Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2008. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 31-én
(csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Szabó Géza,
Horváth Győző, Pandur Ferenc,
Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Igazoltan távol Homlok István képviselő. Igazolatlanul távol Tuba Pál képviselő.
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Falunapi feladatok egyeztetése
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Személyi ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Falunapi feladatok egyeztetése
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: az augusztus 9-én megrendezésre kerülő falunapra meghívott jósnő
és a humoristák Beledből, illetőleg a kapuvári vasútállomásról a falunap helyszínére való
fuvarozására szeretne megkérni valakit a képviselők közül, továbbá a jósnő Kapuvár
vasútállomására visszaszállítását. A humoristák Debrecenből érkeznek és a beledi Szabó
Fogadóba lesznek elszállásolva.
Szeretné továbbá, hogy a képviselők részt vegyenek a meghívott vendégek fogadásában, a
főzés felügyelésében, stb.

A testvér települési meghívott vendégek kapcsán elmondja, hogy Hollandiából érkezik 7 fő,
tőlük kapta a falu a tűzoltóautót. Erdélyi meghívott vendégek sajnos betegség miatt nem
jönnek.
Elmondja továbbá, hogy Rábakecöl logóval ellátott pólót 200 db-ot rendelt, melyet a
fellépésükért díjat nem számoló előadóknak, a főzőknek és további közreműködőknek
szeretne ajándékba adni.
Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: vállalja fentiek fuvarozását a falunapra.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: bejelenti, hogy Szabó Géza képviselő írásban lemondott
képviselői mandátumáról munkahelyi összeférhetetlenség miatt, ezért a Helyi
Választási Iroda vezetőjén keresztül kéri a Helyi Választási Bizottság intézkedését az
ügyben. Ezen túlmenően bejelenti, hogy ajánlattételi felhívást adott ki az Erkel utca
útburkolatának felújítására, melynek a beadási határideje 2008. augusztus 14. 15,00
óra. Ez egy csütörtöki nap, mely napon 16,00 órai kezdettel szeretne testületi ülést
tartani, ahol a testület döntése alapján ki lehetne választani a legkedvezőbb
feltételekkel rendelkező kivitelezőt, továbbá ha minden zökkenőmentesen alakul, 15én meg is lehetne kötni a szerződést a kivitelezésre.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
Tuba Erik polgármester: a Központi Háziorvosi Ügyeleti rendszer működtetésével
kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet. (Előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
A képviselő-testület úgy határozott, hogy megbízza a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú
Társulását a Központi Háziorvosi Ügyelet közbeszerzési eljárásának lefolytatásával és a
szerződés megkötésével, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
39/2008.(VII.31.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a Központi Háziorvosi
Ügyelet közbeszerzési eljárásának lefolytatásával és a szerződés
megkötésével.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábacsécsényi Nyugdíjas Klub nyugdíjas
találkozót szervez Rába menti, Rába elnevezésű települések részére. A nyugdíjas
találkozóra szeptember 6-án szombaton kerül sor. Előzetes felmérései alapján 15-20
érdeklődő lenne. Az útiköltséget az önkormányzat vállalná.
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A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség sporttábort
szervez, melyben 6 fő rábakecöli gyerek érintett. A részvételi díj 7.000 Ft/fő, és ezzel
kapcsolatban a kérdése az lenne, hogy ebből az önkormányzat mennyit vállaljon
magára.
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat 4.000 Ft/fő támogatást fizet ki a
táborozó gyerekek részére és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
40/2008.(VII.31.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása által Dénesfán szervezett
sporttáborban résztvevő 6 fő tanuló táboroztatásához 4.000 Ft/fő, így
összesen 24.000 Ft támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon
és a kiadási előirányzatot a 2008. évi költségvetési rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Sportegyesület 120.000 Ft támogatási
előlegért nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz.
A képviselő-testület Sportegyesület részére 120.000 Ft támogatási előleget szavazott meg,
majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
41/2008.(VII.31.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi
Sportegyesület kérésére – a labdarúgó csapat bajnokságban
indulásához szükséges nevezési díjak finanszírozásához 120.000 Ft
támogatási előleget biztosít a civil szervezetek részére nyújtható
támogatás terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon és
a döntésről a Sportegyesület elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.

3

3.) Személyi ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 16,30
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető

4

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2008. július 31.
2. napirend: Különfélék - Központi Háziorvosi Ügyeleti rendszer működtetése
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2008. április 29-én
megtartott ülésén úgy határozott, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet szolgáltatást meg
kívánja hirdetni és döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról.
A kapuvári kistérség 18 önkormányzata, továbbá Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, Iván,
Pusztacsalád, Répceszemere községek önkormányzatai 2004. szeptember 1-től Központi
Háziorvosi Ügyelet néven társulást hozott létre. A társult önkormányzatok megbízták
Kapuvár Város Önkormányzatát a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátási területeihez tartozó
összlakosság ügyeleti feladatainak társulás keretében történő ellátásával. A társulási
megállapodás értelmében a központi ügyeleti tevékenységet a Kapuvári Lumniczer Sándor
Kórház-Rendelőintézeten keresztül látják el.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásához az érintett települések önkormányzatainak
hozzájárulása szükséges. A Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás nem jogi személy, a
közbeszerzési eljárást ezért nem tudja lebonyolítani. Célszerű lenne, ha a társulásban lévő
önkormányzatok megbíznák a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a közbeszerzési
eljárás megindításával, a lebonyolításával, az elbírálással és a szerződéskötéssel.
Sikeres közbeszerzési eljárás esetén 2009. január 1-től módosítani kell a társulási
megállapodást.
Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot arról, hogy megbízza a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulását a Központi Háziorvosi Ügyelet közbeszerzési
eljárásának lefolytatásával, a szerződés megkötésével.

Rábakecöl, 2008. július 26.
Tuba Erik
polgármester
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RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
1. Ajánlatkérő neve és címe:
Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
Telefon/Fax: 96/257-529
2. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége:
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása
Rábakecöl községben az Erkel Ferenc utcában.
A tevékenység műszaki tartalmi követelményeit az ajánlattételi felhívás mellékletét képező
Nagy Ákos okleveles építőmérnök által készített tervdokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy a rendelkezésére bocsátott
tervdokumentációban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak
szerint változhatnak. E tényt is figyelembe véve Ajánlattevőnek az ajánlati árat a
dokumentáció és részeként biztosított kiírt (árazatlan) költségvetés, valamint a
megvalósítás helyszínének alapos ismerete alapján kell kialakítania. Az ajánlati árnak
minden egyéb esetlegesen felmerülő költséget tartalmaznia kell.
3. A teljesítés
határideje: 2008. szeptember 26.
helye:
9344 Rábakecöl Erkel Ferenc utca
4. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
A Megrendelő a teljesítést követően a kiállított és kollaudált számlát 30 napon belül
átutalással fizeti. Előnyt élvez az az ajánlat, amely a számla két részletben (50-50%)
történő teljesítését teszi lehetővé, a második részlet kiegyenlítésére a Magyar
Államkincstár támogatásának kiutalását követő 30 napon belül kerül sor.
A számlák benyújtásával egyidejűleg a beépített anyagok szállítólevelei, minőségi
bizonylatait Megrendelő részére át kell adni.
Végszámla esedékes, ha Ajánlattevő a sikeresnek minősített műszaki átadás-átvételi,
eljárást jegyzőkönyvileg dokumentálja. Előleget a Megrendelő nem fizet.
A nyertes ajánlattevőt, késedelmes teljesítés esetén naponta minimum 10.000,- Ft
kötbérfizetési kötelezettség terheli.
A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elismert teljesítésigazolás időpontjától
számított minimum 1 (egy) év jótállási időt kell vállalnia.
Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot
felszámítani.
5. Alkalmassági követelmények:
a.) Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek:
1./ Az előző 3 év (2005-2007) bármelyikében Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye
területén teljesített, legalább egy, bruttó 6 millió Ft értéket meghaladó, út építésére, illetve
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felújítására vonatkozó referencia ismertetése, amely tartalmazza legalább az
ellenszolgáltatás bruttó összegét, a teljesítés idejét, helyét, továbbá a szerződést kötő másik
fél megnevezését.
2./ Annak a szakembernek a megnevezése, képzettségének ismertetése, igazolása, akit az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
3./ A kivitelezés irányításában résztvevő szakember műszaki vezetői névjegyzékben való
szereplésének igazolása az illetékes hatóságtól származó határozat másolatával.
b.) Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek:
Számláját vezető pénzintézettől származó, az ajánlat benyújtási időpontját megelőző 30
napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- számlavezetés kezdő időpontja
- tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről
- tájékoztatás a számlán történő esetleges sorban állásról
6. Ajánlattételi határidő: 2008. augusztus 14. (csütörtök) 1500 óra
7. Ajánlat benyújtásának címe:
Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, polgármesteri iroda.
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
Az ajánlatokat 3 (három) példányban kell benyújtani, egy „eredeti”, kettő „másolati”
jelzéssel ellátottan cégszerűen aláírva, lefűzött irattartóban, érdemi adatot tartalmazó
oldalanként folyamatos sorszámozással ellátva.
Az eredeti és másolati példányokat egybe csomagolva, zárt csomagolásban kell benyújtani.
A külső zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét.
A külső csomagolásra kérjük ráírni még:
„Ajánlat
Rábakecöl község önkormányzati belterületi utcájának burkolat felújítására az Erkel Ferenc
utcában.
Nem bontható fel: 2008. augusztus 14. 1500 óráig”
Amennyiben az Ajánlattevő érdemi ajánlatot nem tesz, úgy a külső csomagolásra még a
következőt kérjük ráírni:
„Érdemi ajánlatot nem tartalmaz”
(Ha nem tesz ajánlatot, akkor is az Ajánlattételi határidő lejártáig a fentiek szerint
megcímezve kéri az Ajánlatkérő az írásos visszajelzést.)
8. Ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő Terem
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
Ideje: 2008. augusztus 14. (csütörtök) 1500 óra
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9. Ajánlatok bírálati szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az
ajánlatkérő önkormányzat képviselőtestülete javaslatát figyelembe véve, az összességében
legelőnyösebb ajánlat elve szerint értékeli az alábbi főbb szempontokat figyelembe véve:
- Bruttó ajánlati ár
- Vállalt jótállási időtartam
- Garanciavállalás teljesítési határideje
- Vállalt kivitelezési határidők
- Referencia
- Késedelmi kötbér (Ft/nap)
- Kivitelezői számla pénzügyi teljesítésének módja
10. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről írásban értesíti.
11. A szerződés
meghatározása: A nyertessel egyösszegű vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor.
megkötésének tervezett időpontja: 2008. augusztus 15.
12. Ajánlati kötöttség időtartama:
Ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
13. Az ajánlatokhoz benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának, valamint aláírási
címpéldányának cégszerűen aláírt másolata. Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő
cégkivonatában az ajánlattétel tárgyára irányuló tevékenység nem szerepel.
14. Az ajánlattevő nyilatkozatait eredetiben, az igazolásokat egyszerű másolatban kérjük
benyújtani.
15. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejártáig kézhez kapja.
16.

Az ajánlatokhoz benyújtandó iratok, nyilatkozatok, igazolások
Az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlatának eredeti és másolati példányait,
valamint
ennek mellékleteit és előírt dokumentumait szükséges benyújtani, és az
ajánlatban alábbi
sorrendben lefűzni.
1. Az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt 1., 2. és 3. sz. „Nyilatkozat”.
2. Szakmai képzettség igazolása (Annak aki a kivitelezésben részt vesz.)
3. Műszaki vezetői jogosultság igazolása (eredeti vagy egyszerű másolat)
4. Aláírási címpéldány (eredeti vagy egyszerű másolat)
5. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat (egyszerű másolat)
6. Pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolása (eredeti vagy egyszerű másolat)
7. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről
8. A tervdokumentáció mellékleteként megküldött költségvetés beárazva.
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9. A mellékelt Vállalkozási szerződés tervezetet az üresen hagyott részek
kitöltésével– minden oldalát szignálva – a kiadott formában kérjük az ajánlathoz
csatolni. Amennyiben az Ajánlattevő formailag átszerkeszti a szerződéstervezetet,
kérjük írásbeli nyilatkozatban jelezni, hogy a kiadott szerződéstervezettel
tartalmában megegyezik.
10. Az Ajánlat minden oldalát a kötelezettségvállalásra jogosultnak vagy a
meghatalmazottnak (meghatalmazást kérjük csatolni) kézjegyével kell ellátni
(szignálni kell).
17. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2008. július 31.

Rábakecöl, 2008. július 31.
Tuba Erik
Polgármester
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1. sz. Nyilatkozat

Alulírott…………………………………………………………………………………………
Ajánlattevő kijelentem, hogy ajánlatomat a Rábakecöl Erkel Ferenc utca burkolat felújítására
az ajánlattételi felhívásban foglaltak ismeretében nyújtottam be.
Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az „Ajánlattételi felhívásban” meghatározott
követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt vállalkozási szerződéstervezet szerint teljesítem.
Az ajánlat benyújtásával elfogadom az „Ajánlattételi felhívásban” foglaltakat, az azzal
kapcsolatban esetlegesen felmerült észrevételeimet, kifogásaimat az ajánlattételi határidő előtt
írásban benyújtottam Ajánlattevőnek.
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.

Dátum:………………….

Cégszerű aláírás:…………………………….
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2. sz. Nyilatkozat

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő fax száma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Vállalási ár és határidő:

Vállalkozói díj:

Nettó díj:

+ÁFA

Dátum:………………….

Cégszerű aláírás:…………………………….
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Bruttó díj

3. sz. Nyilatkozat
Kivonat a referencialistából
Előző 3 év legjelentősebb munkái
Rábakecöl, Erkel Ferenc utca burkolat felújításának kivitelezése
tárgyú munkához

2005.
Megbízó

Tárgy

teljesítés
ideje/nap

Szerződés bruttó értéke

2006.
Megbízó

Tárgy

teljesítés
ideje/nap

Szerződés bruttó értéke

2007.
Megbízó

Tárgy

teljesítés
ideje/nap

Szerződés bruttó értéke

Dátum:………………….

Cégszerű aláírás:…………………………….
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
-tervezetamely létrejött egyrészről:
Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
Képviseli:Tuba Erik polgármester
Adószám: 15370615-2-08
Számlaszám: 11737090-15370615-00000000.
továbbiakban: mint Megrendelő
másrészről:
Adószám:
Számlaszám:
Képviseli:
továbbiakban mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya: Rábakecöl, Erkel Ferenc utca burkolat felújítási munkáinak
kivitelezése
2. Vállalkozói díj:
A szerződés vállalkozói díja ……………………,- Ft + 20% ÁFA, összesen:
……………………….,- Ft, azaz ………………………………………………… forint.
Végszámla esedékes, ha Ajánlattevő a sikeresnek minősített műszaki átadás-átvételi, eljárást
jegyzőkönyvileg dokumentálja. Előleget a Megrendelő nem fizet.
Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül átutalással fizet.
3. Határidők:
3.1. A munkaterület átadásának határideje: A szerződéskötéstől számított 8. nap
3.2. A kivitelezés befejezési határideje: ………………………….. amely időpont a sikeres
műszaki átadás-átvétel napját jelenti.
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is
jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a
Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

13

4. Műszaki feltételek:
4.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyben a hatályos
jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre.
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről (lebonyolító):

név: Tóth Imre
cím: 9317 Szany, Kossuth L. u. 5.
tel.: 20/391-7034; fax: 96/287-285

Vállalkozó részéről:

név: …………………………..
cím: …………………………..
tel: ……………………………

4.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a
figyelmeztető jelzések
elhelyezéséről.
Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat
betartani.
4.3. A Megrendelő valamint megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti,
ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően
történik-e.
Megrendelő észrevételét köteles az Építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a
megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint
felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót és 1 példány tervdokumentációt az építés
helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.
4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles megrendelő megbízottjának
(lebonyolító) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal
korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.
4.5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a tervektől és
költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt pótmunka) csak külön megrendelésre,
illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el.
A vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem
tagadhatja meg.
Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban nem szerepelnek,
de a megvalósítás szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről
és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek megegyeznek.
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4.6. A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a fix összegre vállalt
munkarészeknél Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni.
Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de
attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.
4.7. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya,
vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek
beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek megegyeznek.
4.8. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több
ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a
Megrendelő vagy Lebonyolító minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem
teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő
munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles
megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.
5. Pénzügyi feltételek:
5.1. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerül kiegyenlítésre banki
átutalásos formában 30 napon belül. Előleg nyújtásra nincs lehetőség.
5.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett
munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon köteles kifizetni.
5.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi
kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.
5.4. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó napi ………………,-Ft kötbért
köteles megfizetni megrendelőnek, mely a végszámlából levonásra kerül.
5.5. Vállalkozó kötelessége, a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától
számított …… évig terjedő időszakra jótállást vállalni.
6. Átadás-átvétel:
6.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 15 nappal köteles a megrendelő
felé a munkát készre jelenteni. A Vállalkozónak az átadás-átvétel megkezdésekor a
szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat, építési napló és annak mellékletei,
ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye a Megrendelő rendelkezésére
kell bocsátania.
A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához szükséges közműnyilatkozatok
beszerzése Vállalkozó feladatát képezi.
6.2. Ha a Megrendelő megítélése szerint a létesítmény használatbavételi lehetősége biztosított,
az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi
eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot.
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6.3. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való
gondoskodás.
6.4. Ha a létesítmény teljes mértékben elkészült és az átadás-átvételi eljárás sikeresen
lezárult a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás
birtokában a Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét.
6.5. Megrendelő csak I. o. minőségben készült munkákat tartozik átvenni.
7. Minőség, szavatosság:
7.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű,
valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést
vállal.
7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet
a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban előírt
minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat
bizonylatolnia kell.
7.3. A Vállalkozó az általa kivitelezett
létesítményekre …… év garanciális
kötelezettséget vállal, továbbá ezen túlmenően a kötelező alkalmassági időre vonatkozó
rendelkezéseket tartja be.
A garanciális kötelezettség a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásával
esedékes.
Felek megegyeznek, hogy a létesítmény átadás-átvételének napjától számított egy év
leteltekor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melynek szervezése a Lebonyolító feladata,
melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.
8. Egyéb feltételek:
Szerződő felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt
mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét
képezik, azzal együtt kezelendők.
1. Ajánlatkérési dokumentáció
2. Tervdokumentáció (Nagy Ákos okleveles építőmérnök által készített)
3. Műszaki átadás-átvételi eljáráshoz átadandó dokumentumok:
Közműnyilatkozatok
Beépített anyagokról Szállítólevelek, Műbizonylatok
Minősítési dokumentáció
Kivitelezői nyilatkozat

9. Jogviták eldöntése:
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Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók.
Szerződő felek jogvita esetén alávetik magukat a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Rábakecöl, 2008. augusztus ...

…..…....................................

………...................................

Tuba Erik
polgármester
Megrendelő

Vállalkozó
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