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ELŐzMÉNYEK

Pr."-1.rlrr-

1. Á Megtendeló, mÁt a)ánlatkérő 2012/05/08 napján ,,OnkoffiÁ1yzat tulajdoÍábaí álió épüet hasznaat1

meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással', általános egyszerú közbeszetzési eljárást (a

továbbiakban: közbeszeÍzési eliáÍás) jndíroti.

2. N{cgrendeló a betuházással szehben támasztott alapvetó műszaki kóYetelÍnényeket a kőzbcszetzési

etjátásban Vállalkozó Ícfldelkezéséte bocsátott ajánlatkétési dokurrrentációban (a továbbiakban: dokumentáció)

Íészletesen meghatálo zta. Yá]1a1kozó ezeket a kö.v-etelménycket a kózbeszerzési eljátásban benÉjtott véglcges

ajár aúban (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta'

3. NÍegtendeló a közbcszerzési eljátásában beny-ljtott ajánlatokat megvizsgálta, és a dóntésról szóló

összegezést 2012' június hó 04' napján megküldte' Megcndelő közbeszerzési eljátásban hozott döítése szeint a

nyeÍtes aiánlattevó a váIálkozó lett.

II.
A szeÍződés Iátgya

4. Á Pteambulumban leítak alapján a Megrendeló megcnde\ a Vállalkozó pedig elvállalja a

,,onkormányzat nrlajdonáben á]]ó éptitet hlsználati meleg-víz szolgátatásának biztosítása napkollektoros

megoldással,' kivitelezését a múszak dokumentációban heghatáÍozott múSzaki táÍtaloírÍnal és tészletezettséggel.
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J. Á műSzaLi taÍta]Ínat a szez6dés lészét Lépezó műszaki leításol, a Vátlalkozó a;ánlata, a VlilJalkozo áttal

áÍazott költségvetés együttesen hattozzák meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség étdekében mindrg a

részletesebb teriedelmű elóírásokzt kell irán,vadóoak tekintenr.

6. Á Vállalkozó szepódéses kötelezettséget válJa1 a Megtendelő felé, hogy jelen szetződés útgyát képező

kiútelezési munkákat kiwitelezze és befejezze' valamint az abbal te1lő bibákat kijavítsa a Szerzódés

tendelkezéseinek megfelelóen'

III.
Tájékoztatási kötelezettség

']. láI]alkozó haladéktalaÍul éttesíti a Megrendelőt minden olyzn kórülrnénytó| amely jelen szetzódés

teljesítését, etedményét, illetve 2 teljesítési haúÍidóket étdemben étinti vagy befo\ásoija' Az értesítésben

tögzítcni kcll az okokat, és javaslltokat kell tenni a megoldásm.

8. A Vál]alkozó és a Megtendelő a' szetződés teljesítése éÍdekében a fentieken tu| átalában is

együtthűködlek. Enrrek megfelelócn kelló idóben egymás rendelkezéséte bocsáqák a sziikséges adatokat és

eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további fettételeinek megteÍeÍntéSéról. A teljesítést éÍintó

minden lényeges kötiilmerrpól haladéktalanul tájékoztaqák eglltnást'

IV.
Megrendelő jogai, kötelezettségei

9. Á rnunkát a Me$endeló által a Eeiólt he\en kell elvégezni. Megtendelő köteles a munkahelyet alkalrnas
álIapotban a Vállalkozó tendelkezéséÍe bocsátnÍ .

10. Megtendeló jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni' de az ellenórzés a Vállalkozó szeraődésszeÍű
teljesítését nem háÚátatlraga. Vállalkozó nem mentesiil 2 |elelósség alól, ha Megtendeló az el],eltőtzést
elhulaszto|ca vag] nem megfelelóen végezte el.

11. Vállalkozó a lcfolytatott közbeszeÚési eljáÍás alzpján megkötött szeÍz6dés, illetve a Megterrdelő utasírásai
szeÍint Lőteles eljámi' Megrendeló utasítása nem teÍjedhet ki a munka megszeríezéséte' nem telreti a teljesítést
teüesebbé.

12. Á Megtendcló csak a mindenLot étvényes magyat szabványoknak és műszaki iányelveknek, techaológiai
lúásoknak megfe1e16' I' oszúlyú minóségú ieljesítést fogad el. Ámennfben a vál]alt munka minósége a
vonatkozó elófuásoknak nemj vágy nelTl teljes mértékben felel meg, úgy Megendeló k'.fuólagos joga döíteni
atól, hogy ragaszkodik a szetzőáés szerinti minóség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minóségbcn
elfogadja

v.
vállalkozó jogai, köt€lezettségei

t3' Szerzódó Felek tögzítiJ<, hogy z Y ]a|kozó köteles a Megreldelővel kőtött szeÍzódésben foglalt

munkákat a megjelölt h^táidőig ^kőzE,eszexzési ájánlati dokumeítációnak, áz ajáílatok kdolgozásáÍa adott idó

alatt feltett kétdéseke meg2dott válaszoknak, valamint mindenkor éwényes magyat szabványoknak és műszak

Lányelveknek, tecbnológlai előfuásoknak megfeleló l. oszúlyu nin6ségben elvégezrrr'

74' váIá.lkozó l lefotytztott közbeszeEósi eljáÍás a]apján megkötött szeIzódés' illetve a Megtendeló utasításai
szetint köteles e]járrri. Ha N{egtendeló célszerűden vagy szakszerúden utasítást ad, effe a váI]2lkozó köteles ót
ígye1meztemi. Ha a Megtendeló a Egye]heztetés ellenéte utásíeását fenntaÍqa, a !á|lalkozó a szetzódéstól

elállhat. Ha nem álI el, a Me$endeló utasítása szerint a Megtendeló kockázaríÍa köteles a munkát elvégezni'

15. A munkavégzés során beépítendó anyagoka1 és az alkalmazni kívánt technológiát VálJalkozó köteles a
Megtendelő múszaki e1len6téve1 jóváhagyami, és eblrez az utasí|ásteÍvezeteket a munka megkezdése elótt részére
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átadni' Megtendeló múszaki ellenótének jó:,áhagyását kásbzl' adja meg' azonbaÍ} ez Vál]"lkozó teljes kötű
felelósségét nem csókkenti'

L6. \ráhkozó kőteles gondoskodni az átala végett munJ<ával összeíüggésben szükséges a kivitelezés soÍáÍ
a muÍrkavede]Íni, bjztoffágtechnikai tijzrendészeti, balesetvédel'n]' érintésvédelíi és környezetvéde]mi elóíások
bertrásjról '

n. Vá]alkozó felelós a teljesítéshez szükséges elegendó számú és szaktudású szetl.éIyzet biztosiúsáett.
V/Í]alkozó felelós az alka]mazottaiíak Íragatattásáéft a teljesítés helyén'

18. VáJalkozó jogosrít alvál]aLkozákrr igénybe wenni. Jeten szenódésben kizátólag a' Yá]]a1kozó áIta1 az
ajáríatban megjelöIt alvÁllalkozó mijködhet közte' Ha a szezódéskötést követ6en - a szeÍzódéskötéskoÍ elóÍe
nem látható ok következtében beáIlott lényeges kötiiJmény miatt a szezódés vagy annak egy !észe neÍr leÍne
teijesídretó a rrregjelött alvállalkozóva.l, Megtendeló más megjelöli szeÍvezet (szeméI' közteműködéséhez is
hozzá)^Íu]bat,h^ az Ír\egÍelel a közbeszerzési eljátásban az alváltalkozókta meghatátozott követelrnényeknek'

19. Vállalkozó a jogosan igénybe vett álvállaikozóért úgy felel, nind:ra a munkát haga végezte vo]na'
ÁlváIlalkozó jogosuladan igenybevétele esetéfl pedig felelós minden olyzn káréft is, amely anah'il nem
következett volaa be.

1'r.
Teljesítési határidők é6 a t€ljesítés helye

z0. Vállalkozó kötelezettséget váilat alÍa, hosr a szeÍzódés 4' Pongában megh2táÍozott éPítési munkákat a
szetzódés hatáybalépését kóvetó 3ó0 napon belü befejezi' Á teljesítés haríidejébe belet2Ítozlk ̂ 2 át^áás-át\,éteh
eljátás ideje is. Ámerrnyiben a ptojekt megkezdéséte későbbi idópontban keiil sot, a teljesítési harítidó is
aránvosan késóbbre tolódik'

Á teljesítés helye: ',Ma tósát óvodz,, (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út ó5.)

\.II.
.r{tadás-átvétel

21. Vállelkozó a Megtendelóvel tötténó előzetesen egyeztetett id6pontban köteles részteljesítéskot, Ya]aÍ[it1t
végteljesítéskoÍ átadás átvét€li eljáÍást kezdelnónyezni. Megrendelő köteles ^z át^áásÍ^ Íel^jánlott szetzódésszerú
részteljesítéSt átve i. Részszámla és a végszátÍa csak sikeres átadás-áwéteü eljátás alapján nyújtható be.

22. A Íészteljesítés ill' a végteljesítés átadás átvételi eljátása sotán _ sziikség esetén _ z szetzőáő Íelek
közóseÍ hiba]is!át vesznek fel. Á hibáktól fuggóen a helyszínen eldönthetó a módosított átadás-átvételi hatátidő,
amie a Vállallozo köteles a bbáLat kijar,rrani.

2j. Megendeló nem utasíthatja el n tészteljesítés ill. a végteljesítés átYételét a Létesíírrény Íendeltetésszerú
használatát nem befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonbaÍl ?i MegÍendelő ^z át^d^s-átvétát negtagadhatja, ha a
vtzsgálat sotán feltárt hibák, hiányosságok kijavíúsához sziikséges munkálatok akádályozzák a iendeltetésszeÍű
használatot Ez esetben Megtendeló Vá]lalkozóval egyeztetett id6ponta kóteles új átadás-átvéte]i idópontot
megjelöhi.

24. Á felek az át^áás-^tvékkőI kötelesek Íészteljesítési jegyzőkön1wet felvenni, amely megfeleló módon

E';LzoI)^ yá|l^lkozó szetződésszetlt (tész)teljesítését. Á (Íész)teljesítési jegyzőkörywnek a következóket kell
t^Ít^hn^zÍn^:

(2) az átadás helyé! idópontját, a jelen Iévó személyek nevét és felaütát (beosz|ását),
(b) az átadott létesíbények részletes megnevezését. ̂ z átvett nÜ'lka mennyiségéq
(c) a teljesítés nrinósítését (elfogdás vagy hibajavításta visszaadás).
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25. Megtendeló átalkitűzótt idópoÍÚa vállalkozó köteles saját kóltségéÍe és teÍh&e a hibák, hiínyosságok
kij".!ításáról, illetóleg megszüntetésétó1 gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkiil étesítenie kel1
Megrendelót, ha a hibák' hiányosságok a kitűzött hat]fuidó letelte elótt i<ijavíúsn, illetőleg megszüntetésÍe
ketüreL'

26. Ámennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavításáq illetóleg hegsziiütetését a Megtendeló által
ktűzött hatáÍidóÍe, az ításbeli felszólítás ellenére sem végzi e| úgy Megendeló jogosult azokat a Vállalkozó
L^1. . ; - ; , . .1 , . ; - " . i .h i

z7. Az átadás átvétel akkoÍ tekinthetó lezártnak, ha a MegrendeLó, l]]etve az iltall kijelölt szervezet vagy

személy a felrnérési/építési naplóban, vagy kiilön nyilatkozatban a tész, szákaszÍnunkák, illetve a szeÍződés

te.ljesítését íenntattások nélkiil elfo$dja'

28, Áz eseti munl<ák elkésziiltét és a huÍka mennyiségét Megtendetó a Vállalkozó által kibocsátott szán a

mellékletét képezó felmétési/építési naplóban igazolja'

\{II.
Ellenérték, fi zetési feltételek

29. Szerzódó felek megálJapodnak abban, Logy VálJalkozót a jelet szerzódés 4. pontja szetinti feladatok

teljes és hibádan ellátásáétt 17 851 20() Ft + i\Í^' ̂ zaz.Íizen1,rétmi1lió nyolcszázötr'enegyezet kettószáz fotint *

Áfa vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg.

30. vá1lalkozó adott Íészteljesítést (4 db. részszátrú) követóen, a megrendeló a tészteljesítésÍól szóló

megtendelói igazolás kiadását követóen jogosult szát a benyújúsáta' Yá]]a1kozó a végteljesítéshez kapcsolódó

végszámlát a végteljesítés átadás átvételét ig2zoló végteljesítési jegyz6kön}.v a]áftását kővetóen n1rrjthatja be'

Á számJát mindenkot egy példányban, Pusztaszabolcs Vátos Önkorrnályzata ne:,ére, széL{elyét feltüntetve kell

kiáJlítani és Megrendeló széLhelyere megkiildenr'

37' \rállalkozó a kibocsátott szánrlán kcjteles feltüntetni a szeÍződés táÍgyát, a szetződés Enaaszhozásí ^I^Pj^t

képező páIyázatl azonosítóÍa bjvatkozást' Á száfula mellékletc a teljesítés-igazolás- Ettól eltétó€n kiáüított

szánlák esetében Me$endeló jogosrrlt azokzt azoÉosíthatadanként visszakrildeni' Áz ebból etedó Ezetési

késcdelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem éffénvesíthet a Meqtendelóvel szemben.

32. VáIla1kozó nem fizetlre! illetve számolhat eI a szetzódés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Itbt' 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek ne1n hegfeleló t&saság tekintetében meirilnek
fei. ós melvek a VáIlalkozó adóköteles ióvede]mének csökkentéséte alkalmasak. Vál]alkozó kőteles a szet6dés
teljesítésének t€1jes idótaÍtama alatt rulajdonosi szetkezetét lvÍegtende16 számára megismethetówé tenni és

Megrendelót haladéktalanul éÍtesíieni n Kbt' 125. $ (5) bekezdése szetinti ügy1eteL61.

33. Á szánrla kiegyen1ítése igazolt tészteljesítést és.v-egteljesítést kör.etóen szabáIyszeríen kiállított szánlák
kézheméte\étől., szi,t.tlitott 1 5 napon beliil benki árutalással töténii< a Vállalkozó Unictedit Banl< banl<ní vezetett

10918001 00000080 94530009 számú hankszám1á)án' vállalkozó tudohásul veszi, hogy Megendeló elóleget

nem ad.

34. Megrcndeló fizetési késede]me esetén Vállalkozó a I(bt' tendelkezéseinek megfelelóen jogoslrlt azonnalí

bcszcdési megbízást ben)újtani, i[et61eg a Pdl szerinti késedeLni kamatot követe]ri'

35. Á szecódés szerinti fizetési hatátidók eredménytelen elteltét követőeí Vál]álkozó jogosult a jelen

Szetzódés mellékletét. képezó, Megretdelő áLtal pénzforga]Íni szolgáIt^tójáí\ak adott beszedési megbízás
te.ljesítéséÍe votlatkozó hozzá1árllás, felhatal:nazó 1\yl^*oz^t ^l^pjáí beszedési megbízást benyíjtani
Megrendeló pénzforgd ti szátüáját,rezető bankszáÍIlája ierhéte. Á beszedéú lnegbiás teljesítésére vonatkozó
hozzáját.ilás, Íe]hztzknazó nyilatkozat a jelen szerződés.4' számú MelléHetét képezi' Á b€szedési megbiáshoz
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Vátr1alkozó a18/2009. $I1I. 6.) MNB rendelet 34'$ (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatokri a Megtendeló
tészére kikiildött téftivevényes felszóÍtó levél másolatát'

36, Megrendeló kijelend hogy a kifizctés sotán az zd6zás xeldjétőI szó|ó 2003. évi XCII. töÍvény 3ólÁ $ (6)
b ekezdését a||'z1nazza.

Szerződést biztosiróIÍe ékkötelez€ttségek

37. Váüalkozó a múszaki átadás.átvételt követó 60 hónap teljes kötű jót'jllási kótelezettséget váI]at az á\tz1a'
megvalósított létesítrnényekre és tatazél<aia. A jóútlás ideje alatt az esedeges meghibásodások javítása,
e]háÍítása díjta]áIr' Á jótállis nem teÍjed ki elemi csapás' rongáIás vagy más szakszerűtlen műkódtetés,
beavatkozás által okozott kátok kijavításáta' Á szavatossági igenyek érényesítésete és a Yá|]z|kozó ezze|
kaPcsolatos kötelezettségeite a Polgári Tötvénykön1w általános rendelkezései itányadók'

38. Á Szetzódés 20. potlgában meghatáIozo|t vegteJjesitesi határidó Válla]kozó hibájából töÍtéfló
elmrrlasztása esetén a MegÍendelőt késede]Íni kötbéÍ ileti meg. A késedelni kötbér napi mértéke: nettó 50'000..
HUF' ^z^z ötvenezet fotint' Á késedelrni kötbét a késedelembeesés napiától esedékes. A késede]mi kötbél
ma..<imáJis összege a nettó vá1]21ko2ási d:1 20 a/o-a ;azaz hisz százaIeka)' osszegszeÍűen 3 570 240 Ft' azaz
Hátotnmillió dtszázhetvenezeÍ kettószáznegyven foÍint-

39, MeghiúsuJási kótbet: a vállalkozót a szetződés számára Íekóható okból töÍténó meghiúsuJása esetén
kötbeÍ (Ííeghiúsulási kötbéÍ) Ezetés terhe\ melynek nértéke: a nettó vállaiLozási dij 10 %'a. A meghiúsulási
Lötbét összege a teljesítés arányában csökken. A meghiúsulási kötbé! vetítési alapja az ellenszolgáitatás
szeÍzódéskótést követő a Kbt. 130' s ban tógzített Ínódon történó - módosítása esetén sem vítozi}.

40. Á Megrendelő csak abbaD az esetben táÍthat igényt a késedelmi kötbéne, amennyiben a késedelem
ktzárólag a VálJalkozó hibájából eted. Ábban az esetben, ha a Megendeló a Vállalkozó átal ésszetúen kérg a
szeÍzódésszeÍú teljesítéshez sziiLséges infotmációt, adatot, nyilatkoz^tot'hozzá1áÍ'lást' döntést a Szezód6 felek
által ításban Íögzített hátáridón belül nem bocsátja a VáI]eIkozó rendelkezéséte, a végteljesítési hatfuidó
modo.ulhar.

4|. Megtendelő kötbéngényenek éwényesítése nem jelenti a Megtendeló egyéb {ényeinek elr.esztését
Y ]a\kozó az áIra]'a okozott és általa elismeÍt vagy jogetósen megítélt káÍokéÍt vá[al fel€lós;éget'

42' Á NÍegtendeió ̂  szerződéstőI alapos indokaa| a Yí|lakozíval töÍtént egyeztetés után elállhat, köteles
a'zot$z,n aYállz,lkozó á|tal igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák telies ellenéÍtókét megtédteni.

x.
EgyüttÍnűködés

43. Á szerzódést érintó kerdések, a munJ<avégzés ósszehangoJása, a LiYitelezés soÍáfl sziikségessé váló
mtézkedések megtétele tekintetében

VáIlalkozó észér6l a s2et2 ódést &intó keÍdésekben kapcsolettattó személy: I(ocsis Gábot, üg}-vezeió
Vállalkozó részér61 a kir'itelezéséfi felelós veietó: IGcsis Gábor, ügyvezetó
Megtendelő tészétól a szetzódést édntő kéÍdésekben kapcsolattaJtó személy;

CzoÍnpó Istvá! Po]gáÍmestet
Megtendeló Ész&ól a Livitelezélt éÍiító kéÍdésekben kapcsolattattó személy:

Czohpó István, polgáÍmester

44. Szetzódó felek jeten szetzódésben felbatalmazzák az elózó pontban megnevezett képviselőjket, hogy a
Rendszet negvalósításával kapcsolatos döntésekná, a teljesítési jegyzókön)'wek a!áításátlá] a feleket teljes
jogkótel képviseljék' Jogosultak, illetve kótelesek megtenni mindazon Ínúszaki intézkedésekct, nyilatkozatot'
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amely a szeÍzódés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelel szeÍzódésbenJ s ^ szeÍlődés mellék1etáben
foglaltakkal nern elleDtétes' Szez6dó felek képviselóinek a jelen szeÍzódésben biztosított jogkötének korlátozása
a nísik féIlel szemben csaL ftásbe]i közléstól kezdve hatá\os' Á képvisel6k személyében töftétró változást a
felek egymással azonnal, íÍásban kózlik'

45. Szetzódó felek kótelesek eg].más közötti vatamerrnyi közlést, éÍtesítést, ifltézkedést és döntést tásbafl
rögzireni es egymishoz haladékulanLrl e|jurumJ'

46. Megendelőnek és Vát]alkozónak mindent meg kel] tennie annak &dekében' hogy kózvetlen
|átgya]ásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézetelterést vagy vitát, amely közöttiik a szetződóssel
kapcsolatban felmerií. Ha a Megrende16 és a Vállalkozó ésszeÍű haiáÍidón beliil nem tudják negoldani a
szetzódéssel összeRiggésben keletkezetr jogvitájutat, annak eldöntése &dekében alávetik magutat a hatásköti
szabalyolra Ggyelemme| a P-u.:+es*.!€,]€6 \arosi Buóság vagy a Feiér \4eg}ei Bíf;sag kizjrólago. 

',uo'iller ek esteeén ek' D{'^,{i^] VADoll 
L.',,L,.[

Bizatrnas fiotmációk

47 Felek megíllapodnak abban, hogy jelen szerzódés hatályfuak tatama a]att és azt kóvetően bial'nzsan,
üzlett utolrkéat}e'zeük a szezódés teljesítése kapcsán tudomásukÍa jutott iÍfoÍnációika! tényeket vagy adatoka!
azokat halmadik félnek semmilyen formában nem adiák tovább, A fenti infortrációk' tények, valamint udutok

1 
-á.t f1. a]4 elózetesen adott kifejezett írásbeti hozz^)áfiLás^ nélkiil - kizátólag a szerz6dés teljesítéséÍe

használhatók fe]'-

1! Mindkét féI tá,1ékoztagz édntett muD]ravállalóit a jelen szeÍz6désben foglalt kötelezettségeiól és
felelósséget vállalnak saját munkzvátlalóik tekintetéb€n 2 fenti kötelezettségek teljesítéséétt'

49' Szetződó felek tudomással bítnak atól, hogy a Kbt' 80' $ (2) bekezdése szerint nem korlátozható, illewe
nem tiltható meg iizleti titokÍa hivatkozással otyan inforrrráció nyilvánosságta hozatala, amely a közéÍdelnj
adatok nyilvánosságáta és a közérdekból nyívános adatÍ^ vonatkozó kiilön tóffényben meghatátozott
adatszolgálta!ási és tájékoztatási kötelezettség a]á esik. Szerzódó felek magukra nézve köteiez6nek fJgadják ela
köItségvetési pérrzeszkózök felhasznáásának ellenórzéséról szóto 2190/2002. 0/I. 21) ]<oÍn' hítá,tozat 3.
pontjában foglaltakat, azaz tudomásul veszik a Kornányzati Ellenótzési Hivatal. i1letve az Á ami Számvevőszék

:]]:1ó-:.] l.ry"P-"ic"r !:vlábbá a közpenzek felhasznrüsával e közrulajdoa használatának nyllvánosságával,
ádádratóbbá tételóvel és elleflóÍzésének b6vítéséve1 ósszeÍiiggó cgyes tötvények módosításáÍóI.szóIó 2001. én1
)c(IV. töÍvénybeÍl és a kózpénzek felhasználásának nyjlvánosságfuól szóLó 2231/2002. (\.TII' 2') KoÍm'
h?Ltfuozatb^í foglaltakaq amely alapján a szetződ,és Iéttyeges taÍta]máÍól szóló újékozt2tást a Megtenáeló nem
tag2dhaqa n1eg az iizleti titoka való hivat}ozással'

XII.
Nyila rkoz ato k

50. Mindkét fél Lijelenti, hogy:
(a) kelló felhatalmazással és jogkótrel tndelkezik a jelen szetzódés aláíásáa és teljesítéséte;
@) a jebt szerzőáés aláttását ̂ z efte kljáöirt vezet6, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető testiilete,

illetve a Megtendeló kéPviselótesfiilete szabályszetűen engedélyezte és zz megÍelel az ete vona&ozó
jogszabályi tendelkezéseknelr;

G) " 
jelen szeÍzódést a fél nevében a|áttó szeméIy megfeleló, a vonattozó jogszabályok által

megkívánt regisztiált a|áftási joggAl Íendelkezi}' igy tészetőI a szez6dés aláírása és teljesítése nem
etedményezi más, olyan szetzódés, vagy egyéb jognyila&ozat megsze#sét, melyben faként szeÍepel

\-..r'' q



(d) nincs olyat fiiggóben levó kótelezettsége, vagy éldelrlrörében lévó más kötiilrnény, amely
kedvezódeniil hathat a jelen szezódésben foglaltak érvényességére, teljesítéséte, vagy saját teljesítési
készségére, illetve képességéte.

XIII,
Egyéb lendelkezések

51. Megrendeló a r.állalkozási szerződés teljesítése sotán kcletkező, szetzői jogvéd,ekle a]á eső alkotásokon
tetrileti korIátozás nélkiili, kizátólagos és hannaálk szemé1y számfua átadható felhasználói jogot szeÍez, val1miít
jogot Sze1ez a2 a1kotások átdolgozására is.

52' Á jelen szezódésben nem szabályozott kétdésekben kiilönösen a Poig.íri Tötwétykönrytől szóló 1959.
é1.i ]v' töfféÍy, a közbeszetzésekróI szóIó 2011, évi Cv I. töffény a szetzői )ogróI szóIó 1999' é!.i Do.vI'
tóÍnény, ̂z egyéb kapcsolódó jogszabáyok vonatkozó rcndelkczései! valatnjflt a közbeszetési eljárásban
készített ajárrlatételí |elhívás, r.a]amjnt dokumentácíó elóírásait keil alkaLnazni-

53. Jelen meg:ál1apodást felek képviselói elolvasás és áttanulmányozás ltáÍl )óyáh^gyól^g, mint akaranülral
mindenben megegyezót ,l etedeti pé1dán1.ban íták alá, me\ból 2 példány Megtendelót, 2 péld]í1y váialkozót
illeti.

54' Jelen szetzódés elválaszthatadan részét képezik az aL{bbi mellékletek:

l..zjmu meL]ekler: \jánJanéreb I eLhira.
2. számú melléklet Dokumentáció (műszaki leítás)
3. száfnú 1nel]éldet Váilalkozó ajánlata

Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a mellékletek étte]rnezése vegy esedeges ellenínondásuk esetén jelen
szetzódés 54' pontja szednti sortendjiik irányadó.

55. Á szerzódó fc1ek tudomásul bímak atól' hogy az ónkormányzat jelen válldkozási szerződésben
mcghatátozott betuházást ElüóP' Uniós páIyázai fottásbóIktvánja megvalósítani.
EÍfe tekintettel jelen szerzódés hatáIyba lepésének napja a I(özbeszerzések6l szóió 2011' éú Cv[I. töffény
40'$ (4) bekezdésével ósszhangban z rnegpályázott összeggel azonos m&tékú támogatásróI szóló támogatási
okirat megendeló ítali kézhezvételét követó nap.

Pusztaszabolcs, 2012' június 26-

KG Invest 2008. KÍt'
Yállalkozó

L U.L



vÁLLÁIKozÁsI sZEMŐDÉs
1. sz. SZERZŐDÉSMTDoSÍTÁS

amely létÍeiőtt egytész!ól

a szerzódéskötés és teljesítése

'o "n e]jJrc ' isv. : Pusztas/ábo|cs váÍos tnkormán).zat.|
]cvclezési cimel 2'|90 Prrsztaszabolcs, Velencei út 2.
számlázási cim: 2.190 lrrrsztaszabolcs. Velencei út 2.

adószáma: 1572,7196 1.01

stat1szb]<'1 je1zőszám: 1572,71.96^841'1 321 a7

képviselól czompó István, PolgármesteJ
mjnt Megrcnde1ő (továbbiakban: Megtendelő)

hástisvő/: KG Invest 2008 Kft'

leirclezési cime: 9028 Gyót, KoiÚn út 19'

' , á - h \  " / e  ó  Pg | / n ' c 7 '  c :  B r d l o+ .B "n \

szánnaszáma: 1010.1789 0'|282300'010030i]5

számlázási cím: 9028 GyőÍ, Konini út 19.

adószáma: 14.|08717 2 08

stariszr;lrei je]zószám: 1]408717 2821 11] 08

cégbíóság és cégjcgrzék száma: 08 09'019.185

képviseló: Kocsis Gábor' ugl-ezetó

miít vá1lalkozó (a to\'ábbiakban: Vállalkozó)

a továbbia].ban eglitt SzeÍződő Felek kőzött' alulított hc]yen és naPon' az alábbi íeltéte]ek szertnt:

I. Előzmények Á Megtendeló, mht a1rnJrtke!ó 20]2'05'U8' nrpjan ..Önkorm;n;zat tu]ajdonában
álló épűlet haszná1ari me1eg rú szolgátatásának biztosításe naPko ektolos megoldással,, á]taláoos eg].szeú
kozbeszerzés1 eljárást (a továbbiakb2n: }rözbeszeÍzési e1jáÍá' 1aditott'

szeÍződő felek 2a'I2'06.2ó án \'áIalkozó' szeÍz ődést ködttek G\ to\.ábbiakban ,,szeaódés'') az 1' pontbat
leírt bmrházásra az étvéfl}es kóZbeszeÍzési eljáÍás alapján. melr.szeződés taÍta]''n2zza, hog' a szeÍzódés
táÍgyát képezó beruháZást KEOP pá\ázáti rámogatássá] kiván'ák megv,lósíta1rr.

II. Á szeÍződés hátálybalépése: I szerződés akkor lép hetá1yba' mikot NÍegendc]ó a
pál1iízatralprojektre vonad<ozó támogató okíxtot/Támog'tási szetződést kézhez' \.ette és VáIaLkozót
ető| tíiékozÍ^Ít^' A szezódés haráhát veszti, amennyiben a Nemzetr Környezet\édelmi és Encrgla
Kózpont NonPIofit Kft' á pálÉzatot írásban e1utásítja'

IIl. Módosítások:

Szetzódó íelek közös akatattal a szetzódés alábbi pontjait módositják:

á) képüselő:

. '^h^;  Í .h ' j . .  ^^ l ; . - . . r " '

|..k,.h 
" 

.|^."|L-".Á ];^ .].J-.'

Csányi Kálmár' polgáÍmest€Í

ű , ( [ -



b) sz€rződés \TII. EllenéÍték' fiz€tési feltételek

''29' Szerződő felek megá1lapodnak abban' hogy Válalkozót a jelen szerződés'+' ponqa szetints
fcl^dátok teljes és hibádan el]átásáéÍt 17851 200 Ft + AÍz' zzzz .Itzenhétml]l.ó

nyoIcszázötvenegvezer kettószáz fofint + Áfa üI]a]kozasi dr; (a to.jbbrakbxn: vá]lelkozási díj)
i11eti mcg."

helyett a Lövetlezó Iép hatálybal

Szerzódó fe1ek megáttapodnak abban' hogy Válta]kozót a je|en szetződés 4. pontja szetioí
feladatok,tcljes és hibádan ellátásáét 16 500 000 Ft + 27% }|Í^ , ^z^z T1zcÍ\b,^Én1i1,óőtsz^zc2a|
fotint + Áfa úllalkozási díj (a továbbiakban: váÍakozási díj) i11eti meg'

c) Szetződés IX' SzeÍződést biztosító mellékkötelezettségek

'.38' .\ Szetzódés 20. pontjában meghetáÍozott régteljesítési hatátidó Válla1|ozó hibájából
tőnénó clmulasztása esetén a }Iegtendelót késede]rri kötbér i]leti mcg' Á késcdclmi kötbér napi
ménéke: nenó 50.000.' HLF, az^z öt\-eÍlezeÍ fotint. Á késedelmi kötbér a késedelembeesés
napjától esedékes. \ késedclrni kötbér marimális összege a nettó r'.áltatkozási di1 20 % a (azaz
húsz százaléka). ósszegszerűen 3 570 2'+0 Ft, zzzz Hárommi]]jó ötszazhet.V.enezeÍ
l c Í ó i ? ; ? f l p . f f i P n  t ^ r i n l ' .

helr'ett a kör.etkezó lép hatáJrba:

A Szetzódés 20' pontjában meghatátozott végte1jesitési hatáidő Yil]dkozó hibájából tóténó
e]mu]esztása esetén 2 Megrendelót késede1rrri kótbéÍ illeí meg. Á késedelmi kótbét napi météke:
nettó 50'000' HUF, azaz őtYerlezel |oÍi11t' Á késedelní kötbér a késedelembeesés napjÁtól
esedékes' A késedelrrri kotbér ma:rimális összege á nettó \'á alkozási dij 20 rh a (azaz hnsz
százaléka), ősszegszerrien 3 300 000 Ft, azaz Hátorrrmrilió háromszázezct |orint-

d) Szerződés X. Egyúttműködés

,,'{3' A szetzódésr érintó kérdésck, a munkavégzés ósszehangolása, a kir.itelezés során szűkségessé
l-áló intézkedések megtétele teLiÍltctében

\rá alkozó részétól a szeÍzódést éÍjntó kéIdésekbcn kapcsoiattattó személv| Kocsls
Gábot, űgvezetó

Vá]laikozó részétóI a kvitelezéséÍt fe]elós Yczctó: I{ocsis Gábor' üg1'ezetó
N'Íegrcndeló részétól a szerzódést édntó kádéSekben kaPcso1attaÍtó szehély:

CzomPó István, PolgáÍmeste1
Megtendeló részétóla kivitelezéSt étintó kédésekben kapcsolattartó szeméh.;

Czompó István' po\ármestet,'

hetyett a követkczó lép hatályba:

Á szerzódést ótíntó kétdések' a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés sotán szükségcssé váló
Írtézkedések mcgtéte1e tekln|e|ében

\.állalkozó részéróI a szeződést étintó kérdésekbcn kapcsolattattó szemé1y| Kocsls
Gábot' űgyr,-ezetó

t4l'-



VáIIaIkozó részétóla kivitelezésért felelós vezctó: I{ocsis Gábor, úg1wezetó
Megrendelő tészéról a szetzódést érirrtó kérdésekben kapcsolattaÍtó személy'

Csányi Iűlrr-rán, polgármcstet
MegIendeló lészéfól a kí\,-itelezést éÍ]ntó kétdésekben lopcsohttartó személy:

csán}.i Ká]Ínán, PolgáÍmestcr

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szeÍződés mellékl€tét képező mííszaki táÍtalmat

változatlanul tartalommal vatósítja meg alacsonyabb válla1kozási díjéÍt beszálítói

áÍcsökkenés miatt.

A szetződés egyéb pontiai változadan foÍmában éÍvényesek'

IY. Kiegészítések:

1' Á Pálvázó (owábbiakban Megrendelő) adatai:

\Íegrcndeló Pusztaszabolcs \'áros onkormánr'zatának -

Széknelr.e: 2.190 Pusztaszabo]cs, \.elencel út 2'

2. ̂ vá||^|kozó ^d^t^i|

\rá1hlkozó KG InÍest 2008 Kft' Székl]e]r: 9028 GyőÍ, Konini u. 19'

3' szefződés hatáIya:

\ páL ázatlkonsrmkció száma: KEoIr 2012..{'10'0/'\

\legleÍezése: F1e]u lrő. és rdlamosencgia igén]' kielégítése megujü]ó
cnelgaforÍásokla]

lrol .L, .ne:
Pusztaszabolcs Vátos ÖnkománYzátának tu1a'donában á]1ó ',N{anóvát ovoda'' (9a90
Pusztaszabolcs' Velencei út ó5') épület lras2ná12t1 meleg v' Szo1gá1tarásának blztosítása
napkollektoros megoldássa1

4' SzeÍződés tárgya:

Megva l ó su l á s i h eh s z f u , l r eb r j z i s z áme : ' | 48

'U ' '  | . ' / ab . l "  V l r o '  on^o r l . n1u l  a r l aK . u l a  do r '  b . n  a l o ' .M ' . o  Ü  o  Ua .  o  . 0

Pusztaszabolcs, ve]eflcei út ó5') éPL et hasznáL2ti melcg víz szolgáltatásának biztosítász
napkollektotos tetdszer telepitéséveJ z közbeszetzési dokrrmentáció]<ban fog1ilt műSzaki lciÍís'
i[ctwc a váüalkozó kivite1ezésic vonatkozó n}.itad<ozátx szeÍint'

5. Munkavégzés íitem€zése/Telie6ítési határidők:

Munkavégés megkezdésének idópontia: 2013' 06. 21.
Munkavégzés befejezésénei< hatátideje: 2013 09' 13'

k,1



6, !áll^|kozási áij/ Fizetési feltételek:

Netió vá alkozási dij:
16 s00 000 FÍ, ̂ z^z T 12c1r har'n]]Lióö tszázezet foint

21a/, áta:
| 455 000 Ft' azaz Négyrnil|ió né8.'százótvenótezeÍ loÍint'

Bt.:tró rá|laLkozási dij:
20 955 000 Ft. ez.z Húszmi[1ó k]lencszázötveíö|ezer for]ff'

Vá]]a]l<ozó ak]<ot jogosult tész.szár a kál!tásáta' ha az elr-ógzctt raunkáka| ]\'|egÍe!delő
teljesítés1g2zolási eliáúsban át\ette' NlegÍendeló igén]c szerrot az á!\ érelllez' vagy a szám1áLhoz
csato]rr] kellminden olran intot' igzolást' r adrozatot' lmelf a7 elszámoláS lltdességét e"
esedékességét aLátámasztja'

\.á]lalkozó *|oi jogosult a úllalkozói dijtól légszánnár kibocsátrrú' ami|oI22 átadás át\'étel
teljes egészében sikeresen megtöÍrénr'

8. SzeÍződés módosítása, megszűnése:

Jelen hatálr.os szerzódés módosírása i-agy rnegszűnése csak a tárnogatást ri1újtó 1ótáhagt.ásat
kóvet6en lehetséges'

9. yáIl^1kozási áii/ Fizetési feltételek:

Á \'á 2l\ozáSi díj taÍtalnaz mindcn' x váIa1kozó tevékenységével ósszeÁiggó' azz21járó kö]tsége!

iáÍulékot és díj2t (ideéltlc az eset1egesen a szeÍződés teljesítése sotán ]étlehozott teIvek
tckl''ltctében fizetendó felhasználási díjat is). A válLalkozó a váIlalkozási díjon k1vü] a szeÍzódés
te]jcsitésc során a N{egrende]ó fc]é scfitnjtyen más iogcímen nem jogosu]t ló]tségct clszámolnl
Á váI2 rozási díj téte]ezését és műszaki tattalmát l} sze'ódés elvá]aszthataden tnc ék]ctét LePe.ó
áÍtjírlat tartalfizzza' md]lrc vonatkozónfl 2 vá1lalkozói d1; Fx' rögzíten dij' az valamenni.i, a
Lendszer kiéPítéséhez és beüzeme1ésélrez szükséges mu.l<a és an)'zgkó]tséget hltalÍazzll,

N{egcndcló vá]lalja, hogy a munLavégzés és a \. lalkozó jótál]ási '/ gatrnciáIis / szavatossagr
kötelezettségvá alás. t €]jesítése esetén a SzeÍződésben e1őítt időponrokban és módon mcgízet1a
vállaikozónal a vál1alkozási díjat'

4

Teli'hatáÍidő: Feladat
2013.46.21. |tókózponb myagok (csövd<, idomok) helyvínte

száuítása'
2' ütcm: 2013. A1. 19. NaDko1lekrorok és tartozék21 helvszínÍe Szálításá.

3' ütem: 2013' 08. 1ó' v l . / ' {  - 1 , . o n ,  e r  z . - n r ' . g b g e  i a . t ' "  ' .

2413. 49.06. Prnbaüz<m meqke7dése'
2013 .09 .  13 . I,Lus,a]o i('ld.r\' s1keÍes auüt e]vegze.e'

7' Kifizeté
A fészteliesítés m€gnevezése: A Íészszámla/véeszámla összege:
l' Íészszámla: Hőközponti anÍagok (.sövek'
idomok) beIÍszitre szállítás2

4125 ooo Ft+ nyn áfa'7113 750 Ft = 5 238
750 Fr

II' részszáDla: Napkolektorok és taÍtozékai
helÍszÍfue sz]íllitása

1 425 000 Ft + z7% áÍ^' 2 004 750 Ft = 9 429
75oFt

I l I .  Íé'zszán|3:  \ |úszak i  l Jí r loE '  teó  . . c r in t i

féeleses kialakilása.
3 300 000 Ft + 27% áfa, 891000 Ft = 4191000
Ft

Iv. iészszáú]a: PróbaűzeE megk€zdése 823 000 Ft + z1nk á{^, 2227 50 Ft = 7 04,7 75o
Ft

végs2ám12: Műszaki átadás' 6ikeres audil g25 000 Fr + z1ok áfa, 22'7 50 Ft = 7 04,7 75o
Ft
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|0.  Jó lá t|ás i /Gafánc iá| is ls la\  atossági  k ö te lezerrségek:

vá[a]kozó az áÍaiántatbán tételesen fclsoÍolt ÍendszeÍ üzemképességeéÍt vá a1fe]elósséget és

gaÍanciái' Á beépírett termékekétt aVálla1kozó az adott g/áÍtó meghatátozott fe]tételei szeflnt

i.llu iatne"r' vaum"ó a fenntattási időszxk végéis köte1es telies g2Íanciát (ótílá:t) vá]lr]ni az

általa elvégzett munká&t és a blzoní@tran a hibájából keletkezett mcghibásodást, i1i úűködés1

rendellenességet kötelcs a Megtendelő ításbeü éttesitésétól számitott 3 munkanapon be]ű],

munkanapokon megkezdeni a liibe elhátítását'

Á feleL megáIlapoclása szer-int 2 válal].ozó köteles a Szetzódés étte]nében a napkollektotos

ren.lszer tesekct és a I-étesitményt szcződésszcrűen, te]jes kóÍűen' műszalíag és mirióségt]eg

kifog;istalan khrtelben, a vonxtkozó fiagyd elóításoklak, műszala szabványoknak, valanrtnt a

technika mai á1tásának megfelelócn I' osztálÉ nxnóségben, határidőben egy szakvállaht

gondoságár'al e1készíteol, az ehhez szükséges hatóság engedclyeket bczerezni 1ll' vaiamennyt

lgyéb szeiződéses katelezetrségét szezódésszerúct teljesítcrrr' A Vállaikozó az e]őbbi' a

Létesitmény szezódésszerű megÍatósitásáÍa válalt kötelezettsége me ett kiíejezett köte]ezettséget

vá[al arÍa, hog\, jótál]ási/ szar'atossági kötelezenségetek matadéktalenu] eleget tesz'

11. Szerződés módosítása' megszíínése:
\r ,IroZó 30 naPol megha]adó késedelne esetén NlegÍencleló iogosu1t jeletr szeződéstól

es.old,]úen elálJni'

Haa\'á]]al]rozófuetóképességében'Pélzűgihe]rzetébenol'vanlm].egesÍáltozáskövallez*.be'
ame]t a szezó<1és tetjesítésér revél1ezte( a }regrende1ő jogosult a szetződéstó]clál]rLi. Á fe]ck

i]sen lénicg€s fÚer6képexégben be|óvertező sározásn,l tckl!tik kii]önösen' ha a \rállalLozóval

szeobefl a veuódés ;ljesíúsének idótartama alatt jogeróre emelkcclen |uetéSi megha$ás útján

kóÍerelés én énfesírése lan fo1mmatban' ]llen e cs6d , felsz]íaolásl.' Yag\ végrehajtási eljátást

eJrendcló jogerós határozat hatáIra alalt áll' imenn}1ben \ráIhlkozó fizetóképességében lényeges

r.ákozás következlk be, köte1es a MegÍendelót a köniJnény bekövetkezésétól számitott 8 n2pon

be1ül íÍásban eltesíteni' Á Megrendelő jogosu1t a szerződéstól továbbá clálni hilonösen' ha a

vá]1alLozó szerződéses kötelezettségéflek nem tesz eleget.

12.Jelen szerződés elr'álaszrhatattan részét kéPezik az alábbi meléHetek:

'l' számú me]léklet -\láiÍt \.á a]kozói $datlrozat

5' számú melléklet Tmúsín ánro! mrlósitaek

]elen sz€Íződésmódosítás a szerződés elválaszúatattan részét képezj.

]c]en szezódésmórtosiúst a Szerzódó Felel képr'iselói, elolvasás és közös éÍtelTezés után. filnt

zkantukka] mildenben megegr ezót' a (nég]) mágy,t nyehí ctedeti PéIdáfl}öan jóváhag}ó]ag aláfuták'

melÉől2 Géo Példány NÍegrendelót' ill' 2 ftettó) padány szá ítót ileti'

Pusztas

I(ocsis Gábor űg1wezetó
KG Invest 2008 Kít'

VálLalkozó
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VÁLLALKozÁsI szERzóDÉs
2. sz. szERzóDÉsMóDosíTÁs

ame|y létrejött egyrészrő|

a szezódéskötés és te|jesítése
során e]járó szérvezet:
IéveIezési címe:
szám|ázásicím:
adószáma:
statisáikai je|zószám:

másÉszól :
leve|ezési cÍmej
számlavezetó pénzintézete:

Pusztaszabolcs Város onkormányzata
2490 Pusztaszabolcs, Velencei Út 2.
2490 Pusztaszabo|cs, Ve|encei út 2'
15727196-1-O7
1572719Ü841'|-321-o7

KG |nvest 2008 KÍt.
9028 Gyór, KoníniÚt 19'
Budapest Bank

képviselőj csányiKá|mán, po|gármester
mint |Vegrende|ó (továbbiakban; Megrende|ó)

szám|aszáma: 1o1o478$o42823oo.o1oo3oo5
szám|ázásicím: 9028 Győr' Konini Út 19.
adószáma: ,,44oa717-2-oa
statisáikai jelzőszám: 14408717 2821 113 oa
cégbíróság és cégjegyzék száma: o8-o9-o19485
képvise|ő: Kocsis Gábor, ügyvezető
mint Vá||a|kozó (a továbbíakban: Válta|kozó)

a továbbjakban egyÜtt szerzódó Fe|ek k.'zött, a|u|írott he|yen és napon, az a|ábbi
fe|tételek szerint:

|' ' .. Elózmények: A Megrende|ő' mint ajánlatkérő 2o'l2.o5.o8' napján ',tnkormányzattuIajdonában á|ló épü|et haszná|ati me|eg 'íz szolgáItatásának biztosíása napko||ektórosmego|dással" álta|ános egyszerú közbeszerzési eÜárást (a továbbiakban: közbeszerzési
e|iárás) ÍndÍtott'

szerződő Íelek 2012'06.26.án Vá||a|kozói szezódést kötöttek (A továbbiakban "szeződés")az 1. pontban |eíÉ beruházásra az érvényes k.rzbeszerzési e|járás a|apján, m"Iy 
"'ezooas|?Í1|,!.^:," hogy-€ szezódes--táIgyát képezó béruházást KEoP pjliázati t'ámogatassatX|Ván]ak megva|ósítani' me|y Vá||a|kozói szeződést Fe|ek 2013. 02' 14..n módosÍtottak.

Az 1. sz. szézódésmódosítás érte|mében ,,A szerződés akkor lép hatá|yba, mikorl'I€grendelö a. pá]yázatralprojektre vonatkozó támogató okkatot/Támoiatási szeződést
[=j::.."'9T: és Vá a|kozót enó| tájekoztatta' A sze|zódés hatályát Ves'ti, amennyiben aNemzet| Kornyezetvéde|mi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pá|yázatot íÉsban eluiasítja,''

A Támogató okirat 2013' 12. o6-án |épett hatá|yba' ame|yrő| Megrende|ó
tájékoztatta Vá|la|kozót 2o13. 12. 06-án.

Mive| az í. sz. szerzódésmódosítás 5. pontjában szerep|ő Munkavégzés
ütemezése/re|jesítési hatáíidók-et a szerzódés kééóbbi hatá|yb;|épése miatt nem|ehet teÜesíteni, ezért az ütemezésben szerepló dátumokat Fe|;k mádosÍtiák.

t-/1/"
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I. Módosítások

Szüződó felek közós akarattal a szeDődós alíbbi Pontjalt ]rródosítják:

- szeÍződés \rIII.33. pontia' EtlenéÍték, fizetési feltéletek

Á l(i,nh kieg.11lííík i&,io/t rár,Je,erílélt e! x,éqlúesí,lrt k.j,etőe qabá,Í<eflh,1 kiáIftott lli, kk
ké{re?ít?k/ől, !.4i, ítatt 15 fiaPon beliil ba ki át"/ali$d/ tijrtéflik a Vá|klka(j t]nimdit Batk banAnáI
w(eklt 1091300Í 00000080.915J0009 s(ónú banksr"ánl,ljára. Válklko1i tadatávl ue:}i, hag
Megre elő elíhgtt wn ad'

helyett a köve(kező lép hatályba:

Á szánr]a kieg}en]ítése igazolt Íészt€l'eútést és Yégteljesítést köi.etően szabályszerűen kiállított
szánnák kézhezl-ételétól, száfdtott 15 napon bellil baíl.i átutalással töfténik a vált,lLozó
BudapestBanl banknálvezeteft 10104789 04282300-01003005 számú bankszótn1ájára'\á11d'ozó
tudomásr veszi' hogy Megrendeló elóieget nem ad'

1. sz. szERzóDÉsMóDosÍTÁs, rv. Kiegészítések 5. Pontja:

Munkavégzés üteft ezéselT€li€sítési haláÍidől.

Munkavégzés megkezdéséíek idópontja: 2o'!3- 06' 21'
I'Íunka\'égzés befqezésének hátárideie: 2013' 09. 13'

Teli'haüiridő: Feladat
2073. 06.21. Hóközponí eyagok (csöveL idomoL) helys,fue

száüítása.
2013. O1.19. Napko ekrotok és tttozéká helYszínr€ szá[ítása.
2013.08.16. Músz2]<i tzrtalom' tetv szerhti vegl€J:es kial,]ríúsa'
2013.09.06. PÍobaüem ficgkezdére'
2013.09.13. Műszaki átadás' sikeres aodit elvegzése'

heIyett a következő lép hatáIyba:

Mmkavégzésmegkezdésárekidóponía: 2013.12'20'
Mru <avégzés befejczésének hatírideje: 2014. 04. 29 .

tv'

Utemezés: Te]i.hatándó: Feladat
1' út€m| 2013.12.20. Hókozponti  anragok tc.olek idomok,7 he\.züLre

szá[ítása.
2. litem: 2014.01.31. Napkoll€ktotok és taÍtozékai helpzínre száütása'
3' űteÍr: 2011.04.15. i4riszaki rartalom. rrru szerino veqleqc. kirla]lrjs".
4' űtem: 2014.04.22. Próbalüem megkezdese'
5. ütem: 2014.04.29. Níűsz.ki átadás. sikeIes audit elwégzesc'

Előteljesítés megengeden'
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Jeien szerzódesmódosítíst a szer26dó FdeL képvis€lój' elotv2s.ás és közös éttetmezés utáo, mint
a}ffatüli}zl miÍdobn megegye?ór a (negy) mag]',Í Íy€lvú eredeti péld.ánybaa jóyáe'^gÍó|Ag áárrtje.
melyból 2 (kettó) Padáíy Megtmd€16t' i . 2 Get6) péníny szálütót i eti.

Pusztaszabolcs,20l3.

Pusztaszabolcs

U'JNqu M-,!.p.
C"".,t^!

r<c INYEST Jn0i tr-rr_ 
oo2s Oyoi rbtr.4t,+ti9:-

t""HÍj:;#ffiKlÍ:5
Blsz. I o IqáÚ9rJ4'8l]0U'0I Úu]005

Kocsis GáboÍ iigyvezetó
KG Invest 2008 Kft.

Yáűákozó
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