KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
Megrendelő neve:………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma és e-mail elérhetősége: ……………………………………………………….
Kivitelezési cím: ……………………………………………………………………………..
Kivitelezési hrsz: …………………………………………………………………………….

Kivitelező neve:………………………………………………………………………………..
Székhelye/címe: ………………………………………………………………………………
Telefonszáma és e-mail elérhetősége: ……………………………………………………….
FMV jogosultság kamarai határozat száma:……………………………………………
Bankszámla száma:……………………………………………………………………………
1./ Megrendelő e szerződés aláírásával megrendeli az e szerződés 1. számú mellékletét
képező terv – hatályos jogszabályoknak és a szakma szabályainak megfelelő – kivitelezését i.
osztályú minőségben.
2./ Szerződő Felek egyező tudomása szerint a megvalósítandó bekötés a Bucka városrész
szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése tárgyú, KEOP- 1.2.0/09-11-20110014 azonosító számú projekt keretében létesülő szennyvízcsatornához kapcsolódik.
Megrendelő e szerződés aláírása előtt hitelt érdemlően igazolta, hogy a társulati érdekeltségi
hozzájárulást (érdekeltségi egység) megfizette.
2./ A Kivitelező szakkivitelező, jognyilatkozata szerint a kivitelezéshez szükséges
képzettséggel, gyakorlattal és eszközökkel is rendelkezik.
3./ Kivitelező kijelenti, hogy az 1./ pontban foglalt tervet és a tervező kivitelezésre
vonatkozó javaslatait megvizsgálta, azt kivitelezésre alkalmasnak ítélte, ekként a kivitelezési
feladatot e szerződés aláírásával elvállalja.
4./ A Kivitelező szavatol azért, hogy az általa elkészített mű a Főváros Vízművek Zrt
üzemeltető jóváhagyására - terv szerinti kivitelezés esetén- alkalmas.
5./ Szerződő Felek egyező tudomással bírnak arról, hogy a bekötést az üzemeltető nyílt
árkos állapotban veszi át, kivéve ha a kivitelező felelős műszaki vezető nyilatkozatot ad és a
kivitelezés minőségét fotódokumentációval igazolja.
Szerződő Felek ezért tárgyaltak és a Megrendelő a nyílt árkos átvétel/ fmv nyilatkozat és
fotódokumentáció elkészítése mellett döntött.*
* a kiválasztott kivitelezési módot be kell karikázni !
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6./ Szerződő Felek megállapodása szerint a vállalkozói díj összege: ……………………..,-Ft +
ÁFA, azaz …………………………………….. forint + 27% általános forgalmi adó,
mindösszesen : ……………………………………,-Ft.
A vállalkozói díj az anyagköltséget és a munkadíjat, valamint az anyagigazgatást és szállítás
költségeit is tartalmazza.
Az fmv nyilatkozat + fotódokumentáció és ezek üzemeltetővel történő egyeztetésének –
minden költséget is tartalmazó - vállalkozói díja összesen további : ……………………..,-Ft +
ÁFA, azaz …………………………………….. forint + 27% általános forgalmi adó,
mindösszesen : ……………………………………,-Ft.
7./ A vállalkozói díj a következőképpen esedékes:
= előleg jogcímen a kiszállási díj, valamint a teljes vállalkozói díj 20%-a e szerződés
aláírásától számított nyolc napon belül, egy-összegben, készpénzben/átutalással*, számla
ellenében esedékes;
= a teljes vállalkozói díjhátralék a telekingatlan csatlakozásának beüzemelését engedélyező,
Fővárosi Vízművek MEO által kiadott „üzembe helyezhető „ eredményt tartalmazó igazolás
eredeti példányának a Megrendelő részére történt átadásától számított nyolc napon belül
egy-összegben, készpénzben/átutalással*, számla ellenében esedékes.
8./ A Kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, az ezzel kapcsolatos
kiszállási díj összege: ………………….,-Ft + ÁFA. A kiszállási díj a helyszínen esedékes.
Szerződéskötés esetén a kiszállási díj a vállalkozói díjba beszámít.
9./ A Kivitelező a vállalt feladat elvégzését a következő határidőre vállalja el:
helyszíni szemle időpontja: ………………………..
kivitelezés befejezése ………………………………..
FMV MEO Jóváhagyás megkérése: ………………..
10./ Egyéb rendelkezések:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
11./ E szerződés mellékletei: terv (adott esetben az FMV által jóváhagyott terv), érdekeltségi
egység befizetését tanúsító okirat, adott esetben a szolgalmi jog engedélyezéséről szóló
megállapodás. Számozott mellékletek: 1./FVM hozzájárulás minta 2./ FVM tájékoztató
kérdés-válasz formában 3./Bekötési terv tartalma terv-fajtánként 4./Műszaki előírás bekötés
fajtánként 5./ Tájékoztató az FVM ügyintézési rendjéről
12./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek jogviszonyára vonatkozóan a
2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv ), míg a szakmai kérdésekben az 58/2013.(II.27-)
Korm. rendelet rendelkezései irányadók.
Ez a szerződés két eredeti példányban készült és egyenként kettő oldalas.
Szigetszentmiklós, 2015…………..
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