VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Nick szennyvíztisztító telep 1 db új vákuumszivattyú leszállítása, telepítése,
beüzemelése

amely létrejött egyrészről
Nick Község Önkormányzata
Székhely: 9652 Nick, Rákóczi u. 14.
Képviseli: Csorba József polgármester
Adószám: 15424587-1-18
mint közműtulajdonos, a továbbiakban: Megrendelő,
másrészről a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Székhely: 9700. Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.
Képviseli: Molnár Miklós vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 18-10-1000607,
Adószám: 11316385-2-18,
mint üzemeltető, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
A Megrendelő – a VASIVÍZ ZRt. FF/151 – 11/2020. iktatószámú levele (1. sz. melléklet),
illetve – a tárgyban megküldött iktatószámú levele (2. sz. melléklet) alapján megrendeli, a
Vállalkozó pedig elvállalja „Nick szennyvíztisztító telep 1 db új vákuumszivattyú leszállítása,
telepítése, beüzemelése” tárgyú beruházás kivitelezését.

2. Műszaki Tartalom:
1 db új NASH 2BV5 121 vákuumszivattyú leszállítása nicki szennyvíztisztító telepre
Vállalkozó a szivattyúhoz alapkeretet készít, mely biztosítja megfelelő pozíciót és rögzítést. A
bekötéshez szükséges műanyag PE elektrofitting csőelemeket beszerezi. A munkát 1 nap alatt
3 fő kiszállással elvégzi.
Műszaki tartalom:
Vállalkozó a meglévő szivattyút elbontja, az alapkeretet leszereli. A csővezetéket visszavágja,
a vízbekötést átalakítja. Az üres betonra alapcsavarral rögzíti az alapkeretet és a szivattyút. A
műanyag PE csöveket méretre vágja. A vízbekötést szintezi. A szivattyú beüzemelését és
próbajáratását elvégzi.

3. Határidők:
A kivitelezési munkák befejezésének időpontja: 2020. augusztus 15.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
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4. Vállalkozói díj:
4.1 Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munka vállalkozási díj nettó összege
Megrendelő FF/151-11/2020 iktatószámú tájékoztató levele alapján várhatóan:
2.700.000,- Ft + Áfa, azaz kettőmillió-hétszázezer forint + általános forgalmi adó, mely
a szennyvízközmű használati díjból kerül finanszírozásra. A Vállalkozó a szivattyú
beszerzésre euróban kapott ajánlatot, a szállító számlája alapján a Vállalkozó az átadás
napján érvényes CIB pénzintézet eladási árfolyamon értékeli a számlát. A Megrendelő
tudomásul veszi, hogy a hivatkozott árfolyam mozgásától függően a tájékoztató
levélben közölt vállalkozói ár, melynek része a szivattyú beszerzése, változhat, amelyet
Vállalkozó átháríthat a Megrendelőre.
Tárgyi munka nem vízjogi létesítési engedély köteles, ezért az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján egyenes adózás tárgykörébe tartozik.

4.2 Amennyiben a feltárt állapot alapján szükségszerűen elvégzendő tényleges munkák és

esetlegesen felmerülő pótmunkák miatt az ellenszolgáltatás tényleges összege
meghaladná az előzetesen kalkulált vállalkozói díjat, a munkák elvégzésére kizárólag a
Megrendelő - Vállalkozó részéről szolgáltatott, indokolással alátámasztott tételes
költségvetésen alapuló – külön megrendelése alapján kerülhet sor.

4.3 A számla elkészítése és elszámolása a Bérleti Üzemeltetési Szerződés 3. számú

mellékletének – Szennyvízközmű-használati díj megállapításáról és a Felek közötti
elszámolási kötelezettségről- II. fejezetében foglaltak alapján történik.

5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
5.1 A Vállalkozó első osztályú munkavégzésre vállal kötelezettséget, továbbá biztosítja a
Megrendelőt, hogy az üzembe helyezett eszköz a munkavédelmi feltételeknek és a
biztonságtechnikai követelményeknek megfelel.

5.2 Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, ezekért úgy felel, mintha a munkákat
maga végezte volna el.

5.3 Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jelenleg a Vállalkozót a vészhelyzet,

illetőleg a COVID 19 járvány a jelen szerződésben foglalt vállalkozói feladatának
teljesítésében nem korlátozza. Amennyiben a szerződés aláírását követően, így a
szerződéskötés időpontjában nem ismert körülmény következik be, (pl. a vészhelyzetre
vonatkozó további kormányzati döntések, a járvány Vállalkozónál felmerülő személyi,
technikai hatása), abban az esetben a Vállalkozó szerződésszegéséért nem köteles
megtéríteni a Megrendelő esetlegesen felmerülő kárát.

5.4 Vállalkozó a szerződéskötést követően tájékoztatja Megrendelőt a nála felmerült vis

maior helyzetről. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszony időtartama
alatt törekednek a szerződés teljes körű teljesítésére, Megrendelő és Vállalkozó a vis
maior helyzet értékelését követően a szerződést közös megegyezéssel módosítják.
Amennyiben a vis maior helyzet lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését, akkor a
szerződés megszűnik. Ebben az esetben felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vis
maior előtt nyújtott szolgáltatások (pl. előleg, részteljesítés) tekintetében teljes körűen
elszámolnak egymással.

6. Kapcsolattartás:
Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Név: Csorba József
Beosztás: polgármester
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Cím: 9652 Nick, Rákóczi u. 14.
Tel.:
E-mail: nickonkorm@invitel.hu
Vállalkozó képviselője a szerződéses ügyekben:
Név: Horváthné Molnár Zsuzsanna
Beosztás: beruházási koordinátor
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.
Tel.: 30/ 726-5579
E-mail: molnar.zsuzsanna@vasiviz.hu
Vállalkozó képviselője a munkavégzés során:
Név: Stubics Gábor
Beosztás: üzemmérnökség vezető
Cím: 9600, Sárvár Nádasdy Ferenc utca 136.
Tel.: 30/658-9138
E-mail: stubics@vasiviz.hu

7. Egyéb rendelkezések:
7.1 Jelen szerződés a felek egyetértésével jött létre. A szerződésben nem szabályozott

kérdésékben a 2013 évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

7.2 A felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitájukat elsősorban egyezség útján

rendezik. Vitás ügyekben a Szombathelyi Járásbíróság, ill. a Szombathelyi Törvényszék
illetékességét kötik ki.

7.3 Felek a munka elvégzését műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, melynek 1

példányát a Vállalkozó az általa kiállított számlához csatolja. Átadásra kerül az elkészült
munka létesítményjegyzéke.

7.4 Jelen vállalkozási szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után egyetértőleg írták alá.
Kelt: Szombathely, 2020………..

Nick, 2020. …….…

.............................................
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Vállalkozó
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..........................................
Nick Község Önkormányzata
Megrendelő

Nick szennyvíztisztító telep 1 db új vákuumszivattyú leszállítása, telepítése,
beüzemelése
3. sz. melléklet
N Y I L A T K O Z A T
AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELEZETTSÉGRŐL
(2007. évi CXXVII. Tv. 142.§ 1b bekezdés)
Megrendelő neve: Nick Községi Önkormányzat
Megrendelő székhelye: 9652 Nick Rákóczi u. 14.
Adószáma: 15424587-1-18
Vállalkozó neve: VASIVÍZ ZRt.
Székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.
Adószáma: 11316385-2-18
Szerződés tárgya: Nick szennyvíztisztító telep 1 db új vákuumszivattyú leszállítása, telepítése,
beüzemelése
Tárgyi munka nem építési és nem vízjogi létesítési engedély köteles, ezért a hatályos ÁFAtörvény értelmében nem tartozik a fordított adózás tárgykörébe.

Kelt: Szombathely, 2020………..

Nick, 2020.…………………..

.............................................
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Vállalkozó

....................................................
Nick Község Önkormányzata
Megrendelő
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