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felek:

BARC|KA ART Kommunikáci s, Kulturális és Sport Szolgáltat Kft.
cégjegyzékszáma: 05-09-016036
székhelye:
3700 Kazincbarcika, F tér 5.
adoszárna:
L4408542-2-05
bankszámla szárna:
képviseletében eljár: Gondorné Veres Judit ugyvezet

mint Megrend

el

,

valamint

SEROL BAU Kft.
césjegyzékszám:
székhelye:
ad száma:
bankszámla száma:
képviseletébeneljár:

05-09-008156
3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 5]..
L1983624-2-0s

c'j rmaz olivér tigyvezet
t

mint Vállalkoz kozott a mai napon az a!ábbi feltételekkel:
L.l A szERzÓDÉs TARGYA
szerz dés tárgya az Eur pai Uni álta! támogatott városk<izpont projekt ktiztisségépít,
koztertiletfejleszt és városmarketing tevékenységénekkeretében, természetben a
Kazincbarcika, Rák czi téren elhelyezend id kapszulára vonatkoz tervezési, kivitelezési

Je]en

munkálatok elvégzése.
A szerz dés a mellékelt áraiánlatban részletezett munkákra terjed ki.

z./ n szeRz oÉsRuplÁr
2.L

M
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szakitartalom: Árazott ktiltségvetés szerint.

(id kapszula miíhelyi legyártása, elhelyezése, helyszíni lezárása)

e./ R szrnzŐoÉs ru-rnÉnrÉreruÁlulxoz t

3.1A kolcs nosen elfogadott vállalkoz

oíll Ése reuesÍrÉsÉnnrnrruolr
''

i anyag és munkadíja:

Munkálatok

508.805,-- Ft

AFA ?7%:

r37.377,-- Ft

Munkálatok osszesen (brutt

):

646.L82,-- Ft

lI

Azaz bruttő 646.!82.- Ft, azaz hatszáznegyvenhatezer-száznyolcvankettő forint, vállalkozói
díj ellenében végzi el a feladatot a vállalkozó.
A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű
használatát biztosító megvalósítás teljes költségét, így többek között, de nem kizárólagosan
az építésianyagok, szerkezetek, szerelvények' árát, a vállalkozással összefüggő környezet,
Vagyon- és munka, védelemmel kapcsolatos költségeket, az esetleges alvállalkozók díját.
3.2. A Vállalkozó a fenti díjon felültobbletkoltséget nem érvényesíthet,kivéve a Megrendelő
által írásban megrendelt és egyeztetett pót-, és/vagy többletmunkák ellenértékét,valamint
az olyan többletmunka ellenértékét,amely a Vállalkozónak fel nem róható okból maradt ki
(p!. a Megrendelőnek az eredeti műszaki tartalomtól eltérő, azt kiegészítő többletköltséget
okozó elvárásaiból adódó munkák)

A pót-, és tobbletmunkadíjak

elszámolása a Megrende!ő által elfogadott tételes
költségvetés szerinti fajlagos értékek,a tényleges teljesítések, a rendelkezésre ál|ó normák
figyelembe vételével,iIletve a tényleges, szállítólevélle! igazolt szállítások alapján történik.

3.3.

3.4. A vállalkozói díj elszámolása:
L db végszámla (Megrendelő által leigazolt teljes átadását követően}. A teljesítésműszaki
tartalmának igazolása a Megrendelő képviselőjének részvételévelfelvett teljesítésigazoló
jegyzőkönywel történ ik.
3.5 Az arra jogosu!t személy által igazolt, 1 pld. -ban benyújtott számla pénzügyi teljesítésea
kézhezvételtőI számított 15 naptári napon belül történik, a Vállalkozó által megnevezett
számú számlára. A Vállalkozó jogosult 30% előleg és
részszámla benyújtására.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő kötelezettséget vállal a PTK 3019 (1) bekezdése
szerint a késede|emmel érintett naptári félévetmegelőző napon érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező kamatot köteles fizetni.

4.l A szERz DÉsTEUESíTÉSE
A mun katertilet átadásának határideje:

20L3.L2.L2.

A munka megkezdésénekhatárideje:

2013.L2.L2.

A munka teljes befejezésénekhatárideje:

20L3.12.20.

A Megrendel képvisel jének neve:

Gondorné Veres Judit

Megrendel helyszíni képvisel jének neve:
A Vállalkoz helyszíni képvisel je:

A

Gondorné Veres Judit

,.

Csi rmaz

olivér

szerz dés akkor teljestil, ha valamennyi m szaki dokumentáci ban rogzített építési
munkát a Vállalkoz elvégezte, VáBY etvégeztette, és a munkater letet a MegrendeI részére
rendeltetésszer hasznáIatra alkalmas állapotban, l osztályri mln ségben átadta.

Vállalkoz jogosult határid el tti teljesítésre,ennek megfelel en számlázásra.
A sze rz dés teljesítése során Megrendel , a Vállalkoz val tortén e! zetes egyeztetés
alapján az egyes szakaszok tartalmát írásban m dosíthatja az esetleges tobbletkoltségek és
határid -m dosulás elismerése mellett.
A VálIalkoz olyan késedelme esetén, amelyért felel s, késedelmi k tbért tartozik fizetni,
melynek mértékenaptári naponként 10.000 Ft azaz tízezer forint, amelyet megrendel a
végszámla értékébl levon. A ktitbérmaximum alapjául szolgál késedelmi napok számát
meghalad késedelem 14 nap esetén a Megrendel a szerz dést l elállhat és a Vállalkoz t l
további 20% meghitisulási

A soron

k tbért ktivetelhet.

lév munkafolyamat

kivitelezési technol giáját meghltisít széls séges id járási
viszonyok (fagy, csapadék, szél, belvíz, stb.), illetve egyéb elháríthatatlan akadályok
(Vállalkoz nak fel nem r hat ok) miatt felmerÜl kényszer munkaszÜnetr l Vállalkoz a
Megrendel t haladéktalanul tájékoztatja, és az akadályr l az építésinapl ba bejegyzést
készít.Az ilyen okra visszavezethet késedelem miatt Megrendel késedelmi kotbért nem
érvényesíthet.A késedelem id tartamáva! a teljesítésihatárid ktilon megállapodás
hlányában is meghosszabbodik.
Ha a szerz dés teljesítése olyan okb l válik lehetetlenné, ameIyért egyik fél sem felel s, a
szerz dés megsz nik. Az elszámolás az elvégzett munka tételes felmérésévelt rténik, a
szerz désben rogzített egységárakon.
5.| VAGYoN

-

ÉsFELEL ssÉGBlzTosíTÁs

A Vállalkoz felel sséggel tartozik a szerz désben vállalt munkával kapcsolatos telies korÍí
vagyon-és munkabiztonságért a munka megkezdésétl a m szaki átadás-átvételi igazolás
kibocsátásá nak napjá ig.

Bármely, a jelen szerz dés tárgyát képez építésimunka Vállalkoz , vagy alvállalkoz ja általi
elvégzése kapcsán keletkez károkért kizár lag a Vállalkoz t terheli felel sség. Ezért az ilyen
kárral tisszef ggésben Vállalkoz nem jogosult. semmilyen további kciltség- Vagy
kártérítésrea Megrendel t l, a Megrendel azonban
ért kár mértékéig,kcizos
jegyz ktinyvezés alapján
ténymegállapítás
Vá!lalkoz számlájával szemben
beszámítással élhet. Nem terheli a Vállalkoz t felel sség a Megrendel vagy képvisel je

a

és

a

az t

által, nem a Vállalkoz kijel<ilt megbízottján kereszttil, vagy annak tudtával hozott intézkedés
eredményeként bekovetkezett kárért.

6.I A MEGRENDEL KoTELEZETTsÉGEI ÉsJoGAl

_

A munkaterÜletet jogilag rendezett, m szakilag a megállapodás szerinti állapotban és
nagyságba n jegyz konyv felvétele mellett átadn i,
Az elvégzett munkát ellen rizni. Nem mentestila Vállalkoz az általa elvégzett munka
min ségéértval felel sség al l, ha a Megrendel az ellen rzést elmulasztotta, vagy nern
megfelel en végezte el.
A Vállalkoz val egy ttmííkodni,
Sztikség esetén a beépítésrekerÜl anyagok kiválasztásában részt Venni,
A teljesített munka ellenértékéthatárid re kifizetni.

_
-

Amennyiben a munkatertilet az építésimunka végzésérealkalmas állapotban tortén
átadására a szerz désben r gzített id pontban nem kertil sor, a teljesítésihatárid ktilon
megá lla podás hiányában is meghosszabbod i k a késedeIem id tarta máva l.

Ha a Megrendel a szerz désben deklarált jogánál fogva a szerz dés tartalmában

változásokat rendel et, és ha a változások olyan jelleg ek, hogy jelen szerz dés m dosítását
ls rnegkovetelilí gy azt a szerz
felek jelen szerz dés alakiságainak betartása mellett
tehetik meg érvényesen.

d

7.l A VÁLtAl'Kozo JoGAl ÉsrorrLEzETTsÉGE

-

a munkatertjletet munkavégzésre, vagy a munkavégzés érdemi elkezdéséreval
alkalmasság szempontjáb l megvizsgálni, annak alkalmassága esetén jegyz ktinyv felvétele
mellett átvenni,
a megrendel által elrendelt változásokat el zetes egyeztetés után befogadni és
elvégezni, figyelemme!a 3.2 és 3.3 pontokra,
minden anyagnak, el re gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának,
amelyet a Vállalkoz nak kell beszereznie Vagy elkészítene
a.)
a Magyar Szabványokban el írt min ség nek, továbbá a megrendel utasításaival
osszhangban kell lennie,
b.)
a szÜkséges min ségi tantjsítványokkal kell rendelkeznie.
Megrendel álta| j váhagyottnak kell lennie.
megfelel prospektus,
mintadarab, fényképMegrendel által aláirt példányával, Vagy az adott anyagnak az
elfogad ott koltségvetési tételben va szerepeltetésével..
Vállalkoz a 8. pontban leírt feltételekkel a kivitelezés során sztikség szerint
alvállalkoz (ka)t vonhat be, de munkájukért Vállalkoz tigy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.
A Vállalkoz koteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel utasításaihoz
minden olyan kérdésben,amely a kivitelezést érinti, Vagy arra vonatkozik. Az utasítás nem
terjedhet ki a munka megszervezésére,illetve a teljesítésétmegalapozatlanul nem
nehezítheti. A Vállalkoz a Megrendel által adott utasítás szerint nem végezheti el a
munkát, ha ez jogszabály vagy hat sági rendelkezés megsértésére,vagy az élet- és
vagyonbiztonság veszélyeztetéséreVezetne. Amennyiben a Megrendel a Vállalkoz szerint
cél- vagy szakszer tlen utasítást ad, a felek az álláspontjaikat egyeztetésen kotelesek
megvitatni
A munkaterlilet felel
rzésér| a munkatertilet átvételét k<ivet en a Vállalkoz
koteles gondoskodni.
Vállalkoz k teles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényesmunkajogi,
munkavédelmi, baleset-megel zési és-e!hárítási, t zvédelmi, egészségÜgyi szabályokat. Be
jogszabá|yt, szabványt, helyi
kell tartani minden torvényt, illetve általános érvényíí
rendeletet és egyéb szabályzatot, a beruház speciáIis igényeit, amely a kivitelezéssel, a
hibák kijavításával, a teljesítend adatszolgáltatásokkal és esetlegesen fizetend díjakkal
kapcsolatos. VálIalkoz ktiteles minden felsz lítás nélkiil a munkabalesetek bejelentését,
kivizsgáIását, nyilvántartását elvégezni, és err l a Megrende| t tájékoztatni.
- Ha a technol giai folyamat nyílt láng használatávaljár , vagy t zveszélyes munkafolyamat
elvégzésétkoveteli, Vállalkoz nak tíízgyrijtási, illetve t zveszélyes munka végzéséresz l
engedéllyel kell rendelkeznie. Ugyanakkor kivitelez kciteles a sztikséges és elégséges
mennyiség min ség t zolt késziiléketa nyílt láng használati hely megfelel kozelségében

-

c.)

a

A

l

-

-

s

elhelyezni, és fokozottan betartani

a

tűzveszélyes tevékenység végzéséhezszükséges

előírásokat.
A Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a folyamatos felügyeletet
és irányítást a kivitelezés folyamán.
A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére
átadni a beruházás minőségi bizonylatait.
A Vállalkozó koteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építésinaplót
vezetni, a 10. pontban foglaltaknak megfelelően.
Az épület műszaki átadása előtt a Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán, a
durva szennyeződéstől mentesítve, rendeltetésszerű állapotban átadni a Megrendelőnek. A
pipere takarítás a Megrendelő feladata.

-

-

8./ MtNősÉGBtzTosíTÁs

A Vállalkozó áltaI az építésicélra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a
vonatkozó műszaki specifikációknak, a műszaki előírásoknak ezek hiányában az Építőipari
Alkalmassági Bizonyítvány alkalmazási feltételeinek és követelményelnek, a gyártói Mííszaki
FeltéteIeknek. Ezen felÜl a Vállalkozónak az érvényesmagyar építésügyi,munkavédelmi,
tűzrendészeti és környezetvéde!mi hatósági előírásokat is be kelltartani.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten
kezeli, és ezt alvállalkozóltól, beszál!ítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben
hasonló érte!mű feltételeket szab, és intézkedéseivela megrendelői bizalom erősítéséreés a
n em megfelelés kockázatá na k csökkentésére törekszik.
Az alvállalkozó(k) nevét, székhelyét,cégjegyzékszámát, képviselőjÜk (üzletvezető
képviselő, ill. ügyvezető) nevét és címéta velük való szerződés megkötése előtt levélben
vagy fax útján közölni kell. lndokolt esetben (csőd-, felszámolási eljárás, büntető eljárás,
bizonyítottan kedvezőtlen információ) a Megrendelő az alvállalkozó igénybevételét
megtilthatja.
g.l

-

FELEK

EGYÜTTMŰrooÉsr

A Megrendel és a Vállalkoz rlgy m kodnek egytitt, hogy a szerz dés megfelel

teljesíthet ségét(határid k betartása, akadályok kozlése, egyeztetés, stb.) a másik fél
számára lehet vé tegyék.
Amennyiben ellen rzés során a Megrendel bármely hibát, hiányt fedez fe|, a fe|ek
kotelesek a felfedezett hibát, hiányt az ellen rzésr l késztilt jegyz konyvbe felvenni,
amelynek szintén tartalmaznia kell a munkarészre es koltségvetési osszeget és a
Megrendel által érvényesítenikívánt szavatossági igényt is.

Vállalkoz személyzetének az építkezéstertiletén tartania keI! magát az érvényes
szabályokhoz, el írásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendel helyszíni vezetésének
utasításait a 6. és 7. pontban részletezett keretek ktiztitt. Az el írások durva, vagy
kismérték, de sorozatos megsértése esetén a Válla!koz koteles a Megrendel felsz lítására
az érintett személyeket az építkezéstertiletér l eltávolítani, és más alkalmas személyekkel
p tolni.

-

A pótmunka 3.3 pont szerinti elrendelése esetén a Vállalkozó elkészítia pótmunkák
tételes költségvetését, melynek egyeztetése után felek jelen szerződést az építésinapló
vonatkozó részévelkiegészítlk, módosítják, Vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek.
Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállni.
llyen esetben a Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségek
ellenértékéta nyilatkozattételtől számított 8 napon belül köteles megfizetni Vállalkozónak.
Vita esetén a vitatott munkákat, vagy tételeket szerződő felek a felmondástól számított 30
napon belül közösen felmérik, és ugyanezen időn belülegymással elszámolnak. Ezt követően
Megrendelő egyoldalú elállása esetén Vállalkozó 20 % meghiúsulási kötbérre tarthat igényt,
melynek vetítésialapja a még ki nem fizetett szakaszok szeződéses értéke.
A Megrendelő a szerződéstőI a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal
jogszerűen akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csőd- Vagy
felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, Vagy
egyéb olyan körülmény mertilfel, mely a szerződés teljesítésétnyilvánvalóan meghiúsítja.
A 4. pontban Ieírt eseten túlmenően ilyennek kell tekinteni azt is, ha a Vállalkozó vagy
alvál|alkozója figyelmeztetés ellenére szerződésszegő magatartást tanúsít,nyilvánvalóan
olyan szakszerűtlen munkát végez, amellyel a IétesítményreVonatkozó használatba vételi
engedély kiadását veszélyeztetheti vagy a minősége lényegesen eltér a Vállalkozótól
elvárható szinttől. . Az ilyen jogszerű elállás esetén a Megrendelő20% meghiúsulási kötbérre
tarthat igényt, melynek vetítésialapja a még ki nem fizetett szakaszok szerződéses értéke.
10.

ÁTADÁs_ÁwÉreu EUÁRÁs

10.1 A műszaki átadás - átvételi eljátás magába foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejárást, mely során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:
A munka a szerződésben, annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és
a hatósági előírásoknak, valamint a menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak
megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült.
Rendelkezésre állnak a sztikséges alkalmass ási és min ségi vizsgálatok
bizonyítványai.

A

Vállalkoz nak nyilatkozatot kell tennie az általa beépítettanyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel ségére,valamint az elvégzett munkák szakszeriiségére
és kifogástalan min ségére.

Megrendel nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáItatás olyan kisebb hibái, hiányai miatt,
melyek kijavítása, p tlása rovid id n beltil {legfeljebb 3 munkanap) elvégezhet k és az ezek
során végzett munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszer használatot, avagy az
ilyen hibák a használatba vételi engedé|y kiadását nem veszélyeztethetik. Ezen munkák
ellenértékétés az ezekkel kapcsolatos anyagkoltséget azonban a Megrendel a számláb l
visszatarthatja.
10.2 A Vállalkoz az átadás-átvételi jegyz kcinyv a|áírásával egyidej leg koteles átadni
Megrendel nek 1pld. Átadási dokumentáci t, melynek tartalmaznia kell:

kivitelez i nyilatkozatot

A

kárveszély viselés a teljesült átadás-átvételi eljárásról készült teljesült jegyzőkönyv
aláírásával egyidőben száll át Vállalkozóról a Megrendelőre.
11

ÉrÁu-ns SZAVATOSSAG

11.1 Vállalkoz szavatolja az építésimunkák s2akszer és hibátlan elvégzését,a vonatkoz
szabványoknak és el írásoknak val megfelelést. Szavatol továbbá azért, hogy az általa
elvégzett munka
kivitelezés szempontjáb
munkavégzés hatályos magyar
szabványoknak
el írásoknak, j váhagyott prospektusoknak, mintadaraboknak,
fényképeknekmegfelel, és a szerz déses célelérését
maradéktalanul biztosítja.
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általa végzett kivitelezési rnunkára a hatályos jogszabályokban
meghatározott id tartamri és el írt j táIlást illetve szavatosságot vállal. Ha a j tál|ási,
szavatossági id n beltil VállaIkoz kivitelez társaság megszíínik (felszámolás, végelszámolás
stb.) akkor a j tállási kotelezettség Vállalkoz nevében aláír természetes személyre száll át.

tl.2 Vállalkoz az
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tállási és szavatossági

id

az érintett részt illet en a kijavítás

után jrakezd

A Vállalkoz garanciális k telezettsége nem terjed ki azokra a hibákra,
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rendeltetésszer használat kovetkezményei, illetve amelyr l a Vállalkoz bebizonyÍtja, hogy
a hiba oka a teljesítésután keletkezett.

11.3. Amennyiben az id járás a javítási technol giát lehet vé teszi, a Vállalkoz a j tállási
id n beI l a Megrendel által jelzett és a feleI sségi kcirébe tartoz hibák javítását feltétel
nélkril, azt kovet en pedig, a szavatossági id n beltil a Megrendel által bizonyítottan a
Vállalkoz felel sségi korébe tartoz hibák javítását a lehet legrovidebb id n beltil de max.
10 napon beli.il megkezdi, és a m szakilag indokolt id tartam alatt befejezl.
Amennyiben a javítás, VágY a hiány kikrisz<ibolése p tlással torténik, a Vállalkoz kérésére
Megrendel a kicserélt elemeket, tartozékokat Vállalkoz rendelkezésére bocsátja.
A Felek megállapodnak, hogy jelen szerz dés, vagy bármely rendelkezésének m dosítása
csak írásban érvényes
A Felek a másik fél el zetes írásbeli hozzájárulása nélktiljelen szerz désb l ered jogaikat és
a másik féIlel szemben jelen szerz désb l származ koveteléseiket harmadik személyre nem
engedményezhetik, ruházhatják át, kivéve a jogut dlás esetét.
Az utasításokat, valamint bármely egyéb a jelen szerz dés lényeges tartamára vonatkoz
kommunikáci t, tobbek kozott a szerz dés m dosítására irányul javaslatokat (pl. m szaki
tartalom, határid k m dosítása} írásban, levél, fax vagy e-mail formájában kel! a másik fél
jelen szerz dés 4. pontjában kijelolt kapcsolattart jához eljuttatni. Amennyiben lehetséges a
felek k telesek a másik fél utasításaira, kérdéseire, kezdeményezéseire3 napon beltil
válaszolni.

Jelen szerz désb l ered vitás kérdésekrendezését felek els dlegesen tárgyalások titján
kotelesek rendezni.
Jelen szerz désre és e szerz désben nem rendezett kérdésekrea Ptk.-ban foglaltak az
irányad ak.
Jelen szerz dés 1. szám melléklete a szerz dés elválaszthatatlan részétképezi, a szerz dés
csak ezzel érvényes.
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1.

Ssz"

Anyag

Munkadíi

A tétel ára sszesen (HtiF')
Munkadíj
Anyag

0

7.70{}

7.700

0

6.500

Eg3'ségre juto (HUF}

Tételszátn
Tételkiírás

oklal

2l -003 -2"!.2 {14)

Kozmii feltárasa
kézi er vel.
talajosztály: III.

1m3

.l {44)
Térburkolat alatti CKT bontása

3l -000-8.1

1"5

m2

0

9.750

7.459

2.060

7.470l

7.501

45.600

21.6{}0

31.200

10.800

24.600

10.8{}0

31_030_1l.l.l.1-0l2ll 10 (19) Öt{
Beton aljzat készítésehelyszínen kevert betonb l,
kézi továbbítással és bedol gozitssal,
merev al]ratra' tart szerkezette léccel lelrrizvq

kavicsbetonb l" C S/I0 - C 16nA
ki ssé képlékerrykonzi sztenciáj ir betonb l
6 crn vastagsagig

CI6l20 - X0b(H) kissé képlékenykavicsbeton keverék CEM 42,
6A finomsági modulussal

5 pc. D*u* - 16 mmn m _
0r2 rn3

12.297

10.300

I -02001 00 (gg) oN
Teherhord és kit lt falazatkészítése,
beton falaz blokk vagy zsaluz elem tennékekb l,

33-001 -l 3.1.1.1.

1

50 mm falvastagsagban,

50x500x250 mm_es mérefii
beton zsaluz elemb l,
kittilt betonnal, betonacélbeépítéssel
Zs 15-os zsaluz elent, 150/5001250 mm? C12ÍI5-t6/kissé
képlékenykavicsbeton,
B 3 8.24:6 mm átnrér jii betonacél
2rI m2
3.557
3.572
1

45-005-2.1

Id kapszula keret (140x70x50 cnr) elkészítéserozsdamentes
acél zétrtszelvényb l 40x20x2

t?

fm

3.800

1.80{}

4S005-2.t{$00001

Id kapszula keret (140x70x50 cm) elkészítéserozsdamentes
acél záftszelvényb l 60x 40x2

6fm

5.200

1.800

45-005 -2.1-00000 02 (4)

Id kapszula keret (140x70x50
acél zátrtszelvényb l 40x 40x2

6m

crn) elkészítéserozsdarnentes

4.100

1.800

KeszÜltaTERCKft.TERCvlPk lbégvttes20ll.3-GOLD prqramcsomagiával.AzÖNjelzés tetelekazadatÉrralegyeznek.
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I

Erységre jnf (HtIr}

Tételszám
Tételkiírás

An_vag

Munkadíj

oldal

A tétel ára iisszesen {EIUF}
Anyag
Munkadíj

4S005-2,1-{XXX}003

Id kapszula (140x70x50 cm) bels borí ísínakelkészítse
saváll acél lenrezb l lxl000x2000
2 tábl
31.500
9.500
45-005-2.6

Miihelyberr

el

63,000

19.0(}{}

re elkészített zárbatti polírc.siszolt id kapszula

henger
150nrm átmér 600rntn lrosszban, min. 130nrm szajkialakítással.

ldb

10

t

I

64.{100

4.00{}

4ffi1 l-3-l*3-0114m3 (g)
Járhat Íivegfeltiletek profilba tcirtén beépítéseo
né gycrldali felfekvéssel, rogzítéssel'
l ,01- 1 ,50 m2 nagyság ktiztitt ktil nbtiz iivegtípusokkal
Háromrétegii ragasztott biztonsági Íiveg 30 mm vastagságban
0195 m2
98.500
18.{}00

Térburkolat visszaborrtása és ujb li lerakasa
1r5 m2

4.500

6.75{}

7t -005-1.1.1.3 (3)

Id kapszula megvílágítasa
ledszalag beépítéseadapterrel, a kapszula minden
helyezve,
térvilágításra kotve.
4r2 fm
7.500

I3

17.1{}0

62-003-8l.l.l-061 1920 (45)

0

t2

93.575

bels oldalfua
2.600

31".500

10.92{}

alumínium ledszalagprofil beépítése,a kapszula nrinden, bels
oldalára helyezve
4r2 fm
1.600
3.500

14.700

6.720J

378.t 04

130.701

7l -005- l. I .l .3-0000001

Idokapszula megvilágítása

Munkanem tisszesen:
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