VALLALKOZASI SZERZODES
amely letrejott egyreszrol
Nev: Kapuvar arosi Onkormanyzat
Szekhely: 9330 Kapuvar, F6 ter 1.
Kepviseli: Harr >ri Gyorgy polgarmester, Borsodi Tamas cimzetes fojegyzo
Adoszam: 1572 1025-2-08
(a tovabbiakbar Megrendelo)
masreszrol:
Nev: GEKKO onsulting Kft.
Szekhely: 1125 Budapest, Istenhegyi lit 59-61.
Kepviseli: Waf enschmidt Janos iigyvezeto
Adoszam: 1378 491-2-43
Cegjegyzeksza: : 01-09-873087
(a tovabbiakbar Vallalkozo) kozott az alulirt napon az alabbi feltetelekkel:
ELOZMENYEK:
Megrendelo az alabbi epiilet energ tikai fejlesztesere palyazati forrasokat kivan igenybe venni:
1. Epiilet: Kapuvar Tersegi Altala os Iskola
Cim: 9330 Kapuvar, Ifjiisag ut /B.
Megrendelo a fenti epiiletre a I ornyezet es Energia Operativ Program KEOP-2015-5.7.0
Kozepuletek kiemelt jelentosegii piiletenergetikai fejlesztese" cimii palyazatot keszit elo,
melyhez sziikseges az epiiletek fe merese, a palyazathoz sziikseges miiszaki dokumentacio es
energetikai tanusitasok keszitese a ejlesztes elotti es utani allapotra.
A szerzodes targya, elvegzendo f adatok:
A Megrendelo megrendeli, a V llalkozo elvallalja a KEOP-2015-5.7.0 Kozepuletek kiemelt
jelentosegu epiiletenergetikai fe esztese" cimii palyazati konstrukcio kereteben a Megrendelo
altal benyujtani kivant palyazat oz a felmeresi es fejlesztesi tervdokumentacio, valamint az
energetikai tanusitasok elkeszite et, es az elokeszitesi tevekenyseg auditalasat.
Az elkeszitendo dokumentacio otelezo elemei:
• A j elenlegi allapotra vo atkozo felmeresi dokumentumok keszitese
• homlokzati rajzok
• korszeriisitessel erintett szintek alaprajzai
• metszetek
• retegrendek meghataro2 asa
• a tervezett allapotra vonktkozo dokumentumok keszitese
• epitesz tervek
• miiszaki leiras
• a teljes tervezett kiv telezesre/epitesi rendszerre keszitett arazott es arazatlan
koltsegvetes
• energetikai tanusitas ke zitese a j elenlegi es tervezett allapotra vonatkozoan
• a tervezett projekt ener tikai auditalasa
• palyazati felhivas alapj i a benyiijtando dokumentumok korenek meghatarozasa
• benyiijtando dokumen imok osszegyiijtese, ellenorzese, rendszerezese, palyazati
felhivas szerinti osszea itasa (Palyazati CD)
• palyazati anyag paly zati felhivas kovetelmenyeinek valo megfelelosegenek
ellenorzese

•
•
•
•

energetikai tanulmany ceszitese
netto j elenertek szamit
elszamolhato/nem elszz aolhato koltsegek korenek meghatarozasa
palyazati adatlap elkes ese

A fenti dokumentacio keszite :hez figyelembe kell venni Megrendelo ajanlatkereseben,
Vallalkozo ajanlataban meghatt ozott feladatokat, valamint a KEOP-2015-5.7.0 Kozepiiletek
kiemelt jelentosegii epuletene etikai fejlesztese" cimii palyazati dokumentacio szerinti
tematikat es eloirasokat.
1. A szerzodes (ellenszolgallat ) osszege, a szallitando dokumentaciok mennyisege, a
teljesitesi hataridok
1.1 A Vallalkozot a fentiekber meghatarozott kiiras szerinti palyazati dokumentaciok
maradektalan elkesziteseert m :6 900 000 Ft azaz netto kilencszazezer forint + 27 % AFA
dij illeti meg. A vallalkozi dij tartalmaz minden, a szerzodes teljesitese soran a
Vallalkozonal felmeriilo kolts ;et.
Megrendelo a teljesites megke desehez eloleget nem biztosit
Vallalkozoi dij kifizetesere eg reszszamla es egy vegszamla benyujtasaval van lehetoseg.
A reszszamla benyujtas felte ele az 1. pontban meghatarozott dokumentacio hianytalan
atadasa a Megrendelo reszer> a Megrendelovel egyeztetett miiszaki megoldasokkal es a
KEOP-2015-5.7.0 Kozeptilet c kiemelt jelentosegii epuletenergetikai fejlesztese" cimu
palyazati konstrukcio felhivas nak es utmutatoinak megfeleloen.
Vallalkozo feladata a bead
dokumentumok es melleklete
javitasa, atvezetese az altala k
A Vegszamla benyujtasanak
atadasa a 1.2 pont szerinti mo

1.2 A szallitando dokumentaciok

tt palyazat biralata soran felmeriilo, az altala keszitett
erinto esetleges hianypotlas elkeszitese es a kert valtozasok
izitett dokumentacion.
Ijesitesi feltetele az elozoek szerint javitott koteles peldany
es peldanyban.

ennyisege:

Vallalkozo koteles az elkeszi ;tt dokumentaciot elektronikus adathordozon 2 peldanyban
(CD, DVD) a palyazati kiirasn c megfeleloen a Megrendelonek atadni.
1.3A teljesites hatarideje: A ko beszerzesi kiirashoz szukseges dokumentumok (felmeresi
rajzok, muleiras, koltsegvete korere vonatkozoan 2015. Julius 20., az osszes feladat
teljesitesere vonatkozoan 2015 augusztus 5.

2. Szavatossag es jotallas
A Vallalkozo az altala szolgalt
is felelos, ha a Megrendelo
celjabol tovabbadta.
A Vallalkozo koteles a hibat h
bejelentes kezhezveteletol szan
vegzi el, a Megrendelo jo

ott dokumentumok hibaiert a Megrendelovel szemben akkor
dokumentumokat teljesiteskent elfogadta es felhasznalas
ladektalanul kijavitani. Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat a
tott 24 oran beliil nem kezdi meg, es azt folyamatosan nem
ult a kijavitas erdekeben a szukseges intezkedeseket a

Vallalkozo kockazatara es kol egere megtenni, anelkiil, hogy ezzel a szerzodes szerinti
barmely jogat a Vallalkozoval s emben elvesztene.
3. Fizetesi feltetelek
Megrendelo teljesftest igazolo
megfeleloen kiallitott szamla.
A fizetes az alabbi utemezes sz
A vegszamla osszege netto 90C
1.2 pontban meghatarozott f
teljesitesigazolas alapjan lehet:

lyilatkozata alapjan nyiijthato be a vonatkozo eloirasoknak
rint tortenik:
000,- Ft azaz netto kilencszazezer forint + AFA, kifizetese a
tetelek teljesftese alapjan, a Megrendelo altal kiallitott
ges 15 naptari napos fizetesi hataridovel.

4. Kapcsolattartas

A szerzodo feleket az alabbiakb n megnevezett szemelyek kepviselik:
Megrendelo kepviseloi:
Szerzodest erinto iigyekben: IS v: Hamori Gyorgy polgarmester,
Borsodi Tamas cimzetes fojegyzo
1: +3696596004
nail: polgarmester@kapuvar.hu, jegyzo@kapuvar.hu
Vallalkozo kepviseloi:
Szerzodest erinto ugyekben: IS v: Waffenschmidt Janos iigyvezeto
T : +36208024575
e- nail: waffenschmidt.janos@gekkoconsulting.hu
Palyazati ugyekben:

N v: Waffenschmidt Janos iigyvezeto
T : +36208024575
e nail: waffenschmidt.janos@gekkoconsulting.hu

5. Kesedelmes teljesites, kotber

A Vallalkozo minden, a telj litest akadalyozo, keslelteto koriilmenyrol haladektalanul
koteles a Megrendelot irasban < "tesiteni, amelyben jeleznie kell a kesedelme okat es varhato
idotartamat is. A Megrendelo koriilmenyek merlegelesevel sajat belatasa szerint dont a
hatarido meghosszabbitasarol, e azt a felek irasban rogzitik.
Amennyiben a Vallalkozo a ajat hibajabol adodoan a szerzodesben foglalt hataridot
kesedelmesen teljesiti, a hat idot koveto idotartamra a Megrendelonek kotberfizetesi
kotelezettseggel tartozik.
A Vallalkozo altal fizetendo kesedelmi kotber merteke a kesedelem elso napjatol
napi 5.000,- Ft.
6. A szerzodes teljesftesenek he

A Megrendelo szekhelye.
8.

Egyeb feltetelek

Felek megallapodnak abban, logy a vallalkozasi szerzodes az alairasanak napjan lep
hatalyba.

Felek kotelezettseget vallalm k arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz kepest
adataikban valtozas kovetkezi] be, azt irasban haladektalanul kozlik a masik fellel.
Amennyiben a Szerzodes barmely rendelkezese ervenytelen, ez a Szerzodes egyeb
rendelkezeseinek ervenyesseg ;t nem erinti, kiveve, ha a felek ezen rendelkezes nelkiil a
szerzodest nem kotottek volna ImegVallalkozo kijelenti. hogy a feladat ellatasahoz sziikseges szakertelemmel es
jogositvanyokkal rendelkezil: Vallalkozonak az epiiletenergetikai vesztesegfeltaro
vizsgalatot egy a Magyar Merr oki Kamara nevjegyzekeben szereplo ENt-Sz (illetve jogutod
szerinti besorolasa), vagy TE ( jpiiletek energetikai tanusitasa-energetikai taniisito) es/vagy a
Magyar Epitesz Kamara nevjegyzekeben szereplo SZESZ8 (illetve jogutod szerinti
besorolasa), vagy TE jogosu Itsaggal rendelkezo szakertovel kell elvegeztetnie, es az
alabbiaknak kell megfelelnie:
az energetikai audito minimum 50.000.000,- Ft keretosszegii, a Palyazati
tevekenysegre vonatkozo
szakmai
Felhivasban meghat&rozott auditori
felelossegbiztositassal tendelkezik,
a fenti szakmai felelojssegbiztositas masolati peldanyat az auditor a szerzodes
alairasakor a Megrende 6 rendelkezesere bocsatja masolati peldanyban,
sikeres palyazat esete:i a Projekt megvalositasaig a Megrendelo reszere 15
munkanapon beliil igazolja , hogy a fenti szakmai felelosseg biztositas dijat az adott
idoszakra maradektalanul megfizette es szakmai felelossegbiztositasa ervenyes,
az auditor biintetojog felelossege tudataban nyilatkozik,
rendelkezik,
tevekenyseghez sziikseges jogosultsaggal
jo

hogy az auditori

az auditor tudomasul veszi, hogy amennyiben a szerzodesszeges kapcsan
megallapithato az audi or felelossege, a Tamogato kamarai etikai eljarast indit az
auditor ellen.
Vallalkozo kijelenti, hogy az altala kepviselt szervezet, valamint az esetlegesen igenybe
venni kivant alvallalkozo a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1)
bekezdese szerint atlathato 32 ervezetnek minosiil. Az atlathatosagi feltetel megsziinese
rendkiviili felmondasi oknak m nosiil.
9.

Vitas kerdesek rendezese
A szerzodes teljesitesebol eredx) barmilyen vitas kerdes rendezeset a felek elsodlegesen
targyalas utjan kiserlik meg.
Jelen szerzodesben nem szabaly zott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi
V. torveny rendelkezesei iranyac 6k.
Jelen szerzodest a felek kolcson 3s elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, 6t egymassal szo si erint megegyezo eredeti peldanyban jovahagyolag irjak ala.

Kapuvar, 2015. Julius 9.

GEKKO Consulting Kft
1125 Budapest
Istenhegyi ijt 59-61.
Adoszam: 13785491-2-43

