vAllRlrrozAsr szenz6oEs
amely letrejott
egyr6szr6l Szombathely Megyei Jorgri V6ros 6nkormd nyzata,
(9700, Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.), KSH sz1m: 15733658-8411-321-18;
adosz6m 15733658-2-18, k6pviseli: Dr. PuskSs Tivadar polg6rmester, mint

"Megrendel5",
mdsr6szrol:

Szkend6 Kft., mint VSllalkoz6 (Cinr: 9700 Szombathely, Soptei u. 72.), adosz6m:
12632125-2-18, cegjegyzeksz6m: 18-09-104679, k6pviseli: Tak6cs S6ndor
Ugyvezeto tovdbbiakban : "V6llal kozr5"

kdzott az alulirott helyen 6s napon az alAbbi feltetelekkel:

Megrendelo, mint Aj6nlatkero a Kdzbeszerz6sekrol szolo 2011. evi CVlll. t6rveny
(Kbt) alapjan a ,,Szombathely Megyei Jogu Vdros csapadekvfz-elvezetS rendszere

2013-2014.

evi zart csatorna

fedlapjainak, vfznyelSr6csainak

cser6je,

szintbeemel1se a felmer1lS hibek, kdrok elhitritasa es javitasa" munk6i t6rgy6ban
k6zbeszerzesi eljArAst folytatott le, nrely elj6r6s nyedese a V6llalkozo. Felek rogzitik,
hogy a fenti kozbeszerz6si elj6r6sra tekintettel a kozbeszerz6si elj6r6s
dokumentumai jelen szerzod6s r6szdrt k6pezik.

1.

2.

3.

Megrendelo megrendeli, Vdllalkozo pedig elvdllalja Szombathely Megyei Jogri
csatorna
fedlapjainak, viznyelor1csainalr cser6je, szintbeemel6se a felmerU16 hib6k,
k6rok elhdrrlt6sa 6s javitdsa munkdinak elv6gz6s6t az 1. sz. mell6klet (mrlszaki
leirds) szerint a 2. sz. mell6kletben (vdllalkozo lrajflnlata) r6szletezett
egyseg6rak figyelembev6tel6vel a szerz6d6s al6[16s6nak napjdtol 2014.
december 31 . napjaig terjec 6 id6szakban. A feladat r6szletes, pontos
meghat6rozAsa a Megrendelo drltal az ig,6ny felmerUl6sekor lrdsban megkUlddtt
egyedi megrendel6sben toftenik. VSllalkozo a munk6t a megrendel6s k6zhez
vetelet6l sz6mltott 10 napon krelUl elv6gzi. A hibaelh6rit6st sUrgos, azonnali
beavatkoz5st igenylo esetben a bejelent6st kdveto 3 or6n belUl, egy6b esetben
a bejelentest koveto elso munk€tnapon meg kell kezdeni.
Megrendelo a jelen szerzod6s irl6tartama alatt az Onkormdnyzat Altal elfogadott
6ves kolts6gvetesi fedezet6kren szerepl6 dsszeghatdrig rendel munk6t
VSllalkoz6tol a jelen szerz6<16s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezo 2. sz.
mel16kletben r6szletezett fajlergos Arak figyelembe v6tel6vel, amelyek a
szAml{zAs a lapj at k6pezik.
V6llalkozo 20 millio Ft/tiv 6s 30.000,- Ft/kdresemeny ertekfi
felelossegbiztositdssal rendelketzzafi. A feleloss6gbiztositdsnak ki kel terjednie
az alAbbiakra
- a jelen szerzod6s teljesiteserrel osszefUgg6sben okozott k6r
- 3. szem6lynek okozott k6r
- szerzod6sen klvUl okozott kdr

V6ros csapad6kviz-elvezeto rendszere 2013-2014. 6vi zArl.
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Viillalkozo a v6llalkoz6si r;zerzod6s netto keretdsszeg6nek, azaz nett6
22 4110.652 Ft 5%-Anak megfel-.lo osszeg elolegkent torteno kifizeteset kerheti.
Az eloleg osszege az adott egy'edi megrendeles teljesit6sekor ki6llltott szAml1k
osszegeb6l kerUl folyamatosan levondsra.

A

V6lllalkozo az egyes egyedi rnegrendel6sek teljesiteset kovetoen jogosult az
adott egyedi megrendeles kapcsdn sz6mlSt beny0jtani. V5llalkoz6 a legal6bb
ket peld6nyban kidrllitott sz6rnl6t a teljesites Megrendelo 6ltali leigazol6s6t
kovetoen jogosult benyfjtani. Felek meg6llapodnak, hogy a teljesitesigazolSst
kovet6en ki6llitott sz6ml6t Megrendel6 a Polg6ri T6rv6nykonyvr6l szolo 1959.
evi lV. torv6ny (a tov6bbiakl>an: Ptk.) XXIV. Fejezet6ben foglalt szabSlyok
szerint (szerzodo hat6s6gnak nem minosUlo szem6llyel kotott szerzod6se
eset6n kifejezetten a Ptk. 29itlB. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint) 6s
az adozAs rendj6r6l szolo 20Cr3, evi XCll. t6rv6ny 36/A. $-a szerint - az eloleg
levon6sa ut6n fennmarado ertekben - VSllalkozo 1 1600006-0000000002ei02237 szdmu banksz6mlaj1ra tort6no 6tutal6ssal egyenliti ki. A szdmla
fizetesi hat6rideje annak k6zhezv6teletol szdmitott 30 nap.

Fek:k ugyanakkor rogzitik hogy V6llalkozo a sz6ml6t koteles a
teljesitesigazolAs r6sz6re tdrt6no kibocs6t6s6t k6veto 3 munkanapon belUl
Meg

rendelo r6sz6re eljuttatni.

Tekintettel arra, hogy jelen ko;zbeszerz6si eljlrAs t6rgya epit6si beruh6z6s,

a

fizet€rsi feltetelek r6sz6t kepezik a30612011. (Xll. 23.) Korm. r. rendelkez6sei
6

A munkaterUlet eloirt elkerites(lrol, lezAritsdrol, a munkaterUleten a szUks6ges
figyelmezteto jelz6sek, t6bl6k r>lhelyez6s6rol 6s a terUlet Srzeserol a baleset-,
vagyon- es trizv6delem ell616s6rol a VSllalkozo sajat koltsegen kdteles
gondoskodni.
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V6llalkozo alv6llalkozok 6r; egyeb k6zremrikodok szolg6ltat6sainak
igenybevetel6re jogosult a jogyszabdlyban meghatdrozott keretek kozott. Az
alv6llalkozok munkav6gz6s6nek osszehangoldsa VSllalkozo feladata. A
V6llalkozo az altala kivdlasztc,tt alv6llalkozok jogellenes magatartds6ert ugy
felel, mintha azl saj6t maga kovette volna el.
Megrendelo jogosult a kivitele;z6s folyamatos ellenorzes6re. Ha a kivitelez6s
sor6n olyan munkar6szek k6szUlnek el, amelyeket utobb el kell takarni, err6l a
v6llalkozo koteles Megrende|it 6ftesiteni annak megje16les6vel, hogy az
eltakar6sra mikor kerUl sor. Ha a munkafolyamat jellegenel fogva az ellenorz6s
csak r6vid id6n 6t lehets6ges, a V6llalkozo koteles a Megrendelonek legal6bb
k6t munkanappal kor6bban jelentenie, hogy a munkar6sz elk6szUl6se mikor
v6rhato 6s az ellenSrz6s meddig lehets6ges. Amennyiben a Megrendelo az
ellenorz6st az eltakar5s elott nem v6gzi el, felt6r6st csak akkor kdvetelhet, ha
az ezzel jdro dsszes tobbletkoltseget - elkUlonitett bankszdmlAn - letetbe
helyezi, vagy pedig a Vallalko:26 beleegyez6s6vel mds megfelelo biztositekot
ad.

B.

Megrendelo a V6llalkozot a hibatlan teljeslt6s 6rdekeben utasfthatja. A
Vdllalkozo az utasit6st csak annyiban kdteles elfogadni, amennyiben az a
munkaszervez6sre nem terjed k:i.

I

A felek kdlcsonosen kotelesek t>gym6st tdjekoztatni minden olyan kdrUlm6nyrol,
amely a teljesites idejet vagy minoseget 6rinti. Felek r6sz6rol a kivitelez6s sor6n
nyilatkozatra jogosult k6pvisel6l<:
Kivitelezo r6sz6rol: Tak6cs S6ndor Ugyvezeto
Megrendelor6sz6rol'. Lakezi(i6bor V6rosUzemeletet6siOszt6lyvezetdje
Kalm6r Ervin Kommun6lis 6s Kornyezetvedelmi
lroda vezet6je
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A Vallalkozo a kivitelez6srol 6llandoan a helyszlnen tadott 6pltesi naplot vezet.
A felek ellenore, illetve mrivezetoje a m6sik felnek szolo - mr-lszaki jellegu 6szrev6teleit, tdj6kozato klzlern6nyeit, utasltdsait, figyelmeztet6seit koteles az
epltesi naploba bevezetni.
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V6llalkoz6 a vonatkoz6 szabviinyok, mriszaki eloir6sok szerinti legmagasabb
minos6gi szinthez tartozo teljesitest v6llal. A Viillalkozo a beepltett anyagok,
szerelvenyek, stb. 6s az ell6gzett munk6j6nak megfeleloseget tan0sitani
koteles. A felhasznSland6 eplto- 6s szereloipari anyagokra, term6kekre,
szerkezetekre vonatkozo minris6gtanIsito okiratokat (epitoipari alkalmazSsi

enged6lyeket, minos6gi bizonyitv6nyokat, vizsgSlati jegyzokonyveket,
szakv6lem6nyeket, stb.) mAsolatban atadja Megrendelonek. A
minosegtanusit6ssal kapcsolatrrs vizsgdlatok, szakv6lemenyek es enged6lyek
beszerz6s6nek k6ltsegei teljes,:g6sz6ben V6llalkozot terhel k.
i

12

Ha a Vdllalkozo a kivitelez6s br:fejez6s6re az 1. pontban meghatlrozott egyedi
megrendel6sekben megjelolt hat6rid6t nem tartja meg, 0gy k6sedelembe esik
6s a k6sedelembe es6s napja'tol kezdSdoen napi 5 % (a nyeftes aj6nlataban

szereplo medek) kesedelmi kotb6rt koteles fizetni.

A

kotber alapja

a

k6sedelmesen teljesltett szolgriltatds netto ellened6ke. A tored6knap tov6bbi
egy teljes napnak sz6mit a l<otelezetts6g szempontj6b6l. Nem kovetelheto
kdtb6r, ha a k6sedelem a V6llalkozonak nem felr6hato.
13

Ha a V6llalkozo hib6san teljt:slt, a hibdsan teljesltett szolg6tlat6sok netto
ellenedeke 1 o/o-6nak megfelelr5 hib6s teljesitesi kotb6ft koteles fizetni minden
hibas teljesitessel erintett napra
.
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Ha a teljesftes a Vdllalkoz<l felrohat6 magatart6sa miatt meghi0sul, a
meghitisul6ssal erintett szolgAltatSsok netto elleneft6ke
megfelelo meghirisuldsi kotber I'izet6s6re koteles.

10 sz1zal6k1nak

15

V6llalkozo jot6ll6si biztosit6k vdllal6s6ra koteles, melynek m6rleke a teljes netto
vlllalkozoi dij 5 o/o-a 6s a teljesites idopontjSban kell rendelkez6sre bocsdtania,
a Kbt. 126. S (6) bek. a) pontja r;zerint.

16

V6llalkoz6 az egyes megrende 6sek szerzod6sszerti teljesites6tol szdmitott 72
honap idotadamu jotallast v6llal.

17

Ez a szerzod6s a felek egye,zo megSllapoddsa es a Kbt. elolr6sai alapj6n
ir6sban modosithato. A modoslt6srol a felek kepviseletre 6s cegjegyz6sre
jogosu lt tiszts6gvisel6i kothetnek szerzodest.

a V6lla kozo ir6sban 6rtesiti a Megrendel6t 6s Mtiszaki
ellenort, aki legkes6bb 10 murrkanapon belUl kittizi a mtiszaki atad6s-6tv6tel
megkezdes6nek az idoPontj6t.

18. A munka befejezds6rol

19. A Megrendelo nem tagadhatja meg az dtvetelt olyan kev6ss6 jelent6s hidny
vagy hiba miatt, amely az epitmeny rendeltet6sszerfi hasznflatAt nem
akadAlyozza.
20

A nagyobb jelentos6gri, a rendr:ltet6sszerri haszn6latot akad6lyoz6 hiba eset6n
a Megrendelo az 0jabb 6tad6s-6tv6telre olyan megfelelo ujabb hat6ridot koteles
kitrjzni, amely elegend6 a hi6nyok p6tl6s6ra es a hib6k kijavit6s6ra.

21

A Megrendel6 tudomdsul veszi, hogy ha fizet6si k6telezetts6g6nek hat6ridoben
nem tesz eleget, 0gy a k6sede embe es6s napjdtol kezd6d6en a k6sedelmesen
megfizetett osszeg ut6n a Ptl:. 301/B.S (2)-(3) bekezdese szerinti k6sedelmi
kamatot koteles fizetni.

22.

Megrendelo az 1. pontban kdrUlirl munka v6gz6set 6s a felhaszn6l6sra kerUl6
anyagot ellenorizheti. Nem nrentesUl a Ylllalkozo a felel6ss6g alol, ha a
Megrendelo az ellenorzlst elmulasztotta vagy nem megfeleloen v6gezte el.

23.

Megrendelo a szerz6destol bArmikor elSllhat, koteles azonban a Vdllalkoz6
kArAt 6s az addig felmerUlt szUks6ges koltsegeit megfizetni. Ha a Megrendelo a
szerzod6stol az6rL 6llt el, merl: a teljesitesi hat6rido lej6rta elott nyilv6nvalov6
v6lt, hogy a V6llalkozo a nrunk6t csak olyan szdmottev6 k6s6ssel tudja
elv6gezni, hogy a teljesites enriatt a Megrendel6nek mdr nem all erdek6ben, a
Megrendelo a szerzod6sszel;6sre vonatkoz6 szab6lyok szerint k6deritest
kovetelhet.

24

Ha a munka v6gz6se sor6n ar korUlm6nyek arra engedn6nek kovetkeztet6st,
hogy a teljesit6s hibas lesz, it Megrendel6 a fogyat6koss6g kikUszobol6s6re
kitrizott megfelelo hat6rido r;ikerlelen eltelte utdn gyakorolhatja a hib6s
teljesitesbol ered6 jogokat.

25

V6llalkozo tudom6sul veszi, h<lgy hib6s teljesites eset6n a Ptk. 305-311/A.
6ban, valamint a hat6lyos jogsz:abdlyokban foglaltak szerint felel.

zo

A felek megdllapodnak

abban, hogy

S-

a koztUk felmerU16 esetleges

vitdkat
t6rgyaldsok ritj6n igyekeznek rnegoldani. Ennek eredm6nytelens6ge eset6n a

biros6gi hat6skori szabSlyok fUggveny6ben

a jogvita

elbi16lSs6ra

a

Szombathely V6rosi Biros6g, illetve a Szombathelyi Torv6nyszek illetekesseg6t
kotik ki.
27

Szombathely Megyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzatdnak212012. (lV.1B.) sz6m0, a
kotelezetts6gvSllal6si, utalv6nyoz6si 6s 6rv6nyeslt6si elj6r6srol sz6lo
polg6rmesteri utasit6s alapj6n az OnkormAnyzat kiad6si eloirfnyzatai terh6re a
polg6rmester, vagy az Altela Ir6sban felhatalmazott szem6ly v6llalhat
kotelezetts6get.

28

Ez a szerzod6s az alAirAs napj,in lep hat6lyba.

A

szERz6ors

KBT. AL-rAL MEGHATARozoTT TARTALMA
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A Kbt. 124. S Q) bekezd6s6nel< eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a Szerz6d6ses
Okm5nyok reszet kepezi V5lla kozo Aj6nlata, igy a nyertes aj6rnlat ertekelesre
kerUlo tartalmi elemei a szerzocl6s r6sz6t, V6llalkoz6 kdtelezettseget kepezik.
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A Kbt. 125. S (4) bekezdes a) pontj6nak eleget t6ve Felek megdllapodnak, hogy
V6llalkozo a szerzod6s teljesltrise sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a
szerzod6s teljesitesevel osszefUggesben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. S
(1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo t6rsasdg
tekinteteben merUlnek fel, 6s melyek a V6llalkozo adokoteles jdvedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak.
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A Kbt. 125. S (4) bekezdes b) pontj6nak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
V6llalkozo koteles a jelen s;zerzod6s teljesltes6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a l/legrendelo szAm6ra megismerhet6v6 tenni.
V6llalkozo - a megismerhetorr6 tetelre vonatkozo kdtelezettsege mellett - a
jelen szerzod6s idotarlama illatt irSsban koteles t6jekoztatni Megrendelot
minden, a tulajdonosi szerkezelt6ben bekovetkezett v6ltoz6sr6l, a megvSltozott
6s az uj adatok, valamint a viiltozds hatdly6nak megjel6l6s6vel. V6llalkozo a
jelen szerzod6s teljesitesenek; teljes id6tarlama alatt halad6ktalanul lr6sban
koteles Megrendel6t 6rteslterri a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben megjelolt
Ugyletekrol.

32

A Kbt. 125. S (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek r6gzitik, hogy Megrendel6
jogosult 6s egyben k6teles a szerzod6st felmondani - ha szUks6ges olyan
hatdridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata
elldtdsdrol gondoskodni tudjon

-

ha

a) a YAlldkozoban kozvetetter vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely c,lyan jogi szemely vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkezogazdaslgi t6rsasd€t, amely nem felel meg a Kbt.56. $ (1)bekezdes
k) pontjaban meghat6rozott fell6teleknek.
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkezo gazdas6gi tdrrsasdrgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1)
bekezd6s k) pontjaban meghatArozott felteteleknek.
33

38. A Kbt. 1 25. S (6) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek r6gzitik, hogy a KbL 125.
S (5) bekezd6s szerinti felmond6s eset6n a V6llalkozo a szerz6d6s
megszrin6se elott m6r teljesltett szolg6ltat6s szerzod6sszeru penzbeli
ellen6d6kere jogosult.

34

Megrendelo nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. S (8) bekezdeset figyelembe vette
kdzbeszerzesi eljArAs elokeszil,6se sordn.

35. A

szerzod6s teljesit6se

sorin a Kbt. 128. S-tol a Kbt. 131. S-ig terjedo

rendelkez6sek 6rtelemszerfi en irSnyadok.

36

Aszerzbdes m6dosit6sa kapcsdn a Kbt. 132 S ir6nyado.

37

A felek ezt a szerz6d6st kolcsionosen elfogadt6k es a k6pviseletere, illetoleg
cegjegyzes re jog os u lt kepvisel6j

U

k 0tjan alaiftitk.
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1 sz. mell6klet

Szombathely Megyei Jogti Viros; csapad6kviz-elvezet6 rendszere 2013-20'14.
6vi zArt csatorna fedlapjainak, viznyel5r6csainak cser6je, szintbeemel6se a
felmeri.i15 hibek, k6rok elh6rit6sa 6s javit6sa

MUSZAKT LEIRAS

A

feladat r6szletes, pontos meghatdrozdsa

az

Ajanlatkero 5ltal,

az

igeny

felmerUl6sekor ir6sban tOrlenik.

GravitScios csapad6kcsatorn6k iavit6sa :
A csapad6kcsatorn6k javit6sa NA300,400, 500 KGPVC mrianyag csobol, valamintA
301b, A 40h, A 50h, Z 60/b bet,rn csobol tokos vagy talpas tokos gumigyrlrrlls
kotessel tort6nik, 15 cm vtg. kelloen t6moritett homokos kavics5gyazatra fektetve.
Ducolat: ketoldali, zArlsorl d0colat (teblas) v6delme mellett kell az epitest elv6gezni.
A cso fol6 visszatoltott foldet burkolitt alatt, a fels6 50 cm-es r6tegben Trg=95 %-os,
egyeb helyeken 90 %-os tomors6grr-' kell tomoriteni. A cso korUli es 50 cm-ig felette
levo anyag nem tarlalmazhat 35 mm-n6l nagyobb szemcs6ket. A mrit6rgyak
melyseg6re 6s m6reteire vonatkcz6 trires x1%. A csovezet6kek fektetesenel
magass6gi elter6s nem megengedett. A Megrendelo esetenkent teljes talajcseret
irhat el6.

Akn6k. viznvel5k iavit6sa:
A meglevo A 0,80 m, A 1,0 m 6s Q 1,20 m belso Atm6r6jil, kor alakri tisztitoakndk
javitdsa. Az eloregySrtott akn6k fen6klemeze vizzAro vasbeton, a bekot6sek
csatlakoztat6sdt szolg6lo gytirrielermek vasalSs n6lkUliek. Az akn6k lefedese
eloregyartott beton szriklto-idomra helyezett 6v. fedlappal tdrlenik. G6pkocsi
forgalom eset6n D-400 neh6z kivitelu fedlapot 6s keretet, gyalogos forgalom eset6n
C-250 teherbir6sut kell haszndlni. A tisztltoakndkba korrozio6ll6, mrianyag bevonatrj
aknahSgcsokat kell beeplteni. A ferllapoknak 600 mm belso nyilSsrinak kell lenni.
Megrendelo viznyelordcsos fedlap, illetve el6regy5rlott A 1,20 m 6tmerojri beton
fedlap cserej6t irhatja el6. A 40x40, es a 50 x 50 cm belm6retfi viznyelo akn6k
el6regy6tlott elemekbol, vagy monolit betonb6l k6szUlnek, felUl beomlos lefedessel.
A vlznyelordcsok cser6je eltulajdonit6s elleni v6delemmel rendelkezo 4Ox4O, illetve
50x50 cm-es fel hajthato, D-400 teherb lr6su ontottvas r6ccsal toften ik.
A tisztltoakn6k fedlapjait es a viznyetlorScsokat szintbe kell helyezni. A fedlapokon a
vdros logojdnak nem kell szerepelnier.
Bekcitci vezet6kek

iavitisa:
viznyelok bekot6sei NA 200/KGPVC csobol,

A

a gyrljtocsatorn6hoz valo
csatlakozdsn6l ,,csore kdtve" idomrnal, vagy tisztltoakn6n6l epulnek, 15 cm vtg.
ke oe n tom oritett h omokos kav icsd g'y azalra fektetve.
||

Nvilt6rok mederrendezese, iavit6sa:
A nyilt vizelvezeto foldmeder foldmu rk6i gepi 6s k6zi munkav6gz6ssel, az 6rokfen6k
burkol6sa eloregydrtott 40x40x5 cm-r:s betonlappal tor16nik.

Kozmffkeresztez6sek:
A meglevo klzmuvezet6keket azokitzemeltetojevel egyeztetni kell, az epltesi munka

megkezd6se

el6tt a meglevo csatorndk, vezet6kek helyzetet a

kozmri

Uzemeltetoj6vel, vagy kezi foldkienrel6ssel v6gzett felt6r6ssal pontosltani kell. A
felt6rt vezetekek 6pseget biztositani kell, a felt5r6s, munkav6gzes idejen a kdzmu
Uzemelteto el6ir6sai figyelembe v6tel6vel v6gezheto a javltas.

nkav6qz6s. helvre6llitis :
A kozuti [lrszelv6nybe ny0lo munkerterUlet fttengely feloli sarokpontjait ejszaka es
korlStozott l6t6si viszonyok koz6tt 5ll m-r6l j6 lathato folyamatos vdros, vagy villogo
borostydnsdrga f6nyt ad6 l6mp6kkal meg kell jelolni. A munkaterUleteket (munk6ba
fogott szakaszokat) hossz- 6s kere,sztir6nyban piros-feh6r s6vos OllezAro korl6ttal
(terelofUz6rrel, jelzoszalaggal) koril kell hat6rolni. Az epltes idoszak6ban is
biztositani kell a munkaterUlettel erintett Uzletek, Uzemek, k)zint1zmenyek 6s
mag6ningatlanok gepj6rmriforgalm6l:. A lezArl terUlet elott mindk6t forgalmi iranybol
el kell helyezni: "uton folyo munk6l<", "UtszrikUlet", "sebess6gkorlStoz5s 30 km/h",
valamint az "elozni tilos" jelzotablakat. A munka vegrehajt6sa sor6n az 6pltes alatti
forgalomkorlStoz6s jelz6seinek elhelyez6s6n61 6s a kozuti jelzoorok alkalmaz6s6n6l
A kdzutakon v6gzett munkdk elkorl6tozdsi 6s forgalombiztonsdgi kovetelm6nyeir6l
szolo 312001. (1. 31.) KoViM rendeletberr foglaltakat, valamint Az utak
forgalomszabAlyozAsdrol es a kdz0tijelz6sek elhelyez6serol szolo 2011984. (Xll. 21.)
KM rendelet vonatkozo eloirAsait be kell tartani. A munkaterUleten ep felUletri, tisztdn
taftott k6ztlti jelz6seket kell alkalnrazni. Az ideiglenesen elhelyezett elkorl6toz6
elemeket az ideiglenes helyre6llitAsig, a burkolathiba vesz6lyt jelzo, valamint
sebess6gkorlltozo k6z0ti jelzotitbldkat a vegleges helyre6llltasig kell alkalmazni.
K6zutat 6rinto munkav6gz6s eset6rr szUks6ges forgalomkorl6toz6si terv keszitese
VAllalkozo feladata. A burkolat bonters5t hengerelt vagy ontott aszfalt, tov6bba beton
burkolat eset6n gyem6nt vdg6koronlygal fuggoleges elekkel kell elvegezni. Makad6m
rendszerti burkolatokn6l egyeb bont6szersz5mmal is el lehet v6gezni
(bontokalapdcs, csdkdny, stb.) a borrt6st, azonban minden esetben torekedni kell az
egyenes vonalakkal hatiirolt szabdrlyos idomok kijelolesere. Az aszfaltburkolatot
vdgokoronggal fUggoleges 6l ment6rt, a szUks6ges munka6rok szeless6genel 30-30
cm-rel sz6lesebb s6vban kell elv6gni, hogy azaszfaltr6teg 6s az alepftmeny kozott a
helyre6llltast kovet6en dtlapolds jojjtin l6tre. A munkagddOrbol kikerUlt tormel6k, fold
lerakohelyre tdrt6no elsz6llitdsa Viillalkozo feladata. A kdzlt terUleten a nyitott
munka6rkokat d0colni kell. A dticolSr;i mod megv6laszt6s6n5l figyelembe kell venni a
talaj allekonys6g6t, valamint a munl<aterUlet mellett elhalado forgalom Sltal okozott
dinamikus terhel6seket is.
Mu

Bu rkolat helyre6llit6sa :
Az aszfallburkolatot retegenk6nt sz6 esed6 6tlapol6ssal, a t6rkoburkolatot a megl6vo
terk6 elemek felhaszn5l6s6val kell helyre6llitani, a torott, s6rUlt elemeket cser6lni

kell.

As:zfalt

Lako-,
rit:

kiszolg6lo

4 cm AC11 koc6 aszfaltbeton
20 cm Ckt alap
15 cm HK 6gya:zat
tomOritelt foldmri

Terko
(meglevo terkoelemek
felhasznSlSsSval
8 cm terkoburkolat
3 cm 0/5 ZKagyazat
30 cm C10 betonalap
1 5 cm HK 6qvazat

tOmoritett foldmri
Forgalmi, gyujto0t,
autobusz utvonal,
illetve
Megrendelo
megjelolt
szakaszokon:

J6rda, kerekp6r0t:

4
6
25
15

cm AC11 kcpo aszfaltbeton
cm AC11 koto aszfaltbeton
cm C10 betonalap
cm HK 1gyazat
tomorltett foldmri

4 cm AC8 kolto aszfaltbeton
15 cm Ckt alap
'15 cm HK 1gyazat
tomoritelt foldmri

1

5 cm HK 1gyazat
tomOritett foldmri

6 cm t6rkoburkolat
3 cm 0/5 ZKAgyazat
10 cm C10 betonalap
(15cm kapubej6rokban)
1 0 cm HK 1gyazat
tomoritett f6ldmri

Zoldteri.i let hely re6 | litAsa :
A kSrosodott kozhaszndlatri zoldte rUletek helyreallitas6t a kovetkez6keppen kell
elv6gezni: tereprendezes, humuszolAs, fUvesit6s. A zoldterUlet fenntartdsi munk6ival
megblzott parkfennta116 ir6sos nyilatkozatSt csatolni kell.
Padka, kavicsolt teri.ilet helyre6llitisa :
Kavicsol6s, tomors6g Try=399', oldales6se a burkolattol kifele

Kiemelt, kerti 6s stillyesztett szeg(lly helyre6llitisa:
megbontott szeg6lykoelemeket beton6gyazatba fektetve, h6zagolva 10 cm
betongerendSba kell vissza6piterri, a torott, serUlt elemeket cse16lni kell
(betonmin6seg C-20 -24 KK).

A

Munkav6gzes sordn

a

szabv6nyokban el5irtakat szigorfan be kell tartani:
Epit6ssel kapcsolatos 6ltal6nori el6irdsokat, a fcildmunkdra vonatkoz6
el5ir6sokat 6s a biztons6gtechnikai el5irSsokat.
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2. sz. mel16klet

Szombathely Megyei Jogu Viros csapad6kviz-elvezet6 rendsz ere 2013-2014.
6vi zArt csatorna fedlapjainak, viznye15r6csainak cser6je, szintbeemel6se a
felmeri.i16 hibek, k6rok elhSrit6sa 6s javit6sa

1. r6szszempont: Nett6 ajSnlati 6till6ny6r
1.1. alszempont: aszfaltburkolatf lal,lo-, kiszolg6l6 0t
bu rkolat bontas, helyre6ll ltds IFU m2l
1.2. alszempont: aszfaltburkolatu gyrljto ut burkolat
bont6s, helyre6llitdrs [Ft/m2]
1.3. alszempont: t6rko burkolatu lako-, gyrijto ut
burkolat bont6s, helyreallitas [Ft/m2]
1 .4. alszempo nt : aszfa ltb u rko atri j6 rd a, ke r6kp6 rut
burkolat bontSs, helyreallltris [Ft/m2]
I

1.5. alszempont: t6rko burkolatf jfrcla, ker6kp6rft
burkolat bont6s, helyreiillitiis IFt/m2]
1.6. alszempont. zdldterUlet 6s kavicsolt terulet
helyre6l ltiis IFt/m2]

netto 10 780 Ftlm2
netto 16 640 Ftlm2
netto 9 780 Ftlm2

netto 10 780 Ftlm2
netto 9 780 Ftlm2

netto 980 Ftim2

I

1.7. alszempont: munka6rok kiemel(ls 6s visszatolt6s
0-1,50 m melysegig [Ft/m3]

netto 2 450 Ft/m3

1.8. alszempont: munka6rok kiemel(ls 6s visszatolt5s
1,50-3,00 m m6lys6gig [Ft/m3]

netto 4 950 Ft/m3

1.9. alszempont. NA 200 KG PVC muianyag cs6
fektetese IFVm]
1

.10. alszempont:

A 30h beton cs6 fektetese [Ft/m]

netto 3 595 Ft/m
netto 5 980 Ft/m

1.11. alszempont: NA 300 KG PVC rnrianyag cso
fektet6se [FUm]

nett6 7 400 Ftlm

1.12. alszempont: A 40/b beton cs6 fektetese [FUm]

netto 7 060 Ft/m

1.13. alszempont: NA 400 KG PVC rnrianyag csd
fektetese [FVm]

netto 9 205 Ft/m

1.14. alszempont:

A 50lb beton cs6 lektet6se [Ft/m]

netto 11 150 Ft/m

'1.15. alszempont: NA 500 KG PVC rnrlanyag cso
fektet6se [FUm]

netto 15 645 Ft/m

1.16. alszempont: A 60/b beton cso'fektetese [Ft/m]

netto 13 445 Ftlm

1.17. alszempont: megl6vo kor alakri tisztitoakndk
javit6sa (bont6s, epit6s) 0-1,50 m fcly6sfen6kszinten
torten6 epitesevel IFt/db]

nett6 63 350 Ft/db

1,18. alszempont: megl6v6 kor alakri tisztitoakn6k
javitdsa (bont6s, epites) 1,50-3,0 m
fo lydsfen6kszi nten to rt6 n 6 6p lt6s6vt>l I Ft/d b]

nett6 99 840 Ftidb

1 .19. alszempont: tisztito akna fedlapjdnak cser6je (Z
600 6tmerojU, D-400 neh6z kivite[i ledlap es keret)
lFt/dbl

nett6 66 625 Ft/db

1.20. alszempont: tisztit6 akna fedltrpjdnak csereje (O
600 6tmer6i(i, C-250 teherbir6sri fecllap 6s keret)
lFt/dbl

netto 52 020 Ft/db

1.21. alszempont: tisztit6 akna
szintbehelyez6se IFtid b]

netto 39 125 Ft/db

@

600 fedlapj6nak

1.22. alszempont: tisztit6 akna betorr fedlap p6tlAsa
1200 atm6rojtl) [Ft/db]

(@

netto 38 920 Ft/db

1.23. alszempont: 40 x 40 cm belm6retrj viznyelo akna
bontdsa, epitese [FVdb]

netto 48 780 FUdb

1.24. alszempont: 50 x 50 cm belm6retfiviznyelo akna
bont6sa, epit6se [Ft/db]

nett6 50 780 FVdb

1.25. alszempont: viznyelo akna tisztltdsa [Ft/db]

netto 4 500 FVdb

1.26. alszempont: 40 x 40 cm viznyerl6 r6cs
ntbehelyez6se IFtidb]

netto 28 850 Ft/db

1.27. alszempont: 50 x 50 cm vlznyerl6 r6cs
ntbehelyez6se IFUdb]

netto 31 950 Ft/db

1.28. alszempont: 40 x 40 cm vlznye,l6 r6cs cser6je
lFvdbI

netto 49 850 Ft/db

1.29. alszempont: 50 x 50 cm viznye16 r6cs cser6je
lFt/dbl

netto 59 090 Ftldb

1.30. alszempont: Nyilt 6rok mederrendez6se,
profiloz6sa , vizelvezeto foldmeder fildmunkdi gepi es
k6zi munkav6gz6ssel IFUm3]

netto 3 650 FUm3

1.31. alszempont: Burkolt 6rok burkol6elemek cser6je
(40x40x5 betonlap) lFVm2l

netto 4 500 FUm2

szi

szi

1 .32. alszem po nt: szeg e lyk6elemek beton 6gya zatba
fektetve, h6zagolva 10 cm betongerenddba
vissza6pltve, torott, s6rUlt elemek cser6je
(betonmin6seg C-20-24 KK) [FUm]

1.33. alszempont: Cs6 feletti talajcsere (0/50
Homokos kavics) [FUm3]

2. R6szszempont:k6sedelmi kotber m6rteke [%lnapl

nett6 5 500 Ft/m

netto 5 860 Ft/m3
5 o/o

