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énzintézete:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2014.06. 1 B- án ajáriatIételi felhívás megkiildésével a közbes zerzésekrőI
szőlő 2011. évi CV[I. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész I22lA bekezdése alapján hirdetmény
közzététele nélkiili, tárgyalás nélktili kőzbeszerzési eljárást folytatott le a felhívásban és az aján7attételí
dokumentációban foglaltak szerint, mellmek íárgya: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István
Altalános Iskola és Felfiildi István Tornaterem épületenergetikai korszerűsítési kivitetezési

munkáinak ellátására I(EOP-S.S.0/Nl2-20l3-0043. Yál|alkoző, mint Ajánlattevő az eljárásban a
törvényes feltételeknek megfelelő érvényesajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti
értékelésiszempont alapján váIaszíotta ki a Megrendelő a Vállalkozót.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést akőzbeszerzésekről szólő 2011. évi CV[I. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) I24. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott kőzbeszerzési eljárásra
tekintettel, annak részekéntirlák alá.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Széchenyi István Általárros Iskola és
Felftildi István Tornaterem épületenergetikai korszerűsítésikivitelezési munkáinakelvégzését(a
továbbiakban: Létesítmény)- a kiadott dokumentációban megfogalmazottaknak, valamint e szerződés
rendelkezéseinek megf,elelóen.

1.

A

Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmébena
,,Újt<ígyós város épületeinek energetikai felújítása" című I(EOP-5.5.0/A/12-2013-0043
azonosító számű projekt keretében a Széchenyi István ÁItalános Iskola és Felföldi István
Tornaterem épületenergetikai korszerűsítésikivitelezési munkáit szerződésszerűen, teljes
körűen, műszakilag és minóségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó mindenkor hatályban
lévő műszaki elóírások, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának
megfelelően I. osztályu minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni,
ill. valamerrnyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszeűen teljesíteni. A Vállalkozó a
létesítménykivitelezési munkáinak szerződ,ésszeni megvalósítására vállalt kötelezettsége
mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási kötelezettségeinek maradékíalanul
eleget tesz.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválasáhatatlan
részétképező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb
clokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt

A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak találta. Vállalkozó a 4.2 pont szerinti árat ezen információk
figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építésihelyszín ismeretében
állapította meg. Vállalkozó a Létesítményfunkciójának, céljainak megfelelő, valamint a
rendeltetésszerű hasznáIatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek
megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósitásához szükséges kivitelezési munkákat
kalkulálni tudta.
tényeket, előírásokat ismeri.

A

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésben résávevő szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével a szerződés teljesítésénekideje alatt
szaktolmács folyamatos biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költséget a
Vállalkozói díj tartalmazza.

2. Teljesítésihatáridők
2.I. A szerzódés befejezési határideje:

2014.10.15.

Vállalkozó váIlalja, hogy ezen időtartam alatt, a szerződésben rőgzített kivitelezési munkákat
elvégzi, és az átadás-átvételi eljárást lefolytada.

A határidőt csak akadál yoztatás,vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely
94, (3) bekezdése és a Kbt. 132. §-a azirányadő.

esetekben a Kbt.

Atvállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni. Ebberr az
Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni
2.2.

esetben

a Megrendelóvel,

Ameruryiben a2.1. pontban, meghatározott határidőt a Vállalkozónak fel nem róható valamely
ok (így pl. valamely elhádthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendeló,érdekkörében
felmerült valamely ok) következtében elóállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor

az adotí határidő - és ennek megfelelően az azt követő határidő is - az

akadályoztatás

időtartamával meghosszabbodnak.
2.3.

Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, amelyek
akadá|yozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban köteles értesíteni a
késedelem okának és annak várható időtartamának megjelölésével. A Megrende|ő az
értesítéshezképest 3 napon belül értékelia helyzetet és a szerzódéssel összhangbanjár el.

2.4.

Amennyiben a késedelem mértéke- Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 30 naptari
napot az ütemezésben előírtakhoz képest, űgy a Megrendelö jogosult a szerződéstól elállni,
ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítésébőladódó következményeket.
Ebben az esetben a Megrendelő jogosult aíra, hogy a ferurmaradó, vagy a hiányző
munkálatokat harmadik személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyéreelyégeztesse, aminek
során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó
köteles a Megrendelő részérea ténylegesen felmenilő károkat is megtédteni, A felróhatóság
hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania

3. A munkaterület átadása
3.1. Az Epítésimunkaterület:
3.2.

Újicígyós, Petőfi Sándor u. 45. hrsz: 1319

Az Epítési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A kivitelezési munkák végzésealatt az intézményfolyamatosan működik, ezért a
munkaterület szakászosan kerül átadásra. A Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez
szükséges munkaterület első szakaszát a szerződéskötést követó munkanapon adja át
Vállalkozó részére.A Megrendeló késedelrnénekidejével a Vállalkozót terheló valamerrrryi
teljesítési határidö meghosszabbodik. Vállalkozó ezen idöponttól kezdődően kezdheti meg a
munkavégzéstaz építésinapló megnyitásával. A Vállalkozó a munkatenilet átadását követően

&

haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni. A munkaterületet a Vállalkozó
jegyzókörryvileg veszi át, amelyben rőgzítt a munkaterület átvételkori állapotát, amely
irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétól számított legkésóbb
tizenöt napon belüli visszaadása során is.

3.3. A

Vállalkoző az építésimunkákat saját felelősségére és veszélyérevégzi. Ennek során
Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, a munkavédelmi,

balesetvédelmi, foglalkozás egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások,
tűzrendészeti, katasárófavédelmi előírások, munkajogi szabályok betartása, betartattatása,
ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.

4. A Vállalkozói díj
4.I. A Szerződés egyösszegű

(átalányáras) típusú.

Vállalkozói díj 71.701.533,- Ft + ÁFA, azaz Hetvenegymitlió-hétszázegyezerőtszázharminchárom forint + Átr'A, amely megegyezik az (egyösszegű) §ánlati Árral,

4.2. A
4.3.

A Vállalkozói díjra eső mindenkori ÁPa

a hatályos

jogi szabályoknak megfelelően fizetendó.

A

4.2. pontban foglalt Vállalkozói díj, támogatás szempontjáből elszámolható kóltségének
ftnanszírazása 85,000000 %-ban az Európai Regionális Fejlesáési Atapból éshazai központi
költségvetési e\őirányzatból a KEOP-5,5.0lN1,2-2013-0043 számű elnyert páIyázaíi forrásból,
,r§lu*irrt 15,000000 %o-ban Ajánlatkéró fonásából (EU öneróalapból elnyert támogatásból)
töfiénik.

A
A
A
A

projektben tartalékkeret nem á1l rendelkezésre.
Vállalkozói díj támogatás szempontjából nem elszámolható költséget nem tartalmaz.
szerződés, elszámolás és a kifizetés pénzneme: forint (I{UF)
szerződés bruttó finanszirozású,

A

számlák támogatás tartalmának kifizetése a 412011. (I.2B.) Korm.rendeletben, valamint a
Közreműködő Szervezet és a Megrendelő, mint Kedvezményezett között létrejött Támogatási
S zerző désb e n szabá|y o zott szállító i ftnanszir ozás szerint t ört énik.
4.4.

A

Vállalkozó

a

Szerzódéses

A,

fejében teljes körűen vállalkozik

a

Létesítmény

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses

kötelezettségeíhez tartoző összes költséget tartalmazza, fiiggetlenül azok jellegétől.
Vállalkozói díj egyössze gű áta\ányár, mely a jogviszony időtartama alatt nem módosíthatÓ.

A

A

Vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát kepező munkák megvalósításának teljes
költségét, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint,
taríalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmenilő minden díjat, adót, illetéket,
járulékot, az átadás - átvételi eljárás, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazati és egyéb
' szabványoknak megfelelö minősítési vizsgálati és mérésiköltséget, a felvonulási költségeket,
vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeií, a szerződés tárgyainak
rendeltetósszeni használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka
megvalósítását.

A

vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet,

kivételt képez a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértéke.
A műszaki szükségességből felmenilő pótmunkákat a Vállalkozó klzárőIag abban az esetben
végezheti e|,ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, összhangban akőzbeszerzésekről szóló
201 1. évi CViII. törvényben foglaltakkal.

4.5

A4l20l1. (i. 28.) Kotm. rendelet 57lA. § (1) bekezdés a) ponda alapján a Vállalkozó jogosult
a 4.2 pont szerinti ellenértékéreeső elszámolható költség 3}oÁ-ának megfelelő mértékii
Fenti bekezdésben foglaltak alapján a VáIlalkoz ő a 4.2. pont szerinti Vállalkozói díj
ellenértékre eső elszámolható költség 30 oÁ-ának megfelelő 21.510.460,- Ft + ÁFA, azaz
Huszonegymillió-ötszáztízezer-négyszázhatvan forint + ÁFA előlegre tarthat igénl.t elóleg
biztosítékellenében. Amennyiben Vállatkozó előlegigényléssel é1, úgy a biztosíték
szolgáltatásának kötelezettségét a 2007 2013 programozási időszakban az Európai Regionális

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós AlapbóI származó
támogatósok felhasználásának rendjéről szőlő 4l20I1. (I. 28.) Korm. rendelet 57lA.§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteni. Amennyiben Vállalkozó előlegigényléssel él.
úgy köteles a 412011 (I.28.) Korm. rendelet 57lA.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerzódés elszámolható összegének l}oÁ-a és az igényelt szállítói
előleg kiilönbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértélai, a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátásíra kijelölt tagja (a
Nemzeti Fejlesztési Minisáer) javáraszőlő, előleg-visszafizetésibiáosítékot nyújtani.
Az előleg-visszafizetési biaosítéka Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajánlattevőként szerződő fé| válasrtása szerint teljesíthető bármelyik a 4l20l1 (I.2B.) Korm.
rendelet 57lA.§ (3) bekezdésében foglalt biztosítéki formában (a gazdasági társaság vagy
nonprofit szeTvezet szál|ítő cégjegyzésrejogosult vezető tisáségviselőjének vagy legalább
50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-

o§ közvetlen tulajdorirésszel rendelkezó természetes ."áély tulájdonosainak
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht.92. § (1)
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadhatő a szállitói előleg biaosítékaként)vagy a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, illetve módon (óvadékként az
előit péruösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési szánlájára történő befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztositő által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biáosításával, vagy biaosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tarta|maző - köt el ezvénnye l)
Az előleg-visszaÍizetési biztosítékotaz előlegbekéró dokumentum benffitásának időpontjában
kell rendelkezésre bocsátani.

Vállalkozó egyik biztosítékiformáról

a

másikra áttérhet, a biztosítéknakazonban

a

szerződésben foglalt összegnek és idótartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia. A4.2pont szerinti ellenértékváltozása a szerzódés teljesítésesoránaz elóleg összegét

nem érinti. A biztosíték érvényességiideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a
kifizetésre került elóleg teljes elszámolásának időpontjáig, azaz a végszámla Irányító Hatóság
általi elfogadásáig tarí. Az előleg igényléséhezelólegbekérő levél is szükséges. Az elóleg
visszafizetési biztosítékota Vállalkoző az előleg - kiilön elólegbekérő okiratban történő igénylésévelköteles közvetlenül a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) részére
benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítésemellett. A Megrendelő az értesítéstőlszámított 5
napon belül jelezheti a szá|lítói előleggel kapcsolatos észrevételeita KSZ-nek. Errnek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részérőL elfogadottnak kell tekinteni.
ElŐleg \<tzárőlag az irányitő hatóság által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján
benyújtott biztosítékellenében folyósítható. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói
elŐlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részéremeglnildeni. A Megrendelő köteles a
Vállalkozó által megktildött elóleg-számlát annak beérkezésétkövető 5 napon belül
záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a Kölreműködő Szetvezet részére
időközi kifizetési igényléskeretében megkiildeni
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az irányítő hatóság a szállitői elóleg kifizetésétfiiggetlen, az
irányitő hatóság által megbízott műszaki ellenór ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés
megállapításai a Vál laik ozőra nézve kötelező erővel bírnak.
A KSZ a Megrendelő, illetve az irányítő hatóság által megbizott miiszaki ellenőr nyllatkozatát
is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésénekteljesítéséról.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatarlása esetéberr a biztosítékot a KSZ
jogosult azonnali hatállyal lehívni
Vállalkozó tudomásul veszi, és eg}ben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül ktilönösen,
de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó
- ellen a Cégközlönyben közzéíelí módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, vagyornendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van

,
t

folyamatban;
30 napot meghaladó időre kőnartozővá válik;
a szerződés (rész)teljesítéséthataridőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével- érdekkörében felmerült okból - hatvan napos késedelembe esik;

érdekkörében felmenilt okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadály oztatását előidéző körülmény;
részéről, vagy harmadik személy részérőI nyújtott biztosítékmegszűnik, megsemmisül
vagy értékeegyébkéntszámottevően csökken, és megfelelő új. biztosíték,vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosítéknyújtásáról a KSZ felszőlitására a
megszabott határidőn belül nem intézkedik;
tevékenységénekvalamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult

szerv által megállapitásra kerül;
a száIlitói előleg összegét a szerződés teljesítésétbiztosító céltól eltérő módon hasznosída
vagy használja fel, yagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
val ótlan, hami s adatszolgáltatása hitelt érdemlő en bebizonyosodik.

Vállalkozó köteles a részérefolyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán ideérlve Vállalkozó
szerződésszegésének eseteit is - ferrrrtartja magának a jogot a szállitői előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása yagy hasznosítása
esetén a szállítői előleg visszakövetelésére, valamint annak visszaftzetése hiányában a
biztosítéklehívásara.

Vállalkozó az F.lőleget a végszárúából köteles visszafizetni, figyelemmel a 412011. (I.28.)
Korm. rendelet 57lA § (6) pontjában foglaltakra is.

A szállítói előleg igényléséreés kiíizetésérea 4l20l1.

(I.28) Korm. rendelet 57lA. § (2)-(a) és

a (6) bekezdéseiben, valamint a30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (i)-(2) bekezdéseiben

foglaltak az ir

4.6,

ány adóak.

Vállalkozó

1 (egy) db számla, avégszámlabenyújtására jogosult.
Benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása

(100 %-os készültség).

A

végszámla ktzárőIag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláirt
teljesítésigazolás alaplán nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerzódése
rendelkezéseivel összhangban.
Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. l30.§ (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A
készre jelentésnél és átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. l30.§ (2) bekezd,ésében foglaltak szerint
kell eljárni.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 130. § (2)bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.

Az

igazoIí teljesítéstkövetően kiállított számJa ellenértékét,száILítői ftnanszirozás keretében
kerül kifizetésre. A szerzódésszerű és a jogszabáIyoknak megfelelő számlák és mellékleteinek
az ajánlalkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől,illetve - amennyiben az ajánlattevőként

szerződő fél a teljesítéshezalvállalkozót nem vesz igénybe

-a

pénáartozás fizetésére

hatóság általikézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, szállítói
"r"rrbdő kerülnek kiegyenlítésre az adőzás rendjéról szóló 2003. évi XCil. törvény
kifizetés keretében
(Aít.) 36.1A. § rendelkezéseinek megfelelően a 412011. (I.28.) Kormányrendeietben
meghatározott szállítói kifizetés feltételei és a Ptk.6:130 § (1)-(2) és a Kbt. l30. § (5)-(6)
bekezdésében fo glaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevételeesetén a szám]ákátutalással, szállítói kifizetés keretében az adőzás
rendjéról szőIő 2003- évi XCil. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelóen, a Kbt.
l30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a3061201,1. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban és a
Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdésébenfoglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre.A30612011 (XIL
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében g) pontja szerinti ellenszolgáltatás, azaz a
fővállalkozói teljesítésellenértéke,a 306/20li (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2), továbbá a
Ptk. 6:l30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 412011. (I.28.) Kormányrendeletben
meghatározott szállitői kifizetés feltételei miatt 30 napos halasztott íizetésselkerul
kiegyenlítésre.
kötelezett

Ie|en szerződés szerinti munka nem engedélyköteles építésitevékenység.

A

kifizetésre az adózás rendjéról szőlő 2003. évi XCIL törvény 36lA. §-ban foglaltaknak
megfelelően kerülhet sor.

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésévelkésedelembe esik, úgy a
késedelembe esés időpontjától kezdődöen a fizetési kötelezettség teljesítéséigterjedó
idtszakra köteles a Váliakózónak - az őt megillaő dijazáson felül - a Ptk 6:155. § (1i-(2)
bekezdésében meghatározott mértéloíkésedelmi kamatot is megfizetni. A Megrendelő a
szállítói kifizetések késedelmes teljesítéséértfelelősséget nem vállal. A szállítói kifizetések
késedelme esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak az írányadőak.

4.]

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszí azon körülményt, hogy a beruházás az Eurőpai
Regionális Fejlesáési Alap és hazai költségvetési előirányzat forrásaiból történik, és erre való
figyelemmel mind Megrendelőt, mind a Vállalkozót a jelen szerződésben rögzítetteken túl
további, a támogatás lehívásának feltételétképező kötelezettségek terhelik, amelyek
befolyással lehetnek a Szerző dő Felek j elen megállapodásara.

4.8

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti
adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai
társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai
szabáIyoknak.

4.9

A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek
keretében az 4.3 pont második bekezdése szerinti közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó
valamennyi bazai társfinanszírozási forrás szabályszeni igénybevételéhezszűkséges
intézkedéseket határidőben megtenni.

4.10

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen
okból, a Megrendelőnek a támogatást illetóen visszafizetési kötelezettsége keletkezlk vagy a
Támogató a megítélttámogatást egyoldalúan csökkenti, akkor Vállalkozót teljes kártérítési-,
illetve visszafi zetési kötelezettség terheli.

5 A Vállalkozó kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó fó kötelezettsége az

ajánlatíételifelhívásban és dokumentációban felsorolt
feladatok elvégzése,az igénybeveendó alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a
szerződések megkötése.

5.2.

A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie
ép ítési elő írá soknak,

a vonatko ző szabv árryoknak.

az

5.3,

Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős
e* műszaki vezető személye, kivitelezés megkezdésénekbejelentése az építésügyihatóság felé
stb.), Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért
teljes felelősséget vállal, azokéríhelytáll.

5.4. A

Vállalkoző az ebégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben
kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséértis fennálló
eredményfelelősséggel tartozik.

5.5.

Vállalkozó feladata a kivitelezési munka ebégzéséntúl, a megvalósulási terv elkészítése.
Minden dohjmentációt 5 db nyomtatott példányban és 1 db dígitális példányban (CDIDVD-n)
kell Megrendelő részérerendelkezésre bocsátania.

5.6.

Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelónek egy részletes műszaki és pénzlgyi ütemtervet
legkésőbb aszerződést követő 10 naponbelül.

5.7. A

Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységébőlszármaző építésitörmeléket és
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Az elszállítás
folyamatos megvalósítását vállalkozőnak dokumentumokkal kell igazolnia. Amerrnyiben a
Vállalkozó a hatályos előírások szerint kömyezetterhelő tevékenységet végez, az azzal
kapcsolatos kömyezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.
{

5.8.

A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - fiiggetlenül
azok mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát kepező

attól, hogy
létesítmény

rendeltetésszerőhasználatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.

5.9 A

kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozlk a beépítendő anyagok, eszközök,
készülékek,berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minóségvédelmi
vizsgálatok elvégeáetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. A Vállalkozó köteles a
beépítéskora vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan
betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőségellenőrzési tevékenységeket saját
költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni. A
Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek,
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).

5.10

A Vállalkozó saját költségére és felelósségére köteles gondoskodni azátadás-átvétel napjáig a
létesítményés az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépítettanyagok,
készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméröl, a vagyonvédelmi rendszabályok
betartásáról. Az építésitenileten a munkálatok teljes idószaka a|att akáweszélyt a Vállalkozó
viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.

5.11 A

vállalkozó köteles

a

szerződés teljes idótartamára (CAR-Contractors'ALL Risk)

felelősségbiztosítást kötni, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatáraminimum
20.000.000 IIUF/év és minimum 5.000.000 HUF/káreseményenként. A felelősségbiaosítás

megkötését igazoló dokumentum a szerződés mellékletét képezi. A kötvény másolatát
szerződéskötés után 30 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni.

6. Megrendelő kötelezettsége
6.1. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkoző szerződésszerű teljesítésénekaz átvétele és e
, szerződés 4.2. pontjában meghatározott vállalkozői díj Szerzódés szerinti kifizetése és egyéb

kötelezettségeinek teljesítése, ennek keretében a vonatkozó közösségi támogatás i1l. a
kapcsolódó valamennyi ltazai társíinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez
szükséges intézkedésekhatáridóben történő megtétele.

Megrendeló kijelenti, hogy a szerződés 4.2, pontjában meghatározott Vállalkozói díj pénzügyi
fedezetével rendelkezik
'iip

7. A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
1.1 A Szerződő Felek a szerződés teljesítéseérdekébenkölcsönösen
.

a Feleket t .;l"iono.

együttműködve kötelesek

tájékoztatási, értesítésiés figyelem-felhívási
kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszeni teljesítést
befolyásolhatja. Igy pl. a Vállalkozó értesítésikötelezettsége ktilönösen kiterjed a teljesítés
minóségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, pótmunkák
elvégzéséneksziikségességére;a Megrendelő értesítésikötelezettsége pedig elsősorban a
fizetési képességévelkapcsolatos könilmények, valamint a szerződés műszaki taríalmát
meghaladó munkák elvégzéséreirányuló igényei tekintetében áll fenn.

eljárni. Ennek során

1.2 A

Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezésselkapcsolatban a
helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak

személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni
A képviselők személyébenbekóvetkező vá|tozás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik
hatályossá.

kell.

Megrendelő képviselőj e:
Szebellédi Zoltán
06-66-256-100
06-66-254-782
06-30-628-8883
szebelledi@ujkigyos.hu

Név:
Telefon:
t T"l"fur,
Mobil:
E-mail:

A Megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítésígazolőla:
Molnár Zo|tánGyuia

Név:

Telefon:
Telefax:

Mobil:
E-mail:

06-20-498-6968

mlrstudiokft@gmail.com
Műszaki ellenőr nyilvántartási száma: ME-EI-MÉK 04-1 0200

Vállalkozó helyszíni képviselőj e:
Név:
Mezei Sándor

Telefon:
Telefax:
Mobil:
E-mail:

06-52-509-450
06-52-509-493
06-30-923-2701
szervizkft@dhszerviz.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Ipolyi Gyula

Név:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
E-mail:

.

06-52-509-450
06-52-509-493
06-20-310-8924

-eyipolyi@ipmedia.hu

Felelős műszaki vezető névjegyzékinyilvántartási

száma: MV-Ep/A-MÉK Oq-tOtZt

A Megrendeló műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed kiilönösen az épitkezésmerrnyiségi és
minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések,és az ezek alapján benyújtott számlák
leigazolására, az építésínaplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás- átvételi
eljárásban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.

A

Vállalkozó felelős képviselójének (műszaki vezetójének) a hatásköre kiterjed az építési
helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és
képviseletébenbármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozőhoz intézet
bánnely irat, nyilatkozat, értesítésj o ghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
l .5.

A

Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely
A Vállalkozó felelós műszaki vezetője údán köteles gondoskodni arról, hogy az
ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő
műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely
alvállalkozó részmunkáj ának Vállalk oző áItalí átv éte|ére kerül sor.
szakaszát.

7.4.

A Vállalkozó

a kivitelezés teljes idötartama alatt köteles építésinaplót vezetni,

az

épitőipal.

kivitelezési tevékenységről szóló I9Il2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amit a
Megrendeló műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő
műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasításait
jogosult az építésinaplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelói utasításra csak akkor
hivatkozhat, ha azt az épitésinaplóba bejegyezték, vagy ha az irásban igazo|batő. Az épitési
napló nem megfelelő vezetéséneka jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli, Vitás esetben
Vállalkozó építésinapló bejegyzései, valamint a Megrendelő képviselőjének a véleményeaz
irányadók.

Vállalkozó

a

szerződéses feladat teljesítésévelkapcsolatos valamennyi észrevételét

k8zvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellen8mek jelenti építésinaplóban történő
bejegyzés útján is; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel,
amelynél halasáhatatlan intézkedés szükséges.

A

Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani

szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.

7

.5.

a

szükséges

A Megrendelő ki,ilönösen a felhasználásra kerúlő anyagok minősége kérdésében,valamint a
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá
a létesítményrendeltetésszetű használatáLtoz elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése
érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építésinaplóba bejegyzetten
vagy egyébkéntírásban érvényes.
!

7.6

Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhőz
történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként a(z) DH-SZERYIZ Kft- t
(név) nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe
venni, ea köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek.

7.].

7'.B.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) ponda alapján a vállalkozó nem fizet,
illetve számol e| a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségekgt, melyek a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
menilnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. l25. § (4) bekezdés b) pontja alapján a szerzóáés
teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezeíéíaz ajárrlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlaíkérőt
haladéktalanul értesíti.

7.9.

A Kbt. l25. §

(5) bekezdése alapján megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szűkséges olyan határidővel, amely löhetóvé teszi, hogy a szerzódéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
ré§zesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

\3

szeryezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel;
b) a nyertes ajárrlattevő közvetetten vaqy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedéstszerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel.

7.I0. A

Kbt. 125. § (6) szerinti felmondás esetén a vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már

telj es ített szol gáltatás szerző désszeníp énzb el

8.
8.1

Műszaki átadás-átvétel
A kivitelezés befejezésekor

.

i

ell enértékérej o gosult.

a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak ie.

8.2. A

műszaki átadás-átvételének időpontjáról aYállalkozó legalább 15 munkanappal korábban
köteles a Megrendelőt értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a

A műszaki átadás-átvétel
eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzitika teljesítés megrendelő általi
megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét,
kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása.

valamint a Megrendelő által érvényesítenikívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve
kijavítási határidők, igényelt dijleszállritás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást
határidőre nem teljesíti).

8.3.

§erződő Felek megállapodnak, hogy azátadás-átvételi eljárást aPtk.6:247. §-a és l9ll200g
(X.15.) Kormányrendelet alapján folytatják le. Szerzódő Felek kikötik, hogy az átadás_

átvételi,eljarás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha
az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minöségi hiba vagy hiányosság nincs.
Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt
megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.
A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítményhasználatba vételre
alkalrnas hián}rrnentes állapotának megvalósítása és a megvalósulási tervdokumentáció
Megrendelő részéretörténő átadása.
Felek az átadás - átvételi eljárás során a Ptk. 6:247 (3) bekezdésétis alkalmazzák.

B.4.

A Megrendelő

8.5.

A

a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása során, továbbá a jótállás
időtartama során észlelt hibák, hiányok kijavításához, illetve pótlásához ya1y az igényelt
díjleszállításhoz szükséges összeget a szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények
biztosítékául nyujtott biztosítékból érvényesítheti,amennyiben Vállalkoző ahiánypótlást és a
kijavítást határidóre nem teljesíti.

9.3 pontban meghatározotí jőtállási időn belül a Váltalkozó a Megrendelő általjelzett hibák
kijavítását 3 munkanapon belül, a létesítménybiztonságát érintó hiba esetén haladéktalanul
köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése&árelhádtás érdekében
szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb idón belül megkezdeni és a
Megrendelővel egyeztetett, műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező
esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeáetni a Vállalkozó terhére és
költségére.

A műszaki

átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részéreátadni a

beépítettanyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait
(garancialeveleket, minóségi tanúsítványokat, stb.). A munkák műszaki átvétele csak a

megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.
A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl:

-

építésinapló
_

felmérésinapló
műbizonylatok
megfelelőségi tanúsítványok
l0

8,6.

Hibás teljesítésnekminősül klilönösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel
§s figyelmen kívül hagy,ta Megrendelő az épitésinaplóban rögzített kifogásait az áIíaIa elvégzett
munka eredményével kapcsolatban.

8.1.

Az átvéte| jogszeni megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz
késedelmes teljesítésból eredó jogainak gyakorlására ettől fiiggetlenül jogosult.

8,B.

A

ki, azonban

a

Felek az átadás-átvételi eljárástól számitott egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást
folytatnak |e. Az utófelülvizsgálat időpontját a Megrendelö tűzi ki és arra a Vállalkozót
meghívja.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.|. Késedelmi kötbér: a teljesítésihatáridő _ Vállalkozónak

felróható okból történő - késedelmes
teljesítéseesetén Vállalkozó késedelmi kötbéft köteles ftzeíli, mely a 4.2 pont szerinti
tartalékkeret és ÁFA nélkiil számított vállalkozói dij 0,5oÁ-a naponta. A késedelmi kötbér
fizetési kötelezettség összegének felső haíára a 4.2 pont szerinti tartalékkeret és ÁFA nélkiil
számitott vállalkozói díj 15 %-a. Megrendelő a késedelmi kötbért 30 naptári napig érvényesíti,
az ert meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti, és megilleti a szerződés
felmondásának joga.

9.2.
9.3.

Jótállási idő: A szerzódés hibás teljesítésévelkapcsolatos kötelezettségidőtartama3
aJ OtaUas kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átv étel idópontj a.

év.

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszení teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáét és minőségéértfiiggetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozőja, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alka|mazza.

9.4.

A

szerzödés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények biztosítéka:Vállalkozó köteles a 4.2 pont
szerinti tartalékkeret és AFA nélkil számított vállalkozói díj 3oÁ-ának megfelelő összegű
biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Megrendelő jogosult a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékösszegének lehívására a 8.4.; 8.5 pontban
meg]tatározott esetekben. A biztosíték a Vállalkoző választása szerint nyújtható óvadékként az
elóírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési szárnlájára történő befizetésével (átutalásával),
bank vagy biXosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biaosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást íaría7maző
kötelezvérrrryel, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A szerzódés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékának a teljesítésidópontjátőL a jótállási idő lejártát követő
munkanapon a garanciát nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéighatályban kell
maradnia.

Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények
biaosítékaérvénybenmaradjon és lehívható legyen mindaddig, amig a Vállalkozó minden

T'Í.iff[f'"Jll";"u".ítésévelkapcsolatos
idej

9.5.

A

e :

igények biztosítékának rendeIkezésre bocsátási

a sikeres mű szaki átadás- átv étel időp ontj a.

Vállalkoző a hatá|yos jogszabályokban meghatározott szavatossági

kötelezettségeket

vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás idópontja.

9,6.

Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetleruré
válik, a Megrendelő az addig elkészült átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással,
mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rőgzítlk az igazolt teljesítményeket, és
intézkednek a pérzűgyíelszámolások előkészítéséről.

l1
ll

I0. Titoktartás
l0.1* Vállalkozó a bármely módon tudomására jutott, és a Megrendelőre, vagy a Megrendelő
ügyfelére vonatkozó információt üzleti titokként köteles kezelni, azokat sem részben, sem
egészben harmadik személy részéreát nem adhatja, bozzáférhetővé nem teheti, kivéve, ha
vagy az átadást jogszabáIy kötelezően

ehhez a Megrendelő elózetesenhozzájárult,

elóírja.

10.2. Vállalkozó a Megrendelőtől kapott, illetve bármely módon tudomására jutott, és a
MegrendelŐíe, vagy Megrendelő ügyfelére vonatkozó információt csak az adott feladat
teljesítése érdekébenjogosult felhasználni.

l1. Egyéb rendelkezések
11.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a

szerzódés keretében a Felek által egymásnak
hildött értesítése-mailben fog történni. (Csak krilönösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben.) Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő

kézbesítéskorá11 be.

1I.2. A

Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok
elvégzésesorán az elektronikus utat részesítikelőnyben. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó
verziók kenilnek kinyomtatásra.

11.3. t&llatkozó teljesítésében- a Kbt. 12s.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel -

köteles

az olyan alvállalkozó és szakember, amely akőzbeszerzési eljárásban résá vett
a Vállalkozó alkalmasságának igazo|ásában A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a
teljesítéssorán minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajéttúatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem ál1 az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kjzárő okok hatálya alatt. (Kbt. l28. § (2)
közreműködni

bekezdés)

11,.4, Az olyan alváIlalkoző vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett,
aki vagy amely a közbeszerzési e§árásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkoző,lta a szerző,déskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem

látható ok követkertében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható
hibás teljesítésemiatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetó a megjelölt
alvállalkozóval, és ha a Vállalkoző az új alvállalkozőval együtt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó akőzbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés)

11.5. E

szerződést a Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szewezeti képviselői csak írásban
módosíthatják a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek ferurállása
esetén. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégtregyzékben nyilvántartott adataiban,
Így ktilönösen a székhelyében, képviselóiben, bankszámlaszámában bekövetk ező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokről az ériníett fél a másik felet - az eset
könilményeitől fiiggően - vagy elózetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő l0 napon belül kciteles értesíteni.

11.6. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben - így kiilönösen a Felek esetleges
szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Felek jogviszonya tekintetében a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvról, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló l9Il2009. (D(.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló
20l 1. évi CVIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályosjogszabályok rendelkezései az irányadók.

l2

11.7

Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azí, hogy a költségvetési
,.F pénzeszkőzök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 219012002. (VI. 21.) Korm. határozat
alapján az Áltami Számvevószék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult
ellenőrizni a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszkőzők szerzödésszeni
felhasználását.

Vállalkozó je|en szerződés mellékletét képező nyilatkozat a|áirásáva| nyilatkozik arról, hogy
20ll. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározotí átláthatő szewezetnek
minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén anól haladéktalanul
köteles a Megrende\őt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyi|atkozaí alapján kötött vissaerhes
szerződést a Megrendelö felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésre még nem került sor - a
szerződéstől eláIl. (A 20l l. évi CXCV. törvény 36.§ (6) bekezdés és annak végrehajtását
szabáIyző 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (la) pontja alapjan).

Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési idótartama
lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Áliramt Számvevőszék, az

Európai Számvevószék és az Európai bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt
belső ellenőrzési szery, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, az
kányitő Hatóság, a Közreműködő Szervezet, valamint a Kbt. és az államháztartásról szó|ő.
20II. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek
feladat-és hatáskörüknek megfelelően vagy bármely egyéb illetékes e|lenőrző szewezet
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások,
szám]ák, a kivitelezés megvalósitását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő
ellenőrzését vagy könyr,wizsgá|atát, azokról másolatok készítésétvagy rendelkezésre
bocsátását. Az illetékes ellenőrző szervezetek részérea jogszabály szerinti információ
megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

ii.8.

Megrendelő a teljesítéssorán keletkező, a szerzőijogi védelem alá esö alkotáson területi
korlátozás nélkiili, haíározat|an idejű, kizárólagos és harmadik személ;,nek átadható
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha a Megrendelő
bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházrn a Támogatóravagy az álta|a
megjelölt személyre.

l1.9.

Szerződő felek a je|en szerződésból eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik,
amerrnyiben az nem vezet eredményre, akkor jogvitáik eldöntésére Megrendelő székhelye
szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességétkötik ki.

11.10.

A jelen

Vállalkozási Szerződés nem, vagy nem kielégítően szabáIyozoít kérdésekre
a Szerződés elválasáhatatlan részétkepező az alábbiakban felsorolt

vonatkozóan

dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerzódést alkotják, így

együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik

dokumentum rendelkezéseit.
1 1 .

10. l

.

ellentmondás esetén a
a sorban később álló

Ajánlattételi felhívás és módosítása

1.10.2. Ajánlattételi dokumentáció
l 1.10.3. Kiegészító tájékoztatás
1 1 .10.4. Vállalkozó ajánlata
1

és módosítása

Fentiek bizonyságául a Szerződő Felek cégjegyzésrejogosultképviselói, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írJák alá jelen Szerzódéses Megállapodást 6 példányban, melyből 3 a
Megrendelőt és 2 a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti meg.

13

A

szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Ameruryiben a Felek jelen szerződést
eltérő idópontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés
hatálgba lépéséneknapja a másodikként szerzódést aláiró fél aláirásának napja.

Kelt.: Debre cen, 20I'4. augusáus 1 2.

VALLALKOZO:

MEGRENDELŐ:
Aláirta és lepecsételte

AIátrIa és lepecsételte

:

:

Teljes könien felhatalmazva és eljárva a

DH-SZERVIZ Kft.

P"^*_*j

nevében.

Kelt.: Debrecen, 2014, augusztus 12.
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Allianz@

Allianz Hungária Zrt.

Allománykezelósi Központ
8fi0 Veszprérn" Pf.: l l63.

Teleionos ügylétszolgál at a640421 -42l

DIl-§zERvlZKft.
Debrecen

Tíizérutca 4.
4ü28

Tisztelt Parber§nk!

F3'o1.ie_a"9tju1, hogy az DH.§Z§RVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér utca 4,) kerot Építés
biztosítasanak (kÖwényszám: AHB723087323) kockiizati körébe, íbdezetébeuontuk az alábbi
beruházást:

t+
Munka megnevezése:

Ú3kigyós

Átdános Iskola

e§eígstikai korszerüsítése
Kockázatviselés

hel ye:

es Tornaterern epüleí

UJIC,gyos

Akockrácatviseléskezdete_vége: 2014.08.11.-2014.]ü.15.
Biztosítási összeg:

75.702.000,- Ft

Megrendelö:

Ú3tígyOs Város Önkorrn ányzata
56Ot ÚjHgyós Kossuth u.

4l.

kapcsolatosan a koelcízatviselés kezdete az adott beruhazás
ikockázatvise]és
t$ mrmkávalvége
pedig az adott

kezdete, a

beruhazáshoz fent rnegadott befejezési idópont.

A dologi károk kártérítésifelsó

hatrára a

berutráásra a fentiekben megadott biztosítási összeg.

Minden egyéb feltétel, önrészesedéi és kártédtési limit a keretszerzödésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 201 4. augusztus 7.
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Biztosítási Kötvóny

lipítás biztos ítás Ke retsze rződéshez
Szerzödésszárn : AHB7 230B7 323

Szerzödő:
cím:
adósám:

TEA.R
Biztosítottak
adószám:

DH-Szervíz Kft-Debreceni H6szolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft

4028 Debrecen, Tüzér utca 4.
11986Z7a

X:,,i3:"3ZIlí;:áí"jXl-,kJ"r'Jfi:í§l".,RT

szerelés

DH€zervíz Kft:ilebreceni H§szolgáltató §zerviz, Kereskedelmi és
Srolgáltató Kft
11986270
- valamint a

kivítélezésbanszeaödésszeűen résztvevö valamennyi
tartalmazza

}tivitelezó, arnenri$ben az építéslteljésítós
biztosttásíös§zege

t

munkájlk értékét.

-amindenkori megrendetö
arnennyiben és,amilyen mértékbena fenti szernélyek a vonatkozó
koz§í szeraődélek, pénzii.gyi elsámolások, pénzügyi ütem ezés ek
ezerint a jelen szerzödés alapján bktosíüsi eseménynek minősülő károk
válla!

következményeit viselik i|letve a víselni kötelesek.

tartam:
Kóckázatvíselás kezdete:
Módosítas hatálybalépésének kezdete:
Évforduló:
A dljfizetés ütemezése:
A dljfizetés módja:
A biztosítás rendszer:
Terúletihatály:
A koc]dzafuisetés helye;
Biztosítási

határozaüan
2011.01.26.

2O14.a2.,12.
minden év 02.a1.

nogyedéves

sámla álapJán átutalás
díjelszámolásos

Magyarorság
A biáosított beruháás építésivalamint íelvonulási

t€rü|et€

FeltéteIek es ügyféltajékoztató:

Az Allianz Hungári Biztosító Zrt Építésbiztosítas(CAR) szezódési feltételei (AHE_1 170012)
Aftalános szerzödési feltételek,

l. Fejezet {Vagyonbiáosítás),
l l. Fejezet (Felelősségbíztosítás),
Az Epítésbíztosítászáradékai (AHE 11730/1-től AHE-11763/1-ig) közül a jelen dokumentumban
megjeíöltek.
Ügyféltájékoztató (AH E-1 1 650/2)

(J87} Kárrendezési okiratok záradék a vállalati felelösségbiztosíiási termékekhez - AHE-43260

Je§n keretsze7§Oeg alapján a szezódő felek megál}apodnak abban, hogy a szerződó általa bíziosíó a

l9szP_re megkÜldÖtt (a jelen keretszerződés mellékletét képezö) adalközb]i fultúntetett jelen keretszerzödés
=
alaPján - biáosíiható berubázásokra a biZosító kookázatviselése automatikusan kiterjej_

Az adatközlésnek 1arlalmaznia kell a következőket

- biztosítandó építési/szerelésimunka me g navezé se ;
- áp íté§s ze re l és ke zd e te, t e rve zett beíeje zé s i d óp o n tj a ;
- a biztasítoö vagyoncsoportok bíztosltási összegg;
- biáosítandó munka rövid loírasa;
- esati fedezet-kiterjeszté sre vonatkazó igé ny

Ha esetifedezetmódosílái:.ki9s9slítés, vagy eseti megállapodás szükséges a íedezetbe vételhez, akkor a
biáosító az ilYen értelmű díjajánlatát az értesítés/bejelántéskézhezvételéikövető s munxanapon o"rut -

elkésziü.

A kef€tszslz§dósb,en
állít ki.

birtosÍtott beruházásokra,a bíztosító önálló kötvényt vagy fedezeti ígazolást

Az egyes beruháaásókra vonatkozó kockázarvíselésidöbeli hatálya:
Tartam:

A kockázatvl§olés kezdets:
Vége:

haiározott

Az adatközlön

feltüntett dátum (a kivitelezés
megkezdésének időpontja), de legkorábban az adaikóelőnek
a biztosítóhoz vaíó beérkezé§étkövető nap 0 óra.
Az adatköztön fe'tüntett dáium (Az áiadás_átvétei,
üzembehetyezás vagy használatbavétel idöpontja.)

A munkák bejelentésea munka kezdete el6tt legalább 3 nappal történjen,
Biáosításiév

A §!e&ő§é§',biztos{tás,i. év'..al3q.on mük§nF, §gy biztosítási év forgalma alaü az adott idószakban
lekÖtÖtt szerelési teljesítések téljes netto
1Ár*ielküli) vállalási er-térénexosiie-g€é;unao.
§Pr
9ryln| egy ado* bklosítási óvben Úegkezdeft ós a bizíositó tere ne;árente-tt-rlná*n beruházás
te§es időtartrama az adott bíztqsltási évhez tartozik és teljes egészében liztosttottnat< minősül,
f0ggetlenül attól. hogy. egyes beruházások időtartama es-etteg-a köveü<,ezó biztositási J;(elÓ;;
'--' átnyiJilk,_ós f{isget]elql aúot, hogy jelen szezódés időközbei
*"Ö*-;;j.
A szere6drátben fsltíintetett éves kártérítésilimitek az egy "*trl,g
nuo§iteiiio-o"i"kban {biztosftási

évben}:mqkezdett biztosíto* beruházásoir" a""""uoniJo
bekövetkezésének idöpontjátót

é*;;11eJeiá"lii&"ir""ak

a kár

A jelen keret§ze.zddés alapJán biztosíttrató beru házások:

Minden olyan beruházás
amelybe1 a
9.z9zödö az atábbiak közül bárrnelyik minóségében Óríntett
- fóvállalkozó, generálkMtetező,
- építésl/szerelésikonzorcium tagja,
- alvállalkozó
és,amelynak 1ÁrR netXirti; összege nem haladja meg az 550 000 eFt-ot,
valarnint a kivítelezés a keretszerződé§ tartama alatt-kezdödik.

A biztosítolt

'"*n*T#;','#,;J§,!iji"rn*,*ai

korszerüsítés( höközpontok,

ÉvhöVézetékek

iíÉ:,#,!§ffi}#,ifu közmúvezetékekfektetése.
-

A keretszene6dés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott slózetes egyeztetés, eseti
terjeszthetó *i egyéb létesitményeire, különösen-

-me9.1tlaPodás, jóváhagyás:alapján

az alábbiakra:

-foghíjbaépítés,

2i6

-alagút és lárnaépítés,
-d uzzas ztógála k é s uíztá razók,
-kútfúrás,
-hidak, lámfalak, gátak, alagutak. atuljárók, obsrtó és íáwezetékak,
- n u kle árii be re n dezése k, atom e rő m ű ve k
- néÍymÚvelésű bányászati gépekk:el és berendezésekkel illetve akna és
ala g üé p ítési be re nd ezó sai kke l vé g zett mu nkák
- bld alattí létasítménye.k{pl matró) munkálatai,
-olyan beruházás, ahol a métyépítés
aránya maghatadJa a 30%-ot, (kivéve v!z- és
. sze nnyvíanezeté ke k fe kteté
sé re),
,olyan épütatak, amatyekban a lalajszint alattí szintek száma 1-nét több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekketkapcsolatos munkák,
- erőművi barandezések szerelésa,
- folyóvizek, vasútl tóltések, utak, stb. alatít irányított ferde fúrás,
-ha a kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

Fentieken túl, az aktuális épÍtési-szerelésí
munka Jellege, biáosítási összege, területi hatálya, a
szerzödö biáosítási ígényealapján vagy egyéb törülmenyex miatt bármel/fedezetbe uonándo
munkánál lehetőség van a]keret§zerződés hatályának eseti kiterjesztéserébármely szokványos
CAR/EAR záradék szerint, itlefire,a keretszezóciésben mégbatáigzott kartérítésilimitek
módosítására.
Ezen eg}edifedezet-kiterje§áé§, ill. válioáatás íeltételeibena szerzödö felek eseti alapon
álíapodnak fieg.

t

l FEJEZET

- Vagyonbirtosítás

A biztosítási esennény a bláosltott vagyontárgynak el6re nem látható okból, véletleníjl, vamBanul,
§alese§:erűen bek§vetkezett köivetlen fizíkaikárosodásai amely a vagyontárgy rende}tetésszerű
használáta, iíletóleg.az épi€§/§ze€'ási
€vékenység folytatása eiaeteÜn szu[Óégessé teszi a károsodott
vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlásái, és amellyel kapcsolatban a bíztosító kártérítési
kötelezett§égét nern

úfta ki.

Elözéte§ bláosílási ósszegak a bíztosításíidöszakra
ld elglenes, és végleges éP ítesiiszelelésileíjes hés, beleértve a
létesítménybevaló beépítéscé{ából az épltésiter0letan lévő
anyagokat is. Ezen belül:
-vállalási dü ( ÁFA nélkül ):
-a rnogrendeló ábl'iendelkezésre bocsátott anyagok és
építésiteüesítesek ( .ArR netttl ):
F, elvonulási létesítményelt,segédszerkezetek. sÁcecanvaox
Ep ítögépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biz.tos ítottak)
Ertékelési mód: valóságos műszaki awlt
Tételes listával biáosíthatóak!
Ézen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az
egyedilista (mely tartalmaaa a megnevezést, értéket és azonosíió
jelet) biztosítóhaz való beérkezésének időpontiától kezdődik.
A 1 1 9. záradé k szerínt b iztosiiott vaovontárqvak Elztoaiiás i összeoe
Biáosí{ható költségek
(Mentés, oltás, romeliakarítás, a kár megállapítására vonatkozó
szekértöí kölbségek)

O§sze§en (díiszam ítási alap}
Kártér.ítésilimit:

Önrészesedés(levonásos):
álialános

1

1

560 000 eFtlkáresemény

1

00 000 FUkáresemény

cAR

Osszesen

000000

1 00 000

(épíies)
eFt

eFt

0

0

0

0
0

20 000
10 000

20 000
10 000

030 000

1 030 000

§§

ll. FEJ EZ ET-Feletősségbizíosítás
:

Kártérítésilimit:35 000 eFtlkáreseífiény és 100 000 eFüév

Önreszesedés {levonásos):

éltalános

100 000
személysérülésesetén 0

Ft / káresemény
Ft

l káresemény

zÁnapÉxox
CAR
002. A keresztfele|ősség {AHE-1

731/,l )

1

Belsö kártérítesilimit: 20 000 eFl/káreseményl év

Önrészesedés(levonásos) ll,Fejezetszeriát

004. A s;av.alos9§gi időszakra vonatkoá kiterjesztett fedézet (AHE-1 1733t1)
Azáladéki kiterjesztés az l FeJezetre vonalkozik'
12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követóen:

Tartam:

Kártérí tes

i,,*,,

mű

j

gaki

átadá§-áfu ételt, üzem be-fi elyezés vagy haszaálalbavétel,

Tffi?

;3jo":::*T,§:ir.á',§§

Önreszesedés (levonásos) l.Fejeietszerint

t

100. A gépek és berendezések próbaüzemének fedezete (AHE-1 174312)

lGrtérít&i limit: 20 000 eFUkáresemény/év

Önrésaesedés(levonásos): l.FeJezótszerint
Maximális tartárn:

4 hét

102, A íelszln alatti közművezetékekre vonatkozó különíeltéblek (AHE-1 1745t1)

Önrászesedés (levonásos)l

a)
b)

va§y közműtérképen nem, vagy pontatlanulíÉltüntet§tt vezetékek és
berendezések
20./o de min tÉÓ bOO FUkáresemény
a heíyszínrajzon vagy közmüterlGpén pqntosan íeítüntetett vezetékek és berendezések
,í0
esetében:
% de
100 000 Ft8<áresernény

.a h8iy§zÍnrajzon

esetóben:

min

110. csapadékvíz, magas vízáíás és árvjz elleni biáonsági intézkedéseke
vonatkoó különfoltétel {AHE 1 1752/1)
A biáosíló kiárólag akkor térítlmeg a c§apadék követkaztében keletkezett károkat, ha a
csaFadék nagy mennyiségű (min. 30 mml24 óra) vagy nagy intenltású (min. 5 mm/10 perc)
volt.
1 1

2. A túzvédelmiberend ezésekre és az építkezéshelyszínén aíkalrnazan dó

tűzbiztonsagi szabá lyokra vonatkozó kü löníeltételek (AH E 1 1 75411 )
Tárolási egységenként tárollrató maxinnáíis
10 000 eFt

ériék:

115. A tervezői kockázat fedezete (AHE-1 1757t1)
l(ártérítésilimit: 20 000 eFVkáresemény/év

117.

Av.12, é.s szennyvíalezetékek

Maximális szakaszhossz:

íekteté§ére vonalkozó különfeltéteiek (AHE-1175911)

100

rn

119. Az építtetö megíévó vagyontárgyainak, illetve a Biáosítoft felelős

örizetében lévö vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-1 1761t1)
Kártérítési
20 000 eFt/káresemény/ év
Önrészesedés (levonásos}: 20o/o de min 15Ó

]imit:

000

FUkáresemény

Biztos ított va gyonürgyak (műszaki avult értéken):
A megrendelö tulajdonában lévö meglévö és e§yben megmaradó épületszerkezetek.

r§

121. A cölöpalapozási

és támfalépítésimunkálatokra vonatkozó különíeltételek (AHE-11763i1)

Egyedi záradékok
L

.-,

,

Epítéslszerelés vízben
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a s7élződési
íeltételek,a téielesen megjelött záradékok és az esetleges külön migállapodások
változatlanul érvénybenvannak,
a biáosító kockázatviselése nem terJed ki a vízben (pl, folyók, természetes,vagy
rne§ter§ége§ tavak, vídározók) végzett munkálatokra.

Azbesá
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a

szezódési

feltételek, a tételesen megjelölt áradékok és az esetleges külön megállapodások

változa§anuí órvényben vannak,
a biztosító nem térítimeg azokat a károkai, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket,
arnelyek azbeszttel ósszefiiggésbe hoáatóan keletkeztek.

.

Kórnyezelszennyezé§

t

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a §zérződé§l

feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön mógállapodások
változatlanul érvénybenvannak, a ll Fel'ezet (Felelösségbiztosítasitettetelek ) "3.Kizárások,
biztosítással nem íedezett károk'
g} pontja

az alábbiakra változik:

g) a kömyezetszennyezéssel

okozott károkat (beleértve bármilyen porral történő

szennyezés valamint a por- és zajártalom), kivéve, ha a kár váraüanul, elöre nem
láthatóan, baleseti jelleggel következett

be.

n'-nu"'ír1=.3|1??',*Jl!Jlff*iYj;*",,
Í) a

biáosított közigazgatásijogi felelössége körébe tartozó károkra és költségeket,
a kömyezetiálíapot és minóség mérhetó, jelentós és kedvezötlen
megváltozásából eredö kár íelszámolásával és a károkoást megelözö állapot
helyreállításávai, ill. károsodott kö,rnyezctielem álial nyujtott szolgáltatás
pót|ásáva!/heíyreáll ításával íelmenjlt kiádásokra költségeket
j) a védett fajokban és terrnészetes élóhelyekben bekövetkezeit károkat á 2ü04/3§
EU kányelv és az 199§, évi Llll, Törvény A környezet védetmének álialános
szabályairól alapján,
k) a büncselekménnyel okozoti károkat (pl. kömyezetkárosítás, termékkárosítás,
rongálás),
így külónösen

Tetósze*ezet megbontása
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a

szezödési

íeltételek,a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások
változatlanul érvénybenvannak,
a biztosltó nem téríümeg azokat a károkát, és nem fedezi azokat a felelösségi kárigénfeket,'
amelyek az épületek tetözetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen
csapadék miatt keletkeáek.

Elszámolás (forgalom)

,

A Szerzödó a biztosítási idöszak alatt előzetes dfjat fizet az á|tala a biztositási idószakra {évre)
vonatkozó bec§élt elözetes íorgalgnr.ralarr+int az egyéb bíztgsított vaglgn*oBor{ok biáosltási- ósszegei alapján.
A végleges dÍj megállapításához Biziosttott köteles a Biztosfi,ó részérea biztosításiévfordulót követó
30 napon bel§l megadni a megelózó biztosítási idöszakra vonatkozó végleges íorgalom Az elózetes

-

-

ás a,l9s}eges_ÍorgaÍom alapján fenná§ó díjkülónbözetet a Szezödö

felek az adatközlést követöen

esedékes elsö díjrészlettel, de maximum g0 napon belül rendezik.
A biztosítási díj elszámolásakor a íelek mlndig figyelembe veszik az adott biáosítási évre
megha.tá.rozott minimális dljqt n mínimálís ai; múoen biáosttási idöszakra
ievre1 megitieli a
biáosíiót abban az esetben is, ha a ténylegei forgalom alapján számított a} ennOt aiösszegnét
kisebb lenne.

D§tétel

Díj:

:

cAR

l.-ll.

6 hónapnál rövidebb kivitelezé§i iártam esélén
6.1 2 1iónapos,kivítelezést tartám esetén

í.?97.800,- Ft/év

Veseprérn, 2a H, fu'bruár

1

2.

1,j26,"l*,

*4n%,g.

ÁrlÁrxarósÁcl Nyllarxozat'

L A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. l. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:
AlulÍrott .... (név), mint a......,.. (cégév,adószám, székhely) képviselóje nyilatkozom, hogy az általam
képvisett szervezetanemzeti vagyonról szóló 2011, éviCXCVI, törvény 3. § (1) bek. ]. a) pontja
szerint átlátható szervezetirek minősül az a]ábbiak szerint (aláhúzandó):
állam,
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költségvetési szerv,
közte§tül€t,
helyi önkormányzat,
nemzetjségi önkormányzat,
társulás,
egylrazi jogi személy,
olYan gazdálkodó szervezet, amelyben az állarn vagy a .,(önkormányzat megnevezése) helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt ] 007o-os részesedéssel rendelkezik,

nemzetközi szerveze!
küIfijldi állam,

ikülfildihelyhatósá§,
külföldi átlami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségröl szóló

megállaPodasban részes áilam .. (az allam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működö részvénytársaság.

KeIt: ......,.............,.....,.(helyiség), 20. (év).....,,,,,.,,.,.. (hónap) .,.,...(nap)

cégszerű aláírás

ll. Az l. Pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel netn rendelkezö gazdálkodó
szervezetek:
Alulírott GyÖrgy Zoltán (név), mint a DI{-SZERVIZ

]ÉJit, 11986270-2-09, 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
(cégév,adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt s?lryezel a nemzetl
vagYonról szóló 201 t. évi CXCVI, törvény 3. § (1) bek. l. b) pontja szerint átlálhatő szervezetnek minősül,

mivel olyan (alahúzandó)
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belí?ildi iogi szeméty,
külfijldi jogi szeméIy
belöldi jogi személyiséggelnem rendelkezö gazdílkodó szewezet
kÜ}fóldijogi személyiséggelnem rcndélkező gazdálkadó szervezet, amely megfelel a következó

feltéteIeknek:

l. tulajdonosi szerkezete, a ffnzmosás és a tenorizmus finanszíro zása megelőzésérói és
rnegakadályozasáról szóló törvény szerint meghatározotl tényleges tulajdonosa megismerhető,
2. azEurőPai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes
á]lamban, a Gazdasagi Együttműködési és Fejlesáési Szervezet tagállamában vagy olyan iillamban

l

A szervezeti formának megfelelÖen kell kitőlteni a I-1Il. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött
keltezni és aláirni,

l5

résznél kell

re$elkezik adóilletöséggel, amellyel Magyarorságnak

a kettős adózlatas elkerüléséróI szó]ó
egyezménye van,
3. nem minősül a társasági adórÓl és az osztalékadóról szóIó törvény szerint meghatározott ellenórzött
külíöldi tarsaságnak,
4, a gazóálkodó szervezetben közvetlenül vagy köz.letefíen több mint 2STo-os tulajdonnal, befolyással

vagY szavazatl joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkeá gazdálkodó szervezet
tekintetében az l -3. pontok szerinti feltételek fennál lnak.
Kelt:Debrecen (helyiség), 20la (év) augusáus (hónap) l2. (nap)

DH-8zERvlz KF"Ii
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lil. Civil szervezetek, vízitarsulatok:
Alulírott ,,. (név), mint a,,,.......(cégév, adósám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam
kéPviseltszeívezet anemzeti vagyonrÓl szóló 20l l. éviCXCVI. törvény3. § (1) bek. t. cl pontla szerint
átlátható szervezetnek minósül, mivel. olyarr (aláhúzandó)
civil szervezet

o
t]

vízilársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:
1. vezető tisaségviselői megismerhetők,

2. a civil szeívezet és a vízitásulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői rrem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25'/o-ot meghaladó részesedóssel,

3. székhelye azBurőpai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megáIlapodásban
részes átlamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagáIlamában vagy olyan
á.llamban van, amellyel Magyarországnak a kettós adőúatas elkeríilxérőiszó|ó egyezménye van.
Kelt: .,....-,...,.,.......,....,.(helyiség), 20, (év).,,".,,,........, (hónap) ......,(nap)

cégszerű aláírás
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