
VÁLLALKOZÁSISZERZőnÉS
 

I. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje 
1.	 Megrendelő: Tolna Megyei Önkormányzat, (képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 

elnöke) 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
2.	 Vállalkozó: PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Flórián u. 3. 
3.	 Az engedélyezési tervdokumentáció készítője: Az A2 Építész Bt. valamint a Péri és Társa 

Mérnöki Iroda és az LG.M.-H Építőipari és Faipari Szolgáltató Kft. 
4.	 A szerződés tárgya: A Fogyatékosok Otthona, Pálfa, kastélyépület részleges tetőfelújítása, 

födémcsere, érintett helyiségek felújítása, nyílászárók cseréje Az átalakítási munkák miatt 
megsérülő épületrészek helyreállitása. 

5.	 Teljesítés helye: Fogyatékosok Otthona Pálfa, Alkotmány u. 20. kastélyépület 
6.	 A szerződéses vállalási díj egyösszegben átalányáron a vállalt teljesítési határidőre 

prognosztizálva: 
13.390.453,- Ft 

+ 20% ÁFA 2.678.091,-Ft 
= 16.068.544,- Ft
 

azaz tizenhatmillió-hatvannyolcezer-ötszáznegyvennégy forint.
 
7.	 A vállalkozás teljesítési határideje: 

- A teljes munka elvégzésének határideje: 2007. november 20. 

II. Fizetési feltételek 
8.	 Pótmunka a pénzügyi és műszaki ütemtervben nem szerepel. Pótmunkát a műszaki ellenőr 

javaslata alapján Megrendelő rendeli el. A pótmunka elvégzését a műszaki ellenőr 

igazolja le, kifizetése a vállalkozó ajánlatában rögzített munkanemekre adott egységárak 
szerint, vagy ha az ajánlatban ilyen munkanem nem szerepelt, akkor jelen szerződésben 

rögzített rezsi óradíj alapján, FÉMÍR normának megfelelően számolva, a számla 
benyújtását követő 30 napon belül történik. 

9.	 Pótmunkánál alkalmazandó rezsi óradíj, mely minden költséget, így az ÁFA-t is 
tartalmazza: 2007-ben 1.920,- Ft, anyagár esetén az ajánlatban szereplő anyagárak az 
irányadóak. 

10. A végleges rnűszaki átadás-átvétel időpontjára, a működőképességhez szükséges minden 
munkát tartalmazó prognosztizált átalányár semmilyen körülmények között nem 
változhat, attól Vállalkozó nem térhet el; így a következő esetekben sem: inflációs vagy 
beszállítói áremelésekre való hivatkozás, vállalkozói észrevétel nélkül maradt 
tervhiányosságból eredő többletmunka. 

ll. A teljesítés során Vállalkozó az elfogadott pénzügyi és müszaki ütemtervnek megfelelően 

sikeres részteljesítési jegyzőkönyv felvételét követően részszámlát nyújthat be. A 
részteljesítéseket a müszaki ellenőrnek kell teljesítésigazolási jegyzőkönyvben 

leigazolnia. 
12. Vállalkozó	 a teljesítés ideje alatt havonta legfeljebb egyszer nyújthat be részszámlát, 

melyhez mellékelnie kell a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet. 

13. Vállalkozó	 csak teljesítésigazolási jegyzőkönyvvel átadott, a pénzügyi és müszaki 
ütemtervnek megfelelően elvégzett építési részmunka, valamint a leszállított és beépített 
anyagok után nyújthat be részszámlát. 

14. Vállalkozó	 a munka befejezésekor, sikeres teljesítés esetén végszámlát nyújt be, a 
végszámla szükséges melléklete az igazolt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

15. Vállalkozó	 által benyújtott részszámlákat és végszámlát a Megrendelőhöz kell 3 
példányban eljuttatni a teljesítésigazolási jegyzőkönyv, illetve a müszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékelésével. 
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16. Teljesítés	 során előlegfizetés nincs. Fizetés: átutalással, a telj esítésigazolási 
jegyzőkönyvvel felszerelt számla, részszámla kézhezvételét követő 30 napos határidővel. 

17. Késedelmes	 fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek a Ptk.-ban foglaltak szerint 
késedelmi kamatot számíthat fel. 

18. Vállalkozó bankszámla száma: 1176005-20120791 
19. Vállalkozó az előteljesítési jogát fenntartja. 
20. A	 28. pontban foglaltak fennállása esetén megrendelő a szerződéses összeg 5%-át a 

végleges műszaki átadás-átvételt követő 30 napos határidővel teljesíti. 
21. A végszámla a teljes szerződéses összeg 20%-ánál nem lehet kisebb. 

III. Műszaki feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, kötbér 
22. A	 szerződéses ellenérték magában foglalja: a kivitelezéshez szükséges minden további 

tervelkészíttetését, az építési terület előkészítését, a közmű kiváltásokat. műszaki tartalom 
szerinti építési-, technológiai munkák megvalósítását a tervekben előírtak és az egyéb 
hatósági és közművállalatok szerinti előírások betartása mellett, az anyag- és munkadíj at, 
az átalakítások miatt megsérülő épületrészek és a külső terep helyreállítását, a műszaki 

átadás-átvételi eljárásokon való részvételt, a garancia költségét és mindazt, ami a 
szerződéses munka megvalósítása során Vállalkozónál költségként felmerül. 

23. A	 szerződésben vállalt építési-, és technológiaszerelési munkát Vállalkozó használható
működőképes egységként kell, hogy átadja, ami megfelel az érvényben lévő 

törvényeknek, szabványoknak és rendeleteknek. A működőképességhez, illetve a 
vonatkozó szabványoknak, előírásoknak való megfelelőséghez szükséges bánnilyen 
jellegű többletmunkát, többletszállítást - azt is, amely a tenderterv nem megfelelő 

leellenőrzése miatt az ajánlatból kimaradt - Vállalkozó köteles saját költségére elvégezni. 
A működőképesség érdekében elrendelt többletmunka igazolt elvégzése a benyújtott 
számla kifizetésének feltétele. 

24. Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy, aki egyben a teljesítésigazolási 
jegyzőkönyveket leigazolja: Bozsolik Zoltán és Kaló Gábor. 

25. A Vállalkozó helyszíni	 képviselője: Simesik Norbert, a létesítmény felelős műszaki 

vezetője: Kerekes László, valamint a munka megkezdésekor megnyitott építési naplóban 
megjelölt személyek, akik munkaidőben folyamatosan, a létesítményen jelenlévő 

építésvezetők és egyéb felelős vezetők: 

A felelős vezetők személyében történt változást 8 napon belül a Megrendelőnek írásban 
be kell jelenteni. 

26. A	 szerződés teljesítése a létesítmény végleges, hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárásáról szóló jegyzőkönyv felvételével, nyer igazolást. 

27. A	 műszaki átadás-átvételi eljárás akkor folytatható le, ha a létesítményen az esetleges 
hibák vagy hiányosságok csak olyan mértékűek, amelyek más hibákkal vagy 
hiányosságokkal együtt, azokkal összefüggésben sem akadályozzák a rendeltetésszerű 

használatot. Ha a teljesítés ezen feltételeknek nem felel meg, akkor az átadás-átvétel nem 
történt meg, a Vállalkozó köteles elvégezni a visszalévő munkákat és új átadás-átvételi 
eljárást kitűzni a jogszabályok betartása mellett. 

28. Amennyiben a	 műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott, de átadáskor Felek a 
szerződéshez képest mennyiségi vagy minőségi hiányosságot állapítanak meg, úgy 
Vállalkozó köteles azt saját költségére a leghamarabb, de legkésőbb kötbér terhe mellett 
30 napon belül a szerződésnek megfelelően kijavítani vagy pótolni. Ahiánypótlás 
elvégzését Felek építési naplóban rögzítik. A kötbér nagyságát a hátralévő munka és a 
teljes szerződéses összeg hányadosával kell számolni a 33. pontban rögzített kötbér 
alapján. 
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29. Ha a szerződés teljesítése során Vállalkozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná 
a határidőre történő teljesítését, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelőnek jelezni, 
aki saját belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat a szerződés egyéb 
feltételeinek változatlanul hagyása mellett a Kbt. 73.§ figyelembevétele szerint. 

30. Vállalkozó kötelezi magát, hogy	 a szerződés aláírását követő 15 naptári napon belül 
megrendelő részére 1.000.000,-Ft teljesítési garanciát nyújt bankgarancia vagy készpénz 
formájában. 

31. Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő Vállalkozónak késedelmi kötbért számíthat fel, 
mely a szerződéses összegből kerül levonásra. 

32. Késedelmesnek számít a teljesítés, ha a végleges műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a 
jelen szerződés 7. pontjában vállalt határidőhöz képest később veszik fel. 

33. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként	 100.000,- Ft. A késedelmi kötbérrel a 
végszámla összegét csökkenteni kell. 

34. Vállalkozó nem	 szankcionálható kötbér felszámításával, ha késedelmét Vis Maior vagy 
bizonyíthatóan megrendelő cselekedete okozta. 

35. Vis Maioron felek a következőket értik: 
- háborús zendülés, lázadás, forradalom, polgárháború, terrortárnadás, 
- nukleáris anyag által okozott radioaktív szennyeződés, 

- repülő eszközök által okozott lökéshullám, 
- természeti erők bármely olyan működése (árvíz, lavina, hegyomlás, földrengés, 
vulkánkitörés), amelyet jelzőszolgálat kellő időben nem jelez. A Vis Maior beálltát az 
illetékes Kamarával kell igazoltatni. 

36. 60 napos késedelem esetén	 megrendelő a szerződést egyoldalúan felmondhatja, ekkor 
meghiúsulási kötbér fizetendő, mely 100.000,- Ft . A meghiúsulási kötbérrel a végszámlát 
csökkenteni kell, ha az kellő fedezetet nem nyújt úgy a bankgaranciábóllehívható. 

37. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzésére. Az elrendelt 
pótmunka nagyságától függően Felek jogosultak a szerződés befejezési határidejének a 
pótmunka kiviteli idő szükségletével történő meghosszabbítására. 

IV. Vállalkozó kötelezettségei 
38. Vállalkozó a szerződéses rnunkát a 7. pontban vállalt határidőig teljesíti. 
39. Vállalkozó	 a teljesítés teljes időtartama alatt köteles a Megrendelővel folyamatosan 

kapcsolatot tartani. 
40. Vállalkozó	 a szerződéses munkára a kivitelezés teljes időszakára felelősségbiztosítási 

szerződést köt, és a szerződés másolatát Megrendelő képviselőjének a szerződés aláírását 
követő 30 napon belül átadja. 

41. Vállalkozó a	 szerződésben vállalt munkákat a Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi és 
műszaki ütemterv szerint végzi el. 

42. A	 szerződés pénzügyi és műszaki ütemezését a szerződés melléklete tartalmazza. 
Vállalkozó az ütemezéshez képest előbb teljesíthet. 

43. Vállalkozó	 a szerződésben foglalt munkát a munkaterület átadás-átvételét követően 

azonnal megkezdi. 
44. Vállalkozó	 a munka megkezdésekor köteles az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM-KöViM 

együttes rendeletnek megfelelően építési naplót nyitni és azt vezetni. 
45. Vállalkozó	 saját költségén köteles elkészíttetni minden további tervet, melyet a 

kivitelezéshez még szükségesnek tart, és azt a kivitelezés megkezdése előtt 

Megrendelővel jóváhagyatni. 
46. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt köteles a kivitelezés részleteit, az alkalmazandó 

műszaki megoldásokat Megrendelővel egyeztetni és azt a Megrendelő igényei szerint 
végezni. 
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47. Vállalkozó a kivitelezés munkálatait kizárólag a kijelölt felvonulási és építési területen 
végzi. Közterületen történő munkavégzés esetén a közterület foglalási engedélyt 
Vállalkozó köteles saját költségén beszerezni. 

48. Vállalkozó köteles az építési területet biztonságosan körbekeríteni, leválasztani. 
49. Vállalkozó a	 szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni az érintett Intézmény 

lakóinak balesetvédelméről. 

50. Vállalkozó köteles a munka folyamán az eltakarások, befedések előtt az elvégzett munkát 
Megrendelő műszaki ellenőrével mennyiségileg és minőségileg átvetetni, illetve ennek 
elmulasztásából eredő többletköltséget viselni. 

51. Vállalkozó munkáj át köteles úgy szervezni, hogy	 az Intézmény zavartalan működését 
mindvégig biztosítsa, ennek megfelelően fokozottan köteles betartani és alvállalkozóival 
betartatni a biztonságtechnikai, higiéniai, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi 
és vagyonvédelmi rendszabályokat, ennek során a szükséges oktatásokat a dolgozóinak 
rendszeresen megtartja. Ezek be nem tartásából eredő károkért Vállalkozó teljes körű 

anyagi és jogi felelősséget vállal. 
52. Vállalkozó	 vállalja, hogy az építési-szerelési munkák folyamán rendszeres Tűz- és 

Munkavédelmi szemlét tart és azt ajogszabályoknak megfelelően dokumentálja. 
53. Vállalkozó anyagi	 felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért, 

az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. 
54. Tűzveszélyes tevékenység folytatása esetén Vállalkozó köteles Megrendelő tűzvédelmi 

előadójának előzetes írásos hozzájárulását beszerezni. 
55. Vállalkozó a leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és	 őrzéséről teljes 

kárveszély felelőssége mellett maga köteles gondoskodni. 
56. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő megbízott képviselője és műszaki ellenőre 

a munka megvalósulását ellenőrzi, a helyszínen heti műszaki kooperációt tart, Vállalkozó 
képviselője ezen részt vesz és munkáját a műszaki ellenőr utasításainak megfelelően 

végzi. 
57. Vállalkozó	 a technológia terén a Megrendelő illetve megbízottja által jóváhagyottan 

betervezett és beépített szerkezetek gyárilag meghatározott paramétereinek 
teljesíthetőségét biztosítja. 

58. A	 szerződéses munkák elvégzésekor Vállalkozó erről Megrendelőt készrejelentésében 
értesíti, és egyben kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját, melyre a teljesítésben 
közreműködő alvállalkozóit meghívja. 

59. A műszaki átadás-átvételi eljáráskor Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

felveszi. 
60. Vállalkozó	 a végleges műszaki átadás-átvétel lezárásakor a megrendelővel előzetesen 

egyeztetett tervtől való eltérés esetén 2 példány megvalósulási tervet szolgáltat a 
Megrendelőnek. 

61. Vállalkozó	 a műszaki átadás-átvételkor Megrendelő részére az elkészül munkákról 
Garancia Nyilatkozatot állít ki. 

62. Az átadott műtárgyakra a garanciaidő az átadás napján kezdődik meg. 
63. Vállalkozó	 felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósulandó 

létesítmény a szabványoknak és szakmai előírásoknak megfelelő, a magyar 
kereskedelemben szokásos jó minőségű anyagok beépítésével L osztályú minőségben 

készül el. Vállalkozó által végzett teljesítés, valamint az általa beszerzett és leszállított 
valamennyi áru és dokumentáció megfelel a hazai normáknak, kielégíti a hatósági, 
tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és más vonatkozó 
előírásokat, valamint Felek között létrejött egyéb tartalmi megállapodásokat és 
kikötéseket. A Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez felhasznált termékeknek és a 
szállított anyagoknak vagy beszerzett berendezéseknek újaknak kell lenniük. 
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64. Vállalkozó a végleges	 műszaki átadás-átvételkor Megrendelőnek l példányban átadja az 
elkészült létesítmény magyar nyelvű műbizonylatait. 

65. Vállalkozó	 minőségtanúsítási kötelezettségét a hatályos jogszabályok szerint teljesíti. 
Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráskor köteles 2 példányban mellékelni a 
minőségtanúsításokat, kezelési útmutatókat, mérési eredményeket. Az elvégzett munkáról 
Vállalkozó nyilatkozatot állít ki. 

66. A	 Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok minőségi bizonyítványait Megrendelőnek 

átadja. 
67. Vállalkozó	 az elvégzett munkákra és beépített anyagokra 24 hónap garanciát vállal a 

végleges műszaki átadás-átvételi időponttól kezdődően. 

68. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően 12 hónap jóteljesítési 
garanciát ad bankgarancia vagy készpénz formájában, melyet a műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását követően Megrendelőnek átado A jóteljesítési garancia 500.000,- Ft. A 
jóteljesítési garancia átadása a végszámla benyújtásának feltétele. 

69. Vállalkozót	 a szerződéskötéskor hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági 
kötelezettség terheli. 

V. Megrendelő kötelezettségei 
70. Megrendelő a szerződés aláírásakor Vállalkozónak átadja a létesítési engedély okmányait. 
71. Megrendelő a szerződés aláírását követő egy héten belül az építési területet 

munkavégzésre Vállalkozónak átadja. 
72. Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadása a teljesítési idő meghosszabbítását 

vonhatja maga után. 
73. Megrendelő biztosítja, hogy Vállalkozó a munkaterületre munkavégzés céljából szabadon 

bejusson. 
74. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozóval legkésőbb a munkaterület átadásáig közli 

mindazokat a rendelkezésére álló adatokat, melyek a Tűz- és Munkavédelmi 
követelmények kielégítéséhez szükségesek. 

75. Megrendelő a Vállalkozó munkaterületre történő felvonulása alkalmával építési napló ban 
közli az elsősegélynyújtás helyét, valamint a területre vonatkozó speciális munkavédelmi 
és tűzvédelmi szabályokat. 

76. Megrendelő a Vállalkozó dolgozóinak tartandó speciális (helyi) Tűz- és Munkavédelmi 
oktatásában közreműködik. 

77. Megrendelő Vállalkozó költségére, térítés ellenében biztosítja a tervezői művezetést. 

78. Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplót legalább 10 naponként ellenőrizni köteles, 
és azt aláírásával hitelesíti. 

79. Megrendelő szükség szerint - a Vállalkozó felkérésére és 72 órával előbbi értesítés alapján 
- részt vesz a hatósági egyeztetéseken, bejárásokon. 

80. Megrendelő a Vállalkozó készrejelentése alapján kitűzött időpontban köteles a műszaki 

átadás-átvételi eljárás lefolytatására megjelenni és az eljárásra a jogszabályokban 
megjelölt szerveket meghívni. 

VI. Jogi feltételek 
81. Felek	 az érvényben lévő rendeletek alapján fokozottan együttműködnek a Tűz- és 

Munkavédelmi előírások betartása érdekében. 
82. Vállalkozó	 jogosult alvállalkozók igénybevételére, de azok tekintetében teljes körű 

felelősséggel tartozik. 
83. Ha Vállalkozó a jóváhagyott műszaki ütemtervhez képest bármelyik ütemben 60 napos 

késedelembe esik, akkor Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés 

egyoldalú felmondására. Vállalkozó hibájából előállt késedelem esetén történt szerződés 
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felmondásakor Megrendelő jogosult a 36. pont szerinti meghiúsulási kötbér azonnali 
érvényesítésére. 

84. Ha a szerződés tárgyát képező munka valamilyen okból félbemarad, leáll, Megrendelő az 
addig elkészült létesítményt és a működőképes, használható, leszállított technológiát 15 
nap alatt átveszi, kivéve a be nem épített anyagokat, és ezt követően Felek 15 napon belül 
elszámolnak egymással, mely során Felek felmérik és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt 
teljesítéseket és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről. Megrendelő a 
jegyzőkönyvben rögzíti igényeit a következő kre nézve: meghiúsulási kötbér, eddig átadott 
létesítmény garanciája, igazolt károkra és többlet költségekre vonatkozó jog fenntartása. 

85. Szerződés meghiúsulása vagy Megrendelő általi felmondása esetén Vállalkozó köteles a 
munkaterületet Megrendelő felszólítását követő 15 napon belül átadni. 

86. Vállalkozó	 szavatossági és kártérítési kötelezettsége az adott tárgyra vonatkozóan 
megszűnik, ha Megrendelő vagy harmadik személy a Vállalkozó előzetes hozzájárulása 
nélkül azon változtatást, javítást végez, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja, illetve 
a kezelési karbantartási utasításokat nem tartja be; valamint ha azt elemi kár, szándékos 
rongálás vagy erőszakos behatás éri. 

87. A	 szerződéses munkánál Felek a végleges műszaki átadás-átvételtől számított egy év 
elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet Megrendelő hív össze. 

VII. Egyéb feltételek 
88. Jelen Vállalkozási	 Szerződés a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent 

István tér 11-13.) által 2007. június 26-án megindított egyszerű közbeszerzési eljárása 
alapján jött létre. 

89. A szerződés feltételei nem változtathatók, csak a Felek által aláírt közös nyilatkozattal, a 
Kbt. 73.§ figyelembevétele mellett. 

90. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben 
ez nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye 
szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

91. A	 szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közbeszerzésről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. 

92. Jelen Vállalkozási Szerződés melléklete: 
Felmérési tervdokumentáció 
Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlat, 
Pénzügyi-műszaki ütemterv, 
Fel:19~s~gbiztosítási szerződés. 



FÖÖSSZESíTÖ 

Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges tetöfelújítása 

Munkanem megnevezése 
irtás. föld és sziklamunka 
Helyszíni beton 
Falazás és egyéb kőművesmunkák 

Ácsmunka 
Vakolás és rabicolás 
Burkolás 
Bádogozás 
Asztalosszerkezet elhelyezés 
Felliletképzés 
Villanyszerelés 
Épületgépészet 

Anyag összege 
210 067 
321 113 
86892 

2880 065 
843503 
872 776 
174307 
770566 
384002 
338957 
381 234 

Díj összege 
1635 753 

329581 
283253 

1 459 102 
748378 
411 152 
158 941 
284235 
381 905 
327735 
106936 

0sszesen: 7263482 6126971 

Nettó összesen: 13390453 

Áfa 2678091 

Bruttó összesen: 16068544 



lV1unkanem megnevezese 

Irtás. föld es sziklamunka 

Helyszíni beton 

Falazás és egyéb köművesmunkák 

Ácsmunka 

Vakolás és rabicolás 

Burkolás 

Bádogozás 

Asztalosszérkezet elhelyezés 

Felületképzés 

Víllanyszerelés 

Épűletgépészeti szerelvények és berendezesek 
szerelése 

Anyag összege
 

210 067
 

321 113
 

86892
 

2 880 065
 

843503
 

872 T76
 

174307
 

770 566
 

384 002
 

338957
 

381 234
 

,--~_."--""--""'--'--'----- -_._--_._._------.---_._-_._---_._--------_._---

Összesen: 7 263 482
 

Díj összege
 

í 635 753
 

329 581
 

283 253
 

1459102
 

748 378
 

411 152
 

158 941
 

284235
 

381 905
 

327735
 

106 936
 

6126971
 

r _ 
__o b 



Ssz,	 Tételszám Tételszövege 

',5-215-022 Siklemez zsaluzás készItese és bontása alátámasztó 
051-05- á'lvannyal fen focemzsa'u r~:)r!dszerelc-;inck l::·ól 
01001 naluhéj táblákkal borítva 3,01-400 IlIrna[)élsságlg 

2	 15-313-044 Homlokzati állvány készitese és bontása 
001-18- állványcsőből szintenkénti palíot.erítéssel, kori atta! 
10100 lábdeszkával, kétlábas. konzolos. hárompallos 

k.viíelben 20.00m rnaoassáoio
 
fvl12-133- Darukőltség
 

001-001-15
90010
 

4	 15-2Ei-002 Tormelékcsuszcla beömlőnyilasokkal. fa anyagli 
00210 Z:3aiuzélttdi 

02500 
5	 21991-001- Bontási anyagok, szemel és törmelék elszállilása, 

003-15- lerakóhelyi díjjal. uritessel kézi felrakással 5,01-10.00 
00110 km íávolsáq la 

Ivlunk,w)m OSSZDsen 

Észrevétel: 
fvl12133- Dalukoltség.
 
001-001-15 (a megadott mennyiséq kiegészítése)
 
90010
 

IV1l1ldösszesen: 

Menny Egys Anyag 
-.'--------_..._-

1,1,1 

240 m2 368 

ora 

12n! 945 

/o m3 O 

20 illa D 

Anyag Díj
Díj 

összesen összesen 

2237 1íCJ :322 

819 88200 1913560 

O	 G30 OOO 

2095 1.1 340 13! 

2100 O 147 OOO 

210OG! l 320753 

15750 o 31 (JOO 

--------~---

:'100bl 1 1.13:1 lb3 



-----,-~~------~--,~,_ .. --,..------_ .._-------~-_._------ .._---,'-,- 

Anyag Díj
Ssz.	 Tételszám Tétel szövege Menny Egys Anyag DIj osszesen összesen 

---2Im3---------~-'-----6375 ~~~-O-14Ó87il31-000-361 Födémfeltöltesek bontása kézi erővel homokból
 
31-000-401 Aljzatbontása 10cm vastagságig kezieróvel betonboi
 

15 m2 l 665 74980 
31-550-00 i Aljzatkeizitese keverek bedolgozás;wa! 
1,08-90 temöntésevet. simrtasavai es utókezelessel. a 

01012 srükscqes paloteritésse, es bontással Elöír'! 

osszetetelű betonból. Termekszabvány Msz EN 2061
 
6 cmvastagságig. Ieeeellehúzva Nyomószilárdsági
 
osztály C12/15 Környezeti osztály: XO 8-C 1
 

1 m3 19867 15750 19867 15750 

4	 33-310 103 Válaszai építése 10 cm névleges vastagsagban 
205-60, fokozott höszl~Jetelo kepességű nornyos-eresztekes 

98000 egerett agyag válaszfal teqlácól. Termeks2ilbvany Mst 
EN 771,\ Minősegl osztály 1.0. POROTHERM PTH 10 
N+F je.u. 500x100x238 mrn meretű falazó cernentes 

13m2 2016 1680 26813 22 344mészhabarccsal Hf 1O-mc 
5 35-310-001 Deszkázas készítésetetőfedes alá 

001-10
02500 25 m2 945 525 23625 13125 

6 35-410-001 Poriödém készitese és elhelyezése 24 mm-es Ielsó 
003-10, attedö deszkázassal fUI észeit f;:ll:ol 

02600 37 1T12 3214 928 118 920 34343 

_-------_._-~------,---------- ...

Munkanem összesen	 189 225 251 419 

Észrevételek:
 
a kiadott kv-ben nem szereplő, de a
 
rneqvalósitáshoz szükseqes tételek
 
I<oszorú vasalasa
 

0.2 t 247 800 47775 49560 9555 
!\oszorúbetonoras 

3.96 m2 20 790 17 325 82328 68607 

.~~_._._---~~~ 

Összesen	 131 888 78 162 

Mindösszesen	 321 113 329581 

- 2-





~-~----~---~-----

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny Egys Anyag Dl] 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
35-000-002 Fa tetőszerkezet bontasa bedolgozott famenllYlseglg -J/ii/ 

7 

0036~0070 m3/1ll2 239.65 rn2 740 n,.I 401 
2 35~000003 Tetőlécezes bontása 2-93-;60 

(elírás javítasa) 239,65 1112 221 O 57643 

3 35000011 Tetődeszkázás bontása 35.7 1 1112 O 331 CI 1',646 

4 35~OOOO32 Eoutott ~;elendafődém bontása, also-felső 

deszkázással 110501112 O 882 O 97461 

5 35-170-001 ~ Fáliaterités és íelerősites tetőledés alá 15cm 
023~ 18 atíedessel HUNGISOL A lállával 
00500 248.00 m2 11 92 173 47653 42966 

6 35 210002 Tetőlécezes készítése kettő hádlarkll cserépledés alá 
001 ~ 10~ 

OmlO 248.00 m2 6()~\ ~j99 165875 148 "128 

35~25000 1 Szelemen keszitcso lelöledés alá ICrreszeit fából 

003-10· íaszerkezetre erősítve 100cm2 keresztrnetszetq 
02600 345,00 rn 630 378 217350 1304tO 

S	 35-110-004- la ledélszerkezet készüese lurészel I fából. 
0031 O~ bedolgozott famennyiség 0.31-0,36 n13/1ll2 
02600 110,501112 16211 4751 2012338 525 013 

------_._----~-~--~-~----_._---~----------------~--~-~_._--

h.),unkéif'l2Il10SSZr:JSc;ll.	 44321Ci1186 168 

Észrevételek 
a kiadott kv-ben nem szereplő, de a 
megvalósításhozszükséges tételek 

1<	 Tetőszerkezet készítése a meglévő ledelszékés éi 

szeglemezes talták közé, valamint ezek k;t?gészítese 
O04rn3/rn2 63,:,0 1112 563 330S 416 21iJ Q)() 

Fai:nya~: rovarkár 'I0f11b?:- es 1,~llgme'ltes'!té'iC 

!lIéJzolasl íecllllologlával 2J9G5 1T12 263 20 IJI 90(1 

í\,lllluosszeserl.	 2880065 1459 102 

- 10



Ssz. Téteiszám Tétel szövege Menny Egys Anyag Díj 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 

') 
L 

3 

36-11,Q-0 13- Oldalfalvakolás készítese Hs60c, felliletkepző 

501-25 (simito) cemerlthabarccsal égetett agyag vagy 
600!O teríiész',Jtes kó et.r .j,50 cn'; v'8staqs:nhéW 
369010Ci8 Vakolatpvitás rnennvezeten. födemen, ivesbollozaton 
30025 va~JY écitőlernezen a sérült vakolat levereseval 5-25% 
55010 közötu hránvpótlassal 
37-401-001 Gipszkarton építólemez boritású álmennyezet 
005-02 lodemtől függesztve, kettős CD vázszerkezetre, a 
11110 szükséges szerelesi segédanyagokkal felszerelve, az 

lliesztések és csavarfej helyek glettelesevel Rll,lPS 
410,01 ielű almennvezet 125 cm hOSSZLI 
fuggeSztösL3rra szereive. I reteg tuzvedu 
éoí!ólemezzel 125 mmvto 

1'f12 

30,31 m2 

144,00 m2 

84 

4 !iB 

573 

1611 

100 

2546 

687960 

36f) 

17317 

231 941 

MUílkanem összesen: 790761 617647 

Észrevételek: 

K 

K 

a kiadot! kv-ben nem szereplö,de a 
megvalósitáshoz szükséges tételek 
Vakolat ,avit,,;a rle";(í 'eli'rle!fJí 

Vakolt parkany keszltese vagyPO'llsztl101 péirkallyelem 
clhelyezese 

Homlokzati vakolat javítása 

Nemesvakolat fedöréleg készítése eresz alján 
uveqszove: erósítesű alapoz6réleggel 

2(3 00 m2 

24.00 m 
12,00 m2 

1500 m2 

[J4 

242 

1733 

573 

\ 67;) 
)9~i 

184 

2898 

25 08c) 

1490b 

88 
4/88 

W18 

(JSSzeSEil 52 /42 130 /31 

r'.lincJoss:esen 8435U3 /48 3/8 

~ 11 t >: 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny Egys Anyag Díj 
Anyag 

összesen 
Díj 

összesen 
1 
2 

41-000-004 
4103-055 

Bármely rendszerű cserépfedés bontása, tisztitasa 
hódíark; kettős cserépfedés meglévö, lebontott anyag 

239,65 rn2 ir ,lY o 410 O 98 nl 

felhasználásával. 25%-05 anyagveszteség 
fiqyaleJYJoevotelev8i 297() :138570 974 

-·,------------·-·-··-~-------cc338 520""· -----------
83f! 110 



Ssz.	 Téte/szám Tétel szövege 

42-110-335
001-33
07230 

42130-331 
002-33
07110 

3	 42-410-00 l 
001-55 
20100 

4	 42-061-001
001-80
87110 

Padlóburkolat készítése 20x20 cm meretű fagyálló. 
mázas burkoló lapok ból, a felület letlsztllásával. ku.on 
tételben kiírt burkolatraqasztóval és hézagoló 
anyagg"l, G.J',MHA I<EF\FMI!\ Kft. gyárlma 11YII 

KCJi'l,FU rusztikus beine 
Fal. pille: esoszlopburkoiat készítése 1Ox10 cm 
Inereiu ha'osi.ot: fagyailo, mázas kerámia burkoló 
lapokból, afelület ietisztításával. ZÁRT HÉZAGGAL. 
külön tételben kiirtburkolatragasztóval és hézagoló 
anyaggal, GAMMA KERÁMIA Kft. gyártmányll. 
ANTIDUE. rusztikus beice 
l.móleurn burkolat fektetése megfelelő szí!árdságu 
s:inJz. rier.les s.mi.ás citál 

portalaníloll aljzatra Bevonatképzessel kulor 
teteiben kiir! ragasztó anyaggal. FORBCJ 
IVIAR.lvlOLEUM Real vaavFresco 20 mm vastao 
Alapozás készítése nedvszívó cementesztrich, 
nyersbeton felületre MUREXIN D1 alapozóval padlón, 
vízszintes felületen 

Anyag Díj
Menny Egys Anyag Dij 

összesen összesen --------- --------------~.._-

15,351112	 l 995 74891 1621 

360 1 995 255 192 

126.67 m2 3894 1 155 493 310 146304 

142,52 m2 347 573 49383 81 lDl 

Munk,lllem összesen	 872 mi 411152 

-- I~ -- 



----------------------- --------------------------------

Ssz, Téteiszám Tétel szövege 

43-000001	 Fém vagy mClanyag fClggő ereszcsatorna bontása 
félkör vagynégyszog keresztmetszettel a 
csatornatartok bontásával, a bontottanyag 
denonáíásával 50 cm kiterített szélessécic 

2 43000-007	 Féi'l vacy s:egélyek pálkányo~
 

bontasa a bontottanyag deponálásával. 100 cm
 

k'teritettszélesseqqel
 
43-210-001- Fuggöereszcsatorna szerelese, csatornatarto 
114-15- felszereíéseval. betorkolócső, véglemez szegelt, 

11110 tágulási hézag és vízvető beépítés ével 0,65 rnrr 
vastag horganyzott acéllemezböl fé',kor szelvény II 40
 
cm kiterített szélesséaael
 

4	 43-360012- Hajlatbádog szerelesekorcolással 0,65.nrncastag 
01615- ilOrgarlyzolt aceueruezből, íves kiVitelben G5 cm 
26310 kiteríteitszelessécoel 
43513011- I<élvizollosla!ieíedés szerelese és rögzítése egyenes 
027-25- kivitelben 0,65mmvastag horganyzott acéllemezböl, 
17310 100cm kiterített szélessecoel 

Munkanem összesen: 

Észrevételek: 
a kiadolt kv-ben nem szereplő, de a 
megvalósításhoz szükséges tételek 
i\orcol! temlen.ez fedes készítése rves íeluleten 
padlásablakok feletthg acéllemezből 

Mindösszesen 

Anyag Díj
Menny Egys Anyag Díj 

összesen	 összesen 

bOO m O 263 O 6563
 

iA,49 m O i173 O 25
 

25,00 m	 1 208 38063 301eS
 

28,49 m 1 523 1418 43376 40385
 

26,00m 2017 1 628 52443 42315
 

133fJ82 145196
 

7,00 012 b tts 1 ~!64 4042b 13 74S 

174307 í58 LJ41 

--14-'



Ssz. Téteiszám 

44-000-002 

44201002 
01102
11242 

Tétel szövege 

Fanviiaszaró szerkezetek bontása 401-6,00111 
keniletig 
Belső valasztaíba épitbelő lemezelt utólag szerelhelö 
ató lo,kal Uka'"M,,'ekkel, zarral falszerkezetbe 
eDdve, fehérre festett kivitelben, 120x210 ern-es 
merettel FI< 1 lelLl, lele lemezelt 

Menny Egys 

db 

6 db 

Anyag 

[li , 

Díj 

2048 

300 

Anyag Dij 
összesen összesen 

O 1228:) 

JB7 osa 37800 

fvlunkanem összesen: 4[l7066 50085 

Észrevételek: 
a kiadott kv-ben nemszerep/ő, de a 
megvalósitáshoz szükséges tételek 
FaCilasaulakok boruasa 

Abii1k oeepuése az eredetivel megegyező 

klalakítássSill, fogadószerkezettel 

2 db 

2 db 

cl 

141 750 

1575 

115500 

cl 

283500 

3 150 

231 OOO 

Osszesen: 283500 23>1150 

Mindösszesen 1'7(561) 28423:, 

- 1\'-



.........__ _ __ _._._-----


Ssz. Telelszám Télei szövege Menny Egys Anyag Oij 
Anyag 

összesen 
Dij 

összesen 

577001n2 210 424 121 I 24a 

6i18.:'41n2 200 ;47946 424 

26,25 1112 567 2~14 14884 718 

47-101·002· 
011·43
00500 
47156-001
001·31
~J511 O 
1:7·732002 
004-05· 
12500 

Feher rnesztestes készítése a telúletmeqtisztitasaval 
kaparassal dorzsólésse', porta!anitással es 
tapaszolással sima felCdelen, két réteqben 
FaisImitás gipsszel felulettisztitással, sarkot élek 
leqIJIl1IJol\lltcs8vel. csrszolassal, vakolaton 

J.tVJnll feciörnazolás a fellilet melgtlsztítcls,j,val, 
ponaantássat tagolt felLJleten, Levislux Mix 
zornanetestekkel 

Munkanem összesen: 384 002 381 905 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny Egys Anyag Díj 
Anyag 

összesen 
48-510-141 Fooéffi-padJébHooah3latti-iJ&Ralé-Jl0--B&
030-44 jépésltal~!elöfét~ek-kialahításaMW 

20000 (ivBgg.yal3Bt··lapf}aI-:r~frnék&.e~Msi'~·lJ1··()2 

TiiLv€Si'élyesegJe&BáIY--ABffiBgOOlii-cA1-HÖVBi'Blesj 
teHje.zö UcUJ,j-'iWH-,i1'.lH'''P,-f-lc--HeIU'.-GSdF'cISl 

nim-v-as1ao--dfl\l-i3BOO1 5:JO.Uü m2 o O o 
48-180001 Párafékezö réteg kesz itese fóliávaí AL KORPLAN "A 
023-18 pp 

00500 11050 m2 711 287 78549 31 (ilS 

fvlunkanem összesen 18 54cI 31 615 

Hő- es hangSZigetelő anyagok elhelyezese, 
le!élgasztá,'sal. ',in ité'"" I almcnnvezet felett 
~,1UI_TIROCK Asványgyapot lemez 120 
'150rmn 144 UO 11I2 1523 693 2HJ 240 99 7~12 

Mindösszesen: 297 789 131 467 





í8 7" ErösárallllJ relé felszerelve és bekötve 16A-lg THEBE 
(JOl L SYS 161 h kapcsoloora analóg R 161 0008 
OW61 l db 8190 1 638 8i90 

1~I 711-0 11 SIMOVlll qyartrnányú temházas. műanyaq 

001-08 prizrnabúras fenycsöves lámpalest elöre elkészített 
51251 lartószerkezetre szetelve SM-118T 1x18 'vV 1 dl) 3 íJ45 1 502 3045 15()) 

20 71-711-011 SIMOVILL gyártlllánYll térnházas. rnűanyaq 

008-05 prizmabllrás Ienvcsöves lámpatest. elöre elkészített 
57021 tartoszel kezeire szetelve dupla paradolas xiviíelben 

STF-236DP 2x36 W 2 db 7652 1 502 1530f
) 3003 

21 71711 Oil ~1I\ri()VII_L qyártrnányú fémházas. mií,lIlya[J 

00Ci08 prizrnabúrás fénycsöves lámpatest. előre elkészített 
51251 tartószerkezeíre szetelvedupla paradotás kiVitelben 

SM236T 2x36 W db 5 OdO 1 502 45 ](i[) t~ 

22 71-711-011 Fali lámtatest előre elkészített taríószerkezetre 
003-05 szetelve Massive 71416101 13li 
ti3051 11 dh 33riD 1 D92 36960 12012 

23 71 mom Fénycsö elhelyezese TUNGSRAM 40W F 29 
00503 
21011 23 db 278 82 640D 1884 

24 71-711-001 Háztartási elektromos tiízhely szerelese. bekötéssel. 
001-01 szabadon álló 
1lJ 1lJ 1 1 db 57750 4095 57750 4095 

25 71-711011 Ventilátor elhelyezése 
002-01
1 350 4095 

26 Ellenőrző probak Belső elektromos hálózat 

einlesvedelmi rendszer [ogyasztolllak 
merése l inI' O 13650 O '-J!_J 

27 71-311-001 Meglevö ennlesvédelmi rendszer bontasa es ujra 
00102 kiépitese tetőn 

01001 l dh 52500 ~,15 550 52500 95550 

Munkanc,1ll osszesen }JP, CiS 7 327735 

-- tS ,~ 



-----

SSZ. TételsZ3111 Tétel szövege 

81-111-103 Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték 
003-01 rnenetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával 
11102 Anyaqrninóséq. DIN 2440/2444 St 37 O(Msz 120

2 1982.1\, 37)szabadon szerelve, tartoszerkezetekkel, 
noroanvzon rdornokkal 314" 

Menny Egys 

28 m 

Anyag 

1 667 

Díj 

2344 

Anyag 
összesen 

46687 

Díj 
összesen 

65621 

------------,,-_..._---

Ivlullkarwrn összesen 46687 65 [)21 



--------

------_. __ ._~-_ ...-	 -._--,_._.__.__._. __.._-_.--- - .._._-------- _..-----_._,-,--~~--_.-
~--------~---------_.~._----_._--,._.~

Ssz.	 Tetelszám 

82-211-111
003-01
11104 

82-217111
00101 

11 

3	 8221 i 12 
001-01
11312 

4	 82-218-111 
051-02 
18112 

5	 82-282-111
001
41032143 

5	 D29~19 III, 

UDi 

Tétel szövege Menny Egys Anyag Díj 
Anyag 

összesen 
Díj 

cisszesen 
Szaniter kerámia rnosdó, rnlíanyag falrékekke!, 
csavarokkal. felszerelve, V&B ALFOLOIBázls tipusú 
biízelzáró takaróelem és rnosdóláb !lélkCI! 60x44 ern 
fehér 41967001 sz 3 db 8eO 11227 80 ri4Ci 33 (,80 
Zuhanytá!ca acéllemezből. kivül-belül teherre 
tCI1;:01'1;',11cozva a hw;krész8ncsúszast clat'ó 
oomboritásokka'. a kulön tételben kiin tancz"kokkal 
selszerelve. LAMPART ticus; 800x800x 105 mrn l db 36414 12285 414 A", 

" 

Szanltel kerárnia WCcsesze. padlóra szerelhelo 
kivitelben a szűkssqes szerelesi tartozekokkal. 
ülökével, (deazulöke ara nélkül), felszerelve, V&B 
ALFÖLDI-Bázis tapusu melyőblitésú kivitelben als o 
krfoivási!. fehér 40330001 sz, 3 db 2] 268 8581 69804 25742 

Beepithetö fLirdökád acéllemezból belül 
!lizzolllz"lcozva kivul alapmázolva. allíth,llo lábakkal 
(külón tételben kiirt dugöval, gyöngylanccéil, kádtlli

lefolyoszeleppel, búzelza-óva) felszerelve. REVIT 
21 qyartmany«. KALOEWE! lípusú fehérszinei 
kivitelben SANIIFüRM PLUS típusú. 363-1 170x7D cm 

2 db III 926 12285 159 1352 24 570 
Padlóbűzelzáró műanyaqból 150x 150 nun-es 

rozsdamentes lefolyóráccsal. ON 70/1 OD-as 
e'vezetőcsonkka felszerelve. Anyaga polipropilen HL 
311 18iU (jI) 1550 34 ~)24 100 
VIZ ,. csatornaszerelési mUl1kák próba vizvezeték 

nyomaspróbáia 4 (J 1890 7 ~.15[) 

rviunkanern osszesen 
-~---~--

3e 1)34 1()() 936 
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Fogyatékosok otthona Pálfa részleges rekonstrukciója építési beruházása 

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV 

SZÁMLÁZÁSIIDŐSZAKOK 

HET 

I 

i 
I 

I 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. HÉT VÉGE 
1 l' A munkaterületre felvonulás megtörtént, az 

állványzatok építése és aszülséges bontások 
befejeződtek 

20% 

2 

.,
 
--i 
\ 

I 
I lj.I 1 

30% 

II 

16. HÉT VÉGE 
4 l. A munka keszultséqe 100 % átadásra 

előkészítve 

.s a l l '. I ~, 
" , 

• o;tps-l I 1 I . I I i 

I I ! I I +-----i-I ,
I~ l 

Szekszárd. 2007. július 17. 


