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01 03434-01 975000-01003000
11986270-2-09
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nyl|vántartása szerinti nyllváníartási száma: 34A05590
mint vál|alkozó
között, az 1lábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2014.06. 1 8- án ajánlattéíeli felhívás meglaildésévela közbes
szőlő 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész I22lA bekezdése alapján
közzététele nélkrili, tárgyalás nélktili kőzbeszerzési eljárást follatott le a felhívásban és az
dokumentációban foglaltak szerint, melynek tárgya,. Vállalkozási szerződés a

zerzéseből
hirdetmény

ajánlaííételi

Városháza
épüIetenergetikai korszerűsítésikivitelezési munlráinak ellátására KEOP-5.5.0lA112-2013-0043
Vállalkozó, mint Ajánlatíevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényesajánlatot
nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti értékelésiszempont alapján választotta ki a Megrendelő a
VállaIkozót.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szőlő 201 1. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 124. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott kőzbeszerzési eljárásra

tekintettel, annak részeként ir]ák aIá,

A

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Yárosháza épületenergetikai
korszerűsítésikivitelezési munkáinak elvégzését(a íovábbiakban: Létesítmény)- a kiadott
dokumentációban megfogalmazottaknak, valamint e szerzódés rendelkezéseinek megfelelően.

1.

A

Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmébena
,,Ú;kígyós város épületeinek energetikai felújítása"című I(EOP-5.5.0|A112-2013-0043
azonosító számű projekt keretében a Városháza épületenergetikai, korszerűsítési
kivite|ezési munkáit szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan
kivitelben, a vonatkozó mindenkor hatályban lévő műszaki előírások, műszaki
szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben,
határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni,ill. valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét szerzódésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a létesítménykivitelezési
munkáinak szerzódésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett
kötelezettséget vállal arra, hogyjótállási kötelezettségeinek maradéklalanul eleget tesz.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan
részétképező dokumentumokat és a Megrendeló által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelósségére ellenőrizte, ,az azokban foglalt
tényeket, elóírásokat ismeri. A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak taláIta. Vállalkozó a 4.2 po,ní szerinti árat ezen információk

figyelembevételével,szakmai tapasztalatára alapozva és az épitésihelyszín ismeretében
állapította meg. Vállalkoző a Létesítményfunkciójának, céljainak megfeleló, valamint a
rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I: osztályú minőségi követelményeknek
megfelelö megjelenésű és minőségű megvalósitásáhgz snikséges kivitelezési munkákat
kalkulálni tudta.

A

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésben résztvevó szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével a szerződés teljesítésénekideje alatt
szaktolmács folyamatos biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költsóget a

Vállalkozói dij tartalmazza.

2. Teljesítésihatáridők
2.1. A szerzódés befejezési határideje:

2014.10.15.

Vállalkozó vállalja, hogy ezen időtartam alalt, a szerződésben rögzitett kivitelezési munkákat
elvégzi, és az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.

A határidót csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben
94. (3) bekezdése és a Kbt, 132. §-a azirányadő.

a

Kbt.

A Vállalkozó jogosult a

szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni. Ebben az esetben
Vállalkozó legalább l5. nappal előbb köteles az átadás idópontját közölni a Megrendelővel.

t

Amennyiben a 2.1. pontban, meghatározott határidőt a Vállalkozónak fel nem róható valamely
ok (így pl. valamely elhádthatatlan objektív körülmény yagy a Megrendelő érdekkörében
felmenilt valamely ok) követkeáében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor
az adott határidő - és errrrek megfelelően az azt követő határidő ls - az akadályoztatás

2.2.

időtartamával meghosszabbodnak,
2.3.

Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, amelyek
akadáIyozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban köteles értesíteni a
késedelem okának és arurak várható időtartamának megjelölésével. A Megrendelő az
értesítéshezképest 3 napon belül értékelia helyzetet és a szerződéssel összhangbanjár el.

2.4.

Amerrnyiben a késedelem mértéke - Vállalkozónak felróható okból - meghaladj a a 30 naptári
napoí az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni,
ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítésébőladódó következményeket.

Ebben az esetben

a

Megrendeló jogosult arra, hogy

a

fennmaradó, yagy

a

hiányző

munkálatokat harmadik személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyéreelvégeztesse, aminek
során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó
köteles a Megrendelő részére a ténylegesen felmerulő károkat is megtéríteni.A felróhatóság
hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania

3.
3 .1

A munkaterület átadása
Az Építésimunkatenilet: Újkígyós, Kossuth utca u.

.

3.2.

39-4I . hrsz: 1 328.

Az Epítésinapló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A kivitelezési munkák végzésealatt az intézményfolyamatosan működik, ezért a
munkaterület szakaszosan kerül átadásra. A Megrendeló a kivitelezési munkák végzéséhez
szükséges munkaterület elsó szakaszát a szerződéskötést követő munkanapon adja át
Vállalkozó részére.A Megrendelő késedelménekidejével a Vállalkozót terhelő valamerrnyi
teljesítésihatáridő meghosszabbodik. Vállalkozó ezen időponttól kezdódően kezdheti meg a
munkavégzést az építésinapló megnyitásával. A Vállalkozó a munkaterűlet átadását követóen
haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, A munkaterületet a Vállalkozó
jegyzókönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely

irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétól számított legkésóbb
tizenöt napon belüli visvaadása során is.

3.3. E

A Vállalkoző az építésimunkákat saját felelősségére és veszélyérevégzi. Ennek során
Vállalkozó "kötelezettsége av élgt- és vagyoqliztons4g megóvása, a munkavédelmi,
balesetvédelmi, foglalkozás egészségugyi, közegészségügyi és környezetvédelmi elóírások,
tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírások, munkajogi szabályok betartása, betartattatása,
ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.

4. A VáIlalkozói díj
4.|. A Szerződés egyösszegű

(átalányáras) típusú.

4.2. A

Vállalko zői dij 15.370.190,- Ft + ÁF'A , azaz Tizenötmiltió-Háromszázhetvenezeregyszázkilencven forint + ÁFA, amely megegyezik az (egyösszegű) Ajánlati Árral.

4.3.

A Vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA

a hatályos

jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A

4.2. pontban foglalt Vállalkozói díj, támogatás szempontjából elszámolható költségének
ftnanszírozása 85,000000 Yo-ban azEurőpai Regionális Fejlesztési Alapból éshazai központi
költségvetési e7őirányzatból a KEOP-5.5.0lN12-2013-0043 számű elnyert pályázatt forrásból,
valamint 15,000000 oÁ-ban Ajánlatkérő fonásából (EU öneróalapból elnyer1 támogatásból)
történik.

A
A
A
A

t

Projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre,
Vállalkozói díj támogatás szempontjából nem elszámolható költséget nem tartalmaz.
szerződés, elszámolás és a kifizetés pénzneme: forint (HUF)
szerződés bruttó finanszírozású.

A számlák támogatás tartalmának kiíizetése a 4l20I1. (I.2B.) Korm.rendeletben, valamjnt a
Közreműködő Szervezet és a Megrendelő, mint Kedvezményezeít között létrejött Támogatási
S z erz ő d ésb e n s zab ály o zott szá l1 ít ói ftnanszir o zás s z erint t ört énik.

4.4. A

Vállalkozó

a

Szerződéses

Ar

fejében teljes körűen vállalkozik

a

Létesítmény

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

kötelezettségelhez tartozó összes költséget tartalmazza, fliggetlenül azok jellegétől.
Vállalkozói díj egyösszegű áíalányár, mely a jogviszony időtartama alatt nem módosítható.

A

A Vállalkozói díj tartalmazza a

szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes
költségét, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghaíározott feltételek szerint,
tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót, illetéket,
járulékot, az átadás - átvételi eljárás, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazaíi és egyéb
szabványoknak megfeleló minősítési vizsgálati és mérésiköltséget, a felvonulási költségeket,
vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyainak
rende

ltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden

megvalósítását.

A

munk.a

vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet,
kivételt képez a Megrendelő által elrendelt pótmunkák eltenértéke.
A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó klzárőlag abban az esetben
végezheti eL, ha azt a Megrendeló írásban megrendeli, összhangban a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVilI. törvényben foglaltakkal.

4.5

A 4l20I1. (I. 2B.) Korm. rendelet 57lA. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó jogosult
a 4.2 pont szerinti ellenértékéreeső elszámolható.költség 3}oÁ-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésére.

Fenti bekezdésben foglaltak alapján a Vállalkoző a 4.2. pont szerinti Vállalkozói díj
ellenértékre eső elszámolható költség 30 oÁ-ának megfelelő 4.611.057,- Ft + ÁFA, azaz
Négymillió-Hatszáztizenegyezer-ötvenhét forint + ÁFA elólegre tarlhat igényt előleg
biztosítékellenében. Amennyiben Vállalkozó előlegigényléssel éI, úgy a biztosíték

szolgáltatásánakkötelezettségét a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési AlapbóI, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatósok felllasználásának rendjéről szőlő 41201}: (I, 28.) Koryl, rendelet 57lA.§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteni. Amerrnyiben Vállalkozó elólegigényléssel é1,
úgy köteles a 4l20ll (I.28.) Korm. rendelet 57lA.§ (3) bekezdése alapján a kőzbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének l}oÁ-a és az igényelt szállítói
előleg kiilönbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértélaí,a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (a
Nemzeti Fejlesztési Miniszter) javára szóló, elóleg-visszafizetési biztosítékotnyújtani.
Az előleg-visszaíizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajárrlattevőként szerződő fél válasáása szerint teljesíthetó bármelyik a 4l20I1 (I.28.) Korm.
rendelet 57lA,§ (3) bekezdésébenfoglalt biztosítéki formában (a gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet szállitő cégegyzésre jogosult vezető tisáségviselőjének vagy legalább
50%-os közvetlen tulajdornésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-

os* közvetlen tulajdorrrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak

ke2ességvállalása, vagy garanciaszervezel által vállalt kezesség, valamint az Aht.92. § (1)
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadhatő a szállitői előleg biztosítékaként)vagy a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, illetve módon (óvadékként az
előírt péruősszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztositő áItal vállalt garancia vagy banki készftzető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizeíő kezességvállalást
tarlalmaző

-

köt el ezvérrnyel )

Az elóleg-visszafizetési biztosítékotaz előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjában
kell rendelk ezésr e bocsátani.
Vállalkozó egyik biztosítékiformáról a másikra áttérhet, a biztosítéknakazonban a
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell

állnia. A 4.2 pont szerinti ellenértékváItozása a szerződés teljesítésesorán az előleg összegét
nem érinti. A biztosíték érvényességiideje: az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a
kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, azaz a végszámla lrányító Hatóság
általi elfogadásáig íart, Az előleg igénylésóhez előlegbekérő levél is szükséges. Az előleg
visszaflzetési biztosítékota Vállalkozó az előleg - kiilön előlegbekérő okiratban történő igénylésévelköteles közvetlenül a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) részére
benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítésemellett. A Megrendelő az értesítéstőlszámitott 5
napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeita KSZ-nek. Ennek
hiányában a szállitói előleg-igénylést a Megrendelő részérő| elfogadottnak kell tekinteni.
Előleg l<tzárőlag az irányitő hatóság által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján
benyújtott biztosítékellenében lolyósitható. A Vállalkozó köteles' a lolyósítort szállítói
előlegról számlát kiállítani és azt a Megrendelő részéremegki,ildeni. A Megrendeló köteles a
Vállalkozó által megktildött előleg-számlát arnak beérkezésétkövető 5 napon belül
záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a Közreműködő Szervezet részére
időközi kifizetési igényléskeretében meglaildeni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az irányítő hatóság a száIlitői előleg kifizetésétfiiggetlen, az
irányító hatóság által megbízoílműszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés
megállapításai a Vállalk ozőra nézve kötelező erővel bímak.
A KSZ a Megrendelő, illetve az irányitő hatóság áItal megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát
is figyelembe véve dönt a szállítói elóleg igénylésénekteljesítéséről,

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatafiása esetében a biztosítékot a KSZ
jogosult azonnali hatállyal lehívni.
Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül ki,ilönösen,

-

ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van

folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztaríozóváválik
a szerződés (rész)teljesítéséthatáridőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével- érdekkörében felmerült okból - hatvan napos késedelem-be esik;

érdekkörében felmerüit okból következik be a projélt *égt iri."iárai ,rá§ turto.
akadály oztatását előidéZö körülmény;
részéról,yagy harmadik személy részéről nyújtott biztosítékmegszűnik, megsemmisül
vagy értékeegyébkéntszámottevően csökken, és megfelelő új biztositék, vagy az
értékcsökkenésnek megfeleló további biztosítéknyújtásáról a KSZ felszólítására a
megszabott határidőn belül nem intézkedik;
tevékenységénekvalamely jogszabály rendelkezéseit sértö volta ellenőrzésre jogosult
szerv által megállapításra kerül;

a szállitói előleg összegét a szerződés teljesítésétbiáosító céltól eltérő módon hasznosítja
vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenórzését megakadályozza;
valótlan, hamis adatszolgáltatásahitelt érdemlóenbebizonyosodik.

VallattozO köteles a részérefolyósított száltítói előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói

előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak

kapcsán

ideértve Vállalkozó

szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot a szál|itői előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeégyeztethető módon törlénó felhasználásavagy hasznosítása

esetén a szállitői előleg visszakövetelésére, valamint arurak visszafizetése hiányában a

biztosítéklehívására.

Vállalkozó az Előleget a végszámlából köteles visszafizetni, figyelemmel a 4l2O11. (I.2B.)
Korm. rendelet 57lA § (6) pontjában foglaltakra is.

A szállÍtói elóleg igényléséreés kifizetésérea 4l20I1,

(I.28) Korm. rendelet 57lA, § (2)-(a) és
a (6) bekezdéseiben, valamint a30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2) bekezdéseiben
fo glaltak az ir ány adő ak.

4.6.

Vállalkozó

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

(100 %-os készültség).

A

végszámla l<lzárőlag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt
teljesítésigazolás alapján nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése
rendelkezéseivel összhangban.
Megrendeló a teljesítések elismeréséta Kbt. 130.§ (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A
készre jelentésnélés átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljárni.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 130. § (2)bekezdésébenfoglalt feltétételek irányadók.

Az

Ígazolt teljesítéstkövetően kiállított számla ellenéfiékét,szállítói ftnanszirozás keretében
kerül kifizetésre. A szerzódésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek
az ajánlaíkérőkéntszerződő fél általi kézhezvételétől,illetve - amennyiben az ajánlaítevőként

szerződő

fél a teljesítéshezalvállalkozót nem vesz igénybe - a pénrtarbzás fizetésére

kötelezett szerződő hatóság általí kézhezvételétól számított 30 napon belül átutalással, szállítói
kifizetés keretében kerülnek kiegyenlítésre az adőzás rendjéről szólő 2003. évi XCII. törvény
(A1.) 36.1A. § rendelkezéseinek megfelelően a 412011. (I.28.) Kotmányrendeletben
meghatározott szá]lítói kifizetés feltételei és a Ptk.6:130 § (1)-(2) és a Kbt. l30. § (5)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevételeesetén a szárúák átutalással, száIlitői kifizetés keretében az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően, a Kbt.
130. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban és a
Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre. A30612011 (Xil.
23.) Konn. rendelet 14. § (1) bekezdésében g) pontja szerinti ellenszolgálíatás, azaz a
fővállalkozói teljesítésellenértéke, a 30612011 (Xil, 23,) Kon4. rendelet 14. § (2), továbbá a
Ptk.6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 4l20l1. (L28.) Kotmányrendeletben

meghatározott szállítói kifizetés feltételei miatt
kiegyenlítésre.

30 napos halasztott fizetéssel kenil

Jelen szerződés szerinti munka nem engedélyköteles építésitevékenység.

A

kifizetésre az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCil. töruény 3614. §-ban foglaltaknak

megfelelően kenilhet sor.

Amerrnyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésévelkésedelembe esik, úgy a
késedelembe esés idópontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséigterjedó
idgszakra köteles a Vállalkozónak - az őt meglllető dijazáson felül - a Ptk 6:155. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni. A Megrendelő a
száIlitői kifizetések késedelmes teljesítéséért
felelősséget nem vállal. A szállítói kifizetések
késedelme esetén a 4l20l l. (I.28.) Korm, rendeletben foglaltak az irányadőak.
4.1

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azon körülményt, hogy a beruházás az Európai
Regionális Fejlesáési Alap és hazai költségvetési előirányzat forrásaiból történik, és erre való
figyelemmel mind Megrendelőt, mind a Vállalkozót a jelen szerzódésben rögzítetteken túl
további, a támogatás lehívásának feltételétképező kötelezettségek terhelik, amelyek
befolyással lehetnek a Szerződő Felek jelen megállapodására.

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
szabályoknak.

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
valamermyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhezszükséges
intézkedéseket határidőben megterrni.

4.10

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen
okból. a Megrendelőnek a támogatást illetően viiszafizetési kötelezettsége kelelkezik vagy.a
Támogató a megítélttámogatást egyoldalúan csökkenti, akkor Vállalkozőt teljes kártérítési-,
illetve visszafi zetési kötelezettség terheli.

5 A Vállalkozó kötelezettségei
5,1. A Vállalkozó fó kötelezettsége az

qánlattételi felhívásban és dokumentációban felsorolt
feladatok elvégzése,az ígénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a
szerződések megkötése.

5.2. A

jelen szerződés értelmébena YáIlalkozó áttal elvégzett munkának meg kell felelnie az

építésielőírásoknak, a vonatkozó szabványoknak.

5.3.
v

Vállalkozó feladata a hatóságok felé történó bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős
műszaki vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésűgyihatóság felé
stb.), Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokér1
t e.tj es fel el ő ss é get vállal, azokért helytáll.

5.4, A

Vállalkoző az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben
műszaki, gazdaságt és egyéb feltételek teljesítéséértis ferrriálló

kikötött

eredményfelelősséggel tartozik.

5.5.

Vállalkozó feladata a kivitelezési munka elvégzéséntúl, a megvalósulási terv elkészítése,
Minden dokuÁentációt 5 db nyomtatott példánylan és l db digitáiis példányban (CD/DVD-n)
kell Megrendelő részérerendelkezésre bocsátania,

5.6.

Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelőnek egy részletes műszaki és pénzügyi ütemtervet
legkésóbb a szerződést követó 10 napon belül.

5.7

.

A

Vállalkozó a munkatenileten köteles a tevékenys égébő|származő építésitörmeléket és
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Az elszállítás
folyamatos megvalósítását vállalkozőnak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a
Vállalkozó a hatályos előírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azza|
kapcsolatos környezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.

5.8. a\altuttoró

köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - fliggetlenül attól, hogy

azok mely szakterületet érintik - amelyek

a

szerződés tárgyát képező létesítmény

rendeltetésszerűhasználatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.

5.9 A

kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai kőzé tartozlk a beépítendő anyagok, eszközök,
készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi
vizsgálatok elvégeztetése,és megfelelőség igazolások beszerzése. A Vállalkozó köteles a
beépítéskora vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigoruan
betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőségellenőrzési tevékenységeket saját
kÖltségén elvégezni és azokat a vonatkozó elóírásoknak 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 felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a
létesítményés az aLlhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépítettanyagok,
készülékek,berendezések, stb.) őrzéséről és védelmérőI, a vagyonvédelmi rendszabályok
betartásáról. Az építésiterületen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszéll a Vállalkozó
viseli, A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.

5.11 A

vállalkozó köteles a szeruődés teljes időtartamára (CAR-Contractors'ALL Risk)
felelősségbiztosítást kötni, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatáraminimum
5.000.000 HLrF/év és minimum 2.500,000 HtlF/káreseményenként. A felelősségbiztosítás
megkÖtésétigazolő dokumentum a szerződés mellékletétképezi. A kötvény másolatát
szerzódéskötés után 30 naponbelül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni,

6. Megrendelő kötelezettsége
6.1. A Megrendelő fó kötelezettsége

a Vállalkoző szerződésszerű teljesítésénekaz átvétele és e
szerzódés 4.2. ponrjában meghatározott vállalkozői dil Szerződés szerinti kifizetése és egyéb

kötelezettségeinek teljesítése,ennek keretében a vonatkozó közösségi támogatás

ill.

a

kapcsolódó valameruryi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez
szükséges intézkedések határidőben törlénő megtétele.

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés 4.2. poníjában meghatározott Vállalkozói díj pénzűgyt
fedezetével rendelkezik.

7. ÁvFelek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
7.1, A Szerződő Felek a szerződés teljesítéseérdekében kölcsönösen egl.tittmli!ödve kötelesek
eljárni. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztaíási, értesítésiés figyelem-felhívási

kötelezettség terheli minden olyan könilmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést
befolyásolhatja, Így pl. a Vállalkozó értesítésikötelezettsége kiilönösen kiterjed a teljesítés
minőségét, határidejét érintó körülményekre, az anyagbeszerzés akadáIyaira, pótmunkák
elvégzésénekszükségességére;a Megrendelő értesítésikötelezettsége pedig elsősorban a
fizetési képességévelkapcsolatos körülmények, valaminl a szerződés múszaki íarta7mát
meghaladó munkák elvégzéséreirányuló igényei tekintetében áll fenn.

7.2 A

Szerződő Felek kijelölik felelós 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
kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az irásbeli közléssel egyidejűleg válik
hatályossá.

Megrendelő képviselőj e:
Név:
Szebellédi Zo|tán
Telefon:
06-66-256-100
06-66-254-782
.Telefax:

tMobil,
E-mail:

06-30-628-8883

szebelledi@ujkigyos.hu

A Megrendeló műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítésigazolőja:
Molnár ZoltánGyula

Név:

Telefon:
Telefax:

,

Mobil:
E-mail:

06-20-498-6968

mlrstudiokft@gmail.com
Műszaki ellenőr nyilvántartási száma: ttlB-BI-1rPr 04-10200

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
E-mail:

Mezei Sándor
06-52-509-45a
06-52-509-493
06-30-923-2701

szervizkft@dhszewiz.hu

A Vállalkozó felelős műszaki

Név:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
E-mail:

vezeíője..

Ipolyi Gyula
06-52-509-450
06-52-509-493
06-20-310-8924
gyipolyi@ipmedia.hu
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási

száma: MV-Ép/A-MBK Oq-tOtZt

A Megrendeló műszaki ellenórének a jogköre kiterjed ki.ilönösen az épitkezésmerrnyiségi és
minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítésekés az ezek alapján benyújtott számlák
leigazolására, az építésinaplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás- átvételi
elj árásban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.

l0

A

Váilalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az épitési
helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkönel törlénő irányítására, a Vállalkozó nevében és
képviseletébenbármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozőhoz íníézeí
bánnely irat, nyilatkozat, értesítésjoghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szegődés módosítására nem jogosuitak.
/

.5.

A

Megrendeló - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely
A Vállalkozó felelós műszaki vezetője útján 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 o ző áltaIi átvétel ére kerül sor,
szakaszát.

7.4.

A Vállalkozó

a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építésinaplót vezetni, az épitőipa/.

kivitelezési tevékenységről szőlő 19112009.

(IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amit

a

Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendeló
műszaki ellenőre a munkavégzéssel, kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasításait
jogosult az építésinaplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor
hivatkozhat, ha azt az épi|ésinaplóba bejegyezték, yz1y ha az írásban igazolható. Az építési
naplÓ nem megfelelö vezetésének a jogkövetkezményei a Yállalkozót terheli. Vitás esetben
Vállalkozó építésinapló bejegyzései, valamint a Megrendelő képviselőjének a véleményeaz
irányadók,

Vállalkozó

a

szerződéses feladat teljesítésévelkapcsolatos valamennyi észrevételét

kögvetlenül a Megrendelő általmegbízott műszaki ellenómek jelenti epítési naplóban történő
bejegyzés útján is; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel,
amell,rrél halaszthatatlan intézkedés szükséges.

A

Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője á|ta| biáosítani a

szükséges

szakfelügyeletet és szakmai irányitást, a felelős műszaki vezetést.

7,5,

A Megrendelő krilönösen a felhasználásra kerüló anyagok minősége kérdésében,valamint a
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá
a létesítményrendeltetésszerő ítasznáIatához 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
történó - elszállítására (elszá|littatására) kötelezett szervezetként a(z) DH-SZERVIZ Kft- í
(név) nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szeryezetet igénybe
veruti, ezt köteles az indok meg|elölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelónek.

1.1

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkoző nem fizet,
illetve számol e7 a szerződés teljesítésévelösszefliggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

7.8.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. I25, § (4) bekezdés b) pontja alapján a szerződés
teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdés szerinti ügyletekról az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti,

1

.9.

A Kbt.

125. § (5) bekezdése alapján megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon

a) a nyeftes

-

ha

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-oí meghaladó tulajdoni
részesedést szeTez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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§B

szeryezeí, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-or meghaladó tulajdoni
részesedéstszerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében ferrnáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában mpghatározott
valamely feltétel.

7.I0. A

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

telj esített szolgáltatás szerződésszení pénzbeli ellenértékérejogosult.

8. Műs4aki átadás-átvétel
8.1. A kivitelezés befejezésekorá

Ééiekműszaki átadás-átvételi eljárást f,olyatnak le.

8.2. A

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

A műszaki átadás-átvétel
eredményéről a Felek jegyzókönyvet vesznek fel. Ebben rőgzitik a teljesítés megrendelő általi
megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét,
valamint a Megrendelő által érvényesítenikívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve
kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást
határidóre nem teljesíti).
kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása,

8.3.

SzErződő Felek megállapodnak, hogy azátadás-átvételi eljárást aptk. 6:24T §-a és lg1l20}g

(IX.is.) Kormányrendelet alapján folytatják le. Szerződő Felek kikötik, hogy az

átadás-

átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha
az átadás-átvételi eljárás során sem melrnyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs.
Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendeló mindaddig jogosult az átadás-átvételt
megtagadni, amig a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.
A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítményhasználatba vételre

alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása és a megvalósulási tervdokumentáció

Megrendelő részéretörténó átadása.
Felek az átadás - átvételi eljárás során a Ptk. 6:247 (3) bekezdését is alkalmazzák.

8.4.

A Megrendelő

8.5.

A

a kivitelezési munkák műszaki átadás-átyételi eljárása során, továbbá a jótállás
időtartama során észlelt hibák, hiányok kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt
díjleszállításhoz szükséges összeget a szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények
biztosítékául nyújtott biztosítékból érvényesítheti,amennyiben Vállalkozó a hiánypótlást és a
kijavítást határidőre nem telj esíti.

9.3 pontban meghatár ozott jőtállási időn belűl a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák
kijavítását 3 munkanapon belül, a létesítménybiztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul
köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében
szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belűl megkezdeni és a
Megrendelővel egyeztetett, műszakilag indokolt időtatamon belül befejezni, Ellenkezó
esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére és
köItségére.

A műszaki

átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrende],ő részéreátadni a
beépítettanyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelóségi 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
- felmérési napló
- műbizonylatok
- megfelelőségi tanúsítványok
12

B.6.

v
8.7.

B.B.

Hibás teljesítésnek minősül k|ilönösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel
figyelmen kíwil hagya Megrendelő az építésinaplóban rögzített kifogásait az általa elvégzett
munka eredményével kapcsolatban.

Az

átv:éí;Íjogszerű megtagadáiu
á M"gr""aelő póthatáridőt tűz
".Jé.,
késedelmes teljesítésből eredő jogainak
gyakorlására ettől fllggetlenül jogosult.

ki, azonban

a

A

Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást
folYatnak le. Az utófelúlvizsgálat idóponíját a Megrendelő rűzi kt és arra a Vállalkozót

meghívja,

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Késedelmi kötbér: a teljesítésihatáridő - Vállalkozónak

felróható okból történő - késedelmes
teljesítéseesetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles ftzetri^, mely a 4.2 pont szerinti
tartalékkeret és ÁFA nélktil számított vállalkozói dij 0,5Yo-a napontá. A késedelmi kötbér
fizetési kötelezettség összegének felső határa a 4,2 pont szerinti tartalékkeret és ÁFA nélktil
számított vállalkozói díj 15 %-a. Megrendelő a késedelmi kötbért 30 naptári napig érvényesíti,
az ezí meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti, és megilleti a szerződés
felmondásának joga.

9.2.

Jótállási idő: A szeruődéshibás teljesítésévelkapcsolatos kötelezettség időtartama 3 év.
A
kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
iótállás

g.3.

Vállalkozó jőtáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséér1,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéértfiiggetlenül
attÓl, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozőja, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik

személy alkalmazza.

9.4.

A

szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények biztosítéka:Vállalkozó köteles a 4.2 poní
szerinti tartalékkeret és ÁFA nélkiil számított vállalkozói dij 3%-ának megfelelő összegű
biztosítékot nyújtani a Megrendelónek. Megrendeló jogosult a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték összegének lehívására a B.4.; B.5 pontban
meghaíározott esetekben. A biztosíték a Vállalkoző választása szerint nyújtható óvadékként az
elŐirt pénzösszegnek a Megrendeló fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetó kezességvállalást tartalmaző
kötelezvénnyel, a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékának a teljesítésidőpontjátől a jótállási idő lejártát követó
munkanapon a garanciát nyujtó intézménynyitvatartási idejének végéighatályban kell
maradnia.

Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésévelkapósolatos igények
biztosítékaérvénybenmaradjon és lehívható legyen mindaddig, amíg a Vállalkozó minden
hibát ki nem javított
A szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátási
ideje: a sikeres műszaki átadás-átvéíel időponda.
9.5.

9.6.

A

Vállalko ző a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket
vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja.

Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné
válik, a Megrendelő az addig elkészült átveszi, a felek 30 napon belűl elszámolnak egymással,
mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, és
intézkednek a pénzűgyi elszámolások előkészítéséről.

l3

10. Titoktartás

10.1. Vállalkozó a bármely módon

t

tudomására jutott, ós a Megrendelőre, vagy a Megrendelő
ügyfelére vonatkozó információt üzleti titokként köteles kezelni, azokat sem részben, sem
egészbe,q hgrmadik személy részéreát nem. adhatja, l,nzzáférhetóvé nem teheti, kivéve, ha
ehhez a Megrendelő előzetesen hozzájárult,yagy az átadást jogszabáIy kötelezően előírja.

I0.2. Váilalkozó a Megrendelőtól kapott, illetve bármely módon

tudomására jutott, és a
Megrendelőre, vagy Megrendeló ügyfelére vonatkozó információt csák az adott feladat
teljesítése érdekében jogosult felhasználni.

ii.

Égvébrenclelkezések
Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak
ldldött érlesítése-mailben fog történni. (Csak kiilönösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben.) Ezen értesítésekhatálya a cimzett általi vételekor, illetőleg neki történó
kézbesítéskorá1l be,

11.1. A

11.2. A

Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok
elvégzésesorán az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó
verziók kerülnek kinyo mtatásra.

teljesítésében- a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely akőzbeszerzési eljárásban részt vett
a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a
teljesítéssorán minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkoző
nem á1l az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kízárő okok hatálya alatt. (Kbt. 128. § (2)

11.3. Vtrllalkozó

bekezdés)

11.4. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett,
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban résá vett a Yállalkozó alkalmasságának
tgazolásában, csak a Megrend elő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkoző,ha a szerződéskötést követő en - a szerződéskötéskor előre nem

látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható
hibás teljesítésemiatt a szerződés vagy arrnak egy része ,r"* l".rn" teljesíthetó a megjelölt
alvállalkozóval, és ha a Vállalkoző az új alvállalkozóval egytitt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg. (Kbt, 128, § (3) bekezdés)

11.5. E

szerződést a Felek cégegyzésre jogosult törvényes szervezeííképviselői csak írásban
módosíthatják a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek ferrrrállása
esetén. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégegyzél<bennyilvántartott adataiban,
igY ktilönösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkezó vá|tozás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szeíyezel és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező vá|tozás. Az említett változásokró], az érintett fél a másik felet - az eset
körülményeitót fliggően - vagy előzetesen írásban l0 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését)követő 1 0 napon belül köteles értesíteni.

l1.6. A

jelen szerzódésben nem rendezett kérdésekben- így kiilönösen

a Felek

esetleges

- a Felek jogviszonya tekintetében a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az épiíőipari kivitelezési
tevékenységról szóló 19112009. (IX,15.) Kom. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló
201 1. évi CV]II. tv. és egyéb vonatkozó hatályosjogszabályok rendelkezései az irányadók.
szerzódésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetóen
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.

v

Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el &ú, hogy a költségvetési
pénzeszkőzők, felhasználásának ellenőrzéséról szóló 219012002. (VI. 2I.) Korm. határozat
alapján az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult
ellenőrizni a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzödésszení
felhasználását.

Vállalkozó jelen szerződés mellékletétképezó nyilatkozat a|áirásával nyilatkozik arról, hogy
2011. évi CXCVL törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek
minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak váItozása esetén arról haladéktalanul
köteles a Megrendelőt tájékoztatni, A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött vissáerhes
szerződést a Megrendelő felmondja yagy - ha a szerződés teljesítésre még nem került sor - ,a
szerződéstől eláll. (A 201,I. évi CXCV. törvény 36.§ (6) bekezdés és annak végrehajtását
szabályz136812011. (XII.3l.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján).

Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési idótartama
Iqártáig a Vállalkozónak lehetóvé kell terrni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az

Európai Számvevőszék 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 állarnháztartásről szőlő.
201l. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrzó szervezetek
feladat-és hatáskörüknek megfelelően vagy bármely egyéb illetékes ellenörző szervezeí
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások,
sztrmlák, a kivitelezés megvalósitását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő
ellenórzését vagy könywizsgálatát, azokról másolatok készítését
vagy rendelkezésre
bocsátását. Az illetékes ellenőrző szervezetek részérea jogszabály szerinti információ
megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

l1.8,

Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson tenileti
korlátozás nélki,ili, határozaí|an idejű, kizárólagos és harmadik személynek 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 átruházni a Támogatórava1y az álta7a
megjelölt személyre,

l1.9.

Szerződő felek

11.10.

a jelen

szerződésből eredő vitájukat elsódlegesen tárgyalásos úton rendezik,
amerrrryiben az nem vezet eredményre, akkor jogvitáik eldöntésére Megrendelő székhelye
szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességétkötik ki.

A

jelen Vállalkozási Szerződés nem, vagy nem kielégítóen szabályozott kérdésekre
vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részétképező az alábbiakban felsorolt
dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így
együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a
sorrendben elóbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló
dokumentum rendelkezéseit.
11

.10,1

.

Ajánlattételi felhívás

.10.2. Ajániattételi dokumentáció
l 1.10.3. Kiegészítő tájékoztatás
l 1 .10.4. Vállalkozó ajánlata
l

1

Fentiek bizonyságául a Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá jelen Szerzódéses Megállapodást 6 példányban, melyból 3 a
Megrendelőí és 2 a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti meg.
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A

:-

szerződés mindkét félr által történó aláírás napián lép hatályba. Amerrrryiben a Felek jelen szerződést
eltéró időpontban írják a|á, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés
hatálSba lepésének napja amásodikként szerződést alákő félaláírásának napja.

reii.: úit ig}ó.,20i4.
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Teljes köníen felhatalmazva és eljárva a

DH-SZERVIZ Kít. nevében.

Kelt.: Debrecen, 2014. augusáus
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2.

Allianz@

Allianz Hungáría Zfi.
Allománykeze|ési Központ

8El0 Veszprérr\ Pf,: 1163,
Telefonos 1igyfélszol gál at: 06

-40

42l 42l

DH-§ZERI/IZIKít.
Debrecen

Tüzér utca 4.
4028

Tisztelt PartnerünkI

|.zúto! igazoljuk, hogy az D§-SZ§R.\/IZ Kft" {4028 Debrecen, Tüzer utca 4.) kera Építés
biztositasának (kÖtvónyszrám: AHB?2308?323) kockr{zati körébe, fedezetébe ,rontuk az alábbi

beruházási:
n

I
Munka megnevezÉse:

Újktgyós Varos}ráza energetikai korszerűsítése

Ko ckáz,atvi

UJKlgyos

s

el

és helye:

A koekizátviselés

kezdete-vóge:

2014,08.1 l.

-

2014.10.15.

Biztositasi összeg:

1ó.8ó3.000,- Ft

Megrendelö:

ÚjkigyOs Város Önkorm ányzata

56ól Újkigyós Kossuth

u,

4l.

f""'i munlcíval kapcsolatosan
ikockázatviselés

a kockazatviselés kezdete az adott beruhrizás kezdete, a
vége pedig az adott beruhazáshoz fsnt megadott befejezesi idöpont.

A dologi karok kartédtési felsö határa

a beruházásra a fentiekben megadott biztosítási összeg,

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítésilimit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt,

:

Veszprém, 201 4, augusztrrs

Tisztelettel:

7.

&§§§aNtx@
Biztosítási Kötvóny

Épitésbiztosítás Ke retszerződéshez
§zerzödésszám : AHB7 23087 323

§zerzödó:
cím:
adószám:
TEAOR
Biáosítottak:
cím:
adósám;

DH-Szervíz Kft-§ebreceni Hőszolgáltató Szervlz, Kareskedelmi és
Szolgátató KfJ

4028 Debrecen, Tüzé,r uica 4.
11986270
43?2'08Yiz-, gáz-, fütés-, légkondicionálo,szerelés
4120'08 Lak& és nem lakó épület építése

DH§iervíz Kft-§ebreceni H§szolgáltató §zeruiz, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft

4028 Debrecen, Tüzér ulca 4.
11986270
valam int' a kivitelezésban szezödéss zerűen résztvevő valamen nyi
kivitelezö, arnennfiben az épításiteljésítés
bíztosítá§íössze§e tarlálmaeza
munkáJuk értékét;
*

a mlndenkori megrendelö

amennyiben és amilyon mériékbena íeniiszenrélyek a vonatkozó
vállalkgzói szenődé}ek, pénzügy.i elsámolások, pénzügyi ütemozése,[
szerint a jelen szerzödés alapján biztosítási eseménynek minösü|ó károk
kóvetkeanényeít víselik illetve a viselni köte|esek.

üartam:
Kockázatviselés kezdete:
Módosítas hatálybalópésónek kezdete:
Évforduló;
A dljfizetés ütemezése:
A dl,iíizetés módja:
A biztosítás rendszer:
Terúleti hatálit
A kocj<ázatvise!és helye:
Biáosítási

határozaüan
2011.01.26,
2014.B2.12.
inden év 02.01.

nogyedéves
számla alapján átutalás

díjelszámolásos
Magyarorság,

A biztosított beruháás építésivalamint felvonu]ási terü|ete

Feltételek és ügyféltajékoztaió:

Az Allianz l.tungári Biztositó Zrt Építésbiáosítas(CAR) szezödési feliételei (AHF-,|1i00/2)
Átalános szerzödési íeltétele(
l. Fejezet {Vagyonbiáosítás),
l l. Fejezet (Felelősségbiztosítás),
Az Építésbíztosítás
áradékai (AHE
megjelöltek.
U gyféltájékoztató (AH E-1

.

1

1

1730/1 -tól AHE-1

1

763/1-ig) közül a jelen dokumentumban

65a 12)

{JB7} Kárrendezési okiratok záradék a vállalaü felelósségbiztosítási termékekhez - AHE-43260
(J88) Kárrendezési okiratok áradék a vállalati vag}onbiáosítási termékel<hez -AHE-43261

Jel6n keretszezódés alapján a szerzódő felek rnegállapodnak abban, hogy a szeződö általa biztosító a

rlsz§_re n".':9kÜl_dÖtt (a jelen keretszerzŐdés mejlékletétképezó) adatközlőn feltünietett - jelen keretszerzödés
aiapján - biáosttható beruházásokra a biáosíló kockázatviselése automatikusan kiterjej_

Az

adatközlésnek tartalmaznia kell a következőket
- bíztosítandó építésíkzerelési
munka negnovezése;
- 6p íté §szere | és ke zd a te, te rue zett b efej ei é s id a po ntja ;
- a biáasított vagiyoncsoportak bíztosítási óssiege;
- biáosítandó mun?a rövid leírása;
- e sa ti,fe de ze bkílerj e szté s r e vo n a tkazó ig é n y
.

Ha esetifédezetmódosítás, kiegészítés,vagy eseri megállapodás szükséges a fedezeibe vételhez, akkor a

biztos"í!ó az ilyen értelmű díJajánlatát az ertáéítesllelete-nte§ kezhezvéieléi koveto s munxanapon belül

elkéslü.

A kere§zeződósben
állít ki.

biztosÍtott beruházásokra a bíáosftó önálló kötvényt vagy fedezeti igazolást

Az egyes béruházásokra vonatkozó_ kockázatviselés idöbeli hatálya:
Tartam:

A kockázatvlsotés kezdete:
vfue:

határozott

Az adatközlön

felt§ntett dátum (a kivitelezés
megkezdésének Ídőoon§a}, de legkorábban az adatközlónek
a biztosíóhoz való beérkezé§étkövetö nap 0 óra.
Az adatközlón fe§§ntett dátum {Az áiadás-átvétel,
üaembehelyezés vagy használatbavétel idöpon§a.)

A munkák bejelentése a munka kezdete előtt |egalább 3 nappal történjen.

,-, -;

tjlztosllesl V
€
A szerzódés'biztosításj éü alapon müködik, Eg| biztosíiási év forgatma alatt az adott idószakban
lekÖtÖtt szere!ésiteljesítés€k téljes nettó {ÁFA;éikolil vanausi ertékenek összege értendö.
Ezek saerini egy adott bíztosítási évben rnegkezdett és a biáosító íe!ébejelente-tt mindan beruházás
!1tSs,i§a§lUla aa adgK §izlss(tás\ €v§ez t$tor\k 6s te§w egészében§iz\os\\otna\ nimbstr\,
|0ggetienülgítöí, hp§y egyes beruházások idötartama es-ettegl köveü<ezó biáo§itásiév(eijre
átnyrllk,_é_s_fúgget]e1ll aúot, rrogy jebn szezödés időközbei esetreg meószű;i. -A szerződ&ben ftltüntetétt évgs kártérítósi limltek az egy bktditá§iidőszakban
{biáosítási
évben} megkezdett biztosított beruháuásokra összevo"Ü" fié;r;;;i;; fÚ;;llenak a kár
bakövetkezj§ének id6pontjától.
A jeíen keretszglzódés alapján biztosltható beruházások:

Minden olyan beruházás
amelyben a szerzödö az alábbiak közül bámelyik minóségében éríntett
- fóvállalkozó, generálkMtelezó,
- építésl/szorelésikonzorcium tagja,
- alvállalkozó,
és amelynek 1ÁrR netXiiti; összege nern hatadja meg az 550 000 eFt-ot,
valamint a kivitélezés a keretszezödés tartama,alatt,kezdödik.

A biztosított uerunazasor

jffiÍl*nergetir<ai

korszerüsítés( hökózpontok, évhővezetékek
szerelése,kaóantar{ása, íelrijítása)
-épületek épIiése,korszenjsítése
-víz- és szennyvízvezétékekill. egyéb közmúvezetékek fektetése,
-szennyvíztelep épításe, íelrijítása, bövítése.

,

A keretszenz6dés hatálya kizárólag a biztosítóval fol|tatott etőzetes egyeztetés, eseti
megállaPodás, jóváhagyás,alapján terjeszthetó kiegyÉb létesítményekre,különösen
az alábbiak:u
zere!és uízben {pl:tó, folyó)
-csak bontási munka,
-fogltíjbaépítés,

-alagúíés tárnaépítés,
-d u zza s zl ógá ta k é s uíztá razó k,

-kútfúrás,
-hidak, támfalak, gátak, alagutak, atutjárók, elosáó és táwezetékak,
- n u kle áis bere, n d ezések, atome rő m üve k
mélYművelésÜ bányászati gépekkel és berendezésekkel ílletve akna. és
alagutépítésiberande,zésekket végzeft munkák
- föld alatti Etasitmények (pl matró) munkáíatai,
-olyan beruházás, ahol a métyépítés
aránya meghatadJa a 30oÁ-ot, (kivéve víz- és
sze n nyv íarc ze té ke k fa kteté sé re},
alyan épúlatek, amelyekban a lalajszint alattí szintek száma 1-nél több,
, szénhidrogén foídolgozó vagy tároló létesítmónyek4al kapcsolatos
munkák;
- erőművi baftndezések szarelésa,
- folyóvizak, vasúti töltések, utak, stb, atatti irányítoft ferde fúrás,
-ha a

kiviteleiés időtaftama meghaladja a 12 hőnapot

FenÜeken tÚL az ak{uális építési-szerelésimunká]ellege, biáosításiósszege, terüteti hatálya, a
szerződÖ biáosltási igénye alapján vágy egyéb körü}mények miatt bármely fedezetbe vonándó
munkánállehetőség van a keret§zeződés hatályának eseii kitqrjesztésérébármely szokrrányoÉCÁFY§AR záradék izerint, illetve a keretszezódesoen meghatáiozott Úrteirte*lliiliúk - '
módosítására
Ezen e9Yedifedezet-kiterjesáés, íll, rráltoáatás feliételeiben a szerzödö felEk eseti alapon
állapodnak meg.
§

l FEJEZET

- Vagyonbiztosítás

a,biztosltott vagyontárgynak el6re nem látható okból, véletlenúl"váraffanul.
bekóveikezett közvetlen fizikaikárasodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerü
használáta, itletóleg
építés/szerelésitevékenységfolytatáiá eiaéxe#n szn[iegessé íeszia káío§odott
"7helyreállítását, pótlását, és amellyelkapcsolatban a biztosíú kártérítési
vagyontárgy javítását,
kötelezett§égét nem árla ki.

|balesetszerüen
lizro*ási.esqmfny

Elözetes biáosításí összegek a biztosítási idöszakra
ldelglenes és végleges építesi/szeretésitetlesltés, Ueteé
létesítménybevaíó beépíéscé{ából az építésiterületen lévő
anyagokat is, Ezen.belül:
-vá{lalásidü ( ÁFA nélkül ):
-a megrendelö által rendelkezésre bocsátott anyagok és

épílésiteJiesí€sek

{

Árn netttt

cAR

(építes)

eFt

1 000 000

ö

t:

Felvonulási létesítnrénvek.segédszerkeiatek_ sEnérJanvaook
§pí,tógépek (EAR esetén a 2a2.záraóék szerint uiztoiltótár1
Ertékelésimód: valóságos múszaki avuh
Tételes listával bizlosíihatóak!
Ézen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az
egyedilista {mely tartalrnazza a megnevezést,,értéketés azonosíió
jelet) biáosítóh 94 yaló beérkezésénekidőponüától kezdődik.

A

119.

0

za6§ék szeínt biztosltottúá.óvffi

Biáosítható költségek

(Mentés, oltás, romeliakarítás, a kár megállapltására vonatkozó
szakértöi kölbégek)

o§szesen (díiszám ítasi alap)
kártérítésilimit:

1

550 0OO eFt/káresemény

Önrészesedés(levonásos):
álialános

100 000 Fi/káresemény

Osszesen
eFt

1 00 000

0
0
0

20 000
10 000

20 000
10 000

030 000

1 030 000

§,

ll. FEJ EZET-Fe|elősségbiztosítás
]

Kártérítésilimit:35]000 eFtlkáresernény és 100 000 eFUév

Önrészesedés{levonásos}:

általános

100 0O0

Ft / káresemány
Ft l káresemény

személysérülésesetén 0

zÁnnoÉxox
CAR
002. A keresztfelelősség (AHE-1

1

731/1)

Beíső káriérítésilimít: 20 000 eFt/káreseményl év

Onrészosedés(}evonásos} ll.Fejezetszerin|

A szav9los9ág i idósza kra vo n atkozó kibrjesztett fedezet (;q,H E-1 1 733/1 }
A záradéki kiter"jesztés az I Fejezetre vonaikozik
Tartam:
12 hőnap az'alábbiak közül a íegkorábbi időpontot követöen:
műgaki átadás-átvételt üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
l Fejezet alapfedezetónek lejárata
Kárlérítésilímit a 004 záradékra: ll. feJezet szerini

(|evonásos) l,Fejeietszerint
Qnreszesedés
t

100. A gépek és berendezések próbaüzeménekfedezete
Kártérítesi limit: 20 0O0 eFt/káresemény/év

{AHE-,| 174312)

Önrészesedés(levonásos}: l.Fejeátszerint
Ma?mális tartám:

4 hét

102. A íelszínala§i közművezetékekre vonatl€zó

különíeltételek (AHE-1174511)

Önrészesedés(levonásos):

,a)
b)

h8ly§zínrajzon:vagy közmütérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és
gla
berendezések
2Q
de min tSÖ bOg PUtaresemény
a helyszínrajzon vagy közmütérképen pontosan feltontetett vezetékek és berendezések
esetében:
10 % de
100 000 Ft&áresemény

.a

esetében:

min

110. Csapadékvíz,magas vízálás és árvjz ellení biáonsági intézkedéseke
vanatkoó különféltétel (AHE'l § 5a 1}
A bii:rtosÍtó kiárólag akkor térítlmeg a c§apadék következtében keletkezett károkat, ha a
csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mml24 óra) vagy nagy intenltású (min. 5 mm/10 perc)
volt.
1 1

2. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezéshelyszínén,aíkalmazandó
tűzbiztonsagi szabályokra vonatkozó kú lönfeltételek (AH E 1 1 75#1 }

Tárolásiegységenként tárolható maximális

J

érték

1O

O00 eFt

15. A tervezői kockázai íedezete (AHE-1 175711}
Kártérítésilimit: 20 000 eFUkáresemény/év

117. Av]z-

é_s s^zennyvÍzvezetékek

Maxímális szakaszhossz:

íektetésérevonatkozó különfeltételek (AHE-11 75911)

100

m

119, Az építtetö meglévö vagyontárgyainak, illelve a

Biáos

ott

íelelós

őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-1 176111)
Káriérítési
20 000 eFíkáresemény/ év
Önrészesedés(levonásos\: 20% de min 15Ó

limit:

000

FUkáresemény

Biztosíioti va gyontárglak (műszaki avult értéken ):
A megrendelö tulajdonában lévö meglévö és egyben megmaradó épületszerkezetek,

12i.

^cÖlÖpalapozási

és támíalépítésimunká|atokra vonatkozó különfeltételek (AHE-1

r|au9

Egyédi záradékok
Építés/szerelésvízben
A jglen külÖn záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szezödési
feliételek, a télelesen megjelött aáradékak é! az'esetleges kü|ön migállapodások
vá|lozaüanul érvénybenvannak,
a biztosító koclrázatvlselése nem terJed kia vízben ipl, folyók,lermé§zeté§ vagy
mesterséges tavak, vlztározók} végzett rnunkálatokra.

Azbesá
jelen ltülön Zámdák keretében a felgk megállapodnak abban, hogy bár a szerzödési
feltélelek, a iételesen megjalölt áradékok és az esetleges küíön mógállapodások
változatlanul érvénybenvannak,
a biztosító nem téríiimeg azokát a károkat, és nem fedezi azokat a felelósségi kárigényeket,
amelyek aáeszttel összefiiggésbe hoáatóan keleikeáek,

{

KörRyezet§ze.nnyezés

t

Ajejen k0lön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerzödésí
feltételek, a tételesen megjelölt áradékok él ar'eseüeges külön mégáilapodások
változatlanul érvénybenvannak, a ll Fejezet (Felelösségbiáosításiiáteteiet } "3,Kizárások,
biztosítással nem íedezett károk"

g} pontla

az alábblakra változik:

g) a kömyezetszennyezéssel okozott károkat (beleérfue bármilyen porral történő
.szenlyezés vaíamint a por- és,zajártalorn}, kivéve. ha a kár vára§anul, elöre nem

láthatóan, baleseti jelleggel következett bá.

n'"nu"i!Tá1?o"H'.t!Jl,§*i§];-"
bíáosított kózigazgatási jogi felelőssége körébe tartozó károkra és költségeket,
a kömyezeti állapot és minőség mérhetó, jelentös és kedvezötlen
megváltozásából eredö kár feíszámolásával és a károkoást megelőzö állapot
hel/reá§ításával. il!. károsodott környezeti elern által nyujtott szolgáltatás
pótlá§áva!/helyreállításával
íelmenjt kiádásokra költségeket
j) a védett íajokban és természetes élóhelyekben bekövetkezett károkat a 2004/35
EU kányelv és az 1995. évi Líll, TörvényA környezet védelménekáltalános
szabályairól alapján,
k) a bűncselekménnyel okozott károkat (pl, környeze&árosítás, termékMrosítás,
rongálás),
Í) a

így k0lönösen

Tetöszerkezet megbontása
A je}en kü!ön zánadék,keretében a felek megálíapodnak abban, hogy bár a

szezödési

feltételek, a tételesen megjelölt záracjékok és az esetleges külön mégállapodások
változatlanul érvényben vannak,
a biztosÍtó nem tériti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelösségi kárigénleket, '
amelyek az épületek tetózetének megbontásával összelüggésbe hozhatóan bármilyen
csapadék miatt keletkeztek.

Elszámolás (forgalom)
A Szerzódó a biztosítási idöszak alatt elözetes díjat fizet az álta|a a biztositási időszakra (évre)
vonatkozó becsült elözetes forgalom valamint az egyéb bíztosított vagyon§soportok biáosítási
összegei alapján.
A végleges dÍj megállapításához Biztosított köteles a Biztosító részérea biztosítási él,fordulót kóvető
30 napon belül megadni a megelöző biztosítási idöszakra vonatkozó végleges íorgalom Az előzetes

és a.,vó3|eges_íorgaíom atapján fennálló dijkulónbozetet a szezödö felek az adatközlé§t követóen
esedékes elsö díjrészlettel, de maximum §0 napon belül rendezik.
A b!áosításÍdíj elszámolásakor a íelek mindig figyelembe veszik az adott biáosításiévre
minimális díjat, A mínimális Oi,| m'rnoen biztosítási idószakra (evre) megilieti a
1u9h?.ilro:?tt
biáosítól abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapján számított ary enáot aiösszegnél
kisebb lenne.

D§tétal:

CA§

1,1l.

§§:

Veszprér*, 20

6 hónapnál rövidebb kivitelezési tartam e§eJén
6.,t2 hónapos kivitelezési tarlam esetén

1.297.800,- Fü_év

1

4 -f

abruár 1 2,

1;26,'l*

1§5%t

Árr,ÁrgarósÁc

].

A 20l1. évi CXCVI. törvény

3. § (1) bek.

l.

t

Nyll-.lTKozar:'

a) pontja szeriniiátlátható

szervezetek:

Alulírotl ,... (név), mint a.........(cégév, adósám, székhely) képviselöje nyilatkozom, hagy azáltalam
képviselt szeF/ezet a nemzeti vagyonúl szóló 20l i. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja

szerint átlátható szervezetnek minósül az alábbiak szerint (aláhúzandó):
l
állam,
költségvetési szerv,
r
u
köáestüIet,
n
helyi önkormányzat,
ü
nemzetíségi önkomr ányzat,
n
társulas,
n
egyháai jogi szernély,
n
olYan gazdálkodó szervezet, amelyben az áúlan vagy a.,(önkormrányzat rnegnevezése) helyi
önkormányzat kíilön-külön vagy együtt l 00%-os részesedésselrendelkezik,
fi
nelrrzetközi szervezet,

n
n
ü

külfiildiailam,
tülfijldi helyhatósá5
külfuldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodasban részes állam .. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytá§aság,

cégszerű alűras

I1, Az1. pont alá nem tartozójogi szentélyek vagyjogi szeméiyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó
szervezetek:

Aluiír'ott György Zaltán (név), mint a DH-§ZERYIZ KJít,11986210-2-09, 4028 Debrecen, Tüzér x. 4.
(cégév,adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szerveze! a nemzeti
vagYonrói szóló 201 L évi CXCVI. tOrvény 3. § (1) bek. l. b) pontja szerint átiátható szeryezetnek minösül,

mivel olyan {alahúzandó)
n
belfóldi iogi személy,
a
kúlftjldi jogiszeméty
n
belfoldijogi személyiséggelnem rendelkezó gazdálkodó szervezet
n
külfiildi jogi személyiséggelnem rendelkezó gaztálkodő szeryezet,amely megfelel a következó

íbltételeknek:

l. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizrnus finanszírozása megelózéséről és
megakadályozásaról szóló törvény szerint meghatározofi tényleges tulajdonosa megismerhetó,
2. azEurőpai Unió tagállamában, az Európai Cazdasági Tétségrólszóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Eryüttműködési és Fejlesaési Szervezet tagállamábarr vagy olyan államban

I

A szervezeti forn:ának megfelelóen kell kittilteni a 1-1Il. pontok közül a vonatkozó résá. és a kilöltött
keltezni és aláírni.
l5

részrélketl

reqJelkezik adóilletÖséggel, amellyel Magyarorságnak a kettős adóadás elkerüléséról szóló

egyezménye van,
3. nem minósül a társasági adóról és az osaalék'adóról szóló törvény szerint meghatározott ellenórzött
külfildí tiirsaságnak,

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint ZiYo-os tulajdonnal, befolyassal
YagY szava7ati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az l -3. pontok szerinli feItétel ek fennál lnak.

Ke]t:Debrecen (helyiség), 2al4 @v)augusztus (hónap) l2, (nap)
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4028 TUzér u 4.az
Adó§.áírr: 119862 7§-2{9
3.

t
III.

Civil szervezetek, víátársulatok:

.,, (név), rnint a..........(cégév, adószárn, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy azáltalam
képviselt szervezet anemzeli vagyonról szóló 20t l. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. l, c) pontja szerint
átlátható szervezetnek minösül, mivel olyan (alahúzandó)

|]"lÍ.rof

n
n

civil szervezet
vízitársulat,

amely megfeiel a következő feitételeknek:
l. vezetó tisáségviselói megismerhetők,
2. a civil szeruezet és a vízitársulat, valamint ezekvezeíő tisáségviselói nem átlátható szervezetben nem
rendel keznek 25aÁ-gt meghal adó részesedéssel,
3. szekhelye az Európai Unió tagállam ában, az Európai GazÁasági Térségről szóló megállapodásban
részes áIlamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesaési Szervezeltagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettös adónatás elkerüléséröl szóló egyezménye van.

Kelt: .,,"..........,......,...,.. (helyiség), 20. (év)....,,.......,... (hónap) .,.....(nap)

cégszerű aláíras

l6

