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ki]zött, a7 alábbi 1b]télelekkel:

l, A szfRZóDfs RcszÉr xÉprzó loKUMENTUMoK

l, l, l A s7crződés lén}eges. elválaszthatatlan rószél képezi. azzal eg),i]tt
kczclcndő:

1.1.2. A Vállalko7ó által. aZ eljálás keretében benyúütolt n}eltes tljánlaránrk
amel] jelen szcíződés 1. szánú nelIékletét képezi.

1cljes taúa]ml.

2. 
^ 

SZERZ(iDÉS TÁRGYA

A }legrende|ó megrende]i, a Vállalkozó elvállalja a Kisvárdai KöZmii Kft. tc]eplre]}én 5 ]\1$
leljesitlnén}ii AKH_5000M típusú meleg!íztermelő kazán sZállítása és beépítósc,

3, vÁLLALKoZór DÍJ

3,l, A lállalkozót a 2, ponlban neghatálozott munkák rlaIadéktalan teljesitéSécr1 \'állalkozói dí]
jlleti nlee. lnelvnek rrténéke:

Egyösszegű átalányár

Nettó 25 498 000,_ Ft
2,7u. Al: A 6 884 460._ Ft

osszescn bruttó 32 382160._ Ft

Váll.jlkozó a szeEódést öSszcsségében 25 {98 000rFt + 6 88.1 ,{ó0,, Fí AF A, azaz huszonótmillió
llégyszázkilencvennyolczcr forint + hatmillió nyolcszázíyolcvannégyezer nóg}százhi§an 1blint
AF A iiSSZeg(\ §\ \§nsz§\gá\iatáSéfi t§\jesíli .

3,2, A Vá]lalkozói díj alapiát képező részlctcs köllségvetést. \,alamirlt ]niiszaki tanalrlral iecll
s7evődés ]. lt rc l lékl| te Laftalma77,:.],,

].], A vállalkozói díj únalmaz7a a kiVilelezés során í'clnrerülő Yalamennyi költsógcl. Lr€leéí\€
az an_vagköltsóget és az or8anizációs kö]tségeket is,

A tállalkozói dij lidczelet n}újt Iniltdazon lnuDkák clVégzé§éle és azok köl§éceil€. nlel)ek€1
jelen szerzódés a VáJlalkozó kötclezetlségeként íclsorolt. éS lnel}ek szüksóscsck a s7clzódas
tárgvában ncghatározotl nunkák komplett megvalósításához. fig)elefibc \ó\c a hcl}szini
köriilnéllyekeL (lelVonulás. közterület-foglalás. egl,éb or8aniZáciLis költsógck. Stb,) ó5

adotlságokar, ki]lönös tekintettcl arra, hogy Vállalkozó tár$,i aiánlalát a helvszini szcn]c
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5.

alkalmával végzetl méréSek és észrevéte]ek. valaminl Megrendelő által aZ az el\,égzendó
munkákra ádott Inűszaki tartalon. alaprajzi elrcndezés szakszerú álVizsgálá5a és menn) i§eg
észrevételezése alapján adta nreg,

3-,l, A vállalkozói dii (eeységárak i5) a szerzódés tcljesitésének időpontjáig (beleérlVe a
pótn nkák idejét is) érvényes.

TöBBLET\l l \K,iK i 5 PóT \4 [ N x]iK [L5 Z \4ol-_lis_{

1,l. A vállalkozói díj át*lányárnak ninósül, A Vállalkozó többletmunká el§zámolá§ara n€lll
jogosult.

4.2. Anenn}iben a kivitelezés során előre nem látható köriilnények miatt kicsószitő nrL]nkák
(pótmunkák) elvégzésének sZükségessége mcrül lel, azt a Vá]lalkozó kötel€s el\,égezni a
sziikséges egyeí§tésck és téleles árajánla1 elfogadását követően.

4,], Pótmunkának minősül az a munka. anlel] az ajánlali tendokunelltációban éS a Vállalkozó
ajánlatában ncm szerepel, és amelyet a Megrendelő szükségesnek tart éS a Vállalkozótól
megrendel,

TEL.rESÍTÉSI HATÁRiDó

5.] A munkakezdés hatírideje: 2015. december.08.
5,2 A munkaterület átadására a nunkakezdést megelőző napokban keri]l sor, nrclyrek pontos

időpontját a Felek egyeáetik.
5,3. A teljesitós határideje: 2016. máju§ 30.
5,4, A Megrendeló előtcljesitést elfogad,

TELfiSÍTES HELYSZÍNE
,1600 KiSvárda. Piac u,5,

PÉNZÜGYr ELSZÁMOLÁS
7.1. A Vállalkozó számláját 2 példán},ban (2 eredeti póldán),) n],iútja be a Nlegrendeló !lnlgrc,
7,2, A szánla a]aki és tartalmi szenpontbó1 nleg kell, hogy lilcljen az áltelános forgalln] adóról

szóló 2007. évi CXXVll, l'ölvény idevonatkozó előíiásainak,
7,2,], a Nlegrendelő képviselője (miiszaki ellenőr) áltaI aláírt, a telicsítés megtönénlé!

igazoló okirat (átadás_ áivételi jegyzőkönyv), kivitelezői nyilalkozal
].2,2, épitési napló.

7,3, 
^ 

Vál]alkozó a műszaki átadás- át!ételt követóen, nenn}iségi és minőSógi hiba nélki_ili
tcljcsítés esetén jogosu]t a végszámlát benyúljtani.

7,,1, A Megrendelő csak a 7,,{, és 7,5, pontnak megfelelő m§lléklctck csatolásával fogadja el a
\;lld lo/ó d]!al bcn} ]jIUIl ./álnlJkdl,

7,5, A Vá]lalkozó 12 498 000._ Ft + AFA előlegszámlát nyíljthar be szelzijdés negkótéSc után.
7,6, A Megrendelő a vállalkozó által b€nyújtott rész/végszámlán sz€r€plő §zerződé§e§

összeget a számla kézhezvételétő| szímított 8 napon belü| átutalia vállalkozó ré§Zórc.

Ha a Megrendelő neki felróható okokból_ a késedclmi kanlatmentes haladék lciáítát
követőcrl Sem lesz eIeget fiZetési kötclczcttségének. a Megrendelőt, etről aZ időpontti' kezdve.
a kóscdclen idejére késedelmi kanatfiZetési kötelczettség terheli, A kóSedelmi kanlat méíéke
a késedelem be1llltának időpontjában érvényes.icg}banki alapkamattal negeg}ezi] nléíékii,

1.
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8. Á rILEK KIPV§ELóI

lI c í] í c nd c l ő k ft pc s o klít ü lój ( :

Nó\,: Bra\,ics Endrc
Tel,: 15/1l0,070
]Vl ob il] 30/6775265
l;AX: 15/1]0,789

'/.il 
l nI kozó ét, ílé§í íel !í;§ miisztl ki vezelíű e :

Nér : Srirltha Srindor,.
Cinl 1.105 N} íIegyháZa, l'olyóka Lr, 2,/b.

T--l : l()/7.1(]275]

9. }rUNl(dTtrRÜLET ÁTADÁs. ÉPiTEsI NAPLÓ
9,], A Megrcndclő kóteles a munkateliiletet a szeződés 1eliesitesér€ a]kálnlas illlapotba]l i

rlunkakezdés elijtti napokban (a Felek eg},ezletése alapján) a VáJlalkozó lószórc áladn].
egybell s7á\,ato]ni. hogv a szel7ódós teljesítését hannad]k szcnrély.ioga nen] kollálozzr. A
ntlnkaleliilel átadásáíól á le lek j eg},Ző könyvct veSznek lel,

9,2, A Viillalkozó a mUnkaterület átadás- átvételének idópontjától köteles a7 építési rlapló(
rnegnl,itni és vezetni a 290,'2007, (X.3 l,) szánú Konnány rendelc! rcrldclkczósci szcrilrt, 

^naplóbal) kcll a megvalósítással és a Megrendelő hellszíni ellenór,zésélel kapcsolrlos
mcgieg},ZéSekel megtenni, A naplóba beiegyzést a helyszíni képViselelteI nlegbízottak kijzi]l
zok tehenlek. akik]lek lleve a naplóban leltüntelésre kerijlt,

9,], r\ Vállalkozó a naplLiban kóleles a megval(rsítás lén}reges köriilinéll)eiló] a Mesl€ndcliit
tájókoztat i és a SZükséges inléZkedések megtételórc (ide érl\e az uttlsitásii1 i§] t'elhí\lli

9,4, r\ Vállalko7ó köte]es a haladékot rleln tíiró éíesítést a ivlegrcndc]ó\c] nep]óbcjeg}Zósen
rúllnenően is a7onrlal rövid úton (tcleíbnoD. teletáxon. c lnai]) köZailni és eZt a IaPlóbá
bejeg!ezni,

9,5, Az építési naplóba törtónt bej egyzósek j el€n §zerződést ncm lnódosithatják
9,6, A Vállalkozó kötclcs aZ ópitósi naplót |l munkaterületcn tártani.
9,,-, A ve8rendelő a nlunkavégzé§t bármikor megtekintheti. dc Lc8a]ább 8 naponkónt köteles

c|lenőrizni, hog} a nrunkavégzés a lerleknek, a köllség!eléSnek és a módosítlrso]rlak
nl€sfelelijen töíénik-e,

9,8, A7 ellenólzés tén}rét éS észrevételeit az építési naplóban rög7íti,

r0. I,ELIIK JoGAl ÍS KÖTELÉZETTSÉGEI
l0,], A sze[ódés teljcsitésc során a szczódó t'elek kötelesek eg}üttmúkajdni. ennek kcrelébcn

cg!fiást haladóktalanUl éllcsíteni lartoznak az érdekköriikbcn [e nreli]ló,.jeLen \ál]ilkozási
s7cl7ódéSrc kjha!ó minde lón)-eges adatíó], tén}rról éS kőrii]fién},ról,

l0,], A Vállálkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatálozott 1'e]adatokat a szabván1,ok
szelint köteleS el!égezni. ntelyet a Vállalkozó igazol és szavato1,

10,], Ha e3yes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar, kötele5 a Megrendelöt aZ

cllc]lőrzéSérdckóbcn clőZctcscn mogí'eleló idóben. de legalább ],1 órá\,al ko.ábban
beépitésről érlesíleni,

l(),:l, A kiyitelczóshcz szüksóges viz és elektromos energia vételezóse nleglévíi
köztniiháIózatúl MegI€ndelővel tijrtóíő egycztctósnck nlegfelc|iien |ehctsóges,
tóritósrrrcntcsen.
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l0,5. A Vállalkozó kötclcssógc és f€l€ló§§óge AZ épité§i é§ felvonulási terülct Yagvon,
1íizvédelnrének biztositása, valalnint .r biztonságtechnikai, köfn}ezclródclm;,
munkavédelmi előírások betartása.
E kötclczcttsógek negszegéséből eredő, valaminl a 1e\,éken}\égéből eledó bárkillc]( o](o7o1r
nrjndennemű kárt e vállalkozil viseli,

]0,6, vállalkozó feladatát képe7i a bontott anyagok, hu|ladékok, e5,éb nunk{ja végzesc s"rrL
kc]etkező szemót folyanAtos clszállításA, ós a Megrendeló telephel)én kíVii] 1öíénij. a
hatrlsági elóirásoknak negfelelő lerakása, továbbá az épitési tel.ületen a7 an}agmozgatási és

tál(árítási l'clAdatolr eh,égzóse,

l l. NItlSZAKI ATADAS-ATVETEL
ll,], I szelzódés szelint teljes kivitelezés l. oszlál)ú minóségberl. hrbál ar) óS ]riá]))mcnlcs.

lni]szaki ellerlör által leigazolt s]keres átadás_ átvétellel tclicsül,
1],2, ?\ Vállalkozó kiitcles a teljesitési hatálidő |cjáná elijtt 8 munkinappal készr€

ielenté§t kiildcni i Meglendelő cínére. A készre jeIentés eiőlékételc a lnUrrka tc]ies
beleiezése, A készre jelentést úgy kell megküldeni. hogy a miiszaki áladás_ át\élc]
legkésóblr a teljesitési határidő utolsó napján nlegkezdhető lcg}e .

1 ],j, 
^ 

lniiszaki átadás átvétel helye.jelell SzerZődóS 6. pon!ában iogla]t cíln,
l1,4, A Vállalkozó köteles az átadás- átvételi eliárást eliikészíten]. anrll1k idiipolltiálól a

Nleglendelót 8 nappal kolábban. ílásban éllesiteni,
1 ],5, r\ fiegrendeló aZ átadás átvétel eljárás során nleglizsgáJ]a a teliesítés

szerzödésszerűségét. Jeg}zókinl}vben lögzíti a felfedezett hiárlvokat. hibákal. a hibás
lnunkaréS7ekre eső kóltségvetéSi öSszcget. valaminl aZ érvén),esíteni kíVitnt sza!atoss'rgj
igón},ckct.

l],ó, A Vállalkozr] kijteles az átadá§- álVételi iegyzőköny!bcn nclrállapítotl hibá](.l.
hián)osságokat a7 ott megadott hatá.időre. saját költsógón kija\,ilani

12. ALVÁLLALKoZÓK BEVoNÁsA A szfRZÓDÉS TELJIsiTEsEBE
l2,], A VálIalkozóa]Vállalkozó(k) igénybevételérejogosUlt.
l2.2. válla|kozó a feladatai végrehajtásához Az ajánlatában nreg nem nevezett, de a

te|.ie§íté§be bevonni szándékozott alvál|alkozók jelenlétéről a Mcgrcndc|ót cliizctcscn
tájékoztatja.

]],]]. Az alvállalkozók teYékeny§égéért, nűkiidé§iik eledményességéért úgy fe|el, nlinthll
í€ladatokat saját maga való§ítolta volna nrcg. Ez még abbarl a7 esetben ]s í'ennáll. ha
i\,íeglendelő esetlegesen kiíögá§t nem emel Valalnely a]VálLalkozó bc!onásá\a]
kapcsLrlatosan,

13. sZf RZoDEsT ]]lZToSiTÓ MELLEKKÖTELEZETTsf CEK
l ] ,Iófállás
]].I.1 A Vállalkozó a szerzódéses kötelezettségei teljesítéSórc. a kiYilc]cZósi szcrcló5r

nunkákra a §ikeres műsz:rki átidás- á§étel befejezésónck nápjátó| az c|vógzetl
nunkákra 6 hónap időtaltamla §zavatosságot é§ jótállá§t váIlal, a meglendeló
szakszcrii üzcmcltetést és karbantartása mellett. A vállalkozir által beépitelt an)lgok
jótá]lási ideie a g}rártó vagy forgalmazó által vállalt idő,

l3.I.2. A.jótálláSi időszak lcieltével a l-elek utó, í'e]iilviZsgájali el]árásl laítanak. anlclt,ról
jegyzijkihy\,et,,esznek 1'el, Az utí feliilVizsgálati eljárás lneg§zerzése és el{]készítése a
N,legrendelő kötelezettsége, 

^z 
utó- lelülvizsgálati eljátás soláll- a Meglendelő lészélaj]
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lilllteliililgaranciálishibákataVállalkozókótelessajárkóllségénkijaVitalli.a].1,],] pon1
fi g}relelnbc véleléYel,

1],], Kötbór
]:].2.1. A Vállalkozó a ncki lelróható késedelnres ós/vag) hibás tcljcsités esetében ](inból

fiZetési és káíóritési felelőssé8gel taíoZik.
l]],],2, A kölbért a Megrendelő akkor is kóVelelheti, ha kára nerl rneriil íil, A Nlesrenrlelii

él\én}esitheti a kótbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésból crcdó e9éb jogalt is,
l],2,], A késedelnles és/vag), hibás teljeSités csetérc kikötótt köttrér m€gfizetósc ncln

lncnlcsit a teljeités alól, A Vállalkozó késedelmes éS/vag} hibá5 telicSílós eseléle kijtel€s a
lLli(,jl<.re pol dllri,]o| \ ]|,, | ,j

l].2,1, KéSedclnres és,/vag} hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke, i 16. n{ptól
kczdődően Dapi 1000. Ft, max. a víllalási ár l'z- a.

]j 2 j A kötbér esedékessé válik:
l j.2.5, l, a miiszaki átadás- át,Léte] kósedelmes teljesítóse esetén.
l3,2,5,], hibáS teliesítés esetén a kifogás közIésével. illelVe a késcdc]c le Vollatkoz(j
sZabály s7olinl,

l],2,6, 
^ 

kötbérfiZetési kötelezcttség negszíinik. amikor a kéSedelem óSjYag\ hibás teljcsítés
megszűnik. va$, a kótbér eléli a legmagasabb mértéket,

l_] 2,7, Ha a fiunka \,égzése Során a köúImónyek alra cngednek kö\ctkczletni. hoq\ r
teljesitéS hibás lesz, il Megrcndelő a fog}atékosság kiküszöböléSórc kilűZijtt rllegíéleli]
lratálidij sikeftelcll ellelle ut/ln gyakorolhatia a hibás teljesítósbijl eredó jogokal

]],2.E. Rendkivüli időjárá§i viszonyok, illelve a7 azok okozta L]lllIkikjesés, !alalllirli ll
Vállalkozótó] íiiggcllen kölülmények lniatti időkiesést a lelek vis maiolnak tekinlik.
nrelv köriilménleket aZ építé§i naplóban szük§ége§ rögzit€ni. Vis najor kijlébe]l
f'ell]leriilt késedelmes teljesítés miait a Megrendelő kósedelIni kötbéí ])em sZámít 1'el.

1.],],9,

11. TIToKTARTAS
{ \r]l]alkozó a s7crződés teljesitése solán 1udonrására jutott, a Megrende]ő órdekköI.ébe tal,toz,j
infonnációkat kijlcles bizalmasan kczelni. azokat csak a Mcgíende]ő hoZZáiálu]atsá\al ho7ha!a
harlnadik iól lLrdomására,

r5, ELÁLLÁS
]j,l, Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhőz képest késedclenlre esik. és aé \,]egrendc ii

rllegl'elelő határidiit tallalmaZó felszólitásla sen ,Lál]al pólhatáridőt. va8y a pólheúl.idó
eredlnón)-leleniil tek el, a Megrendeló érdek]núlás bizonyitása nélkül a szerzódéstól
clállha1. és kijtbél és kánéíilés igényt érvén}csíthe1 azzal cg},i]lt. hogy a tcl]csitési
benkgalancia ös57c8ének kifizetésére lilhívja a Vállalkozó bankiát,

l5 2, Hajclen szerzóCléSben ncgíbgalmazott leljesílési hatálidő lejárta clóll i)il\án\!l(nr]
\ áljk, hog},a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevó kéSóssel rLrrija ellégezni,
anli már a Megrendelőnck nen áll érdekében. a McgrendeIő a szcíZődéstijl elá]lhat. kóibél
és káíérilési i8én!,kö\,etelésc n]ellell, azzal e8}iitt, hog} a teljeSítósi barlkgarancia
ijs57egónck kifizetésére feihív]a a VálIalkozó bankját.

l_i.3, A Szer7ődő Felek nlegállapodnak, hogy anlennyibcn a \,l€::lende]ó á]l c a
szel7ődésiől. úg) köteles megtéríteni a Vállalkozónak va]arllcnnl,i eZZel kapcsoleloS jgiZo 

1

kóltségót és káút,
l5,1,

l6. liGYúB KIKÖTISEK
l6 l A Fclck megállapodnak, hog!,a.jclen szcrzódésből ercdő viláikat tálqva]ásos úton.

peren kí\,ül lendezik,

S



16.2, Amennyiben a lárgyalások Dem vezetnek eredntényre, úg}, a Felek aZ ügyletkötés
helye illetőleg értékhatára szeíint illetékes NyíregyháZi Városi Vag], SZalrolcs_S7atmál,
Bereg Megyei Biróság illetékességél kötik ki,

l6 3. JeleD szerzódéS kizáíólag a Felek közös megegyezése alapián, íráSban lnódosílhaló.
l6,4, Jelen szerződésben nen szabá]yozott kérdésekberr a Felck a Polgári Törvén},kön)Vben

foglalt reDdelkezéseke1 tekiDtik irányadónak.
l6,5, A Vállalkozó a munka során közremúködó alkalnazottainak adalail (néV, lakcím.

sziilctési hely, születési idő, an!a neve) a Megrendelő képviselőjének a mUnka megkezdése
elótt (legkésőbb 3 munkaDappal) kóteles átadni. valamint aZ a]kalmazotti állományon bc]iili
változásokr,ól Megrendelőt azonnal értesíleni, A Vállalkozó váIlalja, hogy aZ alkallnazottak
íráslreli hozzájárulását beszerzi a belépéshez sZükséges biztonSági ellenijrzséhe7, A
Megrendelő kiilön indokolás nélkül dőnthet a Vállalkozó alkalnlazonja bcló|]ésének és
benntartózkodásának kizárásáról,

Mellékle1:
l, szán]ú lnelléklet] A vállalkozó által benyúitott nyelte§ ajánlat teljes tarta]ma .

Megren
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Kis\,álda. 20l5 december 04
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