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nev: Paller Press Epitoipari Kft
szekhely: 5440 Kunszentmarton. Bozsik K. u. 1.
Cegjegyzekszam: 16 09 007574
Adoszam: 13161222-2-16
kepviselo (nev): Szabo Mihaly a tovabbiakban:Vallalkoz6,
masreszrol
Ocsod Nagykozseg Polgarmesteri Hivatal
Szekhely: 5451 Ocsod. Kossuthter 1.
MVHazonosito: 1003510357
Adoszam: 15409931-2-16
Onkormanyzati torzsszam: 409931
kepviseli: Molnar Balint polgarmester - a tovabbiakban: Megrendelo,
a tovabbiakban egyiitt: Szerzodo Felek kb'zott. a mai napon a kovetkezo feltetelekkel:
1. A Megrendelo a Vallalkozo ajanlata alapjan megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a
Kozseghaza kulso felujitasa targyu kivitelezesi munkat.
Az Europai Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Alap (tovabbiakban EMVA) tamogatas
felhasznalas szabalyairol szolo 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet, valamint az EMVA Videki
6'rokseg megorzesehez igenybe veheto tamogatasok reszletes szabalyairol szolo modositott
138/2008 (X.18) FVM rendelet alapjan I. osztalyu minosegben.
Felek megallapodnak, hogy minden, a jelen szerzodesben meghatarozott munka teljesitesehez
sziikseges anyagot Vallalkozo koteles biztositani.
2. Vallalkozasi dij
Szerzodo Felek megallapodnak abban. hogy a Vallalkozot - szerzodesszeru teljesites eseten az alabbi osszegu vallalkozoi dij illeti meg:
9 570 090 forint + 2 392 523 (25 % AFA) = 11 962 613,- Ft.
A vallalkozoi dij tartalmazza a Szerzodes teljesitesevel kapcsolatos valamennyi koltseget, a
Vallalkozo altal a jelen Szerzodes alapjan teljesitetl valamennyi szolgaltatas ellenerteke
(ideertve kiilonosen a vallalt feladatok mennyisegileg es minosegileg maradektalan
teljesitesevel 6'sszefuggesben felmeriilo valamennyi kozvetlen es kozvetett munka koltseget, a
munkavegzes koltsegeit. beleertve a gepek, eszkozok hasznalataval, illetve alvallalkozok
igenybe vetelevel kapcsolatos esetleges koltsegeket, valamint a Vallalkozo altal biztositott
valamennyi anyag koltseget stb.).
A vallalkozasi szerzodes kotelezo melleklete a benyujtott bearazott koltsegvetes.
3. A munka elvegzesenek atadas-atveteli jegyzokonywel igazolt teljesitesi hatarideje: 2010.
Julius ho 31. nap. Amunkateruletatadasara2010. januar 28-an kerul sor.

Szerzodo Felek megallapodnak, hogy kesedelmes teljesitese eseten Vallalkozo naponta a
brutto vallalkozasi dij 0,1 %-anak megfelelo osszegu kfttbert koteles fizetni, illetve
megrendelo jogosult azt a Vallalkozonak barmilyen jogcimen fizetendo osszegbol levonni,
tovabba Megrendelo a kesedelemmel osszeftiggesben felmeriilt kotbert meghalado karat is
jogosult ervenyesiteni. Kotber fizetesek nem befolyasoljak a Vallalkozo kotelezettsegeit.
Meghiusulasi kotbert kell fizetni, ha a szerzodes ajanlattevo erdekkoreben felmeriilt okbol
hiusul meg. a meghiusulasi kotber a netto bekeriilesi koltseg 7 %-a.
4. Pizetesi feltetelek
4.1 .Ajanlatkero eloleget fizet az alabbiak szerint.
A vallalkozo jogosult a szerzodest alairasat kovetoen 500.000,- Ft anyagvasarlasi eloleg
felvetelere. szamla elleneben.
4.2. A Vallalkozo az Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap tarsflnanszirozasaban
megvalosulo tamogatasok igenybevetelenek altalanos szabalyairol szolo 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 30. § (10) bekezdese alapjan az elszamolni kivant szamlahoz az Epitesi
Normagyiijtemeny szerinti bontasii szamlareszletezonek is rendelkezesre kell allnia
4.3. Vallalkozo a vallalkozoi dijrol a teljesites Megrendelo altal - atadas-atveteli eljaras
kereteben - torteno atvetelet es a hibatlan teljesites igazolasat (Teljesites Igazolas kiadasa)
kovetoen bocsathat ki szamlat.
4.4 Altalanos fizetesi es jotallasi feltetelek:
A szamlat a megrendelo 60 napon belul. atutalassal egyenliti ki, a kifizetes feltetele az EMVA
tamogatas felhasznalas szabalyai szerint kiallitott es a kifizetesi kerelem alapjan reszletezett
szamla es szamla reszletezo, valamint teljesites igazolas.
Vallalkozo a Megrendelo igenyeinek megfeleloen, illetve a vonatkozo szabvanyok es
eloirasok betaitasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo 36 honapos idotartamra jotallast vallal
az altala vegzett munkaert. leszallitott arukert es a vegzett szolgaltatasokert, ideertve
azesetleges alvallalkozoi es beszallitoi teljesiteseket is.
4.5. A beruhazas EMVA tamogatasbol valosul meg. A szamlazaskor, es teljesitesi hataridok
szamitasakor figyelembe kell venni a kifizetesi kerelmek benyujtasara rendelkezesre allo
idoszakokat.
A tamogato hatosag varhatoan 60 napon egyenliti ki a benyujtott kifizetesi kerelmet.
A vallalkozo az alabbi szamlazasi es teljesitesi hataridokkel bocsathat ki szamlakat:
I. merfoldko.
Elso kifizetesi kerelem ben\Tajtasa: 2010.04.01. - 2010.04.30.

Az elso reszszamlat legkorabban marcius 15 -ig, legkesobb 2010. aprilis 10 -ig lehet
benyujtani. A szamla maximalis osszeg a teljes beruhazas brutto koltsegenek 60 % -a lehet.
II. merfb'Idko:
Masodik kifizetesi kerelem benyujtasa: 2010.07.01 - 2010.07.31. A masodik vegszamlat
(adott esetben) legkorabban junius 15 -ig legkesobb 2010. Julius 10 -ig kell benyujtani.
A szamla maximalis osszeg a teljes beruhazas brutto koltsegenek 40 % -a lehet.
4.6 Fizetesi mod: atutalas. a Vallalkozo DTP Nyrt 11745042-20000916 Kunszentartoni
fiokjanal vezetett szamlajara.
5. A szerzodes teljesitese soran a felek kepviseloi:
A Megrendelo kepviseloje: Molnar Balint (polgarmester)
Cim: 5451 Ocsod, Rozsa Ferenc ut 9.
Telefon. fax: 56/310-001, 56/310-006
Muszaki ellenore (nev): Nagy Kalman
Cim: 5440 Kunszentmarton. Hegyfoky utca 49.
Nyilvantartasba veteli szam: MEK E-3-16-0138/2004
A Vallalkozo kepviseloje es felelos muszaki vezetqje:
Felelos epites vezeto: Szabo Mihaly (Paller Press Kft)
Cime: 5440 Kunszentmarton. Bozsik K. u. 1.
Telefon es fax: 56/461-408
A Megrendelo kepviseloi csak a Vallalkozo fent megjelolt kepviseloinek adhatnak telefonon,
vagy szoban utasitast a kivitelezessel kapcsolatosan. Egyebkent minden kozles az epitesi
naploban valo bejegyzessel tortenik.
A Megrendelo erdekkoreben felmeriilo, tartosan ervenyesulo, elore nem
akadalyoztatas eseten a Vallalkozo az epitesi naploban koteles az akadalyt rogziteni.

lathato

6. A Megrendelo, illetve megbizottja a jelen Szerzodesben meghatarozott. a Vallalkozo altal
vallalt szolgaltatasok raegfelelo teljesiteset adatok, bizonylatok, egyeb szukseges
dokumentaciok bekerese utjan es helyszini szemlevel is jogosult - Vallalkozo elozetes
ertesitese mellett es tevekenysege kesleltetese nelkul - barmikor ellenorizni. A Vallalkozo az
ellenorzesl mindenben koteles segiteni. illetve biztositani az ellenorzes lehetoseget az
esetlegesen igenybevett egyeb kozremiikodovel szemben is.
7. A Vallalkozo a munka megkezdesetol annak befejezeseig epitesi naplot vezet.
Vallalkozo az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KOVIM egyiittes rendeletben foglaltak szerint
epitesi naplo vezetesere koteles. Az Epitesi Naplot az Europai Mezogazdasagi
Videkfejlesztesi Alap tarsfmanszirozasaban megvalosulo tamogatasok igenybevetelenek
altalanos szabalyairol szolo 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. § (7) bekezdese alapjan
epitesi beruhazas eseten epitesi muszaki ellenor alkalmazasa, valamint epitesi naplo
vezetese akkor is kotelezo, ha a beruhazas nem epitesi engedely koteles, Amennyiben az

epitesi naplonak tartalmaznia kell
megallapitasahoz szukseges adatokat.

a

tamogatas

felhasznalasanak

jogszerusege

Az epitesi naplo harom peldanyos, melybol egy peldany a Vallalkozot, egy a Megrendelot
illeti meg, a harmadik peldany pedig az epitesi naploban marad. Az epitesi naploba annak elso
oldalatol utolso oldalaig folyamatosan kell irni. betelte eseten ujat kell nyitni. es az egyes
koteteket folyamatos sorszamozassal kell ellatni, kotet szam es hivatkozas megjelo'lessel. Az
epitesi naplot a munkavegzes teljes idotartama alatt. a munkateriileten, a Megrendelo szamara
szabadon hozzaferheto helyen kell tartani.
Az epitesi naplo beszerzese, vezetese. valamint a jogosult betekintes lehetove tetele, illetve a
jogosulatlan betekintes kizarasa Vallalkozo kotelezettsege.
Megrendelo a 135/2005. (VII. 14.} Kormanyrendelet 3. § (1) bekezdese alapjan az epitesi
naplohoz kotelezoen csatolando - rendelkezesere allo - mellekleteket es adatokat
Vallalkozonak jelen szerzodes alairasaval egyidejuleg atadta. Ezen mellekletek es adatok
atvetelet Vallalkozo jelen szerzodes alairasaval igazolja. Vallalkozo koteles a rendeletben
foglaltakat maradektalanul betanani. Amennyiben e rendelet alapjan tovabbi mellekletek vagy
adatok csatolasa vagy atadasa lenne szukseges vagy valna sziiksegesse, Vallalkozo koteles
ezen mellekletek vagy adatok atadasat Megrendelotol megfelelo hataridovel megkerni.
8. A Vallalkozo a jogszabalyban es 4.4 pontban meghatarozott felelosseget es szavatossagot
vallal az altala vegzett munkaert, es a vegzen szolgaltatasokert, ideertve az esetleges
alvallalkozoi es beszallitoi teljesiteseket is.
Vallalkozo es a Vallalkozonak minden munkavallaloja, alvallalkozoja (adott esetben) a jelen
Szerzodesben vallalt munkat a Megrendelo erdekkoreben es javara vegzi. ezert kotelesek a
Megrendeloerdekeit elvarhato gondossaggal kepviselni a Szerzodes teljesitesehez kapcsolodo
ban-nel)1:evekenyseg soran.
9. A munkavegzes soran a kozmiivekben, vagy barmely harmadik szemelynek okozott arokert
Vallalkozo felel. Vallalkozo koteles Megrendelot a felmerulo igenyek, kovetelesek alol
mentesiteni. Vallalkozo koteles a munkateruletet miiszakilag. minosegileg, esztetikailag es az
erintett harmadik fel szamara megfelelo modon helyreallitani.
10. Megrendelo a szerzodestol - karanak teljes korii megteritesere vonatkozo igenyenek
ervenyesitese mellett - elallhat, ha a Vallalkozo tobb alkalommal minosegi hibaval teljesit es
a hibakat a Megrendelo figyelmeztetese ellenere sem javitja ki haladektalanul, vagy a
kivitelezes megvalosulo muszaki szinvonala a rendeltetesszerii hasznalatot veszelyeztetl, vagy
nem felel meg a szerzodes mellekleteben meghatarozottaknak.
11. Hibas teljesites eseten a vallalkozo koteles a.hibak kijavitasat a kitozott esszeru hataridon
beliil elvegezni. Ez esetben a megrendelo az atadast a hibak kijavitasat kovetoen zarja le.
12. Ha a megrendelo az atveteli eljaras soran az atvetel megtagadasara okot ado hibat eszlel,
az atvetelt megtagadhatja. A vallalkozo a hiba kikuszoboleset kovetoen ismet felajanlja a
munkat atvetelre. A vallalkozo a hibat koteles sajat koltsegere kijavitani.
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13. Megrendelo a Ptk. 316. §-a alapjan fenntartja a szerzodesszegesbol eredo igenyei
ervenyesitesenek jogat arra az esetre is. ha a teljesitest a szerzodesszegesrol tudva elfogadta es
igenyet nem jelentette be azonnal.
14. Jelen szerzodest a Felek kozos megegyezessel. irasban modosi'thatjak.
15. A Szerzodo Felek kotelezik magukat arra. hogy a jelen szerzodes elokeszitesevel.
megkotesevel es teljesitesevel kapcsolatban tudomasukra jutott valamennyi adatot es
informaciot uzleti titokkent kezelnek annak ismereteben, hogy e kotelezettseg megsertese
eseten a hatalyos jogszabalyoknak megfelelo polgari jogi es biintetojogi kovetkezmenyek
alkalmazhatok.
.
16. Megrendelo a szerzodestol barmikor jogosult elallni azzal, hogy ebben az esetben a
kizarolag a kesztiltsegi fok alapjan tenylegesen felmerult. igazolt vallalkozoi koltsegeket
koteles megteriteni.
17. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodes teljesitesehez szukseges szakertelemmel es
eroforrasokkal rendelkezik.
18. A Szerzodo Felek kepviseloi jelen szerzodes alairasaval kijelentik es igazoljak, hogy a
jelen Szerzodes megkotesehez es az ebben foglalt kotelezettsegvallalashoz szukseges, a
tarsasagi szerzodesben, illetoleg alapito okiratban eloirt felhatalmazassal rendelkeznek.
19. A Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. eloirasai az iranyadoak, igy
kiilonosen. de nem kizarolagosan a Vallalkozasi szerzodesre, illetve a hibas teljesites es
kesedelmes teljesites esetere vonatkozo szabalyok tekinteteben.
20. A Kozseghaza (utcai, udvari es oldalso homlokzat) az epiteszeti ertekek helyi vedelmerol
szolo 27/2005 /XI.29./ Or rendelet 2. szamu melleklete alapjan helyi egyedi vedelem alatt all.
Az epiiletet eredeti allapotaban kell helyreallitani.
21. A Szerzodes kotelezo mellekletei:
- arajanlat. bearazott koltsegvetes)
Szerzodo Felek jelen szerzodest a kolcsonos ertelmezest es magyarazatot kovetoen, mint
akaratukkal mindenben megegyezot. jovahagyolag irjak ala.
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