
Vállalkozói Szerződés

Amely létrej ött egyrészről Márki Sandor polgarmester által képviselt, 5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1. székhelyű Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (asz': 15733081-1-16),
mint megbízó, továbbiakban z egrendelő

másrészről a Vigh Gyula ügywezető által képviselt 5300 Karcag, Szivárvány 
'lu. 

4.sz.
székhelyű NEPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Korlátolt Felelősségű Tarsaság NÉPSZER
KFT (cég neve) (Cégjegyzékszáma: 16_09-000036' adószáma'' 10322851-2-16), mint
vállalkozó, továbbiakban vállalkozó közöt| az alulírott napon és helyen az alábbi
fe1tételekkel:

1.' A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapj án a Kbt. 250. s (1)
bekezdésére tekintettel _ figyelemmel a Kbt. 99. $-ára is ',Infrastruktúra_fej1esztés 

a
korszerti szociális alapellátások feltételeinek megteremtés érdekében Kunmadaras
Nagyközségben'' tárgyában az alábbi vállalkozási szerződést kötik.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
- az ajanlattételi felhívás,
- az ajánlati dokumentáció,
- a válla1kozó ajánlata és annak mellékletei.
- a közbeszerzési e|járás eredményének írásos összegzése.

2.' A fentiek alapján megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállaIja a fenti tárgyú munka
jelen szerződésben rögzitet| feltételekkel _ I. osztályú minőségben _ történő kiviÍelezéséÍ az
ajrínlati dokumentációban, illetve a vállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki tartalom
szerinÍ, szerzódéses előírásoknak megfelelően.

3.' A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban
meghatarozott vállalkozói díjra j ogosult:

Nettó 81.496.000 Ft, azaz nettó nyolcvanegymillió_négyszázkilencvenhatezer forint.

A felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzítetÍ áta|Ínyárként
haÍátrozták meg. A vállalkoző váLlalja, hogy a díjon felül többletmunka címén semmilyen
további költséget nem érvényesít.

Az ajinlati ár tattalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói
kockazatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban' az átadoÍ1 engedélyekben,
szakhatósági állásfoglalásokban és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítésóhez
sziikséges költségeket, illetve a beruhazás megvalósításához sziikséges minderrnemű feladat
elv é gzéséhez szükséges valamennyi költséget.

Az ajánlati dokumentációban és az aján7atban szereplő valamely munkarész végleges
elmaradása esetén a vállalkozó nem tarlhat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.

A vállalkozó kőtelezettséget válrlal ana, hogy az ajátlatához csatolt költségvetési
főösszesítőben szereplő valamennyi tételesen megadott Ítthoz 2013' június 30_ig köti magát
bármilyen, ajelen szerződéssel összefiiggő egymás közötti elszámolás során.
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Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és
árakon' vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz
alkalmazható díj at vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése sztikséges részletes, tételes
ár- és értékelemzés alap)án.

4.' A Vállalkozó jelen szerződésben meghatarozott tartalommal, I. oszÍályu igazolt
minősógben, hiba- és hiánymentesen, hataridőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a
szerződésszerú telj esítésnek a feltételei.
A szerződést csak a Kbt' 132. $-ban meghatározott feltételek ferrnállása esetén lehet
módosítani.

5., A szerződés tárgyáÍ képező munkák alapadatait az ajánlati dokumentáció részét képező
műszaki leírások, tervek, engedélyek és arazatlan költségvetés tartalmazza.

6., A megrendelő feladata: a Ptk' 393. $ (1) bekezdése alapján a munkaterület átadása a
vál1alkozó részére, valamint az építés során ideiglenes deponia-helyet biztosít a vállalkozó
részére a kiszoruló ftilda1ap és egyéb törmelék részére. A munkaterület átadásáva| egyidejűleg
a felek kötelesek az építési naplót megnyitni.

7., A Megrendelő jogosult és köteles:
a.) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas ál1apotban, jegyzőkönyvileg átadni,
b.) az építési engedélyezési dokumentáció átadásfua
c.) az elvégzet|munkát, építési naplót ellenőrizni,
d.) a szakfe1ügyeletekkel együttműködni,
e.) a beépítésre kerülő anyagok kiválasáásában részt venni, sziikség esetén (indokolt

paraméterek közőtt) mintát bekémi és dönteni,
f.) a szerződésszenien telj esített munkát átvenni,
g') a teljesített munka ellenér1ékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
h.) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

8.' Vállalkozó feladatáÍ képezi:
a') a munkaterületet átvenrri, az átvételkor annak munta végzésére való alkalmasságát
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit j egyzőkön1vberr/építósi
naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figye1mét a hiányosságok megszüntetésére
felhívni, a munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka'
és balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az épiÍési naplóban rögzíteni,
b.) az ajénlat főösszesítőben rögziteÍl munkanemek elvégzése' biztosítani a szerződéses
munkák e|végzésébez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezeÍeÍ, stb., legyen az ideiglenes vagy
állandó jellegri'
c.) egyéb engedély megszerzése,
d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitűzése,
e.) ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a műszaki átadás időpontjára
elbontásra kerülnek,
f.) az építési engedélyben, szakhatósági állásfoglalásokban leírtak maradéktalan betar1ása és
költségének vise1ése,
g.) a kivitelezés ideje alatt a közműgazdákkal folyamatosan egyeztetni kell, szükség esetén
Szakfelügyeletek megrendelése és ennek költségei, a kivitelezés befejezésével a szükséges
kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazoÍÍ építési termékek
megfelelősségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,



h') a kivitelezés ideje alatt Szakfelügyeletek megrendelése és ennek költségei, az egyeztetési
j egyzókönyvben fo glaltak szerint
i.) üzemeltetéshez és hiánypótlás mentes műszaki átadáshoz szi'ikséges valamennyi
dokumentáció műbizonylat és hatósági bizonylaÍ beszerzése,
j) egyéb hatósági, üzemeltetési előírások betartása, bizonylatolása és annak költsége,
k.) a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (enrrek hirínyában DIN) szerinti I.

osztályú minőségben, il1etve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó
előírásoknak, továbbá az épitési- és szakhatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően a
rendeltetésszerú használatot, üzembe helyezést biáosító minőségben hiba- és hiánymentesen
a szerződön munkát elvégezni.
l.) a munka és kömyezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan
rendet tartani, az építés során elvárható zayartalan közlekedést biztosítani,
m.) az építés során keletkező esetleges építési és bontási hulladékot az érwényben lévő
jogszabályok szerint köteles kezelni ós nyilvántartani és elszállítani,
n.) az építmény rende1tetésszeni és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az
építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkaterület átadása az
építtetónek, a műszaki átadás-átvételi eljiíráson feltárt hiányosságokat megsziintetni, esetleges
garanciális javításokat eIvégezn i.

A vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges
feltételeket megteremteni, továbbá a vállalkozó köteles annak biztosítása, hogy az építési
munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik ene jogosultsággal rendelkeznek,
és az építési napló által igazo|tan résá vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és
írányításában.

A vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkiil) a Megrendelő és Megbízottja számfua,
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és
megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínót, az anyagok minőségét, a
technológíai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alváltalkozó tényleges
tésmételét.

A vállalkozó ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére építi fel, és bontja le, és
köteles elszállítani legkésőbb a műszakí átadás-átvétel |eztxásáig,
A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében a váLlalkoző az eltakarási
munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a megrendelőt értesíteni, és
köteles lehetővé tenni a számara, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és éSzrevételeit építési
naplóban rögzítse. Ha a megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, d,e az eltakart munkarészekért is teljes
fele1ősségge1 tartozik,.

9., YáLlalkozó a szerződés tárgyát képezó munka kivitelezését 2013. június 30-ig vállalja. A
Vállalkozó köteles valamennyi létesítmény műszaki átadás-átvételi eljarását a fenti időpontig
teljesíteni.

10., A megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet leghamarabb a szerződéskötést
követő 15 napon belül a váIlalkozónak átadja, melyet a szerződő felek építési naplóban
rögzítenek.
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11.' A vállalkozó köteles lehetővé tenni a megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott
személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bátmely ésszerű időpontban
megtekinthesse az épiÍés he1yszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok
megtekinthetők, és ott, ha aá a Megrendeló sziikségesnek látja, a megfelelósségre vonatkozó
vizsgiílatokat végezzen, vagy végeáessen. Ehhez a YáIlalkozó köteles minden ésszerű
segítséget és eszközt megadni.

12., A váIla|kozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfeleló építési naplót folyamatosan
vezetni, és az épitkezés területén tárolni úgy, hogy a beruhazó képviselője számfua
hozzáférheÍő helyen legyen.

A szeruődő felek a naplóbej egyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban a
munkaterület átadásakor feltiintetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések,
kifogások, stb. bej egyzésére kizétrőlag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelő az utasítáSait elsősorban az építési naplóba tör1énő bejegyzéssel közli a
vállalkozóval. A vállalkozó a bejegyzéseke három munkanapon belül a naplóban köteles
vá1aszolni'

A megrendelő fenntartj a magának a jogot, hogy az Alvállalkozó(k) Epítési Naplójába
betekinthessen-
Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből a megrendelő 1

másolati péIdáLny kap.
Az építési naplót a megrendelő hetente legalább 1 a1kalommal ellenőrizni köteles.
Az építési naplót a munka befejezését követóen le kell zámi és a ziLrőbejegyzést a feleknek alá
kell ímiuk.

Az építési napló helye a vállalkozó helyszíni irodája, ahol az építési napló mellett legalább
egy példany egyeáetésre alkalmas állapotú és tartalmú kiviteli dokumentációt, valamint a
vállalkozási szerződés egy (mellékleteket is tartalmazó) példányát órizni'

Amerrnyiben a megbízó nevében elj áró műszaki ellenőr az építési naplóhoz a munkaterületen
nem tud hozzáfémi és ez intézkedésében akadályozza, a munkát leállíthatja.

A vállalkozó az épiÍési naplóban köteles rögzíteni azokat a munkafolyamatokat (építési
ÍéÍelek ahozzá tartozó pontos megnevezéssel), amelyek az írazatlarl költségvetésben tételként
szerepelnek. A fe1mérési napló vezetése is a vállalkozó kötelessége, melyben szintén köteles
feltüntetni az épitési tételeket ahozzájtk tartozó pontos megnevezéssel.

13.' A jótállási szavatossági idő

Vállalkozó az álta|a teljesített építési és szerelési munkara teljes körű átadás-átvétel
befejezésének napj ától számított 3 éves időtartamra teljes könljótállást vállal.

A jótállási idő alatt a megbizó utasítására a váIlalkoző maradéktalanul köteles a jótállási
javítást elvégezni. Amennyiben a vállalkozó ennek a felszólítást követő 3 munkanapon belül a
munkálatokat nem kezdi meg, a megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégezteti.

A vállalkozó jótállási kötelezettsége csak az általa beszetzeÍt anyagoka, il1,etve az elvégzetÍ
munka minőségére terjed ki. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azoka a
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hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett,
rendeltetése1lenes haszná1at következményeként.

14. Késedelmes vagy hibás teljesítés

A teljesítés napjanak a sikeres hianypótlás-mentesen lezár1 műszaki átadás-átvétel napj a
sztntit.
Szetződő felek a Vállalkoző szerződésszegő késedelme esetére késedelmi kötbéI mértékét a
nettó szerződéses öSszeg 0,5 %o-a/napÍári napban hatarozziík meg.

Késedelmes teljesítés esetén a vállalkozó a késedelmi kötbér összegét köteles megfiZetni a
megrendelő részére, és csak ezt követően nyújthatja be végszámlájáÍ'

Amennyiben a megrendelő a Ptk. 393. $ (1) bekezdésében írt kötelezettségének nem tesz
eleget, és a munkateriiletet nem adja át munkavégzésre alkalmas állapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a vállalkozó a megrendelő hibájából akadályoztatva, vagy késleltetve
van, úgy az akadály ' illetve késedelem idejére a megrendelő a vál|a|kozőval szemben kötbér
igényét nem érvényesítheti, a megrendelő késedelme a vállalkoző egyidejú késedelmét
kizfuja. Az akadáIyoztaÍás tényét írásban köteles a vállalkozó közölni.

Amennyiben a beruházás a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a vállalkozó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalási át 5 %o-a.

A vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítását megelőzően a ÍeÍvezeÍlbefej ezési határidő
előtt legalább 15 nappal a megrendelót írásban táj ékoztatnj az átadás-átvóteli eljarás
megkezdhetőségének időpontjáró1. A jelentés alapján a megrendelő ezen időpontra biztosítja a
hatóságok, szakhatóságok, egyéb közremúködő szervezetek részvételét az átadás-átvételi
eljaráson.

15.' Vállalkozási szerződés teljesítésének tekinthető, ha
- a szerzodő felek között múszaki átadás-átvételi elj arás hianypótlás_mentesen

IezáruIt
- a vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér/tetjesítéSi garancia

összegét a vállaIkozó megftzeÍÍe.

Az építési műszaki elIenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az e|végzetÍ
építőipari kivitelezésí tevékenységről, annak mér1ékéről, mermyiségéről és minőségéről, és ez
alapján javaslatot tesz a szám|ázható összeg mértékére.

A megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől, vagy az enől szóló írásbeli értesítés
kézhezvéte(éÍől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

A megrendelő, amenrryiben a vállalkozó írásbe1i értesítését (készre jelentés) követő 15 napon
belill nem kezdi meg az áIadás-áÍvéÍeli eljarást, vagy megkezdi, de huszonöt nap alatt nem
fejezi be, a vríllalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

16.' A vállalkozó kötelezi magát, hogy ajelen szerződés aláirásával egy időben az épiÍkezésre
vonatkozóan teljes köni felelősség és vagyonbiztosítást köt, illetve meglévő biztosítását az
építkezésre kiterjeszti.
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17., Pénzügyi feltételek:
A nyertes válla|kozo a szeruődésben foglalt teljes ellenszolgá1tatás S%o-ának megfelelő összeg
előlegként történő kifizetését kérhetí az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül.

Részszámltaásra az a|ábbiak szerint van lehetőség. A vállalkozó részszÍrnlétI" állíthat ki az
alábbi ütemezés szerint:

- az áfa néLkúli szerződéses érték 35 %-ig megvalósuló teljesítésig
- az áfa néIknli szerződéses érték 70 oÁ-ig megvalósuló teljesítésig.

Y égszÍtrnla benffitása csak a szerződésben foglalt műszaki taÍtalom teljesítése után
1ehetséges. Amennyiben a vá|la|koző előleget vesz igénybe, akkor az előleg összege a
végszámlában kerül jóváírásra.

A számlák kifizetésének rendjére a Kbt. 130. $-a és a 306i2011. (XII.23.) Kormányrendelet
12-14. $-a vonatkozík.

18.' Képviselet:
A megrendelő a kivitelezést a míjszaki ellenőrzés útján ellenőrzi

Műszaki ellenőr: Németh László (ME_É_I.-MEK-16-0o589)
Cim: 5321 Kunmadaras, Ady Endre u. 5.

Vállalkozó: Vinis Zoltán műszaki vezeÍő
Cím 5300 Karcag, Szivárvány v 4.
Tel: 59/31,1-624, 30/688 91 33

A megrendelő műszaki ellenőrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 16. $-a
hatáLrozza meg, a műszaki ellenőr ezek alapján köteles eljámi.

A vállalkozó felelős műszaki vezetőjének feladaÍait a 19112009 (IX.1 5.) Kormányrendelet 13_
14. $-ahatilrozza meg, a felelős műszaki vezeÍő ezek alapján köteles eljámi.

19.' Megrendelő a műszaki átadás_átvétel során köteles a vállalkozó teljesítését megvizsgálni,
és az alapján felfedezett hibakat, hiányokat, azok k|1avításának, pótlásának hataridejét
megadni. Az átadás átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai
miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal
jaró munkák folytán nem akadályozzél< a rendeltetésszerű használatot (Ptk. 405. $ (4)
bekezdése). Az átadás-átvéÍel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30
napnál hosszabb nem lehet'

A vállalkozó személyzetének az épitkezés teniletén tartania kell magáÍ az érvényes
szabályokhoz, elóírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének
utasításait.

A vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a megrendelő kifejezett
hozzájáru|ása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem
használhatóak.
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20., u tó feIülvizs gálat

A Ptk. 405. $ (5) bekezdésének megfelelően a szerződő lelek a műszaki átadás - átvételi
eljarás sikeres befejezésétől számított egy éven belül utó-fe1ülvi zsgálati eljárást la;rtanak. Az
utó-felülvizsgálati eljarást megrendeló képviselője készíti elő, ós meghívja arra a vállalkozót.
A meghívót az eljárás megkezdésének napjáÍ megelőző 8 nappal kell megküldeni a vállalkozó
részére az időközben feltárt hibak jegyzékóvel együtt.

21.' Egyéb fe|tételek:

A vállalkozó tudomásu1 veszi, hogy a berúázás tekintetében páIyázaÍi elj rírás volt
folyamatban' melynek nyertességére tekintettel a támogatási feltételeket a vállalkozó köteles
betartani, ill. amennyiben azok a vál1alkozóra o7yan kötelezettséget rónak, amely jelen
szerzódés taftalÍnát érinti' azt köteles tudomásul venni. A vállalkozó köte1es betar1ani a
megrendelő á|tal a szerzódés targyát érintően adott utasításait, jogér1elmezési leiÍatait' Az
utasítások, leiratok betartásából eredő esetleges joghátrrinyok miatti felelősség a megrendelőt
terheli.

A Megrendelő jogosult jelen szerződésÍ egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondaní, mely
esetben a szerződés megsziinésére vonatkozó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni. A
Vállalkozó a szerződésszeruen elvégzett munka és igazolt költségei el1enér1ékére tarthat
igénf, mely munkákat a szerződő fe1ek a felmondástól számított 60 napon belül közösen
felmémek, és egymással elszámolnak.

A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani _ ha szükséges olyan
hatríridővel, amely lehetővé teszi' hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a vállalkozó tiírsaságában közvetetten vagy közvetlennl 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|anely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági tarsaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában me ghatfuozott
feltételeknek.
b) a vá|lalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági tarsaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés t/ pontjában me ghatározoÍt feltételeknek.

A fenti felmondás esetén a vá|Ialkoző a szevődés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenérlékére jogosult.

A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzitett igényeknek megfelel, és a
szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja'

A tervdokumentációtól eltérő anyagot vállalkozó csak a megrendelő előzetes írásbeli
hozzájétru|ása _ a közösen elfogadott árkülönbözet _ alapján építheti be. Egyebekben bármely,
a tervtől eltérő kivitelezés csak a beruhazó előzetes fuásbeli hozzájárulásával valósítható meg.
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22.' Alv ál|a|kozókra vonatkozó előírások

A vállalakozó teljesítésében köteles köZreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely
a közbeszerzési eljarásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az
ajánlattevő köteles az ajanlatkérónek a teljesítés során minden olyan _ akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kíviínt - a|vállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajanlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell anól is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem á1l a Kbt. 56. $ szerinti kizaró okok
haÍálya alatl.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett,
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban résá vett az ajtnlaltevő alkalmasságának
igazolásában, csak a megren delő hozzéi;iniásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkozo,ba a szerződéskötést követően - a SZerZődéskötéskor előre nem
látható ok következtében _ beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szeződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozóval, és Ita az ajánlattevő az űj alvállalkozóva| egyúÍt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek az aj anlattevőké nt szerződő fél a közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

A megrendelő az épitési napló adatai alapjrín köteles ellenőrizni' hogy a teljesítésben a
megfelelő alvállalkozók működnek-e közre.

A vállalkozó az álta|a igénybe vett alvállalkozóérl úgy felel, mintha a szolgáltatást maga
végeáe volna.

A vállalkozó az a|vállalkozói felróható magataítása által a megrendelőnek okozott bármely
karér1 teljes fele1ősséggel Íartozik.
Az alvállalkozó nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szárnlázhat j elen szerződés alapj án.

A vrá.llalkozót, illetve minden alka|mazoltját, il|etve az álta\a a teljesítésbe bevont
alvállalkozókat, egyéb közreműködóket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése
során vagy azzal összefiggésben tudomásuka jutott (vagy birtokukba került), illetve más
módon megismer1 minden olyan, nem nyilvánosan hozziférbető, illetve nem közérdekű adat,
terv, információ, okmany, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra
hozatala a megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait Sértené.

23.' Jogutódlás

A szerződésen alapuló teljesítési kötelezettséget teljesítheti a vállalkozó' vagy a nem
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
A vállalkozó kötelezettséget váLlal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket' melyek a Kbt 56. $ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
v á||alkozó adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.
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A vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arr4 hogy a szetződés teljesítésének te1jes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számiára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125' $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt ha]adéktalanul értesíti'

Jelen szerződésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb hatályos
jogszabáyok rendelkezései az irényadók.

Szeruődő fe1ek a szerződést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt
j óv áhagy ótag aláíÍtak.

Mellékletek: 1.sz. Pénzügyi műszaki ütemezés
2.sz. Fordított ad őzásta nvilalkozat

Kelt.: Kunmadaras, 20] 2. olaóber 12.

rilÉPSZEB KFT'
r H{ii:TrF"ii;ii'

*,' 
"'"T.'rT; 

)!'f'ffi 11il**'



1 . sz. melléklet

Pénzügyi műszaki ütemezés

A kivitelezési munkák során 2 db részszámlát és 1 db végszámlát kívánunk érvényesíteni az
alábbi múszaki ütemezés szerint:

részszám'l,al
Műszaki taÍtalom:
Ú1 eptitet rész kivite1ezési ál1apota, régi épület rész felújításának 35oÁ-os késziiltségi fokán.

Kezdés ideje: 2012. október..16'.. (munkaterület átadás utrán)
Teljesítési határidő: 2012. december 21.
Számla kibocsátás: 2012. december 21.
Fizetési hataridő: 2013. január 2i.
Részszámlaértéke: Nettó: 28.523.600.-Ft

azaz: Hllszonnyo1cmillió-ötszázhuszonháromeze r -hatszáz for int.

II. részszámla:
Műszaki taÍalom:
Ú1 éptilet rész kivitelezési állapota, régi épület rész felújításának 70%-os készültségi fokán.

Teljesítési határidő: 2013. április 03.
Számla kibocsátás: 2013. április 03.
Fizetési határidő: 2013. május 04.
Részszámlaérléke: Nettó: 28.523.600.-Ft

azaz'. Hllszonnyolcmi11ió-ötszázhuszonharomezer_hatszáz forint.

Végszámla:
A végszámla a szerződés szerint 100 oÁ-ban eIvégzetÍ munkák után' illetve átadás'átvételt
követően kerül kibocsátásra, aminek műszaki tar1alma az alábbiak:
Új éprilet rész teljes kivite1ezése, régi épület rész kész felújításának átadáS-átvétele után

Teljesítési határidő: 2013' június 30.
Számla kibocsátás: 2013. június 30.
Fizetési határidő: 2013. július 31
Részszámlaértéke: Nettó: 24.448.800.-Ft

azaz: Huszonnégymillió_né gyszáznegyvennyo1cezer-nyolcszáz forint.
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2.sz. melIéklet
Nyilatkozat

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1' Asz.: 1573308l-
1- 16, mint megrendelő nyilatkozom, hogy a szevődésben megrendelt munka (,,Infrastruktúra_
fejlesztés a korszerű szociális alapellátások feltételeinek megteremtés érdekében Kunmadaras
Nagyközségben'') építési hatósági engedély köt9l9 s E}0O7 . évi CXXVII. ÁFA torvény 142.
$ alapj án. Építési engedéIy szamű... ..v. !.9'' 2.p//'e ?-

y't c - 1,, /t" t/,
v ^-^^^ 1.r1) ^l'.aL^-' íaKatcag,2012. október 12. '" !..,,

Nyilatkozat a2007' évi cxxVII. ÁF'A ttirvény 142.$ szerinti fordított adózás
alkaImazásához

Megrendelő adatai
Cégnév:
Székhely:
Adószám:

Vállalkozó adatai
Cégnév:
Székhely:
Adószrím:
Cégjegyzékszám:

Krrnmadaras Nagyközség Önkormányzata
5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1 .

1s733081-1-r 6

NEPSZER Kft.
5300 Karcag. Szivrirvrítry u. 4.
10322851-2-16
16-09-000036

A vállalkozó által kiállított számlában nem szerepel áthrírrított adó, azt a megrendelő számítja
fel' A megrendelő a fordított adózás keretében kivámított összeget a bevalláiban szerepelteti.

A felek nYilatkoznak,- hogy belftjldön nyilvántartásba vett adóalanyok, továbbá egyik félnek
sincs az AFA törvényben szabáIyozot|olyan jogállása, amelynek atapján az adó fiietése tőle
ne lenne követelhető.
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Vállalkozó neíbben

Karcag, 2012' október 12.

M
jogszenien nyilatkozó képviselő


