5.l

Vállalkozási díj

5.1/ A vállalkozási díj abefejezés időpondára prognosztizált egyösszegű
átalényár,amely a
munkahelyi adottságok,
Ajránlatkérési_ dokumentáció- *{n
a Vállalkozó
'azvételévelkenilt meghatátozásra,
felülvizsgálatának figyelembe
a szerződéshez mellékelt

tételes és beárazott költségvetés alapj án. (3. számú .álen"t;

5'2l

A

vállalkozási díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét,
a
cserélendő leszállított kazán és egyéb kapcsolódó berend}és.r., ..'r.Á"<it-vetelirjrí.'Á
uálla'lkozási díj tartalmazza továbu7 a munkríkkal kapcsolatban felmerülő
minden dijat, adőt
és illetéket, járulékot, az átadás-átvételi e!1árás, a birtokbaadás, a hibajavítás
költségeit, az
ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítésivizsgálati és'mérési
köft;;;,;
felv-onu]ási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a biztosítási
díjakat, a szavatossági és
jótállási kötelezettségek költségeit, a
tárgyának rendeltetésszení használatát
'r"rrődé,
biztosító megvalósításhoz sziikséges minden
munka mJgvalósítását, azazá regzenaa.;'k;
megvalósításának teljes díját. A VáIlalkozó a fenti áron felül semmilyen jogcímen
többletköltséget nem érvényesíthet,kivételt képez a Megrend eIő által
elrendólt pótmunkrík
ellenértéke' amelyre Felek a Kbt. előírásait is figyelembe iéve, külön
arnpoanát meg.
5.3/

A

szetződés végrehajtásával kapcsolatban felek az alábbi dijazásbanállapodnak
meg:

átalányáron:
Mindrlsszesen:
díj

f1{"q _és összesen
AFA25 %:

Azaz: Kilencmillió_hetvenhétezer-kilencszázneg}venhárom
6.t

6.u
egyben:

7.262.354,- Forint
t.Bts.SSg;_ Forint
g.077.943;,,_Forint

forint.

Fizetési feltételek:

A

számla benyújtásának feltételei, melyek a vonatkoző siámlákmellékletei is

a

a sikeres műszaki átadás-átvétel,
az áIadási dokumentáció és mellékleteinek átadása , azokAjrínlatkérő vagy
megbízottj énak részérőltörtépő j óváhagyása )
a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolg áltatásaAjánlatkér
ő tészére,
teljesítés igazolása

a
a
a

6'2t Megrendelő^kijeJenti, hogy a szerződés szerinti munka pénzügyi fedezete a KEyP5'3'0/A/09-20]0-0007 kódszámú, energia-megtakarítási pól7lázat -álapián
u N.*".ti
-mint
Fejlesztési Ügyntikség (1077 Budapes| Wesselényi a bo]zz.- Neuí'
trímogató
képviseletébT
Köipont'o Energiahatékonysági, Köríyezefuédelmi és
,,Energia
"lj-*.9
Energia Információs
Ürynökség Nonprofit Éorhtolti'eleldssogű Társaság, mint
közreműködő szervezet és a Megrendelő altal a|áírt támogatási
|atovábbiakban:

támogatási szerződés) szerint rendelkezésre áll.

"r"rrőáé,

6.3t VáIlalkozó a számviteli es ÁFR törvény eloírásainak megfelelő, szabályszeníen
kiállított számléú'ffithat be a teljesÍtésigazolási kovetően, a teljÁíÉsigazolásés annak
mellékleteinek a csatolásával'
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