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Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-20110032 azonosító számú pályázathoz a lõszermentesítés elvégzésére 3 árajánlat bekérésével
beszerzési eljárást folytattunk le.

Az érvényes ajánlatot tevõk neve, címe és a megajánlott megbízási díj:

Ajánlattevõ neve: UKB Kft. Német Pál
Ajánlattevõ címe: 1015 Budapest, Csalogány út 6-10. IV. em. 157.
A megajánlott megbízási díj: 1 200 000.-Ft + ÁFA.

Ajánlattevõ neve: EL-KÁ és Társa Kft. Lupsán Károly
Ajánlattevõ címe: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
A megajánlott megbízási díj: 1 000 000.-Ft + ÁFA.

Ajánlattevõ neve: KÁN-PADRE Kft. Krisán György
Ajánlattevõ címe: 5742 Elek, Gyulai út 5.
A megajánlott megbízási díj: 1 150 000-Ft + ÁFA.

A pályázat keretében erre a tevékenységre elszámolható költség nettó 1 000 000.-Ft.

A megbízási szerzõdés tervezet az elõterjesztéshez mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a legkedvezõbb ajánlatot tevõ EL-KÁ és Társa
Kft. (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32) árajánlatát elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Kerékpárútkivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító
számú pályázathoz a lõszermentesítés elvégzésére az EL-KÁ és Társa Kft., 5600
Békéscsaba, Orosházi út 32. árajánlatát elfogadja, és utasítja a polgármestert, hogy a
szerzõdést nettó 1 000 000.-Ft +ÁFA megbízási díjjal kösse meg.

Határidõ: 2012. július 10.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. július 4.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 495-80/2012.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán”
című
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032
azonosítószámú Pályázat
3

LŐSZERMENTESÍTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA
tárgyában

amely létrejött

Kondoros Nagyközség Önkormányzata
(székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; adószám: 15725534-2-04, képviseli: Dankó Béla
polgármester)

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

EL-KÁ és Társa Kft.
(székhely: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32., adószám: 14681819-2-04, cégjegyzék szám:
04-09-008894, hadiipari eng. száma: 3HI 1001090, képviseli: Lupsán Károly cégvezető

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)
4

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:
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I. Általános rendelkezések

1.1.
Felek megállapítják, hogy a „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező
szakaszán” című, KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosítószámú pályázata
támogatásban részesült.
II. A szerződés tárgya

2.1.
Megbízott elvállalja az alábbi területen jelen szerződésben rögzített
feltételekkel – I. osztályú minőségben történő végrehajtását:
Kondoros felől Békéscsaba irányába az út jobb oldalán a 44. számú főút 102+132 -104+156 km szelvények közötti munkaterületének lőszer- robbanószerkezet
mentesítése -2,0 m mélységig. A régészeti próbafeltárással érintett területen, mely kb.
120 m2 -5,0- -6,0 m mélységig.

2.2.
Műszaki tartalom: lőszer-, robbanószerkezet-mentesítés, robbanás-megelőzés
cca. 6 575 m2.
III. Határidők

3.1.

A munkaterület átadásának határideje: 2012. július 17.

3.2.

A kivitelezés befejezésének határideje: 2012. augusztus 31.
Megbízó előteljesítést elfogad.
IV. A Megbízó és a Megbízott egyes részfeladatai

4.1.
Megbízott a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyet az 51/2000.
(VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint vezet, mely tartalmazza a munka
adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges
tényeket, változásokat.

4.2.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megbízó részéről:

név: Ribárszki Péter, tel: +36/70 931-2687

Megbízott részéről:

név: Lupsán Károly, tel: +36/30 938-8808

4.3.
Megbízó a teljes munkaterületet a megjelölt határidőben a Megbízott részére
mentesítésre alkalmas állapotban átadja (Ptk.404.§ (1) bek.).
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4.4.
A munkaterület átadását Megbízó kezdeményezi. A munkaterület átadása
után a Megbízott kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó- és
balesetvédelmi rendszabályok, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások
betartása, betartatása.
Megbízott felelős azért, hogy a munkaterületen csak munkavállaló engedéllyel
rendelkező dolgozókat foglalkoztat. Megbízott felelősséggel tartozik az általa okozott
kárért, beleértve a harmadik személynek okozott károkat is.

4.5.
Az elvégzett lőszermentesítési munkáról a Megbízó felé legkésőbb 3 napon
belül átadásra kerül a Záró dokumentum, ami igazolja a munka végrehajtást. A
kiállított dokumentum tartalmazza a Tanúsítványt melyben a Megbízott nyilatkozik
arról, hogy az általa átvizsgált terület robbanószerkezet mentes.

4.6.
Megbízott felel a kivitelezés
környezetvédelmi szabályok betartásáért.

időszaka

alatt

a

munkavédelemi,

4.7.
Megbízott köteles dolgozóit a munkavégzéshez szükséges munkaruhával,
védőfelszereléssel ellátni. A munka végzéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket Megbízott biztosítja.

4.8.
A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában
hatályos miniszteri rendelet alapján kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és
ágazati műszaki előírások szolgálnak.

V. A Megbízott kötelezettségei

5.1.
Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügy állásáról
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

5.2.
Megbízott köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megbízót
minden olyan tényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Megbízott
teljesítését, a beszerzés megvalósítását befolyásolhatják.

5.3.
Megbízottnak a megbízása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályi
előírások maradéktalan betartásával a Megbízó érdekeinek megfelelően úgy kell
eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Megbízott felelősséggel
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tartozik azon kárért, amelyet a jelen megbízási szerződés megszegésével a
Megbízónak okozott, kivéve, ha a Megbízott bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az
adott helyzetben általában elvárható volt.

5.4.

Megbízott a megbízást a Megbízó utasításainak megfelelően köteles ellátni.

Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez
jogszabály megsértésére vezetne. Ha a Megbízó az utasítását a figyelmeztetés
ellenére is fenntartja, a Megbízott jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali
hatállyal felmondani és kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.

5.5.
A Megbízott teljesítésének helye a Megbízó székhelye, kivéve ha a felek ettől
eltérően állapodnak meg.

5.6.
Megbízott a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat,
dokumentumokat ezen megbízási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízó
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés,
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik.

5.7.
Egyebekben Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízása
teljesítése során más személyek közreműködését is igénybe vegye. A Megbízott az
igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

VI. A Megbízó kötelezettségei

6.1.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg a Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez
szükséges iratot, adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal
továbbá arra, hogy a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a
további adatokat, információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen
szerződés teljesítéséhez szükségesek.

6.2.
A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló
információkat Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre: info@piroter.hu.
A csak nyomtatott formában rendelkezésre álló dokumentumokat Megbízó levélben
vagy személyesen juttatja el a Megbízottnak.
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6.3.
Amennyiben a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségé(ei)nek határidőben
nem tesz eleget, erre a Megbízott a határidő lejártát követő napon a Megbízó
figyelmét írásban felhívni köteles.

6.4.
Megbízónak a Megbízottal való kapcsolattartásért felelős alkalmazottja:
Ribárszki Péter (elérhetősége: +36 66 589 324, e-mail: ribarszki.peter@kondoros.hu).

6.5.
A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése
során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Megbízottnak. A szerződés
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a
felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

6.6.
Megbízott a kapcsolattartásra kijelölt személyeken kívül jogosult a Megbízó
alkalmazásában álló többi olyan munkatársától vagy vele egyéb szerződéses
jogviszonyban álló olyan személytől is felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás
teljesítése tekintetében szükséges és hasznos információval szolgálhat.

6.7.
A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott teljesítése során felmerülő, a Megbízó
részéről döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően
érdemben állást foglal és döntését 3 napon belül a Megbízottal közli.

6.8.
Megbízó kötelezettsége haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a
Megbízottat minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják. Megbízó az együttműködési kötelezettsége késedelmes
teljesítésével vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

6.9.
Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért
felelősség nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő
károkért való felelősség a Megbízót terheli.
VII. Szerződésszegés következményei:

7.1.
Megbízott a késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a számára felróható
lehetetlenülés, Megbízott által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és Megbízott
felróható magatartása miatt a Megbízó által jogszerűen gyakorolt elállás esetén
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér alapja a szerződés teljes bruttó
összege, napi mértéke 1%.
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7.2.
A kötbért Megbízó akkor is követelheti, ha kára nem merül föl. A késedelem,
vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés
alól.
Megbízott késedelmes vagy hibás teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt
vállalni. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.
VIII. Szerzői jog

8.1.
A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő
(szerzői jogi) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, aki ezeket
(fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti,
átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A szerzői jogok ellenértékét a
felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették

XI. A Megbízott díjazása

9.1.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés egyösszegű
szerződés. A megbízási díj: 1 000 000.- forint + ÁFA, azaz egymillió forint + általános
forgalmi adó. A megbízási díj 100 %-a EU, illetve költségvetési támogatás.
A megbízási díj a szerződés 4.5 pontjában részletezett záró dokumentum Megbízó
általi jóváhagyását követően válik esedékessé.

9.2.
A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és
szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.
A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Közreműködő
Szervezet által a Megbízott 9.6. pontban meghatározott bankszámlájára.

9.3.
A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a
Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján jogosult a díjazásra.
A kifizetés szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a
számlának a Megbízóhoz történő beérkezését követő 60 napon belül történik.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítót, illetve a megbízási szerződés számát.

9.4.
A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori
adójogszabályok szerint járnak el.
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9.5.

Megbízó a részszámlázási lehetőséget nem biztosítja.

A Megbízó kiköti, a Megbízott pedig tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás szerinti
feladatok ellátásáért a Megbízó a Megbízott részére előleget nem fizet. A kifizetésre irányadó
jogszabályok:
Ø 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
Ø 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet,

9.6.

A Megbízott számlaszáma: CIB 10701245-48772404-51100005

9.7.
Megbízó a megbízási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak.
X. SZAVATOSSÁG

10.1. Megbízott felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka
megkezdésétől a teljesítés napjáig.
10.2. Megbízott köteles a Megbízótól minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és
követeléssel szemben biztosítani, amely a Megbízónak vagy harmadik személynek a
Megbízott magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi
sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk
következtében jelentkeztek. Megbízott kártérítési kötelezettsége meghaladhatja a
megbízási díj összegét.
10.3. A garanciális és szavatossági kötelezettségek tekintetében a 12/1998. (XII.
27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a Ptk. 398. §-ban foglaltak
a mérvadók.
XI. A szerződés megszűnése

11.1.

11.2.

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
a) valamelyik fél a szerződést felmondja,
b) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

11.3.

Megbízó a szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.
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11.4. Megbízott a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel abban az esetben
mondhatja fel, ha a Megbízó a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és a Megbízott felhívására sem tesz eleget kötelezettségének,
illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további
együttműködését vagy a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.

11.5. Megbízó részéről történt felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik
meg, amikor a felmondásról a Megbízott tudomást szerez, a Megbízott felmondása
esetén pedig a felmondási idő lejártával.

11.6. Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a
Megbízott a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem
köteles. Ettől az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye
továbbviteléről. A Megbízott részéről történt felmondás esetén a Megbízott a
felmondási idő alatt is köteles a Megbízó érdekében eljárni.

11.7. A jelen megbízási szerződés felmondása esetén a Megbízottat az addig
felmerült teljesítésével arányos díj illeti meg.
XII. Egyéb rendelkezések

12.1.
Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatosan semmiféle kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok nem áll
fenn.

12.2.
Felek vállalják, hogy amennyiben a pályázatra vonatkozó támogatási
szerződés eltérő szabályokat, rendelkezéseket tartalmaz, jelen megállapodást a
támogatási szerződéssel összhangban módosítják.

12.3. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot
illetően, amelyről jelen megbízásának ellátása során szerzett tudomást. A titoktartási
kötelezettség alól felmentést kizárólag a Megbízó adhat.

12.4. Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének,
ezen részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az
érvénytelen rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a
felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az
érvénytelen rész nélkül a szerződést a felek nem kötötték volna meg.
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12.5. A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A
szóban közölt módosítás érvénytelen.

12.6. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően
kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság, illetőleg a Békés Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.

12.7. Ezen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb, idevonatkozó
jogszabályi előírások rendelkezései az irányadóak.
XIII. Szerződési példányok

13.1. A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 1
példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

13.2. Felek a jelen megbízási szerződést elolvasás és együttes értelmezést
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kondoros, 2012. július 10.

……………………………………………..

……………………………………………..

Dankó Béla

Lupsán Károly

polgármester

ügyvezető

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

EL-KÁ és Társa Kft.

Megbízó

Megbízott
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. július 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kic-box Egyesület támogatási kérelme
Dankó Béla sk. polgármester
Dankó Béla sk. polgármester
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. július 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvízberuházás kivitelezés közbeszerzési dokumentum elfogadása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztálytól a mai napon megkaptuk a minõségbiztosítási
tanúsítványt, melyben figyelemmel a minõségellenõrzési jelentésben foglaltakra támogatják
a közbeszerzési eljárás megindítását.

A KFF minõségellenõrzési tanúsítványa az elõterjesztés melléklete.

A KFF minõségellenõrzési tanúsítványa alapján a közbeszerzés megindítható.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete a „Kondoros Nagyközség Önkormányzata
részére mélyépítési keretmegállapodás megkötése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívását, dokumentációját elfogadja.

A Képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához
szükséges lépéseket tegye meg.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. július 5.
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Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette:

Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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