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ELizMÉhn.EK

P""nr,rrl..tuto

1. Á NIegrendeló, |iÍ\t ^ján]arkérő 2012/05/08 napján ',Önkotmányzat tr:lajdonában á11ó ópiil€t haszflálaE

..q J 
"".iga.^..,anak 

bltosítása ,1"pI.oll"k... áágolá,i..a' áItalános egyszeó közbeszetzési eliárást (a

továbbiákbaÍ| közbeszetzési eljárás) indított'

2' Megteodeló a betuházással szemben

eLjátásban VáIJalkozó tendel1rezéséte bocsátott

Íészletesen meghatfuozta' vállalkozó ezeket a

aiánlaúban (a tor.ábbiakbaÍ| ajáfllat) etfogadtn'

tálasztott álapvetó múszaki követelményeket a kózbeszeÍzésl

aianlarléresr jokumcnracióban (a rovábbiaLban: dokumentació)

követelménleker' LólbesZer7eti e|j irá'ban benyrrirorr leg]eges

ben\útott aiáÍ atokat megvizsgálta' és r döntésról szóló

M"gl.ila"La Éö"u".".'zéSi eljátásbaí hozott döntése szer.int a

II.

3. Megtendeló a közbeszerzési eljátásában

összegezést 2012' június hó 04' napján megkiitdte'

nyeÍtes ajáÍlattevő a vá1fa]kozó lett'

A szeÍződés táÍgya

4' Á Prearrrbulumban leírtak alap]án a Megrendeló megrendeli. a vállalkozó pedig elváIlal1a a

,,inkormányzat tLrlajdonában áló épúet haszn'ilati rneleg úz szolgáItaú s.inak bztosításe napkollektotos

L"".iaj"-*r r.'-"il"esét a műszak dokumentációban rieghatátozott mísza1í tatteloÍnmel és íéSzletezettségge|'
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,. Á műsze].i taftalmat a szetzódés reszér képezó műszaki leítások, a Vállalkozó ajánlatz, aYá1lalkozó áItaI

áÍazott költségvetéS együttesen hatátozzát meg oly módon, hogy eltélés esetéfl a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmű elóításokat ke1l iánvadónak tekinteni.

6. Á Vál1alkozó szezódéses kötelezeftséget vá ál a NIegrendeló felé, hogy )elen szetzőáés ti.lgyát kéPező

kivitelezési munkákat kivitelezze és befejezze, valamint az abbal tql'ő hibákat ldjavítsa a Szepődés
tende1kezéseinek megfelel6en'

III.
Táiékoztatási kötelezettség

7. Vál]a1kozó haladéktalanul értesíti a NÍegretdelót minden olyan ködilnrénytól, amely jelen szezódéS
teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési hatfuidóket étdemben étinti vagy befolyásolja' Az &tcsítésben
rögíteni kel1 az okokat, és javxslatokat kell tenni a megoldásm'

8. Á Vállalkozó és a Megtendeló a szeÍzódés teljesítése érdekében a fentieken ní, általában is
egÉttműkódnek' Ennek megfelelóen kelló idóben egymás tendelkezésére bocsátják a szükséges adáiokat és
eszkőzöket' valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megtcrelntésé!ól. A teljesítést éfintő
minden lényeges kótiilrnénpól haladéktalanul tájékoztatják egy1nást'

rv.
Megrendelő jogai, kötelezettségei

9. Á munkát a Megrendeló ált21 a kijelölt helyen kell elvégezni. Megtendeió kciteles a munkahclyer alkalrnas
állapotban a Vál1alkozó tcndelkezéséÍe bocsátxíi.

10. Megtendeló jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenórizni, de az ellenózés a Vá]Ialkozó szetződésszerí
teljesítését nem háüáltethatja. Vál]alkozó nem mentesiil a felelósség alól, ha Megtende16 ^z e]]eíőtzést
elmulasztotta l.agy nem megíelelóeÍl végezte eL

7l. VálJalkozó z lefolytltott közbeszezési eljáÍás 2]áPján fÍlegkótött szelzódés, illetve a MegÍeíde16 utasíúsai
szednt köteles eljámi' Megrendeló uresítása Íem tefjedhet ki a munka megszerwezéseÍe, nem teheti a teljesítést

12. Á Megrendeló csak a mindenJ<ot étvényes magyar szabványoknak és múSzaki iÍányelveknek, techno1óghi
lcírásoknak megfcleló, I' osztátÉ hinóségű teljesítést fogád el' Amenayiben a vál]alt munka minósége a
vonatkozó elóíásoknak nem, vagy nem teljes méttékben felel meg, úgy Megendeló kizáróIagos jog:l dóntefu
artó1, hogy tagaszkodik z szetzőéés szednti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minóségben
e Íogáoja

v.
vállalkozó iogai, kötelezettségei

13. Szerzódó Felek Íögzítik, hogl a Yilla1kozó kóteles a Megtendel6vel kötótt szerzódésben foglali
ÍnuÍkátat a mcgjelölt hatiLidőig a közbeszenési ajánlati dokumentációnak, az ajánJatoL kidolgozásáÍa adoit idó
alatt |eltett keÍdésekÍe megadott válaszokna\ va]amint mindenkor éffényes magyaÍ szabványoknak és míszaLi

ányelveknek, technológiai elóításoknak megfele16 I. osztá1'u mirróségben elvégezni.

74. Vállalkozó a lefolytatott közbeszetzési eljátás alapján megkötött szerzódés, illetve a Megendeló utasítás^i
szeÍint kőteles eljámi. Ha Megendeló célszerúden r'agy szakszetúden utasíúst ad' erÍe 2 vállalkozó köteles ói
Egyelmeztemi' Ha a Megtendeló a figye]Íneztetés elieÍéte utasítását {errÍt^ti^' ^ Vállalkozó a szetzódéstól
eJállhat. Ha nem áü e\ a Megtendel6 utasítása szeint a Megende16 kockázaúra köteles a munkát elvégezni'

15. Á munkavégzés soÍáí beépítendő znyagokat, és ̂ z ̂ lka]Ín^zi1 kjvánt tecbnológiár Vá áLkozo körcles a
Mcgrendeló múszaki ellenórével jóváhagyatrri, és eh}rez az utasítástervezeteket 2 muíka megkezdése el6tt tészéte
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á.tadni. Megtendeló múszaki ellenőtének jósáhzgyását itásbal aójz h€g, ^zorrban ez Váüalkozó teljes kötű
felelósségét nem csökkenti.

L6. VáIlaikozó köteles gondoskodrri az átala végzett munkával összeRiggésben sziikséges a kivitelezés sorárt
a munkavéde]ni' biztonságtechnilrai' tűzrendészeti, balesetvédelmi' érintésvédelmí és kötnyezetvédeLmi előfuások
betaltásfuól'

17' Vállalkozó felelós a teljesítéshez szükséges elegendó számú és szaktudású szemáyzet biztosításáért'
Vál]alkozó fetelős az alkalmazottainak hagataÍtásáeÍt a teljesítés helyén'

18. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe verrni' Jelen szerzódésben klzáróIag a vá]rl^]kozó áItal ̂ 2
aján1atban megjelölt alvállalkozó mű]rödhet közre' Ha a szetzőáéskótést követően - a szezódéskötéskot előre
nem látható ok következtében beállott léIryeges kódiJrrréÍry miatt 2 szeÍződés vagy annaL egy lésze Íem lenne
teljcsíthetó a hegje1őlt alYállalkozóval, Megtendeló más megjelölt szeí.ezet (személ' közteműködéséhez is
hozzá)áÍl;Jh^t,h^ ̂z fuegfe|el a kózbeszerzési e|1átásbzt zz alváIÁkozóka meghatátozott kóvetelményeknek'

19. Yá|]aIkozó a" jogosan igen1'be vett alvállalkozóéÍ úgy fele| mintha a munkát tnaga végezte volra-
Álvállalkozó jogosdaün igénybevétele esetén Pedig felelós minden olyan k,1tétt is, amely anélkiil nem
követ]<ezett volna be.

vI.
Teliesítési hatáÍidők és a teljesítés helye

20. vállálkozó kótelezettséget vállal affa, hogy a szerzódés 4. pontjában meghat&ozott építési munlrákat a
szetzódés haúlybalépését követó 360 napon beliil befejezi. Á teljesítés haúddejébe beletartoz1k a2 át^dás-átvéteIi
eljátás ideje is. Ámennyiben a projekt megkezdéséte késóbbi idópontban keÍiil so! a teljesítési hatátidó is
aranyosar' ké.óbbre roJódik'

Á teljesítés helye: ,,Zsiáfóvoda,' (2490 Pusztaszabolcs' Deák F. 21l1.)

\11.
,{tadás-átvétel

21. VáIlalkozó a Megtendelóvel tötténó elózeteseÍ egyeztetett idópontban kötiles tészteljesítéskot, valamint
végteljesítéskoÍ átadás-átvéte]i eljáÍást kezdeményezni' Megrendelő kőteles az átzdásta felajánlott szezódésszeÍú
fészteljesítést átveÍrni' Részszámla és a végszámJa csak sikeres átadás-átvételi etjáús alapján nyujtható be'

22. Á részteljesítés j[. a végteljesítés átadás átvételi eljfuása sotán _ szti]<ség esetén _ ^ szetződő felek
közösen hibaüstát vesznek fel. Á hibáktól fiiggően a he\színen eldönthetó a hódosított átadás átvételi határidó,
amire a Vállalkozó köteles a hibákat kijavítani.

. Megrendeló fleÍn utasíúaga el á Íészteljesítés ill. a végteljesítés átvételét a I;tesítnény Íendeltetésszefű
használztát nem befoly'ásoló, kisebb hilrák mitt, azonban a Megtendeló az átadás-átvéte]t hegtagadhaja, ha z
vizsgálat sotán feltátt hibá\ hiányosságok lrijavítísához sziiJ<séges munkálatok akadáyozzák a rendeltetésszerű
hásználatot. Ez esetben Megendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontta köteles új átadás-átvételi időpoÍttot
megjelőJrLi.

24. Á felek az átl'dás-átyétek6l kötelesek Íészteljesítési jegyzőkónyvet felverrni' amely megfeleló módon
igazotja VáJalkozó szetzőáésszerű Géöz)teljesítését' Á (tész)teljesítési jegyzőkönymek a következóket kell

(a) az áadáshelyét"idópoÍtját, a jeten lévó szeÍráyek nevét és fe]2datát @eosztását),
o) az átadott létesíínények részletes megnevezésé! az átvett munka nennyiségéq
(c) a tetjesítés min6sítését (elfogdás vagy hibajavításra visszaadás).
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25, Megrendeló átal kitűzött idópofltÍa Vá1]alkozó köteles saját költségere és tethéte a hibák, hiányosságok

Envításfuó]" illetóleg begszüntetésetól gondoskodrri. Válldkozóna} Lésedelem nélkü értesítenie kell
Megrendelőt, ha a hibá| hiányosságok a kitúzótt hatáÍidó letelte elótt kijzvításta, illetóleg megszü1tetéste
keniltek.

26. Ámennyiben Yálla]kozó a hibák, hiányosságok kijavításá! i[etóteg megsziintetését a Megtendeló átal
kitűzött hatfuidóÍe, az ftásbeli felszóIítás ellenéte sem végzi eI, így Megtendeló jogosult azokat a Yó|ldkozó
l ö lrsegére e]vegeztet ru.

27' Áz átadás áwétel akkot tekinthetó lezátmak, ha a Megrendeló, j]letve ̂ z á\tala kijelőlt szeffezet vagy

személy a fel'nétési/építési naplóban, vagil kiiLlön nyilatkozatban a Íész, szakaszmunkák, illewe a szerzódés
teljesítését fenntatások nélkiil elfogadja,

28, Az eseti munkák elkósziiltét és a munka mennyiségét Megendeló a Vállalkozó áItal kibocsátott számla
mellékletét képezó fel.rrétési/építési naplóban igzolja.

VIII.
Ellenértél' fi zerési feltételek

29. Szetzódó felek megállapodnak abban, hogy Vá]lalkozor a jelen szerzódés 4' pontja,szednti feladatok

teljes és hibár]an e11átásáétl7 0i9 o00 Ft + Áfa, azaz TzenhéuníJró tizenhlencezet forint .l Áfa vállalkozási díj

(a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg.

30. vállalkozó adott Íészteljesítést (4 db' tészszámla) követóen, a ÍrregÍendeló a tészteljesítéstól szóló
megtendelői igazolás kiadását kővetóen jogosult számla benyrjtásáta. VálJa1kozó a végteljesítéshez kapcsolódó
végszámlát a végteljesít és át^dás át'Íételét ig^zoló végteljesítési jegyzókónJv aláfuását követóen npjthatja be.

Á számlát miotlenkor egy példányban, Pusztaszabolcs Város OnkotmáÍ\yz^t^ neyéÍe' szé}üelyét feltiintetve kell
kiá1lítani és Megendeló széLüe\ete megkiildeni'

31. Vál]alkozó a kibocsátott szánián köteles feltüntetrri a szeuódés tÍgyát, a szetzőáés Enanszítozási' alzpját
képe',ő pányáz^i azonosítóÍa hivátkozást, Á számla mellékletc a teljesítés igazolás' Ettól eltelóen kiállított
számlák esetében Megretdeló jogosrrlt azokat azonosíthaad-aítént visszakiildeni. Áz ebból etedó Ezetési
késedelem mirtt a VáIlalkozó késedel.ni kamatot íem éÍvényesíthet a Megendelóvel szembel'

32. Válla]kozó nem fizeüet, ilLetve számolhat el a szerzódés teljesítésével összefiiggésben olyaÍ kóltségeket,
melyek a I(bt. 56' $ (1) bekczdés k) poÍtja szeÍinti feltételeknek nem megfeleló ríÍsaság te1rintetében mefij]ne].
|el, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csök}entésére atka]trasak. vállalkozó kóteles a szetzőlés
teljesítésének teljes idótattama allft t! aidonosi szeÍkezetét MegÍendeló számára megismethetóvé teÍÍi és

N{egrendelót haladéktalanul értesíteni a I(bt. 125. $ (5) bekezdése szetinti iigyleteiról'

33. Á szátnJa kiegyenlítése igazolt tészteljesítést és végteljesítést követóen szabályszetűen kiállított szánrlák
kézhez\ételétőI, száÍrLilott 1 5 napon beliil bank átutalással töÍténik a VáItalkozó Unicredit BanL ban*nál vezetett
10918001-00000080-9'1530009 számú b^^kszíLLÍlái,x^. Vál]alkozó tudomásul veszi, hogy Megrende1ó elólcget

34. MegÍendeló fizetési késede]me esetén Vállalkozó a Kbt. tendelkezéseinek megfelelően jogosult azonnaü
beszedési megbízást benyujtani, il1et61eg a Ptk. szerinti késedelmi kam2tot köYetelÍli'

35' Á szerzódés szetinti Ezetési határidók etedményteleü elteltét követóen Vállalkozó jogosult a jelen

SzeÍződés ÍneüéH€tét képezó, Megrendelő á1tal pénzíorgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzá1it\l]ás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást ben1rljtani
Megtendeló pénzíorgalmi szl,tiáját tezető batkszfurrlríja terhéte' Á beszedési megbízás teljesítésete vonatkozó
hozzí1ánüás, felhata]mazó nyilatkozat a jelen szetződés 4' számú Mellék1etét képezi. A beszedésí megbízáshoz
Yállz]kozó a' 18/2009. $IIII. 6') MNB tendelet 34.$ (2) bekezdés d) pontja alapján köteles csatolni a MegÍendeló
ÍészéIe kikrildött téfiivevényes felszólító levámásolatát'
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Ix.
szeÍződést biztosító mellékkötelezettségek

37. Vá1lalkozó a múszaki átadás-átvételt köYeió 60 hónap teljes kőrű jótállási kötelezettséget vállai az atah

mcgvalósított létesítrnényekte és tattozékd1^. Á jótállás idejc alatt az esedeges meghibásod-1sok javítása'

elháítása díjtaian. Á jótíllás nem terjed Li elemi csapás, Íongálás vagy más szakszeniden működtetés,
beavatkozás által okozott kátok kijavításáta. A szavatossági igények étvényesítéséte és a Yá]]a.]koző ezzel

kapcsolatos kötelezettségete a Polgáti Tötvénykönyv általános rendelkezései Lányadók'

38. Á Szerzódés 20. pontjában meghaúJozott wégteljesirési haniÍidó Vál]álkozó hibájából töÍténó
e]mulaszlása esetén a lvíegrendelót késedelrni kótbér illeti meg. Á késedelrni kötber napi mértékg nettó 50.000.
HI'F,' zzaz ótvenezet forint. Á késede]tni kótbér a késedelembeesés napjátót esedékes. A Lésede]ni kótbét
maximfis összege a nettó vállelkozási át) 20 % a (azaz hÍlsz százzÉka), összegszetrien 3 403 800 Ft, azaz

Hátommillió négyszázhátomezet ly o\cszáz foÁrt

39' Meghiúsulási kőtbér: a vál]alkozót ^ szetződés szanáa Íekóható okból tóténó meghiúsulása esetén
kötbét (meghiusrrlási kötbéÍ) 62etés terheli' melynek mértéke| a nettó vállalkozási d1} 10 %-^. Á meghiúsrrlási
kötber összege a teljesítés aÍáíyában csökkcn. Á meghiúsulísi kötbér vetítési alapja az ellenszoJgátatás
szeÍzódéskötést követő a Kbt' 1 30. $-ban Íögzített módon töÍtéÍ6 _ módosítása esetén sem változü.

40. Á Megrendelő csak abbáÍl az esetben tafthat igényt a késedeJni kótbétte, amerrnyiben a késedelem
kizi,:óIag * YáIakozó hibájából eted' Ábban az esetben, ha a Megtendeló a Vállalkozó áIt^l ésszeÍíen kétt' ̂

szecódésszerű teLjesítéshez sziikséges iníotnáció! adátot, íyillt}ozato! hozzájáÍulás! dóntést a Szerz6dó felek
által fuásban tógzített hatfuidőÍ beliil nem bocsátja a Vállalkozó Íendelkezéséte, a végteljesítési haúridó
módosulhzt.

41. Ir{egtendeló lrötbérigényének étvényesítése nem jelenti a Megtendeló egyéb igényeinek e}.esztését.
Yá]la1kozó az áItz\a okozott és általa elismeÍt Yagl jogerósen megítélt károkétt vállal felelósséget.

42. Á Megendelő a szetződéstő\ alapos indol*al' a Vál]alkozóval töÍtént egyeztetés után elá}lhat, köteles
zzonbzn a!Íl]zkoző iltzl igazolhatóan elkészítet! illetve hegkezdett munkák teljes ellenéÍtékét megtóríteíi.

x.
Együttműködés

43, Á szeÍződést étintő kétdések, a munkavégzés összehango]ása, a kivitelezés sotán szükségessé váló
intézkcdések rnestétele tekintetébeÍ]

36. Megtendeló kijelenti, hogy a kEzetés sotán az ̂ dózás Íend)étóI szóló 2003. él-i XCII. tótvény 36/Á $ (6)

bekezdését alkalmazza'

Vál]alkozó részét61 a s zeÍződ'ést éintő kétáésekben kzpcsolatmrtó személy: Kocsis Gábot, iig)vezetó

Vállalkozó részétól a kivitelezéséÍt felelős vezetó: Kocsis Gábot, üg1wezetó

Megrendcló tészétól a szetzódést édntó kétdésekben kapcsolattaftó szeÍrrély: Czompó Istvzí, polgrirme"ter

Megtendeló tészétól a kivitelezést étiÍtó kétdésekbetr kaPcsolattaÍtó személy: Czompó István, polgáÍnester

44' Szetzódó felek jelen szerződésben Íe|hatz1nazzák az elózó pootban megnevezett képviselójket, hogy a
Rendszer megvalósításával kapcsolatos döntésekné| a tetjesítési jegyzókönywek aláításánáI a íeleket teljes
jogköttel képviseljék' JoBosultak, illetve kótelesek megtemi mindazon múszaki intézkedéseke! nyi]"rkozatot,
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amely a szez6dés teljesítéséhez sziüségessé váIik és a jeletr szerzódésben, s ^ szelződés mellékleteiben
íoglxltnkkalnem euentétes' Szetzód6 felek képviselóinek a jelen szerz6désben biztosított jogköÍátek koÍlátozása
a másik íéllel szemben csak írásbeü közléstól kezdve hatályos. Á képvise16k szeméIyében töÍténó változást a
felek egymással azonna| ításban közlik.

45. Szerzódó felek kötelesek egymás kózcitti valamennyi közlés! éÍtesítést' intézkedést és döntést íásban
rögzi.eni é. egymjshoz haladéLtaJanuJ elju rami.

46' Megtendel6nek és Vál]alkozónak mindent meg kell tennie annak &dekében' hogy közveden
tárgya]ásokon, békés úton tendezzenek minden olyan flézeteltéÍést vzgy vitát, aÍnely közöttiik a szetződéssel
kapcso]atban felmeiril' Ha a Megtefldeló és a VáI]allrozó ésszcrú határidón bcliil nem tudják megoldani a
szerzódéssel ósszefiiggésben keletkezett jogvitájuka! annak eldóntése &dekében alávetik magukat a hatáskőd

;í::.i::.**,u":i"""''.." " ffii- 
Virosr Büóság vagy a Feiér Vegyer Büóság kizáro|asosrü

xI.
Bizalmas információk

47. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatá\ának tattama alatt és azt követóen bizaLnasan,
üzleti titoktént kezeliL a szerzódés teljesítése kapcsán tudomásukÍa jutott inforrrrációikat, tényeket Yagy adatokat'
azokat haflnádilr fé]nek semmilyen forrrrában nem adják tovább- Á fenti információk, tények, vajamint adatok
a mási} fél által előzetesen adott kifejezett ttásbe|l hozzájátoJása nélkiir kizátólag ^ szeÍződés teljesítésáe
használhatók |e1'.

48. Mindkét fél tájékozt^i^ éfintett munkaváIlzlóit a jelen szeÍ26désben foglalt kötelezettségeiról és
felelósséget vátlalnak saját mu*aváI]álóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért'

49. Szerzódő felek tudomással bíraak atól, hogy a Kbl 80' s (2) bekezdése szetint nem kotlátozható, illerve
nem tilth2tó meg üzleti iitokÍa hivatkozással olyan információ nyilvánosságta hozatzJa, amely a közérdekű
adatok nyilvánosságfua és a közétdekbőI flyilváflos ádaúa vonatkozó kiilön töffényben meghatáÍozott
adatszo\áltatási és L1jékoztatási kötelezettség alá esil. Szetz6dó felek magutra rrézve kötelezónek fogadják el a
költségvetési pénzeszközók felhasznfisának ellenótzéséról szóIó 2190/2002. 0/I. 21.) KoÍm. hatátozzt 3'
pontjában foglaltakag azaz tudomásui veszik a I(ormányzati Ellenőrzési Hir,.atal' illewe az Ál]ami Számvevőszók
e enóÍzési jogosultság'á\ toÍábbá ^ közpénzek fe1}nszttálásával, a köztulajdon haszIrálatának nyívánosság:íval,
ádáthatóbbá tételéve] és ellen6gésének bóvítésével összefiiggó egyes tótvények módosításátóI szóló 2003' é*t
xxIV. tötvá1yben és z kőzpélzek felhasználásának nfivánosság:ától szóIó 2231/2002' 0a ' 2') Korm'
hatátozatbat fog]altaka! amely alapján a szetzódés lényeges tartzlmáÍól szó|ó tájékolt^tást a Megende16 nem
t^gadh"i^ 1Íleg ̂z ijzleti titoka való hivatkozással'

50.

XII,
Nvilatkozatok

Mindkét fól bijelenti, hogy:
kel]ó felhatalmazással és jogköttel rcndelkezit a jelel szerződés alá:tására és teljesítésére;
z jelel szetzőé'és a1Áiását az ete kijelölt vezetó, illetőleg a cég igzgatóság vagy vezető tes|rilete'
llletve a Megrendeló képviselótestiilete szabályszerűen engedélyezte és zz meg{ekl az ette
vonatkozó jogszabíyi rendelkezéseknel;
a jelen szeEódést a fel nevében aláíró személy megfeleló, a vonatkozó jogszabályok által

' megkívánt regis zrÍáIt ̂ \Áfuási joggzl ter'de1kez:ls, igy xészétőI a szerzőáés diÁtása és tel1esítése ncm
etedményezi más, olyan szerzódés, vagy egyéb jognyíatkozat megszegéséq meiyben félként.
szereoel:

@)
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(d) nincs olyan Áiggóben levó kötelezettsóge, vagy étdel*órében lévó más köriilmény, ame\
kedvezódeniil haüat a jelen szeÍzódésben foglaltak érv-ényességéte, teljesítésere, vagy saját
teljesítési készségéte, ]lletve kópességéte.

XIII.
Egyéb tendelkezések

51. N{egtendeló a vállallrozási szetzódés teljesítóse sotán keletkezó, szetzói jog védeime alá esó alkoúsokon
teriileti kotlátozás nélkiü, kizátólagos és harmadik szemé1y szárnáfu át^ábató Íe]h^sztáIói )ogot szetez'v1zmÁt
jogot szeÍez az alkoúsok átdolgozására is

52. Á jelen szetzódésben nem szabáIyozott ké1désekben kiilónősen a Polgáti TörvénykónytóI szóIó 1959'
é\'j nI' tön.ény, a közbeszerzésekól szóIó 2011. évi CVIII' törwóny a szerzői jogtóI szóIó 1999. óvi Ixxvl'
töffény, az cgyéb kapcsolódó jogszabályok vonat}ozó tendelkezéseit, valamint a kózbeszetzési eljárásban
kés,ített eiánlatéte]i felhívás. valanint dokumentáció elóíráseit ke[ alkal-nazÍú'

53. Jelen megállapodást felek képr,rselói elolvasás és áttanuJmányozás után jóYfiagyóleg' mint akatatuk1ral
mindenben megegyczót 4 etedeti példánr.ban lták alá, me|ybőI 2 példány Megtendeiót, 2 példány válalkozót

54' le.en {ler lóde. eIvj l25züarar]an re.zer képezik az a]abbi mel]é|r]erek:

l '  sz jmu me|]é|r]er: { j jnlaneleLi |-elhvás
2. számú melléklcl Dokumentáció (műszaki leírás)
3. szátnú mcüéklet váIalkozó ajánlata

Szerzóclő felek megíllapodnak abban, hog1.a melleHetek e.rtelmezése vagy eset]eges ellentmotdásu} esctén jelen
szerzódés 54. poflqa szetintí sorrendjük itányadó'

55. Á szerzódó felek tudomásul bítnak arró| hogy az ónkotmányzat jelen váIlalLozási szeÚódésben
meghatáÍozott beÍuházást Eutópai Uniós pályázati forásból kívánja negvalósítani.
ErIe tekintettel jelen szetzódés hatályba lépésének napja a KözbeszeÍzésekJőI szóIó 2()1'! ' é\.i CVITI. tötvény
'l0.\ (4) bekczdésével összhangban 2 fiegPáIyázott összeggel azotos mértékű támogaástól szóIó támogatási
okirat megtendelő általi kézhezvételét kö\'ető naP'

P wztasz ab o1,cs, 2012. j:órtlrl,s 26.

czompó István Polgáfu ester
Pusztaszabolcs Vátos o nu'Ó tln.Ány z^t

Megtende1ó
KG Invest 2008. Kft.

váIlalkozó

t Lv"wt ,",



vÁuÁLKozÁ.sl SzERzŐDÉs
1. sz. szBRz őDÉsMóDosÍTÁs

zotJ tlt,  ̂

é

amely létÍejótr egÍésztól

a szerződéskötés és t€ljesítése

során eljáfó szeÍvezet:

számlázási cíÍn.

statisztikai ielzószám:
képviseló:

mintMegÍ€ndeló (továbbizkban: Megfendeló)

levelezési címe:

szliÍ avezetó Pénzintézete;
sz:,Ín]aszáÁ'l^:

számlázási cím:

adószáma:

st2tjszti&ái jelzószám:

cégbíróság es cégjegzék szíma:

képúseló:

Pusztaszabolcs Vátos onkormányzáta
2490 Pusztaszabolcs, v€lencei út 2'
2490 Pusztaszabo]cs, velencei út 2.

15',72',7 t96-1-07

15'727196 84L1'321-07

czompó István' polg'áÍmestet

KG Invest 2008 Kft.

9028 GyóÍ, Konini út 19.

BudapestBank

10104789-04282300 0100300s

9028 G}óÍ, Konini út 19.

1440811',7,2-08
t4408717 2821 113 08

08-09,019485
Kocsis Gábor, üg.vezetó

mint váüalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együtt| Szetződő Felek közótt, á]ulirott h€lyen és naPon, az álábbi f€ltéte]ek szeÍint:

I. Előzmények Á Megreídeló, mint ajáíratke!ó 2o12'05'03. n,PJjí ,,tÍrkoÍft;íyzat tu]ajdonában

'' o éoL]ler haszr'i]ati me]eg viz s/olgálÚüsánel biz(ositjs3 naPkolleLtoros mego|dással..áralános e9szerÚ

tr;zbeszerzésr el1'imst 1a roiabbiakban: lrözbeverzésl e]i'as) indilod'

Szetződlfelekz012'a6.26.ánr naJkozóiszetz áéstkötóttek(Átovábbiakban,,szerzódés')az1.pontban

]€írt beruh'ásra az éÍveíyes kózbeszerzési e]ifuás üPján' mel}. szeÍzódés talt,\mazza }Log! a szetződés

rjrgyjl kéPezó beruh'Zast Kj]oP Pa]}áz.d rimog'tássd l'ívjíiák megva]os't,ru'

. AszeÍződés hatátybalépése: Á szerzódés akroÍ ÉP hatíyba, mikor Megrendeló a

DdltjziÍa/Droieklr€ 'onatio,o ramogró okjraror/Támogar;.l szeÍzód(sI kézhez rerre é' vjlla]kozót

;;á;]';á;;;'.; á'áae" r,.,.lf' 'e"'t. amerrnlüen a NemzeÜ Kómvezenédelnri és Erersia

KózPont NonPÍofit Kft' a pályázatot ításban elutasítja'

III. Módosítások:

Szerzódó fe1ek közös akafattá a szeíződés alábbi pontjait módosítják;

a) kéPviselő:

czomPó István' pokátmesteÍ

helyett a lrövetkező léP élerbe:

csánÉ l(álmán' polgámnesteÍ

v



b) szerződés VIII' Euenérték, fizetési feltétel€k

,,29' -Szerződő felek megálapodnak abban' hogy Vállatkozot a jelen szeÚódés 4. pontja szerinti
Íe|adal.k telies és hjbadan el]árásáerr I-0l9 0oo rl l AÍa, azaz Tizenhétrni]lio tj-zenljlencezer
forinr I AÍa vzl]alknzácidji rr rorjbbiakban: váUaltozáy di i, i  eÜ meg'..

heJyett a következ6 lép hatályba:

Szerzödó fe|ek megíJlapodnak abbar. hog1 \ ál]al\ozór a 'elen szerzódé. 4' ponrja szerinti
feladatok-teljes és hibátlan el]átásáért 16 500 000 Ft + 21,|a AfA , az^z Tize|rh^rÍÍfl]lóötszázezet
fodnt + Afa vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg.

c) Szerződés IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

',38'- Á Szerzódés 20. Ponqában megha!áÍozott végteijesítési hatítidó Vállalkozó hibájából
történ6 e]mu]ás7,rása esetéfl a N{e$endelót késedelmi kőtbéÍ i]]eti meg. A késedel'rli kötbéÍ naPi
mértéke: nettó 50.000. HLIF, az^z öta.enezeÍ forint. A késedelmi kötbér a késedelembeesés
napjáról esedékes. .\ késedelmi kótbér maximális összege a nettó vállalkozási dlj 20 o/o a (azaz
ht1sz szazdéki), összegszeÍúen 3403 800 Ft' azaz Háromtri]]jó nég\jszázhaÍom1zeÍ Íryalcszaz

helren a kösediezó lép hatávba:

Á sz€Ízódés 20. pont1ában meghaúrozott végtelj€sítési hatáfidó Vállalkozó hibájából tőrténó
e]mulasztása esetén a Megrendelót késede.lmi kötbét illeti meg. Á késedelmi kötbéÍ naPi méftéke:
nettó 50.000. HUF, azaz öwenezef foÍint' Á késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától
esedékes. A késedelmi kötbéf maximális összege a nettó vállalkozási di1 20 % a (lzaz hnsz
százalékx)' összegszerűen 3 300 000 Ft, azaz HáÍo|Túnj]\ó háÍ()ÍÍ\százeze| |oi1Írt.

d) Szerződés X' Együttműködés

,,43' Á szerzódést étintó kérdések, a munkavégzés összehangolása' a kiútelezés során szii}ségessé
vá]ó intézkedése* megtétele tekintetébefl

Vállalkrrzó részétól a szetzódést étjntó kérdésekben kaPcsolattartó szeméIy: Kocsis
Gábor, üg}.vezetó

vá.llalkozó részétól a kivitelezésért fe]e]ós vezeró: Kocsis Gábor, üg1.vezetó
Megrendeló részétól a szetzódést érintó kérdésekben kapcsolattartó szemaY:

Czompó István, polgátmesteÍ
Megtendelő tészéról a kivitelezést érintő kérdésekben kapcsolattattó szemáy:

Czompó István, polgánnestet,,

helyett a következó lép haií]yba:

Á szezódést éfilrtő kétdése! a mrrnkavégzés összehango]ása' a kivitelezés sotán szükségessé váló
intézkedések megtétele tekintetébeÍ1

Vállalkozó tészéról a szefz6dést édntó kérdésekben kapcsolanató személy: Kocsis
Gábor' üg1wezetó

Vállalkozó tészéról a kivitelezéséÍt felelós v€zetó: Kocsis Gábot, üg}'vezetó

2

t44



. 7

Megrendeló tészéróI a szelzódést éíintó kéÍdésekben kapcsolattaftó személv
Cszn1 j Ka|-nán. polgarmester

Megrendeló részétól a kivitelezést éÍintó Lérdésekbefl kapcsolattattó személv:
Csjnl Kálrnan. po|g:lrmester

váila1kozó nyilatkozik' hogy a Szerződés mellékletét képező műszaki tartalÍnat
változedanul tartalommal valósít|a meg alácsonyabb vállalkozási dliéÍt beszálIítói
áfcstikkenés miatt.

Á szeÍződés egyéb pontjai változatlan formában éÍvénYesek.

rV. Kiegészítések:

1. Á Páy&ó (továbbiakban MegÍendelő) adatai:

}ÍegÍendeló Pusz.aszabolcs \'liÍos tnkormán}zatiÍrak_

széklelve 2.190 Pusztzszábolcs, velencei út 2'.ÍoasszámL 
1nB{)

2. ̂ yé askozó ad^tú|

\|íIalkozó _ KG lnvest 2008 Kft. - székhel}.eI 9028 GyőÍ' Ibnini u. 19.

3' Szerződés hatíya:

A pályázau konstrul'ció szána: KEoP 20.12.4.10'0/á

Megle\rzése: He]r'i hő, és \-ilamosenergia igenv kieiégítése me$íjuló
energiafoníso|Ia]

Projekt címe:

:usztás,+o]cs YÍo| Öíkormáo}zatána| ínaidonában áI1ó ,,Zsiráf Ővoda'' (2490
Pusztaszabolcs. Dolr l-' u' 2 |/l ') éPij]el La'ználati rncI€8 !12 ./olJa]tá|á.jnaL bizros,ü.a
naPko!ektoros megoldássa]

4. szeÍződés táÍgya:

Megvalósu]ási helyszin, h elynjz:i szá,rna:

Pusztaszabo1cs Vliros Önkormányzatánat tu1ajdonábalál]ó ',ZsiráÍ Ovoda'' Q490Pusztaszabolcs, Deák F' u' 21,/1) épüet használari meleg víz szolgáltatásának biztosítísa
náPkoUektoJos ÍendszeÍ telepltéseveL a közbesz€Izési dotunentáJakban fog1alt műszaki lefas,
l-Ue^ e i \-jla]tozu fuvlIe|elé're ' oniúo/o ny{alk o?)t2 ,zeÍÁ|.

5. Munkavégzés r]temezé;/Teliesítési hatáÍidők:

Munkavégzés megliezdésének idópontja: 2013' 06. 21.
Munkavégzés befejezésének hatáddeie: 2013' a9, B'

1076/1

r ltilw-



6' yáúI^lkozási d|i / Fizetési feltétel€k:

Nettó váltalkozási dij:
16 500 000 Ft' nzAz .ÍLzenh2tnilióötszázezer 

foÍint
27ok áfa:

4 455 000 Ft, a2a2 Nég}miüó nésyszázólvenőtezef íorint.
Bruttó váüa]kozásj dÍ;

20 955 000 Ft' azaz Húszmi]lió kjlencszázötveflötezer forint.

váÍallrozó akkoÍ iogosult rész számlr kiáltítására, há az e]végzett munká]rat Megtendeió
te]]esitésigazolási e]iáÍásban átvette' MegÍendeló igenve szeÍjnt az átvételhez, vagy a száÍr ákloz
csato]ii kel minden o]ran iratot, 'gazo]ást' nlilatlozatot, ame]' az elszámolás hitelessését és
eSedékessését a1átámasztia.

\lá áikozó aklof iogosult a !áIalkozói díjról !égszáÍ ár LibocsálaÍu, amikor az átadás.átvétel
telies egeszében sikeresen megtórténr'

8. szefződés módosítása, megszűnése:

Je1en hatáyos szeÍ,ódés módosítása va$ megszűíése csak a r{mogátást nÉjtó jóváhagását
k.:jvetóen lehetséges'

9. vá[alkozási díil Fizetési feltételek

A vála]lrozási díi taÍta]naz minden, a Vlilla]kozó tevékenységevel óxzefüggó, a,zal járó kömegeq
iárulékot és díjat (ideértve az esedegesen a Szerzódés te]iesítése soÍán létÍehozott tetvek
telíntetében Íizetefldó felhaszná]ási díjat is)' Á válla]kozó a vlíltatkozáSi űion kívül a Szerzódés
teliesitése sotán a MegÍendelő feté semmilyen más jogcímen nem jogosult kóltséget elszámolrri'
Á váIa <ozási díj téte]ezését és műszáki taltatmát a szerzódés elválaszthatat],n melléktetét kcpezö
átajánlat tattakÍ\^zz^, m.'lyre vonatLozóan a vállalrozói díj fix, Íögzitett E, az valamerrn1'i, a
tendszef kiépítéséhez és beüzeme]éséhez szükséges munka- és anyagköttségetran^b,^2zz.

Megtendeló váxalja, hogy a munkavégzés és a Vrílla1kozó jótánási / gannciáJls / szavatosság
kótelezettségviahhsa teljesítése es€tén a szetzódésbe'l elóítt idópofltokban és módon mesnzeLi a
\ 'a]á|ko,ó1aÁ 2 \ á|,Ikozj ' i  d]j l ' '

10. Jótaksi/GaÍanciális/szavatossági kötelezettségek:
yiJJ kozó ^z át^ján|^th^n téte]esen fe]soto]t tendszer üzemképességéért váIlai felelósséget és

Utemezés: Teli.határidő: Feladat
2013.06.21 Hőközponti any2gok (csövek, idomok) helyszínte

szál1íúsa'
2. ütem: 2013. 0'/ . 19 . Nlpko]]e|roro| é' ' . r r r lzé\J \ €h .z ln le )/: jL l i r i sa '
3. ür€m: 2013 .08 .16 . Műszaki laÍtalom' terv szerinri véEleses kial2kítása.

2a'I3' 09 ' 0ó. Probiiizen megkezLlése'
5' ütem: 2013 .09 .  13 . Műsza]ri átidás' sikeres 2udit e]wée?ése.

l('izeresíek) ütem€zése:
Á résztelj €5ítés megnevezéseI Á ÍészszáÍ a/végszáfi a össz€ge:
I. 'észszáÍrüa Hőközponti anyagok (csövek'
idomok) helYszinle szárrításá

4125 000 Ft + 27% á16,7 713 7 s0 FÍ = 5 238
750 Ft

II. részszáÚrá: NaPko ekorok és taÍtozékai
he\5zífue szá[íÉsá

7 425 DO0 Ft + 21yo ̂ h, 2 004 750 Rt = 9 429
750Ft

] Ill. részszáfi']a lÍűszaki tártalom' teí.szerinli
l régleP€s kialákitása.

3 300 000 Fr + z1o/a áfe' 891 000 Ft = 4 191 000
Ft

Iv' részszá'nla: PÍóbáúzer megkezdése. 825 000 Et + 271^ áfa' 222150 Ft=1047150
Ft

végszáfula: Műszaki átadás, sikeres audit 825 ooo Bt + z7%o áÍa' 222750FÍ=7047 750
Ft

fr..-4



gaÍ2nciát. A beéPített termékekéft a Vá[a]kozó az adoft sráÍtó meghalírozott feltételei szeÍint
vá al jótálást' vá álkozó a fenntattási idószak végág köte]es teljes 8ffanciát (jóá]ást) váua]ni az
:íltala elvégzett munkáétr éS a bizonyítottan a hibáiából keletkezett megbibásodást, i . múkódési
Í€nde enességet köteles á Me8Íende1ő írásbe.Ii éttesítésétől számított 3 munkanaPon belin,
munkanapokon megLezdeni a hiba elhárítását-

Á íelek megá]lapodása szerint a v:íll.lkozó köteles a Szerzódés éfte]nében a napkou€ktotos
rendszef ten'eket és 2lÉtesítményt szerzódésszeÍűen, tEes köÍúen, műszaknag és mio6ségi1eg
kifog]ístalan kvitelben, a vonatkozó masyz! elóírásoknab m,1szaki sz2bványoknak, valámjlr a
technika mai állásának meg{e]elóen I. osztá)'u minósésben' hxráÍidőben egy szakválldat
8ofldosság'íval e]készíteni, az ehhez szükséges hatósá8i eng€dé|.eket beszerezni i11. valamennyi
esyéb szerzódéses kótelezettséger szetződésszerűen teljesít€ni' Á válálkozó ^z előbbi, a
Létesítmény szetzódésszerá megvalósításárx níüalt kórelezettsé8e me ett kifejezett kötelezettséget
válla1 affa' hogy jó!íllási/szavatossági kótelezettségeinek matadéktalanut e]eget tesz'

]1. Szerződés módositása' megszt inés € :
\ráIalkozó 30 napot megha]adó késedelne esetén Megrendeló jogosu1t jelen szerződéstó]
es\ o1ddú2Í elá ni'

Ha a \láI']kozó flzetóképessesébeo' Pénzű$' he]yzetében ol}'an lényeges !fltozás következik be,
aÍ'elr a szeÍzódés teijesitését veszé1'ezteti a NI€Íendeló jogosút a szeÍzódéstóI elá]lni. Á felelr
i]!en |€fl\.€es fuetótéP€ss€ben bekö\'etkezó Íáltozásna| tekintik hitönösen, ha a Vlí1lalLozóval
szemb..f, a sz€rzódes teliesítésének idót2ftama alan jogeróre emelkedett fuetési meghag}ás útján
kóÍete]es éffen!€sítese !.an ibl'rmatbe, ileNe csőd., fe]számolísj ' v€}. !.esÍehajtási eljárást
e]Íendeló jogeÍós h2tálozat hiLilrz alatt áli. Am€nn}iben \.á 2]kozó fuetókéPessegében lényeges
vátozás kó\'etlezik be, köt€les a MegÍendelót a körii]ménr' bekóvetkezésétól számított 8 naPon
belij] íÍásbm éltesíteni. Á MesÍendeló jogosult a szeÍzódéstól továbbá elilÍli kiilönósen, ha 2
v la]Irozó szerzódéses köt€lezettségének nem tes? el€gei'

12. Jelen szerzódés e]válaszdratadan rés?ét kéPezjl ̂ z a]ábbi mellékletek:

4' számú meliék]et Áláíft níllalkozój n!'llatkozat
5' s/m. ne éUer fJn. l"í lvj ']ol ' ,  1;nó. iré"ek

Te1en szeÍz ődésmódosítás a szerződés elváaszthatadan Íészét képezi.

Jeleo szezódésmódositást a szelzódó Fe]et kéPnselói' e]o]vasás és közós éÍte]nezés után, mint
akaratu}Jal mindenben meg€g]ezót' 4 (neg}) m.glaf Dvehú eredeti példánybao jóvlíha$ó]€ atáíftáI!
melybó] 2 Gét) példány Megrendelót' iI. 2 Gettó) Példály száIítót i eti'

Kocsis Gábor ügy'vezetó
KG Invest 2008 Kft.

Válla1kozó

L^

W'llt,!
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vÁILÁLKozÁsI szERzŐDÉs
2. sz. SZERzóDÉSMóDoSÍTAS

amely létÍejött egyÍés2Íől

a szezódéskötés és tcljcsítésc

SoÍáneliá!ószen'eze! PusztaszabolcsVátosonkormányzatá
levelezési címe: 2'|90 Pusztaszabolcs, velencei ú.2'
szátr]ázást cim: 2.190 Pusztaszabolcs' ve1encei út 2'

stntlsztjl.ai jelzószám: 1'5127196.8+11 321 01
képr.iseló: C6ányi Kálmán' Po]g:irmestet
nint Megende1ő (ovábbiakban: McgÍendeló)

nhréq|ő/: KG Ilrvest 2008 Kft'
]evelezési cime: 9028 GIóÍ, Ko ni út 19'
.7iml ' 'c/c 'ó Pen/ n|é/e + Budape t Ba k

számlaszáma: 1 0104789-04282300.0100300 5

szá1a|á2ás1 ciÍu: 9028 Gyó!, Kofu út 19.

adószáma: 14$87-11 2 08
st2tlsztikai jej2ós2ám: 14408717 2821 113 08
cégbítóság és cég1egyzék számal 08 09.019'|85
képviseló: Kocsis GáboÍ' üg}ntzető

mint VáIlalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a további2kb2lr e$üt| s2eÍ2ődő Felek közötr, alulíott helven és napon, xz atábbi fc]tétc]ck szeJint:

I. Előzmények Á Mcgrendelő, mint ajánlátkeró 2012'05'08' napján ,,onkoínánPat tulajdonábxn
á ó éPület hasznáati fie1eg víz szolgá]tatáSánal. b1ztositása napko e|toros mcgo]dás2]'' ált2]ánoS cgyszcrű
kózbes,eÍ7ési eliárást (1 továbbia]ibari: közbeszetzéSi eljáÍá' indított'

SzcÍzódó felek 2012'0ó'2ó án vá alkozói szerzódést kötöttek (Á továbbixkban ''szezódéí') rz 1' ponLban
lcirt benházásÍa á2 éffényes közbeszetzési eljátás alapján, nely szerzódés tartalmzza, hogy a szerződés
tá!$át Lépez6 betuházást I{Eo? pályázati támogtással kívánják megvalósítani' me1y Yálla1kozói
SzcrződéSt Felek 2013. 02' 14 én módosítottak'

Ptojekt cime: ,'?usztaszabo1cs Vátos Önkormán1zztárrak tulajdonáben á|.ó ,,Zs:táf ov.dl.. (21U0
Pusztaszabo]cs' DeáL F' u. 2111 ) épü]et h2szná]ati meleg i'íz szolgáltatásának biztosítása napkollektotos
megoldáxa1'

Az 1. sz. szeÍződésfródositás éft€|Ínében J,^ Szcfzódés aktiot lép liatálfia' mrtot Mcgtendet6 a
pá]yázatÍa/pÍojektÍe \.onatkozó tínogztó okrÍ2tot/'I.ámog2táSi szcJzódést kézhcz vcttc és vá alkozót
efió] tájéi.oztatta' Á szerzódés lrátálvát 1'eszí' 'tÍ1eflnyiben a Nenzetr Kö-rnyezetvédel és Encrgle
K.jzpont Nonprofit ]<ft. 2 Pá\'ázatot íl.ísbáfl e1utlsíqa','

Á Tánogató olritat 2013' ,12' 05-én lépett hatál,vba, amelytól N{egtendelő tájékoztatta
vá[alkozót 2013' 12' 05 én'



I

NIiveI ez 1' sz' Szcrzódésmódosítís 5. pontjában szereplő NÍunker.égzés ütemezése/Te]jesítéSi
hatátidók et e Szerzódés késóbbi hatáli.balépése niatt nem lehet teljesitcnl, ezeÍt az
ütcmczésben szerepló dátumokxt Fetek módosítják'

III. Módosítások:

Szetződő feleL közős akaÍattal a szeJzódéS alábbi pontidt módosítják:

- szeÍződés VIII.33. poítl'a, EllenéÍték' fizetési feltételek

A Í<Li/"lL! kiega íÍíle i!d\o|t j\telejí 'n is,éqk|jeúírt kö|]rtőe, J,?bálJ]'|"{úe11 kiálliaÍÍ qán/ák

kéillqlitllétlll' qánitott 15 }?d?ok bellll bd k.l át1|td/á$d/ loflé|1ik a l,,állall.'a{ Unimdit Bank banknál
rc<eku /09180a1.0aa0003a.91530009 qánű bankqinlájára' Vál|a/kaió ndonásll tlui, hog
Meqnndelő elíhget nen ad'

helyett a következő lép hatálÉa;

Á szánia kíegyenlítésc igazolt részteljesítést és végte1jesítést kövctócn szabályszerúen kiállított
szánlák lrézhezvételétól, számított 30 naPon lrelül lrenkl átutalássa1 töténik a Vá]lalkozó
BudapestBanL banknál vczctctt 10104789 04282300-01003005 számú bankszámlájáta' Vál1alkozó
tudomásu] vcszi' ho$' l\{cgrcndcló clólcgct nen-r ad.

1' sz. SzEItzŐDÉSMóDoSÍTÁs, Iv. Kiegészítések 5. Poíía:

Munkavégzés ütemezése/Teliesítési hatáÍidők:

lvlunkar'égzés megkezdésének időpontja: 2013' aó' 21'
N{unkar-égzés befejezésének határideje: 2013' 09' 13.

helyett a következő lép hátályba:

Nhrnkavégzós mcgkczdósónck idópontja: 2014' 02' 01'
I{untavégzés befejezésének határrdeje: 201.+' 05' 30.

Teli'hatáÍidő: Feladat
2013 .46 .21 . Hóközponh.nyagok (csövek' idomo]<) ltdyszntc

szállítása'
2013.4',7.19. NaDko]1ektorok és t2Ítozékal ]iclvszinte szállitns.!
2013 '  08 '  1 ó ' N'tűsza]<i tarre]om. tci\. szetrnt.r v&1eQes kia]akítása'
2013.49.0ó. Ptóbaüzerl negkezdésc'

5- ritem: 20 i3 .09 .  13 . xlri57]ki atidai. s <ü.s iuJit (h.ecle5e'

L-temezéS: feli.hanudo: Feladat
20r ' { .02 .07 . Hókőzponti anyagok (csövck' idomok) helvszíffe

szálLítása'
2' ütcm: 2AA. 02. 28. Naokollcktorok és tattozékai helvszínte szá]]ítása-
3- ütcm: 2AA. 05. 16. Nlús7aki taltxlon1' tefr szetiÍti \.égleges kialakítása'

2414.05.23. Ptóbarizem meqkezdésc-
5' ütem: 2014.05.30. Müszekr rtadas. súeres rudrt e1r c'jzc'e'

ht



Elóteljesítés megengedett'

Telen 2. s2. szeÍződésmódosítás a szetződés elválaszthatatlan Íészét képezi.

]e]en szetződésmódosíúst a Szerződó Felek képviselő]. elolvasás és kózös éÍtelnezés után, mú.
akaratuk1g1 mindenben megegezőt, a (négy) magyal nyeJni eredeti pádánybal jóvá)ragyólag aláíták'
melyból 2 ftét) pé1dány MegÍefldelőt, iI- 2 (lrettő) pádány szá ítót i eti.

Pvztaszzbolcs, 201.4. jan:oá,t 22.

Cft*W
Csányi

Pusztaszabo KG Invest 2008 Kft.
Yá|,akozó
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