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Egy sz er ő sz ót öb b ség

Tisztelt Közgyőlés!

A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. vállalkozási szerzıdést kíván kötni a szekszárdi
élményfürdı villamos energia ellátásával kapcsolatban. A szerzıdés-tervezet szerint a
vállalkozási díj nettó 19.444.791,- Ft. A Szekszárdi Vízmő Kft. alapító okirata szerint a 10
millió Ft ügyértéket meghaladó szerzıdés jóváhagyásához az alapító tulajdonos – azaz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének – hozzájárulása szükséges.

A vállalkozási szerzıdés tervezete az elıterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, hogy a Közgyőlés a jogügyletet hagyja jóvá, és adjon felhatalmazást az ügyvezetınek
az okirat aláírására.

Szekszárd, 2011. április 21.

Horváth István
polgármester
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Vállalkozási Szerzıdés
10KV/2011
mely létrejött a Megrendelı:
Név:
Szekszárd Vízmő Kft
Székhely:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telephely:
Telefon:
74/529-260
Telefax:
74/529-262
e-mail:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
10104617-16401556-00000002
Bank neve:
Képviselı neve:
és a Vállalkozó:
Név:
Székhely:
Telephely:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Képviselı neve:

EH-SZER
Energetikai és Távközlési Hálózatépítı és Szerelı Kft.
9027 Gyır, Kandó Kálmán út 13.
7400 Kaposvár, Hársfa u. 1.
82/527-280
82/527-284
ivan.laszczik@ehszer.hu
11153937-2-44
Cg. 08-09-011380
UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000005-08660005
Csulak Ferenc és Marosvári Árpád Ügyvezetı igazgatók

között a Vállalkozó „Alapító okirat"-ában foglalt kivitelezıi jogosultság körében a
cégszerő aláírások idıpontját rögzítı napon.
Szekszárd Élményfürdı villamos energia ellátása
A Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerzıdésben foglaltak, valamint a vonatkozó
szabványok és jogszabályok szerint köteles eljárni.
1. Megállapodási ár
1.1. Elszámolás (egyösszegü-fix) árral - tételes felméréssel
1.2.
Nettó vállalkozási díj:
19.444.791
ÁFA:
4.861.198
Bruttó vállalkozói díj:
24.305.989
azaz : Huszonnégymillió háromszázöt ezer kilencszáznyolcvankilenc..00/100
forint
2. Határidı:2011.06.15.
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Jelen szerzıdés a Felek cégszerő aláírásával lép hatályba és a
teljesítéssel lejár.
3. Munkaterület biztosítása
3.1. A Megrendelı a munkaterületeket munkavédelmi, tőzvédelmi szempontból
kivitelezésre alkalmas, megfelelı állapotban 2011.04.20...... határidıre a
Vállalkozónak átadja.
3.2. Amennyiben a munkaterület átadás nem a Vállalkozó hibájából szenved
késedelmet, úgy a Vállalkozónak jogában áll a befejezési határidıt a
késedelem mértékével arányosan meghosszabbítani.
3.3. A munkaterület a Vállalkozó kizárólagos rendelkezése alatt fog állni, és ott
köteles betartani az érvényes munkavédelmi, tőzvédelmi, biztonságtechnikai
és egészségvédelmi szabályokat. A kivitelezési tevékenység befejezését
követıen a munkaterületet a Vállalkozónak tisztán és rendeltetésszerő
használatra alkalmas állapotban kell elhagyni.
4. A Vállalkozó általános jogai és kötelezettségei
4.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi anyag, készülék és
berendezés beszerzésérıl, kivéve a 6.2. pontban felsoroltakat.
4.2. A Vállalkozó köteles munkája során kinyert-kibontott anyagokról kimutatást
készíteni. A Vállalkozó a kinyert anyagokat a kimutatással együtt átadja a
megrendelınek.
4.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó
tevékenységre vonatkozó és érvényben lévı technológiai utasításokat
elıírásokat és szabványokat betartani.
4.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet és a lakosság zavarását az építési idı
alatt kerüli, illetve a minimálisra csökkenti.
4.5. A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi költség (feszültségmentesítés,
szakfelügyelet) a Vállalkozót terheli.
4.6. A Vállalkozó köteles a szerzıdésben vállalt munkákat az elvárható
gondossággal és az elıírások szerinti minıségben elvégezni.
4.7. A Vállalkozó jogosult a fentiekben felsorolt tevékenységek elvégzéshez
alvállalkozókat foglalkoztatni. A Vállalkozó az alvállalkozók munkájáért úgy
felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.
5. A Megrendelı általános kötelezettségei
5.1. Ha a kivitelezés akadályba ütközik, akkor a Megrendelı a problémák
megoldására azonnal intézkedik.
5.2. A Megrendelınek eleget kell tennie jelen szerzıdés szerinti fizetési
kötelezettségének, ha a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.
6. Minıségbiztosítás
6.1. Minden anyagnak és elvégzett munkának a szerzıdésben vagy a mögöttes
dokumentációban meghatározott kiviteli minıségőnek kell lennie.
6.2. Ha a munka bármely része vagy a beépítésre kerülı Termékek hibásak vagy
nem megfelelı minıségőek, akkor a Megrendelı a Terméket megfelelı
indoklással visszautasíthatja. A Vállalkozó köteles a visszautasított Terméket
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díjmentesen újra kicserélni-gyártani, illetve a Megrendelı hozzájárulásával
kijavítani.
7. Biztonsági rendelkezések
A munkavégzés helyszínén a szükséges biztonsági intézkedések végrehajtásáért
a Vállalkozó a felelıs.
A biztonságos munkavégzésre vonatkozó legfontosabb törvények:
• 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemrıl
• 1996. évi XXXI. törvény - a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki
mentésrıl és a tőzoltóságról
• 1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános
szabályairól
• 1996. évi LIII. törvény: a természet védelmérıl
• 1994. évi LV. törvény: a termıföldrıl
• 2000. évi XLIII. törvény: a hulladékgazdálkodásról
• 2000. évi XXV. törvény: a kémiai biztonságról
• 33/2005. (XII. 27.) KvVM. sz. rendelet: a környezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól
• 314/2005. (XII. 25.) Korm. sz. rendelet: a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM sz. együttes rendelet: az építési és
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
• 98/2001. (VI.15.) Korm. sz. rendelet: a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl
• 16/2001. (VII.18.) KöM. sz. rendelet: a hulladékok jegyzékérıl
• 164/2003. (X. 18.) Korm. sz. rendelet: a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl
• 94/2002. (V. 5.) Korm. sz. rendelet: a csomagolásról és a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
• 44/2000. (XII. 27.) EüM sz. rendelet: a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól
• 8/2002. (III.22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet: a zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról
• MSZ 13-111: Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata
és zajkibocsátási határértékek meghatározása
A fent felsoroltakon túlmenıen a Vállalkozó köteles a törvények végrehajtásáról
rendelkezı kormányszintő rendeleteket, biztonsági szabályzatokat és
szabványokat is betartani.
8. Átadás - átvételi eljárások
8.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkát a Megrendelınek átvételre felajánlja,
és a Megrendelı a végzett munkát a szerelési munka igazolásával veszi át a
Vállalkozótól.
8.2. A Vállalkozó köteles az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöbölését
azonnal megkezdeni és a megállapított határidıre elhárítani.
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9. Garanciális idıszak
9.1. A Vállalkozó a Szerzıdésben meghatározott munkára és beépítésre kerülı
termékekre a szerelési munka igazolásától számított 12 (tizenkét) hónapi
idıtartamra garanciát vállal.
10. Fizetési feltételek
10.1.
A Megrendelı kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet a
szerzıdés bevezetıjében megadott bankszámlán rendelkezésre áll.
10.2.
A Megrendelı a munkát köteles átvenni a Megállapodásban vállalt
teljesítési határidı elıtt is. Ebben az esetben a szerzıdés határideje a
teljesítés határidejére módosul.
10.3.
A szerelési igazolás után a számla benyújtható.
10.4.
A Megrendelı a hozzá beérkezı számlák ellenértékét a beérkezéstıl
számított 30….. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozónak a
szerzıdés bevezetıjében megadott bankszámlájára javára. Pénzügyi
teljesítésnek az minısül, ha a vállalkozó bankszámláján a kibocsátott
számlán szereplı összeget a bank jóváírta.
10.5.
Az elkészült létesítmény a számla kiegyenlítéséig a Vállalkozó
tulajdonában marad.
10.6.
A Megrendelı a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizet.
11. Késedelem és kihatásai
11.1.
A Megrendelı a Vállalkozóra vissza vezethetı határidı késedelme
esetén késedelmi kötbért számít fel. A késedelmi kötbér a szerzıdéses ár
napi 0,1%-a, de legfeljebb 5%. A maximum elérésekor a Megrendelı
fontolóra veheti, hogy a munkát mással fejezteti be a vállalkozó költségére.
11.2.
Kimentı ok (vis maior): a Vállalkozó nem kötelezhetı kötbér fizetésére,
ha a háborúk, sztrájkok, tüzek, árvizek, járványok, karantén korlátozások,
szállítási embargók miatt következik be. Ez esetben a felek új teljesítési
határidıben állapodnak meg.
11.3.
A Megrendelı késedelmes fizetés esetén a Ptk szerinti késedelmi
kamatot köteles megfizetni.
12. A Felek együttmőködése
12.1.
A Felek a szerzıdés teljesítése érdekében kötelesek szorosan
együttmőködni, melynek érdekében:
12.1.1.
Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák
azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerzıdés
teljesítését zavarják.
12.1.2.
Kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az
intézkedéseket, amelyek a szerzıdésszerő teljesítést, a vagyon- és
életbiztonság megırzését akadályozó körülmények elhárításához
szükségesek.
12.2.
A Felek a szerzıdéses teljesítéssel kapcsolatos együttmőködéshez az
alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:
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A Megrendelı részérıl:
Név:
Telefon:
Fax:
Levélcím:
e-mail:

Balázs Sándor
30/39-85-862
74/529-262
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
bsanyi@szdviz.hu

Név:
Telefon:
Fax:
Levélcím:
e-mail:

Péntek Csaba
30/4454-102
74/440-402
7130 Tolna, Sport u. 15.
csaba.pentek1@ehszer.hu

A Vállalkozó részérıl:

13. Egyéb kikötések
13.1.
A Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket egymás között,
elsısorban peren kívül rendezik.
13.2.
A Felek a közöttük létrejött jelen szerzıdéses jogviszonyból fakadó
bármely jogvita esetére alávetik magukat a pertárgy értékétıl függıen a
Szekszárdi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.
13.3.
A megállapodás a cégszerő aláírásokkal lép hatályba és a teljesítéssel
lejár.
13.4.
A jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
13.5.
A Jelen Szerzıdést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezıt
…3………. példányban jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Nyilatkozat az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi CXXVII. számú
törvény 142. § (3) bekezdése szerinti adóalanyiságról

Szekszárd, .………….

……………………….
cégszerő aláírás
Megrendelı

Kaposvár, 2010.04.13.

……………………….
Cégszerő aláírás
EH-SZER Kft.
Vállalkozó
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1. számú melléklet
NYILATKOZAT
CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ (3) bekezdése szerinti
adóalanyiságról
CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ (1) bekezdés b. pontja szerinti
termékértékesítés és szolgáltatás építési hatósági engedély-kötelezettségérıl
Alulírottak, mint a
Társaság / egyéni vállalkozó neve:

…………………………………………

Társaság / egyéni vállalkozó székhelye:

…………………………………………

Társaság / egyéni vállalkozó adószáma:

…………………………………………

Társaság cégjegyzéki száma:

…………………………………………

Egyéni vállalkozó igazolvány száma:

…………………………………………

Képviselı(k) neve:

…………………………………………

Fentiekben körülírt vállalkozás képviselı(i) ezúton nyilatkozzuk, hogy társaságunk / egyéni
vállalkozásom a CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint:
belföldön nyilvántartásba vett adóalany, jogállása alapján tıle adó fizetése követelhetı
nem adóalany, jogállása alapján tıle adó fizetése nem követelhetı.
( a megfelelı rész aláhúzandó)
Fentiekben körülírt vállalkozás képviselı(i) ezúton nyilatkozzuk, hogy társaságunk / egyéni
vállalkozásom által az EH-SZER Kft. (székhelye:9027 Gyır, Kandó Kálmán u. 13.,
adószáma:11153937-2-44) mint a CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény
szerint belföldön nyilvántartásba vett adóalanytól
…Szekszárd, Élményfürdı villamos energia ellátása …………megnevezéső munkához
igénybe veendı szolgáltatás a CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény
szerint:
építési hatósági engedély-köteles
nem építési hatósági engedély-köteles.
( a megfelelı rész aláhúzandó)
Engedélyezı hatóság:
Engedélyezı hatóság címe:
Kiadott engedély száma:
Kelt: 2011….. év ……03………… hó 31…napján
……………………………........................
Cégszerő aláírás
A CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ -ában foglaltak vonatkoznak az
Ön(ök) és társaságunk az EH-SZER Kft. (székhelye:9027 Gyır, Kandó Kálmán u. 13., adószáma:
11153937-2-44) mint a CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön
nyilvántartásba vett adóalany között létre jött / érvényben lévı jogviszony alapján a 2007. évi
CXXVII. Számú ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdés b) és/vagy c) pontjában meghatározott
szolgáltatásnyújtásból eredı ÁFA fizetési kötelezettségre.
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Határozati javaslat

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése – mint a Szekszárdi
Víz- és Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa – jóváhagyja a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. és az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítı és Szerelı
Kft. (Cg. 08-09-011380) között kötendı vállalkozási szerzıdést.

2.

A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı
igazgatóját a vállalkozási szerzıdés aláírására.

Határidı: 2011.
Felelıs: Horváth István polgármester
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója

