-08-5974 , ME-EM-I-08-5974 , ME-VZ-I-08-5974

Hamori Sandorne muszaki ellen6r
Muszaki ellen6ri nevjegyzek szamok:
ME-KE-I-08-6529, ME-E-I-08-6529, ME-EM-I-08-6529
6.4. A muszaki ellen6rzesre max. 8 naponkent kerUl sor. Az eltakarasra kerUl6 munkaknal
3 munkanappal korabbi irasbeli ertesitesre megy ki a muszaki ellen6r.
Az egyes munkareszek eltakarasara csak a muszaki ellen6r engedelyevel kertilhet sor.
A Vallalkoz6 ut6lagos vitak eseten koteles az eltakart munkareszt feltarni. A feltaras
es a helyreallitas koltseget az a fel viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allasfoglalasa teves volt.
6.5. A Megrendel6 a Kbt. 305. § (4) bekezdese szerinti feltetelek teljesUlesenek esetere a
penzforgalmi szolgaltat6janal vezetett (Duna Takarekszovetkezet,
szamlaszam:
58600238-11080604) szamlajara a beszedesi megbizas teljesitesere vonatkoz6 hozzajarulasat, felhatalmaz6 nyilatkozatat megadja.

7.1. A Vallalkoz6 koteles azonnal irasban jelenteni, ha egy harmadik fel az 6 teljesiteseben
okozott karokat.

8.1. A Vallalkoz6 garancialis G6tallasi) kotelezettsege a letesitmeny vegleges muszaki atadasat61 szamitott 3 (harom) ev, amelyen t111tovabbi 12 h6nap garanciat vallal.
8.2. A Vallalkoz6 koteles a hiba bejelenteset61 szamitott 8 napon belUl a javitast haladektalanul megkezdeni es a megtett intezkedesekr61 a Megrendel6t tajekoztatni.
Amennyiben a Vallalkoz6 fenti kotelezettsegenek nem tesz eleget, a Megrendel6
jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkoz6 koltsegere elvegeztetni, ill. a j6tallasi biztosi
tekot igenybevenni.
9.1 Penziigyi elszamollis: Penztigyi-muszaki titemterv alapjan (1. sz. melleklet)
A resz-szamlak melleklete a teljesitesigazolasi jegyz6konyv.

9.3. Veg-szamla osszege: 5.624.815,- Ft
Veg-szamla csak sikeres muszaki atadas-atveteli eljarast kovet6en nylijthat6 be.
A veg-szamla melleklete a muszaki atadas-atveteli eljarasr61 felvett jegyz6konyv,
teljesitesigazolas es az epitesi napl6.
9.4. Fizetesi hatarido:
Az Ajanlatker6 a teljesitesigazolas alapjan kiallitott szamlak 15 %-at oner6b61 a benylijtasat kovet6 15 napon beliU atutalja. A szamlak osszegenek 85 %-at a tamogat6
Kozremukod6 Szervezet 60 napos fizetesi hatarid6vel utalja at. A tamogatas szallit6i

kifizetese tekinteteben alkalmazando jogszabalyok: 255/2006. (XII.8.) Kormanyrendelet, 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM egyi1ttes rendelet, valamin a 281/2006. (XII. 23.)
Kormanyrendelet.
9.5. A hatarid6k szamitasa a szamlak Megrende16hoz erkezesenek id6pontjaval kezd6dnek es csak akkor ervenyesek, ha a Vallalkozo minden sziikseges elszamolasi okmanyt benylijt.
9.6. A szamla benylijtasanak helye: Polgarmesteri Hivatal,
9231 Mariakalnok, Rakoczi F. u. 6.
9.7. Kifizetesi napnak szamit a Megrende16 szamlajarol tortent szamlaosszeg leemelesenek
napja.
9.8. Megrende16nek jogaban all a jogos ellenszamlat az esedekes kifizetesekb6l visszatartani.
9.9. A Megrendel6 a kifizeteseket a 2003. evi XCII. tOrveny (Art.) 36.1A. § rendelkezeseinek figyelembevetelevel teljesiti.

- a projekt targyat:
"Mariakalnok kiilteriileten az 1406. sz. osszekot6 utat tehermentesit6 kerekparut epites kivitelezesi munkai, Mariakalnok - Mosonmagyarovar kozOtti 1,511 km kiilteriileti szakasz" (Szelvenyszamok: 1+247 - 2+737) NYDOP -4.3.1 /B-09- 2009-0001

10.1. A Vallalkozo a tOrvenyest meghalado kesedelmes teljesites eseten napi 200.000 Ft.,
azaz kett6szazezer forint kotbert tartozik a Megrende16nek megfizetni.
10.2. A kOtber osszege a befejezesi hatarid6 eseten a vegszamla netto osszegeb6l keriil
levonasra.

11.2. A Megrende16nek joga van az atveteli jegyz6konyvben a hianyok megsziintetesere
es a min6segi hibak kijavitasara hatarid6ket megjelOlni.
11.3. Ajegyz6konyv felvetelere a Vallalkozo tavolleteben is sor keriilhet, ha a megbizottja az e16zetes ertesites ellenere nem jelenik meg. Az igy felvett jegyz6konyvben
foglalt megallapitasokra Vallalkozonak 3 napon be WI irasban kell valaszolnia. Ennek elmulasztasa eseten a Vallalkozo elismeri a kifogasokat es egyetert ajegyz6konyv megallapitasaival.

11.5. A garancialis es szavatossagi id6 kezdete a teljes letesitmenynek a beruhaz6 altaI
elfogadott sikeres miiszaki atadas - atveteli eljaras datuma.

12.1. Vallalkoz6 p6tmunkat csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli megrendelese alapjan
vegezhet, illetve koteles elvegezni p6tkoltsegvetes es p6tmunka szerz6des alapjan.
A p6tmunkak elszamolasara felmeresi napl6 alapjan alkalmazhat6k a teteles koltsegvetesek egysegarai.
12.2. A megbiz6 ill. a miiszaki ellen6r altaI az epitesi napl6ban a tartalekkeret terhere
elrendelt munkak elszamolasa felmeresi napl6 alapjan tetelesen tOrtenik a koltsegvetes egysegaraival a miiszaki ellen6r igazolasa alapjan. A koltsegvetesben nem
szerepl6 tetelre a Vallalkoz6 el6zetesen egysegarat ad, melyet a megbiz6 ill. a miiszaki ellen6r j6vahagy. A fel nem hasznalt tartalekkeret nem kertilhet kifizetesre.

13.1. Jelen szerz6des velemenyelteres nelktil a szerz6d6 felek cegszerii alairasa napjan
lep eletbe.
13.2. Szerz6dest csak ketoldaluan es cegszeriien alairt megallapodassallehet
illetve kiegesziteni.

m6dositani,

A szerz6dest erint6 kerdesekben a kapcsolattartas m6dja kizar6lag cegszeriien alairt
level vagy okirat, egyeb esetben Epitesi Napl6 vagy level.
13.3. A Vallalkoz6 koteles egytittmiikodni a Kbt. 307. §. (1) bekezdeseben foglalt kotelezettsegek teljesitese erdekeben a Megrendel6vel.
13.4. A szerz6d6 felek az egymas kozotti jogvitak eldontesere a Gy6r Megyei Jogu Varosi Bir6sag kizar6lagos illetekesseget kotik ki.

13.6. Felek a szerz6deses jogviszonyb61 keletkez6 vitak rendezese erdekeben
mediatori kozremiikodest nem vesznek igenybe.
13.7. Ezen szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a PTK. vonatkoz6 szabalyai a
mertekad6ak.

ijSiak' n

Targy: "MariakaInok klilterlileten az 1406. sz. osszekot6 utat tehermentesit6 kerekparut epites
kivitelezesi munkai, MariakaInok - Mosonmagyar6var kozotti 1,511 km kiilterUleti szakasz"
(Szelvenyszamok:l+247 - 2+737 ) NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0001"
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szerz6deskotest kovet6 2 h6nap ill. a
vallalt rovidebb hatarido 2 hettel
korabban

1. Resz-szamlahoz tartoz6 muszaki tartalom: bontasok, irtasok, humuszleszedes,
kak, kozmu athelyezes elkeszUltek, projekttabla kihelyezesre keriilt
2. Resz-szamlahoz tartoz6 muszaki tartalom:
alapreteg, kot6reteg elkesziiltek, ateresz epites
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lalajban,lbrzsalmer6:41-60 em kbzbt!szallilas
50 km lerak6helyre
63-110-001-000-00-00000 'Aszfaltos felulelu zuzoltkb makadam,italolt es

:

kbtozuzalekos,valamint

'I

f------- --------

r~-16
,

_

--.---,..-;---------------------

I

100000i

I

I

(),OQ!_~78,00

I

.

1,000

i

I
m31

I

I

0,001

13440

1

'10 - - ---:2~o:-607-000-00-00000

_

i

I

I

I

I,

--~4.1--'i ~""""':
I

78 450

12 530

13 355

104 335,00 _!.Qi.~32..QQj

I

I
db

[Humuszo-s-l-er-m-b-'re-'
t-e-g-,te-r-mbfblci-----r----i

. ----

!Ieszedese,teritese gepi er6vel,18 %-os:
iterephajlasig,barmilyen
,t~lajban,s~allitassaJ1Q.9.o.,
1-1200,0 m-i>l__
;21-413-004-000-00-00000 ,Fbldkitermeles bevagasban vagy anyagnyerb
I helyen,lbltes vagydep6nia keszites lbmbrites
nelkul,gepi erbvel, 18%-os terephajlasig,I-IV
oszt. lalajban,szallitassal:400, 1- 600,0 m
kbzblt
21-413-002-000-00-00000 .Fbldkitermeles bevagasban vagy anyagnyerb'
helyen,lbltes vagydep6nia keszites tbmbrites
Inelkul,gepi er6vel, 18%-os terephajlasig,I-IV.
[oszt. lalajban,szallilassal:50,1- 200,0 m
.

i

I

f-~~
,I

LOOO

WI

,

13440,00 i
4300,00,

I

I"

~_'!.?11_!'.3§'Q.Q

1,000

13440,001

i

I

I!

!

I

0,00:

13440,00]
------1

:

esapszekrennyel,gbmbeSappal,SZigetelessel,f
elszerelve,DN 40

l

:

I

I

i

-

!

I

!

l::1 :'~::t::t~::i
:

lcOQo., m3
4,000-1__ m

I

I

i

I

__~Jl1~,o.O

I

I

-- ,- - -

lokt6mitessel,f6ldarokba
,'
Iszerelve,de a f61dmunka k6ltsege
nelkul,WAVIN gyartmanyut6bbretegu
.esatornaes6,PVC-M-KG anyagu,MF-0103,DIN 19534,MSz EN 14011000 mm hosszu
es6vel315x 7.70 mm CCCML 131
53-510-001-208-90-22030' Helyszinen keszitelt akna es a-knajellegu
.mulargy vasbelonb61,vagy betonb61,El6irt
ibsszetetelu belonb6l.Termekszabvany: MSz
:EN 206-1 Nyom6szilardsagi osztaly:
I
------.~-_
.. 1C30/37KCi!-"yezeti osztai}'0A 18-F_2
~
54-407-006-002-11-85121 Uteai esatlakoz6vezetek. elz.ar6 szerkezete
!
szarhosszabbltoval,vedoesovel,3/4-os
I

,I

I

I

i
I

J _8~cOCl

i

__0,90-+4_.s~7+_38~.ClQJ

:

!

---

_.l,?_041
__

1

kevert

~;~masmerbvel,kupakkal,2 db 20 x 20 em-

:

0,001100000,00

i

,',gumigyurus

I

,

i

K2-tete_I
,Meglev6 betonb.'Jrk()l<livagasa
.___
~_
21-991-002-004-15-00125 rASzfalltbrmelek elszallitasa,lerak6helyi;
jdijjal,uritessel,kezi felrakassal20,01 25,00 km!
I
jtavolsagra
I
fi----S3-130:030-070-03-31063
iTOkOSmilanyag e-sa-l-o-rn-a-es-b-'
b~pile"e---I---------T--I
I

0,00,

i

aszfallmakadam bonlasa,a bonlolt
lanyagdeponalasaval10 em vaslagsagig,kezi :
er6velesakanyozassal

i

I

,----r-------,

,OQO~_ dbi

21-115-002-000-00-00000

r

'

---+----~--I------+---t------~,

--I

:!

42520

I

,[
~81,ClOO
J 1l1.3-'-___

I
__ i-_~OO
I

I
j

i
i

:13 ---T21-81

~bZblt
'
870,000!
m3
0-':-006-000-00-00000',Tbmbritesb-armely -i6mb,i!e,,! oszt;:jjY-ban~g~Pi~--------I'
----

i

,er6vel,kis feluleten95% lbmbrsegi fokra
,I
i
I
87o,000i
m3!.
05 'Kilermeii (alaj elsz;jliii;;Sa,gePifelrak~ssali:~!------IJt~~.tal\'U
lalajban_5cOO
km lav()ls.~~~
"-_.~4.?,Cl.Cl01._m~
121-981--0-0-7·-0-0-0---00---0-0-0-00
I Fejtett fold tolasa es elteregetese geppel,l-lV.:
!
i
,
oszlalyu lalajban,50, 1-100,0 m lavolsagig

"
I
I
!i4~---121-981-003-001-15-001

~

15.

--I

J__
._

_

616,00 _235

I

~

21-517-001-000-00-00000 ,Tukbrkeszites tbmbriles nelkul,gepi
Ierbvel,kiegeszit6 kezimunkaval,sik felulelenl! IV. oszlalyu lalajban
21-621-011-002-01-00005 i TalajjavTt6r~egkesz;lese homokos
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elfeher szinbenHS-8 hagyomanyos
feslekkel
I
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jelek felfestese PLASTIROUTE
'
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'68-310-001-004-27-1001 O-J Ulburkolati jelek felfestese PLASTIROUTE
,anyaggal,fenyvisszaverouveggybnggyel,gepp:
,elsarga szinbenHS-5 hagyomanyos
:old6szeres festekkel
:68-3'10:001:002-27:1 001 0 ~(Jtburkolali'jelek felfestese PLAS-rIR'OUTE
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i68-21 0-001-004-1 0-11000 'Oszlop elhelyezese fbldmunkaval I-IV.
i
osztalyu talajban vagyburkolatban.
Burkolatbontas es helyrealtitas
nelkul,eloregyartott
betont6mbbelluzihorganyzott acelb61
(DUNAFERR)60.00x2.0/4.0 m
-68-210-001-003-1 0-110000szlopelhelyezese
fblcfmunkaval I-IV.
osztalyu lalajban vagyburkolalban.
Burkolalbontas es helyreallitas
nelkul,eloregyartott
betonlombbeltuzihorganyzott acelb61
(DUNAFERR)60.00x20/3.5
m
68-41 0-097-001-50-io050
- Egyedi korlat8lemek
elhelyezese betonala ppa I,fbld munkava 1I-IV.
osztalyu talajbanacelcs6 oszlop
21-621-011-002-01-00005
Talajjavit6 releg keszitese homokos
kavicsb61,utepitesneI3,0 m szelessegigNHK0/40T
-Fedett kerekpartarol6,
horganyzott, trapezlemezes
acelszerkezet,2,25 m x 4,30 m,kihelyezve es
belonalapokkal r6gzllve
GPS koordinala f8lvetel"'i,sKerekparut
NyilvanlartashozKeNyl adatszolgaltatas
Teteles k61tsegvetesi kiiras Mariakalnok,
kerekparulepites
Mariakalnok Megrendel6 kiiras

----h~~~~~~~---lold6szeres
,33.
168-310-001-004-27-1001
Utburkolali

2292639,00
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Hengerelt aszfalt kbt6reteg keszltese Az
alapretegszennyezettsegenek el6zetes
eltavol Itasava I,bltumenemu IZl6spermetezess
,el,3,0-5,0 cm vastagsagbanAC-11 50/70
i keven!>kbbl
Heng-erelt asz!alt kop6reteg keszitese az
alatta lev6 reteg feluletenekel6zetes
letakaritasaval,2,5-4,0 cm vastagsagbanAC8 kop6 50/70 aszfaltbetonb61
EIs6bbseget szabalyoz6 jelz6tabla
felszerelese bllincsekkel,kul6n
letelbenszerepl6 oszlopokkal,haromsz6g
alaku EG jelu (70 cand/m2) allalanos
fenyvlsszaver6kepessegu f61ia
bevonattalabra nelkul700 mm-es
Oszlop "'helyezese fbl,imunkaval I-IV.
oszlalyu talajban vagyburkolatban.
Burkolatbontas es helyreallitas
nelkul,helyszinen keszitett beton
alappaltuzihorganyzolt acelb61
(PLASTIROUTE)60.00x.2.9/3.5 m
Egyedi korlatelemek
elhelyezesebetonalappal,fbldmunkaval
I-IV.
Ioszlalyu talajbanacelcs6 oszlop
_, _,
Utburkolali jelek felfeslese PLASTIROUTE
i anyaggal, fenyvlsszaver6uveggy6nggyel, gepp
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