Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére

Ikt.szám: V/C/79/2020
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. évben kiírt
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 53/2020. (VII.27.) határozata alapján
egyrészről:
SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
Bankszámlaszám:
71800037-11162485
Adóigazgatási szám:
16846344-1-17
Képviseli:
Farkas Pál Györgyné elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adóigazgatási szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Alisca u. 7.
17-09-006550
14380460-2-17
11746005-20131791-00000000
Biller Péter ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a beszerzések lebonyolításáról szóló 9/2018.
(IV.18.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési eljárást
folytatott le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat „A Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási
munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása” megnevezésű pályázatának keretében megvalósuló, „Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére”
tárgyban. Az Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő
Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi Kft-t hirdette ki. Erre tekintettel Felek vállalkozási
szerződést kötnek az alábbiak szerint.
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II.

A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás
aláírásával elvállalja a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzését, mely a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert, „A
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi
eszközök beszerzésének támogatása” tárgyú pályázati forrásából kerül megvalósításra.
II.2. Vállalkozó feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:
Az újonnan kialakításra kerülő gazdasági irodában a nyílászárók cseréjét szükséges megoldani.
Tervezett felújítás és beruházás munkái:
A Wunderland Óvoda új gazdasági irodájában 1db beltéri ajtó cseréje, valamint az utcafronti
falon ablakok kialakítása a feladat:
- A jelenlegi beltéri ajtó és ajtótok kibontása, továbbá 1 db Cpl beltéri ajtó, tokkal,
automata küszöbbel Pz zárral fehér színben és 83 cm x 198 cm x 7 cm balos ajtó
legyártása és beszerelése.
- Az utcafronti falon az ablakok kialakítását olyan módon kell megvalósítani, hogy a
jelenleg használaton kívüli kültéri ajtó átalakításra kerüljön, az ajtók felső kazettáinak
üvegezésével:
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel, 904
mm x 1170 mm méretben,
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel,
604mm x 1170 mm méretben.
Környezetvédelmi kritériumok:
A kivitelezésből adódó törmelék, hulladék elszállítása Vállalkozó feladata, melynek költségét
a benyújtott ajánlat ár tartalmazza.
A kivitelezési munkák helye:
Az ingatlan-nyilvántartásba Szekszárd, 4534/3 hrsz. számon felvett, természetben a 7100
Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a
Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
működik.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 29. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a Tulajdonossal
egyeztetve.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák helyszínén jelen
szerződés teljesítésével egyidejűleg további kivitelezési tevékenységek végrehajtása is
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folyamatban van, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy ezen kivitelezési
tevékenységek összességének határidőre történő megvalósítása érdekében a munkák
ütemezése és egymásra gyakorolt hatása érdekében egymással, valamint a Tulajdonos és a
Megrendelő képviselőjével folyamatosan egyeztetnek.
II.3. A megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen
megállapodásban meghatározott eredmény megvalósításához szükséges.

III.

A szerződés időtartama és teljesítése

III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen
szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével szűnik meg.
III.2. A teljesítés határideje:
a)
b)

Munkaterület átadásának időpontja: 2020. július 29.
Végső teljesítési határidő: 2020. augusztus 15.

III.3. Műszaki átadás-átvétel:
III.3.1. A jelen szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőre figyelembe
vételéve a kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével az
óvodavezető és a Tulajdonos képviselőjénél átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetett időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerül. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadásátvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a
hiányok pótlására, a hibák javítására.
III.3.2. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve a
kijavítási, illetve hiánypótlási igazolás kiadását követően nyújtható be.
III.3.3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását és az óvodavezető és a Tulajdonos képviselője általi hiánytalan
átvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet,
továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. A Kormány
rendeletben meghatározott dokumentumok a szerződés olyan fontos részei, amelyek
bármelyikének hiánya a műszaki átadás meghiúsulását vonja maga után.
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III.3.4. A műszaki átadás-átvétel nem hiúsulhat meg a létesítmény olyan jelentéktelen hibái,
hiányosságai miatt, amelyek az üzemszerű használatot nem akadályozzák.
III.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.
IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel,
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
IV.2. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az ajánlati költségvetése alapján, teljeskörűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, valamint
műszaki szabványoknak megfelelően elkészíteni. Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten kötelezettséget vállal arra,
hogy jótállási, garanciális, illetve szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz.
IV.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
IV.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai
szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
IV.5. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát,
a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
IV.6. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.7. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). A vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt, előre nem
látható, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése
nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége
merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó) igénybevételére
jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) úgy
4

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére

felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa
és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért, beleértve a harmadik személynek
okozott károkat is.
IV.9. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni.
IV.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak
következményeit a Vállalkozó viseli.
IV.11. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet
elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből mással végezteti el,
úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges költségeket a
Vállalkozónak kell fedeznie.
V.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére.
V.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés feltételeit biztosítja.
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól
amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói
díjra jogosult az alábbiak szerint:
Nettó
Wunderland Óvodában
nyílászáró
cserével
kapcsolatos kivitelezési
munkái

129.134,- Ft

Áfa (27%)

Bruttó

34.866,- Ft

164.000,- Ft

Vállalkozói díj mindösszesen bruttó: 164.000,- Ft
azaz: Egyszázhatvannégyezer forint
VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor
hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
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VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát,
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett
megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve
mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő
felé.
VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor
számolható el, ha a Vállalkozó árajánlatában a költség szerepelt, de a mennyiség változott.
VI.5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1 Célelőirányzatok
alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 5. A hazai
nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat (jogcím)
terhére.
VI.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a II. pontban meghatározott
feladat(o)k teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult.
VI.7. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult
képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően kiállított
teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy
amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki.
IV.8. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
IV.9. Vállalkozó a számlákat egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 15 napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
IV.10. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó 11746005-20131791-00000000 számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák tartalmi
hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót
terhelik.
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VII. Kapcsolattartás, kézbesítés

VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név:
Häfner Adél óvodavezető
Tel.:
74 /510-984
E-mail: wunderland.ovi7100@gmail.com
Tulajdonos részéről:
Név:
Babits Erika beruházási ügyintéző
Tel.:
06-20/2982500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:
Név:
Biller Péter
Tel.:
06-70/501-9778
E-mail: biller.peter@aliscaablak.hu
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban
közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés
módosítását.
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
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VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják.
A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt
a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig
elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az email-en
megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai
kapcsolattartók elfogadják.

VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa.
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben
nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó
kárát is érvényesítheti.
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a II.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz
eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári napok után a nettó vállalkozói díj 0,5
%-a.
A késedelem a szerződés III.2. pontjában meghatározott végső teljesítési határidő
lejártának napjától számítandó. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződés szerinti teljesítési határidőn belül (III.2.) megkezdődik.
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása
esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó ezen meghiúsulási kötbér
megfizetésére kötelessé válik, azt súlyos szerződésszegésnek minősül.
VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjba
beszámíthatja.

IX. A szerződés megszűnése
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IX.1. A szerződés megszűnik, ha
- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul
teljesítették;
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;
- a szerződést a bíróság megszünteti.
IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegte (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem
szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő felszólítására sem teljesíti –
függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e kötbérigényét vagy sem – és ezzel az
építési beruházás megvalósítását veszélyezteti, illetve a Megrendelőnek kárt okoz.
IX.4. A szerződés Megrendelő által történő felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke.
IX.4. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket –
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.
IX.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő
megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló
követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
IX.6. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

X. A szerződés módosítása
X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus
(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.
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XI. Záró rendelkezések
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól,
vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlése
nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért
a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, a Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata.
XI.5.
•
•
•

•

Vállalkozó zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat csak
szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely,
kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával),
elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti,
a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

XI.6. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos
információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság
kötelező érvénnyel elrendeli.
XI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
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XI.8. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást
haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében
felmerülő károkozástól egymást óvják.
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XI.12. A szerződés 12 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány pedig Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 2020. július 29.

Szekszárd, 2020. július 29.

Farkas Pál Györgyné elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Megrendelő

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása

Biller Péter
Alisca Ablak Nyílászáró
Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

Dátum

Aláírás
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Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Mellékletek:
- 1. számú melléklet:
Ajánlati felhívás
- 2. számú melléklet:
Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének 53/2020. (VII.27.) határozata
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A NAPIREND SORSZÁMA: 1.
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi kulturális alapjához benyújtott pályázatok elbírálása

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚLIUS 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Fuchs Vivien bizottsági referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 1+1 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 16/2019. (IV.8.) határozatával jóváhagyta a
kulturális pályázat kiírását. A pályázat benyújtásának határideje 2020. július 20. napja volt. A
megadott határidőig 2 db pályázat érkezett be. A pályázatok a pályázati felhívásban
foglaltaknak megfeleltek. A pályázatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1.

2.

3.

4.

Pályázó neve

Pályázati
program
megnevezése

„Mondschein”
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Kórus
Egyesület
Sternlein
Egyesület

karnagy és zenész
díjazása,
könyvelés
költségei
kirándulás,
Spinnstube két
alkalommal

Libelle Német kesztyűbábok,
Játszóház
kötények
vásárlása,
karácsonyi
játszóház
költségei
Ifjúsági Fúvós kottavásárlás,
Zenekar
hangszervásárlás

2019. évi 2019. évi javasolt
támogatá elszámolá 2020. évi
s összege s
támogatá
s
400.000. 400.000.
teljes körű 400.000.
Ft
Ft
Ft
Megpál
yázott
összeg

320.000. 200.000.
Ft
Ft

teljes körű

Ft

225.000. Ft

-

Ft

400.000. 400.000.
Ft
Ft

teljes körű

Ft

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kulturális
pályázatokra összesen 2.500.000,- Ft került elkülönítésre.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. július 21.

Farkas Pál Györgyné
elnök
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Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális alapjához benyújtott pályázatok
elbírálásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Kulturális Alapja
terhére az alábbi pályázatokat részesíti támogatásban:
„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Sternlein Egyesület
Libelle Német Játszóház
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány

……….…. forint
………….. forint
………….. forint
………….. forint

Határidő:
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a támogatási szerződések
elkészítésére és a támogatási összegek átutalására;
Határidő:
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Molnár Kata jegyző
3. a 2020. évi költségvetésének Kulturális Alapjából fel nem használt …………….. forintot
átcsoportosítja az Általános Tartalék Kerete terhére.
Határidő:
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Molnár Kata jegyző
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 1.
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi kulturális alapjához benyújtott pályázatok elbírálása

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚLIUS 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Fuchs Vivien bizottsági referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 1+1 oldal

Egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 16/2019. (IV.8.) határozatával jóváhagyta a
kulturális pályázat kiírását. A pályázat benyújtásának határideje 2020. július 20. napja volt. A
megadott határidőig 4 db pályázat érkezett be. A pályázatok a pályázati felhívásban
foglaltaknak megfeleltek. A pályázatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1.

2.

3.

4.

Pályázó neve

Pályázati
program
megnevezése

„Mondschein”
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Kórus
Egyesület
Sternlein
Egyesület

karnagy és zenész
díjazása,
könyvelés
költségei

kirándulás,
Spinnstube két
alkalommal

Libelle Német kesztyűbábok,
Játszóház
kötények
vásárlása,
karácsonyi
játszóház
költségei
Ifjúsági Fúvós kottavásárlás,
Zenekar
hangszervásárlás

Megpál
yázott
összeg

2019. évi 2019. évi javasolt
támogatá elszámolá 2020. évi
s összege s
támogatá
s
400.000. 400.000.
teljes körű 400.000.
Ft
Ft
Ft

320.000. 200.000.
Ft
Ft

teljes körű

Ft

225.000. Ft

-

Ft

400.000. 400.000.
Ft
Ft

teljes körű

Ft

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kulturális
pályázatokra összesen 2.500.000,- Ft került elkülönítésre.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. július 21.
Farkas Pál Györgyné
elnök

2

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális alapjához benyújtott pályázatok
elbírálásáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Kulturális Alapja
terhére az alábbi pályázatokat részesíti támogatásban:
„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Sternlein Egyesület
Libelle Német Játszóház
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány

……….…. forint
………….. forint
………….. forint
………….. forint

Határidő: 2020. július 27.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát a támogatási szerződések
elkészítésére és a támogatási összegek átutalására;
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Molnár Kata jegyző
3. a 2020. évi költségvetésének Kulturális Alapjából fel nem használt …………….. forintot
átcsoportosítja az Általános Tartalék Kerete terhére.
Határidő: 2020. július 27.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Molnár Kata jegyző

3

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A NAPIREND SORSZÁMA: 2.
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Döntés a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
támogatási kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚLIUS 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Fuchs Vivien bizottsági referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 1+1 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (továbbiakban:
TMNNÖSZE) támogatási kérelemmel kereste meg a Nemzetiségi Önkormányzatot.
Kezdeményezésükre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2021. évi
Vertreibung-megemlékezést Bonyhád városában tervezi megrendezni. Ezen felül a
TMNNÖSZE elnöke, dr. Józan-Jilling Mihály arról is tájékoztatott, hogy a Magyarország
Kormányához benyújtott megyei emlékmű-pályázatuk szintén eredményesen zárult.
Ezen emlékmű létrehozását a pályázati összegen felül közadakozásból kívánják fedezni. A z
emlékmű felállításának és átadásának várható költsége 20.000.000. Ft. A pályázati forrás
15.000.000. Ft, így a fennmaradó 5.000.000. Ft-ot szükséges közadakozásból megszereznie a
TMNNÖSZE-nek.
Javaslom a projekt támogatását 100.000. Ft mértékben a tartalékkeret terhére.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Szekszárd, 2020. július 21.

Farkas Pál Györgyné
elnök

2

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.) határozata
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület támogatási
kérelméről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1. a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület részére,
emlékmű építési-átadási költségeinek hozzájárulására ……….. Ft támogatást biztosít a
2020. évi költségvetés tartalékkeretének terhére.
2. felhívja az elnököt az összeg átadására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Farkas Pál Györgyné elnök
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 2.
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Döntés a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
támogatási kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚLIUS 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Fuchs Vivien bizottsági referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 1+1 oldal

Egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (továbbiakban:
TMNNÖSZE) támogatási kérelemmel kereste meg a Nemzetiségi Önkormányzatot.
Kezdeményezésükre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2021. évi
Vertreibung-megemlékezést Bonyhád városában tervezi megrendezni. Ezen felül a
TMNNÖSZE elnöke, dr. Józan-Jilling Mihály arról is tájékoztatott, hogy a Magyarország
Kormányához benyújtott megyei emlékmű-pályázatuk szintén eredményesen zárult.
Ezen emlékmű létrehozását a pályázati összegen felül közadakozásból kívánják fedezni. A z
emlékmű felállításának és átadásának várható költsége 20.000.000. Ft. A pályázati forrás
15.000.000. Ft, így a fennmaradó 5.000.000. Ft-ot szükséges közadakozásból megszereznie a
TMNNÖSZE-nek.
Javaslom a projekt támogatását 100.000. Ft mértékben a tartalékkeret terhére.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Szekszárd, 2020. július 21.
Farkas Pál Györgyné
elnök

2

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.) határozata
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület támogatási
kérelméről

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1. a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület részére,
emlékmű építési-átadási költségeinek hozzájárulására ……….. Ft támogatást biztosít a
2020. évi költségvetés tartalékkeretének terhére.
2. felhívja az elnököt az összeg átadására.
Határidő:
Felelős:

2020. július 27.
Farkas Pál Györgyné elnök
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Straße 69-71
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A NAPIREND SORSZÁMA: 4.
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.
MELLÉKLET: 3 db

TÁRGY: Tájékoztatás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Egyesület által összeállított nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi
támogatására benyújtott pályázatokról.

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚLIUS 27-iI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Häfner Adél képviselő

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 2 +1 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, valamint a
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogatók pályázati kiírást
hirdettek meg nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési
támogatására.
A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó
magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük
méltó ápolásában segítse. A forrás felhasználható a települési németség ünnepeiről való
megemlékezések, a közösség életének fontosabb eseményei kapcsán életre hívott
rendezvények, kiállítások, irodalmi estek, a Német Színház előadásainak megtekintése,
vendégjátékok településekre való eljuttatása, identitás erősítését szolgáló, az anyanemzettel
fennálló testvértelepülési kapcsolatok ápolása területén megszervezett kulturális események,
emlékhelyekkel, tájházakkal összefüggő avatási, megemlékezési ünnepségek, vendégszereplő
kultúrcsoportok fellépési díjainak, zenekari szolgáltatások terembérleti díjak, buszbérlések
költségeire, magyarországi nemzetiségek szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására, kulturális
rendezvényekre, valamint a nemzetiségi civil szervezetek működésére. A pályázati kiírásoknak
megfelelően a pályázati programok 2020. december 01-ig a nyújthatók be.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület
közös összefogással elkészítette, majd benyújtotta a 2020. augusztus 14-én megvalósításra
kerülő „Települési német nemzetiségi önkormányzatok találkozója, egyedi kulturális
hagyományteremtés céljából”, valamint a „Sváb zenés est” pályázati programját.
A pályázati kiírás keretében az alábbi pályázatok kerülnek benyújtásra:
1. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pályázati program a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt, német
nemzetiségi kulturális rendezvény szervezésének támogatásához- „Települési német
nemzetiségi önkormányzatok találkozója, egyedi kulturális hagyományteremtés céljából”
2. Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület


Pályázati program a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt,
német nemzetiségi kulturális rendezvény szervezésének támogatásához- „Sváb
zenés est”



Pályázati program a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület által kiírt, német nemzetiségi kulturális rendezvény
szervezésének támogatásához- „Sváb zenés est”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. július 17.
Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.)határozata

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtott pályázati
programterveket tudomásul veszi és támogatja a nemzetiségi rendezvények megszervezését.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Straße 69-71
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A NAPIREND SORSZÁMA: 4.
ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.
MELLÉKLET: 3 db

TÁRGY: Tájékoztatás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Egyesület által összeállított nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi
támogatására benyújtott pályázatokról.

ELŐTERJESZTÉS
A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. JÚLIUS 27-iI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Häfner Adél képviselő

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 2 +1 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, valamint a
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogatók pályázati kiírást
hirdettek meg nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési
támogatására.
A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó
magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük
méltó ápolásában segítse. A forrás felhasználható a települési németség ünnepeiről való
megemlékezések, a közösség életének fontosabb eseményei kapcsán életre hívott
rendezvények, kiállítások, irodalmi estek, a Német Színház előadásainak megtekintése,
vendégjátékok településekre való eljuttatása, identitás erősítését szolgáló, az anyanemzettel
fennálló testvértelepülési kapcsolatok ápolása területén megszervezett kulturális események,
emlékhelyekkel, tájházakkal összefüggő avatási, megemlékezési ünnepségek, vendégszereplő
kultúrcsoportok fellépési díjainak, zenekari szolgáltatások terembérleti díjak, buszbérlések
költségeire, magyarországi nemzetiségek szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására, kulturális
rendezvényekre, valamint a nemzetiségi civil szervezetek működésére. A pályázati kiírásoknak
megfelelően a pályázati programok 2020. december 01-ig a nyújthatók be.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület
közös összefogással elkészítette, majd benyújtotta a 2020. augusztus 14-én megvalósításra
kerülő „Települési német nemzetiségi önkormányzatok találkozója, egyedi kulturális
hagyományteremtés céljából”, valamint a „Sváb zenés est” pályázati programját.
A pályázati kiírás keretében az alábbi pályázatok kerülnek benyújtásra:
1. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pályázati program a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt, német
nemzetiségi kulturális rendezvény szervezésének támogatásához- „Települési német
nemzetiségi önkormányzatok találkozója, egyedi kulturális hagyományteremtés céljából”
2. Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület


Pályázati program a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt,
német nemzetiségi kulturális rendezvény szervezésének támogatásához- „Sváb
zenés est”



Pályázati program a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület által kiírt, német nemzetiségi kulturális rendezvény
szervezésének támogatásához- „Sváb zenés est”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. július 17.
Farkas Pál Györgyné
elnök

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.)határozata

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtott pályázati
programterveket tudomásul veszi és támogatja a nemzetiségi rendezvények megszervezését.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17.
MELLÉKLET: 3 db
TÁRGY: Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE RÉSZÉRE

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐTERJESZTŐ:
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Terjedelem: 1+2+1 oldal

Häfner Adél képviselő-testületi tag
Weisz Gábor önkormányzati referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens

Tisztelt Elnök Asszony!
A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban:
Wunderland Óvoda) 2020. évben is a korábbi évekhez hasonlóan az óvoda működési
feltételeinek javítása érdekében beruházási, fejlesztési feladatokat kíván megvalósítani,
melynek érdekében a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó,
támogatási igénylést nyújtott be a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-hez a 2.1. pontban szereplő címmel, amely pályázat elfogadásra került.
Ez alapján a Wunderland Óvoda Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1 Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat (jogcím)
terhére vissza nem térítendő támogatásban részesül a „Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási
munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
A pályázatban foglalt célok elérése érdekében Német Nemzetiségi Önkormányzat az
elvégzendő feladatok vonatkozásában beszerzési eljárást indított Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére”
tárgyban a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 37/2020.
(VI.29.) számú határozatában foglaltak alapján.
A határozat szerint az értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020. július
13-án, az alábbi három Ajánlattevő részére került kiküldésre:
1. Gemenc Ablak Kft. (7052 Kölesd, Laposrét u. 1.), e-mail: gemencablak@gmail.com
2. Alisca Ablak Kft. (7100 Szekszárd, Alisca u. 7.), e-mail: biller.peter@aliscaablak.hu
3. Szabó Csaba, e-mail: szaboablak74@gmail.com
Az ajánlatok bontása 2020. július 20-án 10.00 órakor megtörtént. A felhívásra a benyújtásra
nyitva álló határidőn belül összesen 1 db pályázat érkezett az Alisca Ablak Kft-től. A Gemenc
Ablak Kft és Szabó Csaba nem nyújtott be ajánlatot.

A beérkezett ajánlatot az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés

1.
Alisca Ablak Kft.

Nettó ajánlati ár
(Ft)

7100 Szekszárd, Alisca u. 7.
(biller.peter@aliscaablak.hu)

Az óvoda nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkái

(4. sz. melléklet - Költségvetés_nyílászárócsere „Mindösszesen
nettó ajánlati ár (Nyílászáró csere)” sorában szereplő összeg
megadása)

A kivitelezési munka időtartama az adott rész esetében

129.134,- Ft

1 nap

1.sz. melléklet Felolvasólap/ Ajánlati adatlap 5. pontja)

Az ajánlat érvényességi ideje az adott rész esetében

60 nap

1.sz. melléklet Felolvasólap / Ajánlati adatlap 7. pontja)

Az ajánlattételi felhívás alapján a beérkezett ajánlatok a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján kerülnek értékelésre, illetve az ajánlattételi
felhívásban előírt, benyújtott ajánlati dokumentumok vizsgálata is megtörténik, mely alapján
megállapítható, hogy
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi eljárásban egy ajánlat érkezett csak be, így az Alisca
Ablak Kft. által benyújtott ajánlat vonatkozásában az ajánlat teljeskörűségének ellenőrzésére
került sor, mely során megállapításra került, hogy az Alisca Ablak Kft., az eljárásban egyetlen
ajánlatot benyújtó ajánlattevő a felhívásban előírt összes dokumentumot benyújtotta, az
ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek megfelel, így ajánlata
érvényes, az Alisca Ablak Kft. (7100 Szekszárd, Alisca u. 7.) hirdethető ki nyertes
ajánlattevőként.
A bontási jegyzőkönyv, az eljárásban beérkezett ajánlat, az aláírandó szerződéstervezet az
előterjesztés mellékletét képezik. A szerződéstervezetben jelölésre kerültek a fontosabb
adatok és információk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. július 22.
Häfner Adél
képviselő-testületi tag

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró
cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás vonatkozásában a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Alisca Ablak Kft-vel (7100 Szekszárd, Alisca u. 7.) köt szerződést az
előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal;
Határidő: 2020. július 27.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről;
Határidő: 2020. július 28.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
3. felhívja az Elnököt az eljárás 2. része vonatkozásában az 1. pont szerinti ajánlattevővel
kötendő szerződés aláírására;
Határidő: 2020. július 29.
Felelős Farkas Pál Györgyné elnök

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére

Ikt.szám: V/C/79/2020
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. évben kiírt
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 53/2020. (VII.27.) határozata alapján
egyrészről:
SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
Bankszámlaszám:
71800037-11162485
Adóigazgatási szám:
16846344-1-17
Képviseli:
Farkas Pál Györgyné elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adóigazgatási szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Alisca u. 7.
17-09-006550
14380460-2-17
11746005-20131791-00000000
Biller Péter ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a beszerzések lebonyolításáról szóló 9/2018.
(IV.18.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési
eljárást folytatott le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat „A Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása” megnevezésű pályázatának keretében megvalósuló,
„Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban. Az Önkormányzat a beszerzési eljárás
nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi Kft-t
hirdette ki. Erre tekintettel Felek vállalkozási szerződést kötnek az alábbiak szerint.
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II.

A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás
aláírásával elvállalja a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzését, mely a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert,
„A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi
eszközök beszerzésének támogatása” tárgyú pályázati forrásából kerül megvalósításra.
II.2. Vállalkozó feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:
Az újonnan kialakításra kerülő gazdasági irodában a nyílászárók cseréjét szükséges
megoldani.
Tervezett felújítás és beruházás munkái:
A Wunderland Óvoda új gazdasági irodájában 1db beltéri ajtó cseréje, valamint az utcafronti
falon ablakok kialakítása a feladat:
- A jelenlegi beltéri ajtó és ajtótok kibontása, továbbá 1 db Cpl beltéri ajtó, tokkal,
automata küszöbbel Pz zárral fehér színben és 83 cm x 198 cm x 7 cm balos ajtó
legyártása és beszerelése.
- Az utcafronti falon az ablakok kialakítását olyan módon kell megvalósítani, hogy a
jelenleg használaton kívüli kültéri ajtó átalakításra kerüljön, az ajtók felső kazettáinak
üvegezésével:
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel, 904
mm x 1170 mm méretben,
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel,
604mm x 1170 mm méretben.
Környezetvédelmi kritériumok:
A kivitelezésből adódó törmelék, hulladék elszállítása Vállalkozó feladata, melynek költségét
a benyújtott ajánlat ár tartalmazza.
A kivitelezési munkák helye:
Az ingatlan-nyilvántartásba Szekszárd, 4534/3 hrsz. számon felvett, természetben a 7100
Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a
Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
működik.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 29. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetve.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák helyszínén jelen
szerződés teljesítésével egyidejűleg további kivitelezési tevékenységek végrehajtása is
2

Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére

folyamatban van, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy ezen kivitelezési
tevékenységek összességének határidőre történő megvalósítása érdekében a munkák
ütemezése és egymásra gyakorolt hatása érdekében egymással, valamint a Tulajdonos és a
Megrendelő képviselőjével folyamatosan egyeztetnek.
II.3. A megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen
megállapodásban meghatározott eredmény megvalósításához szükséges.

III.

A szerződés időtartama és teljesítése

III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen
szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével szűnik meg.
III.2. A teljesítés határideje:
a)
b)

Munkaterület átadásának időpontja: 2020. július 29.
Végső teljesítési határidő: 2020. augusztus 15.

III.3. Műszaki átadás-átvétel:
III.3.1. A jelen szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőre figyelembe
vételéve a kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével az
óvodavezető és a Tulajdonos képviselőjénél átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetett időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerül. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadásátvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a
hiányok pótlására, a hibák javítására.
III.3.2. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve
a kijavítási, illetve hiánypótlási igazolás kiadását követően nyújtható be.
III.3.3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását és az óvodavezető és a Tulajdonos képviselője általi
hiánytalan átvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési
munkaterületet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. A
Kormány rendeletben meghatározott dokumentumok a szerződés olyan fontos
részei, amelyek bármelyikének hiánya a műszaki átadás meghiúsulását vonja maga
után.
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III.3.4. A műszaki átadás-átvétel nem hiúsulhat meg a létesítmény olyan jelentéktelen hibái,
hiányosságai miatt, amelyek az üzemszerű használatot nem akadályozzák.
III.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.
IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel,
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
IV.2. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az ajánlati költségvetése alapján, teljeskörűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, valamint
műszaki szabványoknak megfelelően elkészíteni. Vállalkozó a kivitelezés
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, illetve szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
IV.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
IV.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
IV.5. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
IV.6. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.7. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). A vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt, előre
nem látható, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége
merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó)
igénybevételére jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért
4
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(alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért,
beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.
IV.9. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni.
IV.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén
annak következményeit a Vállalkozó viseli.
IV.11. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a
tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből
mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli
esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
V.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére.
V.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés feltételeit biztosítja.
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.
VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói
díjra jogosult az alábbiak szerint:
Nettó
Wunderland Óvodában
nyílászáró
cserével
kapcsolatos kivitelezési
munkái

129.134,- Ft

Áfa (27%)

Bruttó

34.866,- Ft

164.000,- Ft

Vállalkozói díj mindösszesen bruttó: 164.000,- Ft
azaz: Egyszázhatvannégyezer forint
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VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a
mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát,
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok
komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő
felé.
VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor
számolható el, ha a Vállalkozó árajánlatában a költség szerepelt, de a mennyiség
változott.
VI.5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1
Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat
(jogcím) terhére.
VI.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a II. pontban meghatározott
feladat(o)k teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult.
VI.7. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra
jogosult képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően
kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra,
hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki.
IV.8. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
IV.9. Vállalkozó a számlákat egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 15 napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
IV.10. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó 11746005-20131791-00000000 számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák
tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek
Vállalkozót terhelik.
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VII. Kapcsolattartás, kézbesítés

VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név:
Häfner Adél óvodavezető
Tel.:
74 /510-984
E-mail: wunderland.ovi7100@gmail.com
Tulajdonos részéről:
Név:
Babits Erika beruházási ügyintéző
Tel.:
06-20/2982500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:
Név:
Biller Péter
Tel.:
06-70/501-9778
E-mail: biller.peter@aliscaablak.hu
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek
írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés
módosítását.
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
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kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is
tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik
közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett
megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az
email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai
kapcsolattartók elfogadják.

VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa.
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a II.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz
eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári napok után a nettó vállalkozói díj 0,5
%-a.
A késedelem a szerződés III.2. pontjában meghatározott végső teljesítési határidő
lejártának napjától számítandó. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződés szerinti teljesítési határidőn belül (III.2.) megkezdődik.
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása
esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó ezen meghiúsulási
kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt súlyos szerződésszegésnek minősül.
VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjba
beszámíthatja.
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IX. A szerződés megszűnése
IX.1. A szerződés megszűnik, ha
- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul
teljesítették;
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;
- a szerződést a bíróság megszünteti.
IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit
súlyosan
megszegte
(rendkívüli
felmondás).
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti
bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő
felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e
kötbérigényét vagy sem – és ezzel az építési beruházás megvalósítását veszélyezteti,
illetve a Megrendelőnek kárt okoz.
IX.4. A szerződés Megrendelő által történő felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke.
IX.4. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket –
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.
IX.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő
megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló
követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
IX.6. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

X. A szerződés módosítása
X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
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X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus
(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.
XI. Záró rendelkezések
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy
veszélyeztetné.
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek
közlése nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával
okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, a Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata.
XI.5.
•
•
•

•

Vállalkozó zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat
csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely,
kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával),
elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti,
a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

XI.6. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül
titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság
kötelező érvénnyel elrendeli.
XI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
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érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
XI.8. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén
egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük
érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XI.12. A szerződés 12 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány pedig Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 2020. ………………………….

Farkas Pál Györgyné elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Megrendelő

Szekszárd, 2020. ……………………………

Biller Péter
Alisca Ablak Nyílászáró
Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó
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Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
- 1. számú melléklet:
Ajánlati felhívás
- 2. számú melléklet:
Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének …../2020 (VII.27.) határozata
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Ikt.szám: V/C/79/2020
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. évben kiírt
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének …./20…. (….) határozata alapján
egyrészről:
SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
Bankszámlaszám:
71800037-11162485
Adóigazgatási szám:
16846344-1-17
Képviseli:
Farkas Pál Györgyné elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adóigazgatási szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Alisca u. 7.
17-09-006550
14380460-2-17
11746005-20131791-00000000
Biller Péter ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I.

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a beszerzések lebonyolításáról szóló 9/2018.
(IV.18.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési
eljárást folytatott le a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat „A Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási,
állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása” megnevezésű pályázatának keretében megvalósuló,
„Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban. Az Önkormányzat a beszerzési eljárás
nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Alisca Ablak Nyílászáró Kereskedelmi Kft-t
hirdette ki. Erre tekintettel Felek vállalkozási szerződést kötnek az alábbiak szerint.
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II.

A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás
aláírásával elvállalja a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkák elvégzését, mely a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert,
„A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi
eszközök beszerzésének támogatása” tárgyú pályázati forrásából kerül megvalósításra.
II.2. Vállalkozó feladatai az alábbiakban kerülnek részletezésre:
Az újonnan kialakításra kerülő gazdasági irodában a nyílászárók cseréjét szükséges
megoldani.
Tervezett felújítás és beruházás munkái:
A Wunderland Óvoda új gazdasági irodájában 1db beltéri ajtó cseréje, valamint az utcafronti
falon ablakok kialakítása a feladat:
- A jelenlegi beltéri ajtó és ajtótok kibontása, továbbá 1 db Cpl beltéri ajtó, tokkal,
automata küszöbbel Pz zárral fehér színben és 83 cm x 198 cm x 7 cm balos ajtó
legyártása és beszerelése.
- Az utcafronti falon az ablakok kialakítását olyan módon kell megvalósítani, hogy a
jelenleg használaton kívüli kültéri ajtó átalakításra kerüljön, az ajtók felső kazettáinak
üvegezésével:
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel, 904
mm x 1170 mm méretben,
o 1 db ablak üvegezése 24 mm-es 2 rétegű hőszigetelt biztonsági üveggel,
604mm x 1170 mm méretben.
Környezetvédelmi kritériumok:
A kivitelezésből adódó törmelék, hulladék elszállítása Vállalkozó feladata, melynek költségét
a benyújtott ajánlat ár tartalmazza.
A kivitelezési munkák helye:
Az ingatlan-nyilvántartásba Szekszárd, 4534/3 hrsz. számon felvett, természetben a 7100
Szekszárd Wesselényi u. 19. címen található ingatlan, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) kizárólagos tulajdonában áll, az épületben a
Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
működik.
A kivitelezési munkák ütemezése:
2020. július 29. - 2020. augusztus 15. közötti időtartam, az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetve.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák helyszínén jelen
szerződés teljesítésével egyidejűleg további kivitelezési tevékenységek végrehajtása is
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folyamatban van, melyre tekintettel Felek megállapodnak, hogy ezen kivitelezési
tevékenységek összességének határidőre történő megvalósítása érdekében a munkák
ütemezése és egymásra gyakorolt hatása érdekében egymással, valamint a Tulajdonos és a
Megrendelő képviselőjével folyamatosan egyeztetnek.
II.3. A megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen
megállapodásban meghatározott eredmény megvalósításához szükséges.

III.

A szerződés időtartama és teljesítése

III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen
szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt
feladatok teljesítésével szűnik meg.
III.2. A teljesítés határideje:
a)
b)

Munkaterület átadásának időpontja: 2020. július 29.
Végső teljesítési határidő: 2020. augusztus 15.

III.3. Műszaki átadás-átvétel:
III.3.1. A jelen szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőre figyelembe
vételéve a kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével az
óvodavezető és a Tulajdonos képviselőjénél átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül az óvodavezetővel és a
Tulajdonossal egyeztetett időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerül. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadásátvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés
igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a
hiányok pótlására, a hibák javítására.
III.3.2. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve
a kijavítási, illetve hiánypótlási igazolás kiadását követően nyújtható be.
III.3.3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását és az óvodavezető és a Tulajdonos képviselője általi
hiánytalan átvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési
munkaterületet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. A
Kormány rendeletben meghatározott dokumentumok a szerződés olyan fontos
részei, amelyek bármelyikének hiánya a műszaki átadás meghiúsulását vonja maga
után.
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III.3.4. A műszaki átadás-átvétel nem hiúsulhat meg a létesítmény olyan jelentéktelen hibái,
hiányosságai miatt, amelyek az üzemszerű használatot nem akadályozzák.
III.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.
IV.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel,
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.
IV.2. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az ajánlati költségvetése alapján, teljeskörűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, valamint
műszaki szabványoknak megfelelően elkészíteni. Vállalkozó a kivitelezés
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezetten
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, illetve szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
IV.3. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
IV.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
IV.5. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
IV.6. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.7. A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül
a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka). A vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt, előre
nem látható, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége
merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
IV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó)
igénybevételére jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért
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(alvállalkozóért) úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért,
beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.
IV.9. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról vagy elszállíttatásáról gondoskodni.
IV.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén
annak következményeit a Vállalkozó viseli.
IV.11. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a
tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből
mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli
esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
Megrendelő jogai és kötelezettségei

V.

V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére.
V.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés feltételeit biztosítja.
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.
VI.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói
díjra jogosult az alábbiak szerint:
Nettó
Wunderland Óvodában
nyílászáró
cserével
kapcsolatos kivitelezési
munkái

129.134,- Ft

Áfa (27%)

Bruttó

34.866,- Ft

164.000,- Ft

Vállalkozói díj mindösszesen bruttó: 164.000,- Ft
azaz: Egyszázhatvannégyezer forint
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VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a
mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát,
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok
komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő
felé.
VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor
számolható el, ha a Vállalkozó árajánlatában a költség szerepelt, de a mennyiség
változott.
VI.5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert pályázati támogatásból biztosítja a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1
Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat
(jogcím) terhére.
VI.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a II. pontban meghatározott
feladat(o)k teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult.
VI.7. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra
jogosult képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően
kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra,
hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki.
IV.8. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
IV.9. Vállalkozó a számlákat egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 15 napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
IV.10. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó 11746005-20131791-00000000 számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák
tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek
Vállalkozót terhelik.
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VII. Kapcsolattartás, kézbesítés

VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név:
Häfner Adél óvodavezető
Tel.:
74 /510-984
E-mail: wunderland.ovi7100@gmail.com
Tulajdonos részéről:
Név:
Babits Erika beruházási ügyintéző
Tel.:
06-20/2982500
E-mail:
babits.erika@szekszard.hu
Vállalkozó részéről:
Név:
Biller Péter
Tel.:
06-70/501-9778
E-mail: biller.peter@aliscaablak.hu
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek
írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
eredményezi a szerződés módosítását.
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés
módosítását.
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
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kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is
tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik
közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett
megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az
email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai
kapcsolattartók elfogadják.
VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa.
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a II.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz
eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért
köteles fizetni a Megrendelőnek.
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári napok után a nettó vállalkozói díj 0,5
%-a.
A késedelem a szerződés III.2. pontjában meghatározott végső teljesítési határidő
lejártának napjától számítandó. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a
szerződés szerinti teljesítési határidőn belül (III.2.) megkezdődik.
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása
esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó ezen meghiúsulási
kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt súlyos szerződésszegésnek minősül.
VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjba
beszámíthatja.
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IX. A szerződés megszűnése
IX.1. A szerződés megszűnik, ha
- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul
teljesítették;
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;
- a szerződést a bíróság megszünteti.
IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit
súlyosan
megszegte
(rendkívüli
felmondás).
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti
bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő
felszólítására sem teljesíti – függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e
kötbérigényét vagy sem – és ezzel az építési beruházás megvalósítását veszélyezteti,
illetve a Megrendelőnek kárt okoz.
IX.4. A szerződés Megrendelő által történő felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke.
IX.4. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket –
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.
IX.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő
megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló
követeléseik tekintetében beszámítással élnek.
IX.6. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.
X. A szerződés módosítása
X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
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X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus
(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.
XI. Záró rendelkezések
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy
veszélyeztetné.
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek
közlése nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával
okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, a Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének határozata.
XI.5.
•
•
•

•

Vállalkozó zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat
csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).
A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely,
kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával),
elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti,
a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

XI.6. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül
titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság
kötelező érvénnyel elrendeli.
XI.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
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érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
XI.8. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén
egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük
érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XI.12. A szerződés 12 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány pedig Vállalkozót illeti meg.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 2020. ………………………….

Farkas Pál Györgyné elnök
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Megrendelő

Szekszárd, 2020. ……………………………

Biller Péter
Alisca Ablak Nyílászáró
Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó
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Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
- 1. számú melléklet:
Ajánlati felhívás
- 2. számú melléklet:
Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat
- 3. számú melléklet: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének …../2020 (VII.27.) határozata
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Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17.
MELLÉKLET: 3 db
TÁRGY: Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE RÉSZÉRE

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐTERJESZTŐ:
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Terjedelem: 1+2+1 oldal

Häfner Adél képviselő-testületi tag
Weisz Gábor önkormányzati referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens

Tisztelt Elnök Asszony!
A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája (a továbbiakban:
Wunderland Óvoda) 2020. évben is a korábbi évekhez hasonlóan az óvoda működési
feltételeinek javítása érdekében beruházási, fejlesztési feladatokat kíván megvalósítani,
melynek érdekében a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó,
támogatási igénylést nyújtott be a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-hez a 2.1. pontban szereplő címmel, amely pályázat elfogadásra került.
Ez alapján a Wunderland Óvoda Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1 Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport,
5. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása előirányzat (jogcím)
terhére vissza nem térítendő támogatásban részesül a „Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási
munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében.
A pályázatban foglalt célok elérése érdekében Német Nemzetiségi Önkormányzat az
elvégzendő feladatok vonatkozásában beszerzési eljárást indított Vállalkozási szerződés a
Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére”
tárgyban a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 37/2020.
(VI.29.) számú határozatában foglaltak alapján.
A határozat szerint az értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020. július
13-án, az alábbi három Ajánlattevő részére került kiküldésre:
1. Gemenc Ablak Kft. (7052 Kölesd, Laposrét u. 1.), e-mail: gemencablak@gmail.com
2. Alisca Ablak Kft. (7100 Szekszárd, Alisca u. 7.), e-mail: biller.peter@aliscaablak.hu
3. Szabó Csaba, e-mail: szaboablak74@gmail.com
Az ajánlatok bontása 2020. július 20-án 10.00 órakor megtörtént. A felhívásra a benyújtásra
nyitva álló határidőn belül összesen 1 db pályázat érkezett az Alisca Ablak Kft-től. A Gemenc
Ablak Kft és Szabó Csaba nem nyújtott be ajánlatot.

A beérkezett ajánlatot az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés

1.
Alisca Ablak Kft.

Nettó ajánlati ár
(Ft)

7100 Szekszárd, Alisca u. 7.
(biller.peter@aliscaablak.hu)

Az óvoda nyílászáró cserével kapcsolatos kivitelezési
munkái
(4. sz. melléklet - Költségvetés_nyílászárócsere „Mindösszesen
nettó ajánlati ár (Nyílászáró csere)” sorában szereplő összeg
megadása)

A kivitelezési munka időtartama az adott rész esetében

129.134,- Ft

1 nap

1.sz. melléklet Felolvasólap/ Ajánlati adatlap 5. pontja)

Az ajánlat érvényességi ideje az adott rész esetében

60 nap

1.sz. melléklet Felolvasólap / Ajánlati adatlap 7. pontja)

Az ajánlattételi felhívás alapján a beérkezett ajánlatok a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján kerülnek értékelésre, illetve az ajánlattételi
felhívásban előírt, benyújtott ajánlati dokumentumok vizsgálata is megtörténik, mely alapján
megállapítható, hogy
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi eljárásban egy ajánlat érkezett csak be, így az Alisca
Ablak Kft. által benyújtott ajánlat vonatkozásában az ajánlat teljeskörűségének ellenőrzésére
került sor. Ennek során megállapításra került, hogy az Alisca Ablak Kft., az eljárásban egyetlen
ajánlatot benyújtó ajánlattevő a felhívásban előírt összes dokumentumot benyújtotta, az
ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek megfelel, így ajánlata
érvényes, az Alisca Ablak Kft. (7100 Szekszárd, Alisca u. 7.) hirdethető ki nyertes
ajánlattevőként.

A bontási jegyzőkönyv, az eljárásban beérkezett ajánlat, az aláírandó szerződéstervezet az
előterjesztés mellékletét képezik. A szerződéstervezetben jelölésre kerültek a fontosabb
adatok és információk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. július 22.
Häfner Adél
képviselő-testületi tag

Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.27.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró cserével kapcsolatos
kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményének megállapításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a Wunderland Óvodában nyílászáró
cserével kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyban kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás vonatkozásában a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Alisca Ablak Kft-vel (7100 Szekszárd, Alisca u. 7.) köt szerződést az
előterjesztés melléklete szerinti szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal;
Határidő: 2020. július 27.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről;
Határidő: 2020. július 28.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
3. felhívja az Elnököt az eljárás 2. része vonatkozásában az 1. pont szerinti ajánlattevővel
kötendő szerződés aláírására;
Határidő: 2020. július 29.
Felelős Farkas Pál Györgyné elnök

