Szerződés száma: ILST-1810-1/2019

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
.
1. SZERZŐDŐ FELEK
Megrendelő:
Székhely:
Adószám:
Képviselő:

Röszke Község Önkormányzata
6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.
15726717-2-06
Borbásné Márki Márta Polgármester
továbbiakban: Megrendelő

Vállalkozó:
ILST-Hungary Kft.
Székhely:
6100 Kiskunfélegyháza, Arany János utca 27.
Adószám:
14050448-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-115064
Bankszámla:
K&H Bank, HU29 1040 0638 0001 9053 0000 0000
Képviselő:
Molnár Csongor, ügyvezető igazgató
továbbiakban: Vállalkozó
2. SZERZŐDÉS TÁRGYA
Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó elvállalja: Röszke, Hunyadi utcai játszótér előzetesen egyeztetett
területein 6*1 m2 területén selyem fekete színben 6 db UNK-5M-SMART1-2017-KV típusú napelemes
közvilágítás (VTSZ szám: 9405; Minősítés: CE; gyártás ideje: 2019) termékek leszállítását, összeszerelését,
elhelyezését, a napelemes közvilágítás biztonságos rögzítését és beüzemelését. Vállalkozó biztosítja a
kivitelezési, szerelési munkához szükséges anyagokat, az alapvasalat betonozásának kivételével, amit
Megrendelő végez műszaki rajz, illetve Vállalkozó szakembereinek tanácsai alapján.
3. HATÁRIDŐK
 Megrendelő a 2. pontban megjelölt munkaterületet köteles a kivitelezés megkezdésének napján, de
legkésőbb 2019.10.19. napjáig, Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
 A 2. pontban meghatározott munkák befejezésének határideje: 2019.11.08.
 Előteljesítés lehetséges a szerződő felek által előzetesen egyeztetett időpontban.
4. VÁLLALKOZÓI DÍJ
Szerződő felek a kivitelezési és vállalkozási díj (együttesen: vállalkozói díj) mértékét megegyezés szerint fix áron
állapítják meg. A vállalkozói díj tartalmazza a szállítás-, az anyag-, a munkadíjat együttesen.
A vállalkozói díj összege:
Kivitelezési vállalkozói díj:
+ 27 % ÁFA:
Összesen:

2.106.000.- Ft
568.620.- Ft
2.674.620.- Ft

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt vállalkozói díj 50 %-át előlegként jelen
szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után a Vállalkozó 1. pontban megjelölt bankszámlájára kiegyenlíti.
A Vállalkozó az előleg összegéről előlegszámlát állít ki a teljesítést követően. A vállalkozói díj fennmaradó 50%át az átadás-átvétel után Megrendelő a Vállalkozó által kiállított végszámla benyújtását követő 8 napon belül a
Vállalkozó bankszámlájára kiegyenlíti.
5.2. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a jegybanki alapkamatot jogosult késedelmi
kamatként felszámítani.
5.3. A végszámla kiegyenlítésével a napelemes kandeláberek és annak tartozékai teljes mértékben és
elidegeníthetetlenül Röszke Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonába kerülnek. Ameddig a vállalkozói
díj maradéktalanul kifizetésre nem kerül Megrendelő részéről Vállalkozó felé, a napelemes kandeláberek az ILSTHungary Kft. tulajdonában maradnak.
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6. ÉPÍTÉSI NAPLÓ, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
6.1. Vállalkozó építési naplót vezet, amelyben a kivitelezésre vonatkozó szakmai megállapításait jegyzi be, illetve
Megrendelő megbízottjának észrevételeit rögzíti. A kivitelezéshez szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek
beszerzése a szerződő felek feladata. Vállalkozó biztosítja a munkavégzéshez szükséges biztonsági feltételeket.
6.2. A munka elvégzése után történik az átadás-átvétel, az Építési napló lezárása. Vállalkozó az építési napló
lezárásakor, a műszaki átadás-átvételen átadja Megrendelő/műszaki ellenőr részére a beépítésre került szerkezetek
minőségi tanúsítványát, szállítólevelét, és a kivitelező felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó hitelesített
nyilatkozatát.
Vállalkozó megbízottja és elérhetősége: Molnár Sándor, 06-70/453-6268
Megrendelő megbízottja és elérhetősége: Borbásné Márki Márta, 06-70/3139924
7. GARANCIA
7.1. Vállalkozó az általa elvégzett, e szerződés 2. pontjában rögzített kivitelezési munkákra 24 hónap garanciát
vállal.
7.2. Vállalkozó a 2. pontban megnevezett kandeláber üzemeltetésére, karbantartására, annak alkatrészeire az alábbi
garanciákat vállalja:
 2 év általános garancia bárminemű rendeltetés szerinti használata esetén felmerülő üzemzavar esetén
 5 év speciális garancia a kandeláber LED és a napelem főalkatrészeire
 A napelemes kandeláber akkumulátorára Vállalkozó 2 éves általános garanciát vállal azzal, hogy az
akkumulátor üzemszerű működése 8 évre prognosztizált
7.3. A természet által okozott és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk elhárításáért Vállalkozó nem
vállal garanciát
8. HIBAELHÁRÍTÁS
8.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kandeláber meghibásodása, nem működése esetén a 7. pontban
foglalt garancia időkön belül a hibabejelentéstől számított 5 munkanapon belül a hibát elhárítja. Amennyiben
jelentősebb műszaki hiba vagy egyéb akadályoztatás esetén az 5 munkanapon belül történő hibaelhárítás nem
lehetséges, arról Megrendelőt Vállalkozó írásban az 5 munkanap lejárta előtt értesíti, megjelölve a hiba okát és
annak várható elhárítási idejét is.
8.2. A kandeláber 7. pontban megadott garanciákon túli javítását Vállalkozó teljes körűen vállalja, melynek
költségigényéről és feltételeiről Megrendelőnek az erre vonatkozó igénybejelentéskor ad tájékoztatást.
9. VITARENDEZÉS
Felek az esetlegesen felmerülő vitás eseteket közös megegyezéssel próbálják megoldani. Ha ez nem lehetséges,
kikötik a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Kecskeméti
Törvényszék illetékességét.
10. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK
A szerződés által nem szabályozott kérdésekben a hatályos ágazati jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.
Fent nevezett felek megállapodnak abban, hogy jelen, tíz pontból álló szerződés két eredeti példányban készül,
amelyből egy eredeti példányt kap Vállalkozó, egy eredeti példányt kap Megrendelő.
A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Röszke, 2019.10.18.

…………………………..
Molnár Csongor

…………………………..
Borbásné Márki Márta
polgármester
Röszke Község Önkormányzata

ILST-Hungary Kft.
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