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Bankszámlaszám; 10026005-00341022-00000024
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Vállalkozó:

Galéria Invest Ingatlanértékesftési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. em. 5.,
Tel. : +36-66/450-555 fax: -

Pénzintézet megnevezése: Takarékbank Zrt.
Bankszámla száma: 53200118-11096214
Cégjegyzékszám: 04-09-005991
Adószám: 13089393-2-04
Kivitelezői nyilvántartási száma: 13A1973 1
Képviseli: Szabó Tamás, ügyvezető

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 1 1 5. -a szerinti eljárást folytatott
le a nyílt elj árás szabályainak Figyelembevételével „Városi környezetj avftó fejlesztések
Füzesgyarmaton “ tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről az
összegzést 2020. szeptember hó 28. napján megküldte az ajánlattevők részére azzal, hogy a
közbeszerzési eljárás nyertese a „3. rész: Park, térburkolat és térfigyelő rendszer”
vonatkozásában a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a
Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 13 1 . (1) bekezdése
értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a
hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

2. A szerződés tár%ya

A munka megnevezése és leírása:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés fog megvalósítani TOP-2. 1.2-
16-BSJ-201 7-00003 sz. pályázat keretében az alábbiak szerint: Parkolóépítés:
Füzesgyarmat, Széchenyi utca 4/2 hrsz-ú közterületen 4 7, 2 7 fm helyi közút és 22 férőhelyes
személygépkocsi várakozóhely kerül kivitelezésre. • A parkoló alatt és felett vízvezeték,
szennyvíz gravitációs vezeték, gázvezeték kézifdldmunka övezet határral, elektromos kábel és
hírközlési kábel fut. Járdák, gyalogutak és gyalogosátkelőhelyek kialakítása: • A tervezési
területen a parkhasználatot elősegítő módon a meglévő balesetveszélyes burkolat átépítése
javasolt. • Kiselemes tér kő burkolat létesítése javasolt a meglévő alépítmény
felhasználásával. • A tervezett burkolat kiselemes tér kő burkolat, szélén antracit sávval, mely
a gyengén látók tájékozódását szolgálja. • A tervezési területen a meglévő balesetveszélyes
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terület átépítése javasolt. • Kiselemes tér kő burkolat létesítése javasolt törekedve a meglévő

alépítményfelhasználására. A tervezési területen a korábbi ütemben elkészült burkolatokkal

megegyező Friihwald Classic kiselemes tér kő burkolattal tervezett kialakítani. • Á szegély

kialakítása betonba (20x30 cm) elhelyezett szürke út- és járdaszegély elemekfelhasználásával

készül. Kertészet: • A zöldterületek megújításával, funkcionális fejlesztésével célunk, hogy a

családok és a Jiatalok számára jó lehetőséget biztosítsunk a szabad idejük hasznos

eUöUéséhez. • Részben sétatér szerű funkciók üzletek, cukrászdák, éttermek előterében

megfelelő burkolt területtel kiülő teraszok nyertek elhelyezést. • Á Polgármesteri Hivatal ENy

i részén egy szabadidó’park kialakítása tervezett. • A terület alkalmas lehet egy mobil színpad

elhelyezésével rendezvények lebonyolítására is. • A terület közterületi kapcsolatának

közelében egy parkoló kialakítását kérte a város. TérJgyelő rendszer kiépítése Füzesgyarmat

Város Onkormányzata infrastruktúra fejlesztés fog megvalósítani TOP-2. 1. 2-] 6-BS]-20] 7-

00003 sz. pályázat keretében az alábbiak szerint: Az építési beruházáshoz kapcsolódó

részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza. A beruházás egy része

vízjogi létesítési engedéllyel, építési engedéllyel végezhető kivitelezési munkákat tartalmaz, de

tartalmaz építési engedély nélkül végezhető kivitelezési munkákat is. Ügyiratszám: 588/-

3/2019 Vízkönyvi szám: Szeghalom/6] 3 Parkolóépítés: BE-02/O 7/UO/] 81-] 7/2019

A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció,

valamint a költségvetés és vízjogi létesítési engedély, építési és hatósági engedély alapján kell

elvégezni
Ugyiratszám: 5881-3/2019
Vízkönyvi szám: Szeghaloml6l3
Parkolóépftés: BE-02/07/UO/ 1 8 1 - 17/2019

A teljesítés helye:

5525 Füzesgyarmat, közterület brsz 4/2; brsz 2714/4 (parkoló)

5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca, Mátyás király utca, Széchenyi utca, hrsz. : 2379, 2376,

1578, 1589, 1581/1, 756/2, 632/2, 632/4,
632/5, 632/6 (parkosftás)

5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1 hrsz. Széchenyi utca (GPS: 47.108814, 21.210876),

Szabadság tér (GPS 47.108395, 21 .21301 1), Református templom

A munkavégzések során beépíthető anyagok

Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, de a beépítésre

kerülő anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013 . (VII. 16.) Kormányrendeletben leírtaknak.

A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán

hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A

tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a tervező hozzájárulásával a nevezettel

azonos műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre

kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 3/2003.

(1.25 .) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőség-igazolással, ill.

275/20 1 3 .(VII. 1 6.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal.

3. A vállalkozási ellenértéke

A teij es körű vállalkozási díj:
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152.509.560,- Ft azaz Egyszázötvenkettőmillió-ötszázkflencezer-ötszázhatvan Ft (nettó)

+ 41.177.581,- Ft azaz Negyvenegymillió-egyszázhetvenhétezer-ötszáznyolcvanegy Ft
AFA

összesen

193.687.141,- Ft azaz Egyszázkilencvenháromezer-hatszáznyolcvanhétezer
egyszáznegyvenegy Ft (bruttó)

amely részben az ún. fordított ÁFA szabályok hatálya alá tartozik ‚ Figyelemmel arra, hogy
hatósági engedéllyel, vízjogi létesítési engedéllyel és építési engedéllyel végezhető
beruházásról. A nem engedélyköteles beruházással érintett kivitelezési munkák tekintetében
az kifizetés az általános AFA szabályok hatálya alá tartozik. A számla kiállítása során
Vállalkozónak ezt Figyelembe kell vennie.

A vállalási összeg átalányár (Ptk. 6 :245 . ( 1 ) bekezdése), az I. osztályú anyagok és
munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron, az anyagáT és az MNB által
közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a
tervekben és szerződésben megadott valamennyi tevékenység költségét.
Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetést) átvette, azokat
saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.
pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az
építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítmény
funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű,
I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű
megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a tervdokumentációkban, a műszaki
leírásban szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a
műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem
használható, illetve használatba nem helyezhető. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének
megtérítésére nem jogosult, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének
időpontjában nem volt előrelátható.

Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni
a megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt.
szabályainak figyelembe vételével.

A vállalkozási díj fedezetet nyújt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon
túlmenően az ajánlati ámak fedezetet kell nyújtania:

> A műszaki dokumentációban leírt munkák teljes körű elvégzésére és
átadására,

> A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,



A garanciális hiányosságok kijavftásának a költségeire,
Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
A kivitelezés során keletkező hulladékok — engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő — elszállításának költségeit;
Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások
helyreállításának költségeire, költségeire,

) Jelen szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű
felelősségbiztosításának a költségére,

) A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátozásának, és
szabályzásának a költségére,

) A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
A beruházás során felmerülő zöldkár, ás egyéb károkozás költségeire.

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.
A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia vételezését a Megrendelő biztosítja meglévő
közműhálózatáról.

4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések

A szerződés hatályba lépése:

Felek rögzítik, hogy az eljárást megindító felhívás V.2. pontjában is rögzítésre került, hogy a
beruházás európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos,
a program vagy projekt megnevezése TOP-2. 1 .2- 16-BS 1-2017-00003.

Megrendelő tekintettel arra, hogy a fentiekben azonosított pályázatban megváltoztatott
műszaki tartalom vonatkozásában Közreműködő Szervezet általi jóváhagyással, döntéssel
vagy ezzel egyenértékű értesítéssel a közbeszerzési eljárás megindításakor nem rendelkezik,
annak jóváhagyása folyamatban volt, az ajánlattételt, a közbeszerzési eljárást feltételesen
hirdette meg. Ennek megfelelően Megrendelő a Kbt. 135. (12) bekezdése alapján a jelen
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a tárgyi eljárásban szereplő
módosított műszaki tartalom Közreműködő Szervezet jóváhagyó, támogató kérelme pozitív
elbírálását. A jelen szerződés ezért azt követő S napon belül lép hatályba, hogy a Megrendelő
által benyújtott megváltoztatott műszaki tartalommal kapcsolatos módosítási igény
vonatkozásában olyan pozitív döntés születik, amely alapján Megrendelő képes a beruházás
megvalósítására és erről Megrendelő hitelt érdemlő módon tudomást szerez. Megrendelő a
felfüggesztő feltétel bekövetkezéséről 5 napon belül tájékoztatja a Vállalkozót.

A munkaterület átadása, munkakezdés

A munkaterület átadása a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 1 O napon belül történik
meg.
A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles
építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos
megjegyzések kerülnek be. A megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a
műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a
másik fél válaszolni, az ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását
eredményezi, aminek következményét a mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba
tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz
joghatás nem fűződik.
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Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés

A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal
kapcsolatban, a tervdokumentációban, szakvéleményekben és műszaki leírásban előírt
valamennyi munkát, valamint a megvalósftás során felmerült többlet és pótmunkákat
maradéktalanul elvégezte.
A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje: 11 hónap (munkaterület átadását követően).
A Vállalkozónak a kivitelezés során az előteljesítésre lehetősége van.
A szerződés teljesítésének az elismerése ás igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson
történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha
Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal
átvett.

5. A munkavé%zés me%szervezése, alvállalkozók i%énybevétele

Vállalkozó a munka ütemezésénél ás annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a
Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) utasításait, valamint a tervezői művezetés
megállapításait köteles Figyelembe venni.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és -

ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. Rendelet 3. (2)
bekezdés f) pontjával összefggésben felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a
Kbt. 138-140. -ai szerint kerülhet sor.

6. Késedelmes teljesítés, me%hiúsulási kötbér

Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó naponta a nettó
vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér Fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 1 0%-a. A késedelmi kötbér mértéke a tényleges
késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot,
úgy Megrendelő jogosult — anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási
szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a befejezési határidőt
módosítják. Vis maiomak tekinthető a rendkívüli időjárás (belvíz, árvíz, földrengés, háború,
villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a munkavégzést akadályozza felek az
építési naplóban rögzítik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés szünetel úgy a
befejezési határidő módosul:

- 1 5 napos szünetig a napok számával
- 1 5 napon túl felek közös megegyezésével.

5



Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a
Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 1 O %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles
Fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt túllépte
és a Megrendelő által esetlegesen biztosított újabb (legalább 30 napos) határidő alatt sem
teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.
A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az
elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült
kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK
OKOZTA KÁROK

Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás

A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.)
Kormány rendeletben leírtaknak.

Minőségi elvárás

A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osztályú anyagokat épít
be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek figyelembevételével kerül
kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beárazásával.

Szavatosság, jótállás

A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális,
szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.
Vállalkozó az elvégzett munkákra 24 + 24 hónap jótállást vállal (összesen jótállás 48 hónap),
és a Ptk.-ban meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettség terheli.

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű
használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális
hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb
hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 1 5 napon belül köteles
gondoskodni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző
pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális
hiányosságokat a vállalkozó költségére (a biztosíték terhére) más vállalkozóval megszüntetni.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA

Megrendelő képviselője

Koncz Imre, polgármester
Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:

Szabó Tamás, ügyvezető
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A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzést a Megrendelő
által megbízott Sándor Gyula e.v. (5520 Szeghalom, Bethien u. 1 8.), mint műszaki ellenőr
látja el. A műszaki teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítésigazolás
kiadására a műszaki teljesítés igazolását követően Koncz Imre polgármesterjogosult.
A Vállalkozó részéről alkalmazott felelős műszaki vezető(k) az építési naplóban kerül(nek)

megnevezésre.

Szerződésmódosftás

A Felek a szerződést csak az 201 5 . évi II, a közbeszerzésekről szóló törvény 1 41 .
szerinti feltételek esetén — kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással — módosíthatják.

Az együttműködés elvei

A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles
Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát
is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő
meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Irásban történő értesítésnek felek a faxon,
levélben, távirat útján történő értesítést fogadják el.

9. Műszaki átadás

Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra
kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:

kivitelezői nyilatkozatot. (2 pld.),
) a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat (2 pld.),
) a megfelelőséget igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
) a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/20 1 3 . (VII. 1 6.) Kormány

rendelet szerinti megfelelőség-igazolását,
) a megvalósulási tervdokumentációt „D” terv (2 pid.),
) a vagyonnyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,

építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,

10. Utófelülvizsálat(ok)

A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően, továbbá a jótállási időszak
leteltét megelőző 1 hónappal a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által
összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett
hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét
képezi.

11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS

Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése

Ajánlatkérő a Kbt. 1 3 5 . (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt —általános forgalmi
adó nélkül számított — teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg mint előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére.

A kivitelezés során ajánlatkérő - az előleg számlán felül - három darab rész-számla és egy
végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számlák
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benyújtására 25-50-75%-os készültség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri

teljesítésigazolás alapján. Végszámla a műszaki ellenőr által igazolt 1 00 %-os készültség,

sikeres átadás-átvétel (adott esetben próbaüzem) és valameirnyi dokumentum átadását

követően nyújtható be.
Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

Ajánlatkérő az ellenértéket a TOP-2.1.2-16-BS 1-2017-00003 szám alapján kötött támogatási

szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki. . A Finanszírozás módja utófinanszírozás.

A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is.

Ajánlatkérő a műszakilag igazolható teljesítést követően az Ajánlatkérő megbízottja által

műszakilag igazolt teljesítés szerint a kiadott teljesítésigazolás alapján teljesíti a számlában

foglalt ellenértéket.
A teljesítés igazolására a Kbt. 1 3 5 . ( 1 )-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult

végszámlátbenyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. .)
A számlák kifizetése a Kbt. 135. -a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. és 32/A. -a

szerint történik meg, a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő

átutalással.

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a megrendelő a

322/201 5. (X.30.) Korm. r. 32/A. -a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást

teljesíteni.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult

érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A beruházás tartalmaz engedélyköteles és nem engedélyköteles tevékenységeket, így a

kifizetés az ún. fordított AFA szabályok hatálya alá tartozik az engedélyköteles tevékenység,

míg a kifizetés az ún. általános AFA szabályok hatálya alá tartozik a nem engedélyköteles

tevékenység esetében. Vállalkozó köteles a számla kiállítása során ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazandó egyéb szabályok;
2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
Ptk. 6; 1 30. (l)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére

nem kerül sor);
322/201 5. (X.30.) Korm. r. 32/A. és 32/B (amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót vesz

igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. ;
272/2014. (XI.5.) Korm. r.

12. Eyéb

A munkavállaló személyének módosítása esetén akkor vonható be más munkavállaló, ha az Új

munkavállaló is egyenértékű módon megfelel azoknak a követelményeknek, melyek az

ajánlat értékelésekor értékelésre kerültek.

. A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a

megrendelőnek írásban igazolni.

A szerzŐdés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás Útján

kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez
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alávetik magukat hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság,
illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó
kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

A Megrendelő jogosult a szerződést a Kbt. 143. (1) bekezdése alapján felmondani, vagy
attól elállni, valamint köteles a szerződést a Kbt. 143. (2) bekezdésében foglalt esetben
felmondani, továbbá jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani.

A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem f’izethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.. (3) szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti.

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 14 1 . -ban
foglaltak figyelembevételével kerülhet sor

A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az
irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók
és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

. Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
S Tervdokumentáció, műszaki leírás, árazott költségvetés
. A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
. Az ajánlattevő ajánlata
Ó Vállalkozó felelősségbiztosítása

Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírják.

Füzesgyarmat, 2020. október 07. *br +.

—-—- GALÉRIA 1NVÉST KFT.
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