VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDES

amely létrejött egyrészről Baracs Község Önkormányzata (székhelye:2427 Baracs, Táncsics u,27.),
Képviseli: Várai Róbert polgármester, adószáma: 1572'7í03-2-07 pénzforgalmi szám|aszáma: 70600061l 1081526-00000000) mint építtető (a továbbiakban: Építtető)
másrészről a PENTÉR,C. Kereskedelmi és SzolgáItató Korlátolt Feletősségű Társaság (székhely: 7l00

Szekszárd, Illyés Gyula utca4.,adószám: 11603023-2-|7,pénzforgalmi számlaszám: FHB Kereskedelmi
Bank 18203208_06008362-400100l5, cg.: 17-09-006633 MKIK regisztrációs száma,.34A33703, képviselő:
Sztics Sándor ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon,
az a|ábbi feltételek szerint:

Előzmények
Építtetőa Kbt. III. része (nemzeti eljárásrerrd) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
(Kbt. 122 § (7) bekezdés a) pontja alapján) folytatott le,,KEOP 4.10.0/F pályázat keretében hőszigetelési
munkák és napelem rendszer kivitelezése Baracs község önkornrányzati intézményeiben" tárgyában. Az
eljárásban részajánlat tételérenertr volt rrród. Az eljárás nyerteseként Vállalkozó került kihirdetésre, akivel
Építtetö - az építésiberuházás teljesítése érdekében- az alábbi szerződést köti.
1.

A szerződés tárgya
lipíttető megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen
műszaki leírás, a kiviteli terv, vállalkozó által benyújtoft költségvetés), illetve a támogatási szerzódés,

1.

továbbájelen szerződés taftalma szerint azalábbi tevékenységek elvégzését- eredményfelelősséggel,

2.

lriány-, és hibamentesen.

Vállalkozó feladata KEOP-2014-4.10.0/P .,Önkormányzatok és intéznényeik épületenergetikai

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" pályázat
keretében hőszigetelési munkák és napelem rendszer kivitelezése Baracs község alábbi
önkorrnányzati intézményeiben terv szerinti kivitelben az a|ábbi főbb munkamennyiségekkel:
2.1. 2427 Baracs, Szabadság tér 6. hrsz.: 54'1, Altalános Iskola
Napelenr rendszer: 20,25 kW, homlokzati hőszigetelés: 1257,88 m2, födém szigetelése l2l6,03
m2, magas tetó szigetelése kőzetgyap otíal365,25 m2 , teljes kiilső nyílászáró csere, fütésrendszer
korszerűsítés - 2db kondenzációs falikazán, thermo szelepek felszerelése, beszabályozás.
2.2. 2427 Baracs, Széchenyiu, l02. hrsz.:488/1, Óvoda
Napelem rendszer: 7,0 kW, homlokzatihószigetelés 462,56 m2,födém hőszigetelés 439,97 m2,

homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítés - 1 db kondenzációs fali kazán,

thermo szelepek felszerelése, beszabály ozás,
2.3.242'1 Baracs, Táncsics u.27. hrsz.:488, Polgárrnesteri Hivatal

Napelem rendszer: 8,0 kW, magas tető szigetelése: kőzetgyapottal: 129,9 m2, homlokzati

3.
4.
5.
6.

hőszigetelés 340,61 m2 , födémszigetelés 148,73 m2, homlokzati ablakok cseréje, fűtésrendszer
korszerűsítés - 1 db kondenzációs falikazán, thermo szelepek felszerelése, beszabályozás.
Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a nrunkavégzés
során csak I. osztályú anyagokat lrasználhat fel.

A

teljesítéshez szükséges valamennyi szükséges alapanyag, eszköz, szakember, stb. biztosítása a

Váll alkozó kötelezettsége.
A beépítettanyagok, berendezések minőségétigazolő dokumentumokat a Vállalkozó a kivitelezési
tevékenységsorán az Epínető képviselőjének köteles bemutatni és az átaóás-átvételi eljárás során
hiánytalanul átadni. Ez utóbbi kötelezettség hiányalan teljesítéseaz áíadás-áNételi eljárás sikeres
lezár ásának fe ltéte l e.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a megvalósult eredmény
kielégíti azazzal kapcsolatban aközbeszerzési műszaki leírásban.jogszabályokban, továbbá ajelen
szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
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7.

Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére.Az alvállalkozó igénybevételénéla Kbt. és a jelen
szerződés megkötéséhez vezeíő közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak, Az alvállalkozókkal
kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a30612011. (XII.23,) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen
irányadóak.

8.

A Vállalkozó azigénybe vett alvállalkozőérí úgy felel, mintha az alvállalkozői á|talvégzett munkákat
saját maga végezte volna el. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozőért a Ptk. vonatkoző szabályai
szerint felel.

2.Yállalkozói díj és annak megfizetése
1. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét (egyösszegű nettó ajánlati ár) 100.789.501 Ft + 27oÁ
huszonhétmillió
azaz
^fa
-százmilliő-hétszáznyolcvankilencezer-ötszázegy- forint+
mely
Az Áfa
állapídák
meg,
átalánydíj.
keítőszáztízenháromezer százhatvanöt forint áfa összegben
mérlékére,elszárnolására a mindenkor hatályos Afa törvény rendelkezései az irányadőak,
2. Felek azátalánydíjjogi tartalmával tisztában vannak. Azátalánydíj a Vállalkozó aján|ata alapján került

3,

meghatározása.
Epíttető többletmunkaigény nem fogad e|.Ezzel kapcsolatban Vállalkozó - mint a szerződésíárgyával
kapcsolatban kellő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szeméIy - jelen szerzödés aláírásával
kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismefie az elvégzendő feladatot és
annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel
kielégítéséhez
szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) és a haszonra is
fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
lemond. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adőzási kondíciók változásával

kapcsolatos kockázatokat felmérle, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt, A
vállalkozási díj tételezésétés müszaki tartalmát a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
4. Felek pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el.
5. A projekt támogatási intenzitása l00%-os ftnanszírozású. A projekt támogatói ftnanszírozása a KEOP2014-4.10.DlF azonosító számú pályázati forrásból történik a szállítói ftnanszírozás szabályai szerint.
Az Építtetőáltal benyújtott és támogatásban részesítettpályázaíi projekt adatai: KEOP-4.10.)lFl14201 4-01 l 2,,Baracs Község intéznlényeinek energetikai korszerűsítése".
6. Vállalkozó legfeljebb a szerződés elszámolható összege 3}oÁ-ának megfelelő mértékűelőleg
kifizetésétkérhetiaKbt. 131.§ (2)bekezdése,valamint a4l201l. (L28.)Kornrányrendelet57/A. § (l)
bekezdés b) ponda alapján, A2007, évi CXXVII. törvény 59. § (2) bekezdése értelmébenaz előlegnek
a í-rzetendő általános forgalmi adó összegét is tartalmaznia kell. Szállítónak az előleg kifizetését
követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő
elszámolás rész|etszabályait a központi koordinációs szerv határozza meg. Az előleg összege a
7

.

vállalkozói

díj ba

be|eszámít.

A teljesítéssorán 3 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására van lehetőség a szerződésszerú
teljesítést,valamint a teljesítésigazolás kiállítását követően a Kbt, l30. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései
és az alábbiak szerint:

a.

1. rész-számla az áfa nélküli szerzódéses érlék25 százalékát elérő nregvalósult teljesítés

esetén a nettó vállalkozói dt125 oÁ-a,

b. 2.

c.

rész-számla az áfa nélküli szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés

esetén a nettó vállalkozői díj 25 oÁ-a,

3, rész-szám|a az áfa nélküli szerződéses érték75 száza|ékát elérő megvalósult teljesítés
esetén a nettó vállalkozói diy25 oÁ-a,
d. 4,rész-számla,végszámlaazáfanélküliszerzódéses értékl00 száza|ékát elérő megvalósult
teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 25 %o-a,
Vállalkozó az utolsó részszűnlát (végszámlát), akkor bocsáthatja ki, ha a teljes, sikeres műszaki
átadás-átvétel megtörtént. A végszámlához csatolni kell a hiány-, és hibamentes teljesítéstigazo|ő
sikeres és eredményes átadás-áWételi eljárrás lezárásátkövetően a nregvalósulási tervdokunlentációt (6
példányban papíron, l példányban elektronikus adathordozón). Felek rögzítik, hogy a részszámlák

/^[

teljesítésigazolása, ill. kifizetése nem eredményezi a részszámlában foglalt munkák átvételét.A
szolgáltatást a felek az áíadás-átvétel szempontjából oszthatatlannak tekintik. A pénzügyi teljesítés
feltétele az Art.36/A. §-ban foglaltak teljesülése is.
9. Az elóleget - annak igénylése esetén - az első, második és harmadik részszámlákban arányosan
számolja el Épíftető.

10. A műszaki teljesítésigazolás kiállítására íiiggetlen mérnök, műszaki ellenőr jogosult
1 l, A pénzügyi teljesítés feltétele az Art.3614. §-ban foglaltak teljesülése is.
12. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:l55 § (1), (2), és a
késedelem idötartamáho z igazodó mértékűkésedelmi kamatot megfi zetni.
13. A számlákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell Vállalkozónak kiállítani egy eredeti és öt
másolati példányban
3. szerződési biztosítékok

1. A szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények biztosítékaként,Vállalkozó jól

teljesítési
oÁ-a.
nettó
vál|alási
ár
5
mértéke
a
köteles,
melynek
nyujtására
biztosíték
2. A szerződés teljesítésénekelmaradásával kapcsolatos igények biztosítékakéntVállalkozó jótállási
biztosítéknyújtására köteles, melynek mértékea nettó vállalási ár 5 oÁ-a.
3. A biztosítékokat aKbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában szereplő módok közül, ajánlattevő választása
szerint kell nyújtani.
4. A biztosítékoknak a Kbt. l26. § (4) bekezdés szerint kell rendelkezésre állniuk.
5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésénekbiztosítására valamennyi beépítettdolog, ill. elvégzett

munka vonatkozásában 60 hőnap általános (teljes körű) jótállást vállal, Vállalkozó jótállási

- az ériníetthibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan:
- rende ltetése l l enes vagy szakszenitl en használat
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantarlás hiánya
miatt következett be feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről azEpíttető az
átadás-átvételi eljárás során kifejezetten táj ékoztatva lett.

kötelezettsége

6.

A Vállalkozó

a KEOP-2014-4.10.0/F pályázaíi felhívás C12 fejezet 15. pontja alapján a napelemes
modulokra minimum 20 évre szóló, és legalább 80%-os teljesítményrevonatkozó gyártói garanciát
biztosít. A vonatkozó garancia dokumentumai az átadás-átvételi eljárás dokumentációjának a részét
képezik.

A

Vállalkozó szavatolja, hogy a beépítésrekerülő napelem megfelel az EN 61730 szabvány
előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az|EC 6l2l5 szabványban

,7.

8.

előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált
tanús ító intézeíáltal kiáll ított tanús ítvánnyal rendelkezi k.
Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétöl számított 2 napon belül köteles ajavítást
elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni.

A

jótállási kötelezettség nem érinti az Epíttetőt megillető szavatossági jogokat, és azok

érvényesíthetőségét,

9.

Vállalkozó teljes kártérítésikötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható
károkért, fiiggetlenül attól, hogy azEpíttetőt, vagy harmadik személyt sújtotta.

10.

Előleg-visszafizetési biztosíték; a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt taga javára szóló biztosítékaz igényelt elóleg

visszafizetésének biztosítékaként, mértéke: a szerződés elszámolható összegének 10oÁ-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű.Az előleg-visszafizetési
biztosítékota Kbt. l26. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4l20l l. (I.28.) Kotmányrendelet 57lA.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az előlegbekérő
benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszaí'izetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre

űl

bocsátásának feltétele, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem llaladja meg a megkötött
elszámolható összegének l 0%-áí..

szerződés

4. Telj esítési határidő

1.

2.

3.

4.

Szerződő felek jelen szerződés építésszerelési munkára vonatkozó végső teljesítési 20l5. augusztus
15. napjában határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő. A szigorú határidő, mint jogi fogalom
tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak,
Minden, a szerződés teljesítésétakadályoző, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési
határidő rnódosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen trlunkaszervezési (több munkavállaló
alkalmazása, munkaszervezés rrregváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő
betartása. A határidő módosulásához az Építtetőműszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges.
Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítésiidőszak - figyelembe véve az évszakokkal
kapcsolatban felmerüló munkavégzést általában akadályoző körülnrényeket is - elégségesa szerzödés
határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.
Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem,
Vá|lalkozó kijelenti, hogy tisztábanvanazza|,hogy a szerződés közvetett íárgyátképező berendezések
közcélokat szolgálnak, továbbá a Környezet és Energetika Operatív Progranr által tánrogatott, így fenti
határidöben való átadása azEpíttető különösen fontos érdeke.

A munkaterület átadása, munkavégzés
A teljesítéshelye:2427 Baracs, Szabadság tér 6., Széchenyi u. 102., Táncsics u,2'7 .
2. A munkaterületet Építtetóa jelen szerződéskötés napján adja át a Vállalkozónak.
3. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor építésinaplót nyit meg, és azt a vonatkozó rendelkezések
szerint naprakészen vezeti (l9i.12009. (IX.l 5.) Korm. r.). Ennek megsértésesúlyos szerződésszegésnek

5.

l.

minősül.

4. Felek
5,

megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a nrunkaterület megfelelő, ha a
munkavégzéshelyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzésa
tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.
A munkaterület áíadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, közlekedési előírások,
a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Yállalkoző köteles gondoskodni. Vállalkozó felel az
Epíttető ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségébenill.
egészségébena neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Ennek megsértése
súlyos szerződésszegésnek minősü1.

6. Vállalkozó

7.

köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak rnegfelelően gyűjteni, és hivatalos
hulIadéklerakó-helyre szállítani, valarnint ezt Építtetőfelé megfelelően igazolni. Ennek megsértése
súlyos szerződésszegésnek minősül.
A teljesítés során elkészített(ha van ilyen) szerzőijogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) Epíttető
kizárólagos, térben, időben, egyéb módon korlátozás nélküli, harmadik személynek is átadható
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a mű átdolgozására és átdolgoztatására is. Ennek ellenértékét
a

8. A

vállalkozói díj tarta|mazza.

kivitelezésre egyebekben a hatályos jogszabá|yok,aközbeszerzési

6. Kapcsolattartás,

l.

eljárás iratanyag azirányadő.

jognyilatkozat tétel

Jelen szerződéssel kapcsolatbanjoghatályos nyilatkozattételrejogosult személyek az alábbiak, akik
jognyilatkozataikat kizárőlag írásban, az átvéíel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek
ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható,
Épíftető részéről: Várai Róbert polgánnester
Tel, fax: +36 25 52l 010; 25 52l 0l l, illetve
Megrendelő székhelye: 2427 Baracs, Táncsics u. 27.
Vállalkozó részéről: Szűcs Sándor ügyvezető
Tel: +36 30 35l 212l il|etve

/,t

2,
3.
4,
5.

Vállalkozó székhelye: 7l00 Szekszárd, Illyés Gyula utca 4.
Építtetőa 19112009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (l) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenör

igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenör adatai:
Elj áró műszaki el l enőr neve, névj e g y zékszáma el érhetősége :
A műszaki ellenőr Epíttető képviseletében jár el.
Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
Epítteíő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétő|számíwa 2 munkanapon
belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
Építtetö képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka á|lását ellenőrizni, és ezek
eredményéről az építésinaplóba bejegyzéseket eszközölni.

7. Aszerződés teljesítésévelkapcsolatos átadás átvételi eljárás
1. A tényleges átadás-átvételi eljárás (továbbiakban: átadás-átvételi eljárás) megkezdésérőlVállalkozó

2,
3,

Epíttetőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően értesíteni. Épífietőköteles az átadás-áNételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni, és
a Kbt. l30.§ (2) bek. szerint lefolyatni. az ottmeghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzókönyvet vesznek fel, melyben
felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles ajegyzőkönyvbe nyilatkozni a
hibák kijavításának határnapjáről, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot.
Az átadás-áNételi eljáráson a Vállalkozó átadja a beépítettanyagokra vonatkozó minősítési műszaki
dokumentáciőját 6 pld-ban, valamint a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített
szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamintjelen
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítésea
szerződésszerű telj esítésfeltétel e !

4. A

fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokól ill, javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a
Epíttetőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség esetén - átveszi. A technológiai berendezések
vonatkoziisában az átadás-áfvételi eljáráson a felek ellenőrzik, hogy azok

és ellenőrzik az

a

vonatkozó paramétereknek

üzemszerű működést (üzempróba). Amennyiben valamely
technológiai berendezés be-, vagy felszereléshez, izembe helyezéséhez engedély, előzetes vizsgálat
vagy más feltétel szükséges, ennek biztosítása, beszerzése, lebonyolítása, stb, valalniní az ezzel
megfelelnek-e,

felmerülő költségek fedezése a Vállalkozó kizárólagos költsége.
kivitelezési dokumentáció vonatkozó pontjai irányadóak

5. A
6.

Vállalkozó

a Ptk.

Vállalkozó köteles együttműködni

8. Vegyes és zárő

Az

utó

közműcégekkel.

az

érdekelt szervekkel, személyekkel, különösen

a

1

év elteltét követően.

rendelkezések

1. Jelen szerződést a felek a teljesítésigkötik.
2. A szerződés teljesítés elótti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási

3.

územprőba vonatkozásában a

szerinti utó felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni.

felulvizsgálatot Építtetőhívja össze a teljesítéstkövető
szakhatóságokkal,

Az

szerződésre vonatkoző szabályai

irányadók az alábbiak fi gyelembevételével :
Epíttető jogosult elállni a szerződéstől, ill, azt felmondani, ha:

a,
b.

c.
d.

l+

a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzésealapján felszámolási

eljárás indul; vagy
a Vállalkozó a vele szembeni csődeljárás során fizetési halasztásban részesül;

vagy
a Vállalkozó végelszánrolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról
van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési
eljárás indul;

e, a Vállalkozó a Vállalkozási

Szerződésben megjelölt bármely határidőt a
következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől

f.

számíNa is 15 napot meghaladóan elmulaszt;
Vállalkoző a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz

eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az
elállásra, vagy
g. Vállalkozó a szerződésben rögzített súlyos szeruődésszegést követ el,
h. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak.
4. A Vállalkozőnak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
5. Építtetőjogosult éi egyben köteles a szerződéit felmondani - ha szükséges olyan haiáridővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a, a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenúl 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
c. A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérej98osult,
6. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Epíftetö - neki felróhatóan - a munkaterület
átadási kötelezettségét a következményekre törlénő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől
számítva is l5 napot meghaladóan elmulasztja.
7. Vállalkozó jogosult a szerzódéstől elállni, ill. azt felmondani, ha Epíttető - Vállalkozó által biztosított,
legalább 30 napos póthatáridő ellenére seIn - tesz eleget fizetési kötelezettségének.
8. Amennyiben Vállalkoző ftzetőképességébenlényeges változás következik be, köteles az Megrendelőt
a körülmény bekövetkezésétől számítoff 8 napon belül írásban értesíteni,
A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási j og gyakorlása kizárőlag a Támogató írásbeli
9
beleegyezésével gyakorolható.
10. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzöen Vállalkozó bemutatta a30612011. (XII.23.) Korm. r.
9.§ - ban meghatározott, minimum a nettó vállalkozási díjnak megfeleló összegű felelősségbiztosításra
vonatkozó kötvényt Vállalkozó nyl|atkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig
fenntartja. Vállalkozó köteles a fenti biztosítását a teljesítésiga projekt vonatkozásában fenntartani.
Fenntartás alatt értik a felek az időbe|i rnegszakítás nélküli biztosítás meglétét- amennyiben az
összeghatároknak megfelel - fi.iggetlenül attól, lrogy a biztosító személye megváltozik-e a szerződés
hatálya alatt. E z utóbbi nem minősül j elen szerződésmódosításának.
l l , E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és a Kbt. vonatkozó rendelk ezései az irányadók.
12, Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nent fizet, illetve szánrol el a szerződés teljesítésével
összeíiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt,56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;

.

13.

Felek ntegállapodnak abban. hogy a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Vállalkozó Építtetőszámáramegismerhetővé teszi és a Kbt. l25.§ (5) bekezdés szerinti
ügyl etekrő l az qán|atkérőt hal adéktal anul

é rtes

íti,

l4. Felek esetleges vitás Ugyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén ajogviták
eldöntésére - hatáskörtől fiiggően - kikötik az Epíttető székhelye szerinti Bíróság kizárólagos
illetékességét.

15. Jelen szerződés csak a pálryázaíi támogatást nyújtójóváhagyását követően, a

Kbt. 132.§

alapján módosítlrató.
16. Felek nregállapodnak abban, hogy anrennyibenjelen szerzödés bármely pontja kógensjogszabályba
ütközne, vagy aközbeszerzési eljárás kötelező érvényűdokumentumának tartalmával ellentétes lenne,

akkor jelen szerződés fentieket sérlő rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, így
különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényújogszabá|yl rendelkezés vagy
közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely

/,J

kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzödés része és azt

17.

szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részétképezi).
Jelen szerződés 5 (öt) megegyez9, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részétképezi a
közbeszerzési eljárás iratanyaga (Építtetőpéldányához csatolva). A szerződés a mindkét fél aláírásra
és kötelezettségvállalásrajogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozőnál cégszerű) a|áírása esetén
érvényes.

Felek

a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag
aláírják.

Kelt: Baracs 20l5
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Baracs Község

Képviseli : Várai Róbert
polgármester
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képviseli: Szűcs Sándor
ügyvezető
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u, 4,

1

Megrendelő
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aj

sz. melléklet:

ánlatkérése/fel adat meghatározás

2 sz. melléklet:

mely(ek) aYáIIa|kozási díjat és
Hiteles (aláírt), tételes árajánlaíés minta szerinti Költségvetési összesító,
a Szerződés tárgyában foglaltakat támaszíják alá
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3.sz. melléklet

Vállakozói nyilatkozat

A

rendszerek/fejlesztések

a

KEOP-20I4-4,I0.0/F pá|yázathoz kapcsolódó Pályázati Útmutató E.

fejezetében meghatározott technológiaspecifikus

szakmai jogosultsági kritériumoknak megfelelnek.

A

kivitelezése a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen kerül
lebonyolításra, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírások betaftásra kerülnek.

...,2015. június 23.
't
l'-,;

szűcs sándor
ügyvezető
PENTERA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

ft

W

^

\

4 sz. melléklet:

Tanúsíwányok, Minósítések mely(ek)
követe lményeknek való me gfe

le

lős sé get

a

Pályázaíai felhívás

E.

fejezetében foglalt

támaszíják a|á
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Baracs Község Önkorm ányzata
Baracs Táncsics u. 27.
Z,_ 2427 Baracs Táncsics u.27

***

a

(25) 521-010-**=Fax (25) 521-011***E-mail: varair@baracs.hu

Nyilatkozat
Alulírott Várai Róbert polgármester, mint Baracs Község Önkormányzatának ( 2427 Baracs,
Táncsics u. 27. , adőszáma: 15727103-02-07) képviselője kijelentem, hogy a Baracs Község
Önkormányzata és a PENTÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( 7100 Szekszárd, Illyés Gyula u.
4. , adőszáma: 11603023-2-17 )között2015.06.23-án

munkák és napelem

létrejött, ,,KEOP 4,10.0/F pályázat keretében

rendszer kivitelezése Baracs község önkormányzati
hőszigetelési
intézményeiben" tárgyű váilalkozási szerződés 3.i pontja vonatkozásában a kivitelezési költség
díjtételének5%:o-át, azazbruítő I.926.649.- Ft-ot,mint jólteljesítési biztosítékelfogadom.

Baracs. 2015. december 1 5.
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Baracs Község Önkorm ányzata
Baracs Táncsics u.27.
Z.2427 BaracsTáncsicsu.27*** a(25)521-010***iFax

(25)521-011***E-mail: varair@baracs,hu

Nyilatkozat
Aiulírott Yárai Róbert polgármester, mint Baracs Község Önkormányzatának ( 2427 Baracs,
Táncsics u. 27. , adőszáma: 15727103-02-07) képviselője kijelentem, hogy a Baracs Község
Önkormányzaía és a PENTÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( 7100 Szekszárd, Illyés Gyula u,
4, , adőszáma: 11603023-2-17 ) között

2015.06.23-án létrejött, ,,KEOP 4,10.0/F pályázat keretében
hőszigetelési munkák és napelem rendszer kivitelezése Baracs község önkormányzati
intézményeiben" tárgyű vállalkozási szerződés 3.1 pontja vonatkozásában a kivitelezési költség
díjtételének5Yo-át, azazbtuttő I.926.649.- Ft-ot,mint jólteijesítési biztosítékelfogadom.

Baracs. 20|5. december
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KEOP 4.70.0lF pályázat keretében energetikai beruházás,

szerződésmódosítás
közbesze rzési Értesítőszáma:
Beszerzés tárgya:

20t5/96
Építésiberuházás Kivitelezés
T
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Teliesítés helye:

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajántatkérő típusa:
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7. melléklet 92l2oL7. (xll. 30.) NFM rendelethez

KözBEszERzÉsl Énresírő
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ájékoztatő a szerződés módosításáról

t. SZAKASZ: A

szERzőDÉs lllruval

1.1)Az ajántatkérőként szerződő fétneve és címe

Hivatalos név: Baracs Község Önkormányzata
Postai cím: Táncsics utca 27.

Város/Község: Baracs
Postai irányítószám

:

2427

0rszág: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok)

:

Címzett: Dr, Horváth Zsolt
Telefon: +36 255210 i 0

E-mail: horvathzs@baracs. hu
Fax: +36 25521017

Az ajánlatkérő áttatános címe (URL):
A fethasznátói oldal címe (URL):
1.2)

és

módosításá rőtlKÉ/2013.07 .01 KÉ

Etjárás íajtáia:
közzététel dátuma:

T

d

A nyertes a|ánlattevőként szerződő

Hivatalos név: pentéra kft

f

ét neve és címe

