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MKIK építőipari kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A05590
mint vállalkozó
között, az qlábbi feltételekkel

N{egrendeló, mint Ajánlatkérő 20l4.06.18-án ajánlattételi felhívás megktildésével a közbeszerzéseből
szőlő 2011. évi CVI[. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122lA bekezdése alapján hirdetmény
közzététele néllcili, tárgyalás nélkiili közbeszerzési eljárást folytatott le a felhívásban és az {ánlattéíeli
dokumentációban foglaltak szerint, melynek tárgya: Válla|kozási szerződés a Petőfi Sándor
MŰvelődési Ház és Könlvtár, művetődési ház épütetének épületenergetikai korszerűsítési
kivitelezési munkáinak ellátására KEOP-s.s.0lA112-2013-0043. Vállalkozó, mint Ajánlattevő az
eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattéteti felhívás
szerinti értékelési szempont alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekról szőlő 2011. évi CVilI. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 124. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott kőzbeszerzési eljárásra
tekintettel, annak részeként irlák alá.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Petőfi Sándor Művelődési }Jáz és
Könlwtár, művelődési ház épületének épületenergetikai korszerűsítési kivitelezési munkáinak
e|végzését (a továbbiakban: Létesítmény) - a kiadott dokumentációban megfogalmazottaknak,
valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

1. A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a
,,Úlkígyós város épületeinek energetikai felúiítása" című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0043
azonosító számű projekt keretében a Petőfi Sándor Művelődési IJáz és Könyvtár,
művelődési ház épületének épületenergetikai korszerűsítési kivitelezési munkáit
szerzódésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, ,a
vonatkozó mindenkor hatályban lévó műszaki előírások, műszaki szabványoknak,-valamint a
technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidóben egy szakvállalat
gondosságával elkészíteni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen
teljesíteni, A Vállalkozó a létesítmény kivitelezési munkáinak szerzódésszerű megvalósítására
vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótáltási
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vállalkozó a Szerződés a7áirásával akként nyilatkozik, hogy a Szerzódés elválaszthatatlan
részét képező dokumentumokat és a Megrendeló által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat, mint szakvállalat saját feleiősségére ellenőrizte, az azokban foglalt



tényeket, elŐÍrásokat ismeri. A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak találta. Vállalkozó a 4.2 poní szerinti árat ezen információk
figyelembevételével, szakmai íapaszíalatáta alapozva és az építési helyszín ismeretében
állapította meg, Vállalkozó a Létesítmény frrnkciójának, céljainak megfelelő, valamint a
rendeltetéss_ze4! has_z44lat?hqz 99 4 teljes körű, I, o94tál:y.6 m;nős§gi követelménygknek
megfelelŐ megjelenésű és minőségű megvalósitásához szükséges kivitelezési munkákat
kalkulálni tudta.

A Szerzódő Felek rögzítik. hogy amennyiben a teljesítésben résavevő szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével a szerződés teljesítésének ideje alatt
szaktolmács folyamatos biaosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költséget a
Vállalkozói díj tartalmazza.

2. Teliesítési határidők
2.1. A szerződés befejezési határideje: 2014.10.15.

Vállalkozó vállalja, hogy ezen időtartam alatt, a szerződésben rögzített kivitelezési munkákat
elvégzi, és az áíadás-átvételi eljárást lefolytatja,

A határidót csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt.
94.(3) bekezdéseésaKbt. l32, §-a azirányadő.

A.Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidó előtt is teljesíteni. Ebben az esetben
Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles az átadás idópondát közölni a Megrendelővel,

Z.2, Amennyiben a 2.7. pontban, meghatározott határidőt a Vállalkozónak fel nem róható valamely
ok (Így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében
felmenilt valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor
az adott határidő - és erurek megfelelően az azt követő határidő is - az akadályoztatás
időtartamával meghosszabbodnak.

2.3. Ha a szerződés teljesítése során bárrnikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, amelyek
akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt ázorrnal írásban köteles értesíteni a
késedelem okának és annak várható időtartamának megjelölésével. A Megrendelő az
érlesítéshez képest 3 napon belül értékeli a helyzetet és a szerződéssel összhangban jár el.

2,4. Amerrnyiben a késedelem mértéke - Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 30 naptári
napot az ütemezésben előírlakhoz képest, úgy a Megrendeiő jogosult a szerződéstől elállni,
ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket.
Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy a ferurmaradó, yagy a htányző
munkálatokat harmadik személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek
során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmmően Vállalkozó
kÖteles a Megrendeló részére a ténylegesen felmenilő károkat is megtéríteni. A felróhatóság
hiányáí a Vállalkozónak keil bizonyítania

3. A munkaterület átadása
3.1. Az Epítési munkaterület: Újkígyós, Arany János u. 42.Ttsz:131712.

3.2. Az Epítési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A kivitelezési munkák végzése alatt az intézmény folyamatosan működik, ezért a
munkaterület szakaszosan kerül átadásra. A Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez
szÜkséges munkaterület első szakaszát a szerződéskötést követő munkanapon adja át
Vállalkozó részére. A Megrendelő késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi
teljesítési határidő meghosszabbodik. Vállalkozó ezen időponttói kezdődően kezdheti meg a
munkavégzést az építési napló megnyitásával. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően
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haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni. A munkaterületet a Vállalkozó
jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely
irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétől számított legkésőbb

q tizenöt napon belüli visszaadása során is.

j.:. A Vá]lalkoző a) építési munkákat sajái felelősségére és veszélyére végzi. Erurek során
Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, a munkavédelmi,
balesetvédelmi, foglalkozás egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások,
tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírások, munkajogi szabályok betafiása, betartattatása,
ezek be nem tartásából eredő kárát nem hárithaíja át a Megrendelőre.

{. Á vállalkozói díj
4.1. A Szerződés egyösszegű {átalányáras) típusú.

4.2. A Vállalkozói díj 22.027.178,- Ft + AFA, azaz Huszonkettőmillió-huszonhétezer-
egyszázhetvennyolc forint + ÁFA, amely megegyezik az (egyösszegű) Ajánlati Árral.

4.3, A Vállalkozói díjra eső mindenkori AFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő,

A 4.2. pontban foglalt Vállalkozói díj, tárnogatás szempontj ábőI elszámolható költségének
ftnanszirozása 85,000000 %o-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból éshazai központi
költségvetési előirányzaíból a KEOP-5.5.0lN12-2013-0043 számű elnyert pályázati forrásból,
va|amint 15,000000 oÁ-ban Ajánlatkérő forrásából (EU önerőalapból elnyert támogatásból)

.. t. ..
tortenl k.

4.4.

A projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A Vállalkozói díj támogatás szempontjából nem elszámolható költséget nemtartalmaz.
A szerzódés, elszámolás és a kifizetés pénzneme: forint GilJF)
A szerzódés bruttó finanszírozású.

A számlák támogatás tartalmának kifizetése a 412011, (I.28.) Korm.rendeletben, valamint a
Közreműködő Szervezet és a Megrendelő, mint Kedvezményezett között létrejött Támogatási
S z erző d é sb e n szab ály o zo tt s zá l lít ó i flnanszir o zás szerint t ört énik.

A Vátlalkozó a Szerződéses Aí fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény
rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói díj a Vállalkozó szerzódéses
kötelezettségelhez tartoző összes költséget tartalmazza, fiiggetlenül azok jellegétól. A
Vállalkozói díj egyösszegű átalányát, mely a jogviszony időtartama alatt nem módosítható.

A Vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes
költségét, az alánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározoIí feltételek szerint,
íarialmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmeniló minden díjat, adót, illetéket,
járulékot, az átadás - átvételi eljárás, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazati és egyéb
szabványoknak megfelelő minósítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket,
vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyainak
rendeltetésszerű 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 felmerüló pótmunkákat a Vállalkozó kizárőIag abban az esetben
végezheti eI, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, összhangban a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CViil. törvényben foglaltakkal.



4.5 A 4l20I1. (I. 28.) Kotm. rendelet 57lA. § (1) bekezdés a) ponda alapján a Vállalkozó jogosult
a 4.2 poní szerinti ellenértékére eső elszámolható költség 3}oÁ-ának megfelelő mértékű
szál lítói előleg igénylésére.

Fenti lekezdésben foglaltak aiapján a Váltalkoző a 4.2, pont szerinti Vállalkozói dij
ellenértékre eső elszámolható költség 30 oÁ-ának megfelelő 6.608.153,_ Ft + ÁFA, azaz
Hatmil|iÓ-h atszáznyolcezer-egyszázötvenhárom forint + ÁFA elólegre tafthat igényt elóleg
biztosíték ellenében- Amerrrryiben Vállalkozó előlegigényléssel él, úgy a biztosíték
szolgáltatásánakkötelezettségét a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásánqk rendjéről szőIő 412011. (I, 28,) Korm. rendelet 57lA.§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteni. Amennyiben Vállalkozó előlegigényléssel é1,

úgy köteles a 4l20I1 (I.28.) Korm. rendelet 57lA.§ (3) bekezdése'alapján a közbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolhátó összegének 10Yo-a és az igényelt szállítói
elŐleg ktilönbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékri, a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt raga (a
Nemzeti Fejlesztési Miniszter) javára szőlő, előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajánlattevőkéní szerződó fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4l20I1 (I.28.) Korm.
rendelet 57lA.§ (3) bekezdésében foglalt biztosítéki formában (a gazdasági társaság vagy
nonprofit szewezet szálrlitő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább
50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkezó tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-
ost közvetlen lulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
ke)ességvállalása, vagy garanciaszervezet áttal váltalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (l)
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadhatő a szállitói előleg biztosítékaként) vagy a
Kbí. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározolí formában, illetve módon (óvadékként az
elŐirt péruösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési szán7ájára történó befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztositő áItal vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmaző - kötelezvéruryel)
Az elŐleg-visszafizetési biztosítékot az elölegbekórő dokumentum benyújtásának időpondában
kel1 rendelkezésre bocsátani.
Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia. A 4.2 pont szerinti ellenérték váItozása a szerződés teljesítése során az előleg összegét
nem érinti. A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekórő dokumentum benyújtásától a
kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, azaz a végszámla Irányító Hatóság
általi elfogadásáig tart. Az előleg igényléséhez előlegbekérő levél is szükséges. Az előleg
visszafizetési biztosítékot a Vállalkoző az előleg - ki,ilön előlegbekérő okiratban történó -
igénylésével köteles közvetlenül a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) részére
benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítóse mellett. A Megrendelő az értesiíéstől számított 5
napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek
hiányában a szálrlitői elóleg-igénylést a Megrendelő részérőI elfogadottnak kell tekinteni.
Előlpg kizárőlag az írányitó hatóság által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján
benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. A Vállalkozó köteles a folyósított szálliíői
elÓlegről számlát kiállítani és azí a Megrendelő részére megkiildeni. A Megrendeló köteles a
Vállalkozó által megkrildött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a Közreműködő Szervez et részére
időközi kifi zetési i génylés keretében meglaildeni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az irányítő hatóság a száIlitói előleg kifizetését fiiggetlen, az
irányító hatóság által megbízoít műszaki ellenór ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés
megál lapításai a Vállalk ozót a nézv e kötelezó eróvel bírnak.
A KSZ a Megrendelő, illetve az irányííő hatóság által me$izott műszaki ellenőr nyilatkozatát
is figyelembe véve dönt a szállítói előteg igénylésének teljesítéséről.



4.6.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ
jogosult azonnali hatáilyal lehívni.

Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül kiilönösen,
de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
[olyamatban;

- 30 napot meghaladó időre köztartozővávállk;
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -

- érdekkörében felmerült okból - hatvzn napos_ késedelembe esik;
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós

akadály oztatását előidézó körülmény;
- részérŐL, yagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül

vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztositék, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyujtásáról a KSZ felszólitására a
megszabott határidőn belül nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult
szerv által megállapításra kerül;

- a szállitói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltéró módon hasznosítja
vagyhasználja fel, yagy a felhasználás támogató általi ellenőrzésétmegakadáIyozza;

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

VátamozO köteles a részére folyósított szállítói elóleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni: Vállalkozó ludomásul veszi, hogy a KSZ a szálrlitői
elŐleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán ideértve Yállalkoző
szerződésszegésének eseteit is - ferrrrtartja magának a jogot a száIlitői előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználásavagy hasznosítása
esetén a szállitői előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a
biztosíték lehívására.

Vállalkozó az Előleget a végszámlából köteles visszafizetni, figyelemmel a 4l20l1. (I.28.)
Korm, rendelet 57lA § (6) pontjában foglaltakra is,

A szállÍtói előleg igénylésére és kifizetésére a 412011. (I.28) Korm. rendelet 57lA. § (2)-(a) és
a (6) bekezdéseiben, valamint a30612011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak az irány adóak.

Vállalkozó 1 (egy) db számla, avégszámlabenyújtására jogosult.
Benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki áíadás-átvételi eljárás lezárása
(100 %-os késniltség).

A végszámla ktzárő\ag a 'műszaki ellenór áIta], elfbgadott, jóváhagyott és atáírt
teljesítésigazolás alapján nyujtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése
rendelkezéseivel összhangban.

Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 130.§ (l) bekezdésnek megfelelően végzi. A
készrejelentésnél és átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljámi.
A teljesítés igazolás kiadására a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.

Az igazolt teljesítést követően kiáilított számla ellenértékét, szállitői flnanszírozás keretében
kenil kifizetésre. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek
az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétól, illetve - amerrnyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a pénzíartozás fizetésére



kÖtelezett szerződő hatóság általikézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, szállítói
kifizetés keretében kenilnek kiegyenlítésre az adózás rendjéről szóIő 2003. évi XCII. törvény
(Aít,) 36.1A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4l20l1. (I.2B.) Kormányrendeletben

x meghatározoít szállÍtói kifizetés feltételei és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) és a Kbt. 130. § (5)_(6)
bekezdésében foglaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a szánlákátutalással, szállitőt kifizetés keretében az adőzás
rendjérŐl szóló 2003. évi XCII. törvény (Afi.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően, a Kbt.
l30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a3061201l. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban és a
Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre. A30612011 (Xil.
23.) Kom. rendelet 14. § (1) bekezdésében g) pontja szerinti ellenszolgálíatás, azaz a
fővállalkozói teljesítés ellenértéke, a3061201l (Xq,23.) Korn_r. rendeleJ 14. § (2), továbbá a
Ptk. 6:130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 4l20ll. (I.28.) Kormányrendeletben
meghatározott szállítői kifizetés feltételei miatt 30 napos halasztott fizetéssel kerül
kiegyenlítésre.

Jelen szerződés szerinti munka nem engedélyköteles építési tevékenység.

A kifizetésre az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XC[. törvény 36lA. §-ban foglaltaknak
megfelelően kerülhet sor.

Amerrnyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a
késedelembe esés idópontjától kezdódően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő
idgszakra köteles aYállalkozónak - az őtmegillető díjazáson felül - a Ptk 6:155. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott mértékLi késedelmi kamatot is megfizetni, A Megrendelő a
száIlÍtői kifizetések késedelmes teljesítéséért felelősséget nem vállal. A szállítói kifizetések
késedelme esetén a 412011. (I.28,) Korm. rendeletben foglaltak az irányadőak.

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

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása í11. a Szerződés szerinti
adaíszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai
társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazat
szabályoknak.

4.9 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetésl és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek
keretében az 4.3 pont második bekezdése szerinti közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó
valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges
intézkedéseket határidőben megterrni.

4,10 Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen
okból, a Megrendelőnek a támogatást illetóen visszafizetési kötelezettsége keletkezlk vagy .a
Támogató a megítélt támogatást egyoldalúan csökkenti, akkor Vállalkozót teljes kártérítési-,
illetve visszafizetési kötelezettség terheli.

5 A Vál|alkozó kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban felsorolt

feladatok elvégzése, az igénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a
szerződések megkötése.

5.2. A jelen szerzódés értelmében a Yállalkozó által elvégzeít munkának meg ketl felelnie az
építési előírásoknak, a vonatkozó szabványoknak.
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5.3.

5.4.

5.5.

Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési köteiezettségek teljesítése (felelős
műszaki vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé

x Stb.), Yállalkoző vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokér1
teljes felelősséget vállal, azokért helyáll.

A Vállalkoző az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben
kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is ferrnálló
eredményfel elő s s é ggel tartozik.

Vállalkozó feladata a kivitelezési munka elvégzésén túl, a megvalósu]ási terv elkészjtése.
Minden dokumentáciOi S aU nyomtatott példányúan és 1 db aigitaiis petaanyUan (CD/DVai-n)
kell Megrendelő részére rendelkezésre bocsátania.

5.6. Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelőnek egy részletes műszaki és pénzügyi ütemtervet
legkésőbb aszerződést követő l0 naponbelül.

5.]. A Vállalkozó a munkatenileten köteles a tevékenységéből szánnazó építési törmeléket és
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszáIlitani. Az elszállítás
folyamatos megvalósítását vállalkozőnak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a
Vállalkozó a hatályos elóírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azzal
kapcsolatos kömyezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.

5.8. alattult oró köteles elvégeznimindazon kivitelezési munkálatokat - fuggetlenül attól, hogy
azok mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát kepező létesítmény
rendeltetésszerűhasználatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.

5.9 A kivitelezés körében aYállalkozó feladatai közé tartozlk a beépítendő anyagok, eszközök,
készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi
vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. A Vállalkozó köteles a
beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigoruan
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 őrzésérőI (felvonulási költségek).

5.10 A Vállalkozó saját költségére és felelósségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a
létesítmény és az althoz kapcsolódó munkatenilet (a tárolt, illetve beépített anyagok,
készülékek, berendezések, stb.) őrzésérőI és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok
betartásáról. Az építési tenileten a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszély 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 értékhatára minimum
5.000.000 }IllF/év és minimum 2.500.000 HUF/káreseményenként. A felelósségbiztosítás
megkÖtését igazolő dokumentum a szerződés mellékletét képezt. A kótvény másolatát
szerződéskötés után 30 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni.

6. Megrendelő köte|ezettsége
6.1. A Megrendelő fő köÉlezettsége a Vállalkoző szerződésszerű teljesítésének az átvétele és e

szerződés 4.2. pontjában meghatározott vállalkozói dij Szerződés szerinti kifizetése és egyéb
kötelezettségeinek teljesítése, ennek keretében a vonatkozó közösségi támogatás i11. a
kapcsolódó valamennyi hazaí társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez
szükséges intézkedések határidőben történó megtétele,



Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés 4,2. ponrjában meghatározott Vállalkozói díj pénzigyi
fedezetével rendelkezik.

7. Aselek szerződéses kötelezettsé gei azegyüttműködés keretében
_ 7.1 A Szerződő Felek ta szerződés teljesiiése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljámi. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási
kÖtelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszeni teljesítést
befolyásolhatj a. igy pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége kúlönösen kiterjed a teljesítés
minőségét, határidejét érintő könilményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, pótmunkák
elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a

_ fizetési képességévgl kapcsolatos könilmények, valamint a szerződés műszaki tqrta7mát
meghaladó munkák elvégzésére irány.rrló igényei tekintetében á11 fenn.

7.2 A Szerződő Felek kijelölik felelós képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban 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 irásbe7i közléssel egyidejűleg vátik
hatályossá.

Megrendelő képviselőj e:

Név: Szebellédi Zoltán
Telefon: 06-66-256-100
Jelefax: 06-66-254-782
fuobil: 06-30-628-8883
E-mail: szebelledi@ujkigyos.hu

A Megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolőja:
Név: Molriár ZoltánGvula
Telefon:
Telefax:
Mobil: 06-20-498-6968
E-mail: mlrstudiokft@gmail.com
Műszaki ellenőr nyilvántarlási száma: lrtP-Ét-uÉr 04-10200

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Név: Mezei Sándor
Telefon: 06-52-509-450
Telefax: 06-52-509-493
Mobil: 06-30-923-2701
E-mail: szervizkft@,dhszerviz.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Ipolyi Gyula
Telefon: 06-52-509-450
Telefax: 0 6-52-509-493
Mobil: 06-20-310-8924
E-mail: eyipolyií@ipmedia.hu
Felelős műszaki vezető névjegyzéktnyilvántartási száma: MV-Ép/A-MPr Oq-tOlZt

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed kiilönösen az építkezés merrrryiségi és
minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák
leigazolására, az épitési naplóba történó bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás- átvételi
eljárásban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.
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1.3.

].4.

7.8.

7.5.

1 .1,

7.6

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az épitési
helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Yáltalkozó nevében és
képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilaíkozat megtételére és a Vállalkozőhoz intézet
bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazot! képvise\ő_i a_szerfődés módosítására nemjogosultak.

A Megrendeiő - míiszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely
szakaszát. A Vállaikozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az
ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles elózetesen értesíteni a Megrendelő
műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely
alvállalkozó részmunkáj ának Vállalk o ző általi átvét el ére kenil sor.

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezeíni, az épitőipari
kivitelezési tevékenységről szóló I9Il2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amit a
Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő
műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasításait
jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra, csak akkor
hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az itásban igazolható. Az építési
napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli. Vitás esetben
Vállalkozó építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő képviselőjének a véIeménye az
irányadók.
Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
köpvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti építési naplóban történő,t
bejegyzés útján is; kivételt képez az olyan eseményról vagy cselekményröl való jelentéstétel,
amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.
A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biáosítani a szükséges
szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelós műszaki vezetést.

A Megrendelő kiilönösen a felhasználásra kerülő anyagok minósége kérdésében, valamint a
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá
a létesítmény rendeltetésszerű használaíához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése
érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten
vagy egyébként írásban érvényes.

Yállalkoző a kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz
törtónő - elszállítására (elszállittatására) kötelezett szervezetként a(z) DH-SZERYIZ Kft- t
(név) nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe
verni, ezt köteles az indok megjelölésével elózetesen írásban bejelentenie a Megrendelónek.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt, 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozó nem ftzet,
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefliggésben olyan költségeket, melyek a Kbt,
56, § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján a szerzódés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajántatkérő számára
megismerhetóvé teszi és a Kbt, 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlaíkérőt
ha ladéktalanul értesíti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján megrendelő jogosult és egyben köteles a szerzódést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetóvé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valameiy olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

1l
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Szeryezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel:
b) a nyefies ajárrlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szeíez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
32gl-vgz,§tben, amely tekintetében fennáll az 56. § (l) bekezdés k) pondában meghiúroiott
valamely feltétel.

1-I0. A Kbt, 125. § (6) szerinti felmondás esetén a vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerzödésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. Műqzakiátadás-átvétel
8.1 . A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folyatnak le.

8.2. A műszaki átadás-átvételének idópontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban
köteles a Megrendelót értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a
kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása, A műszaki átadás-átvétel
eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés megrendelő általi
megvizsgálása alapján felfedezett merrnyiségi hiányokat ós minőségi hibákat, ezek összértékét,
valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve
kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást
határidőre nem teljesíti).

B.3 . Sqprződő Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást aPík. 6:247. §-a és 19112009
(IX.ls,) Kormányrendelet alapján folytatják 7e. Szerződő Felek kikötik, hogy az átadás-
átvételi eljarás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha
az átadás-átvételi e|jáTás során sem mennyiségi, sem minőségi 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 Létesítmény használatba vételre
alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása és a megvalósulási tervdokumentáció
Megrendelő részér e történő átadása.
Felek az átadáS - átvételi eljárás során a Ptk. 6:241 (3) bekezdés éí is alka7mazzák.

A Megrendelő a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvéíeli eljárása során, továbbá a jőtállás
időtartama során észlelt hibák, hiányok kijavításához, 1lletve pótlásához vagy az igényelt
díjleszállításhoz szükséges összeget a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékául nyújtott biztosítékból érvényesítheti, amennyiben Vállalkoző a hiánypótlást és a
kijavítást határidőre nem teljesíti.

A 9.3 pontban meghatározott jőtállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák
kijavítását 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintó hiba esetén haladéklalanul
köteles a helyszínen hibavizsgálatot tafiani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében
szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt tegrövidebb időn belül megkezdeni és a
Megrendelővel egyeztetett, műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkezó
esetben a Megrendeló jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére és
költségére.
A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a
beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait
(garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.), A munkák műszaki átvétele csak a
megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.
A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl:

- építési napló
- felmérési napló
- műbizonylatok
- megfelelőségi tanúsítványok

8.4.

B,5.
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8.6. Hibás teljesítésnek minősül krilönösen, ha
figyelmen kívül hagy.ta Megrendelő az épitési

$. munka eredményével kapcsolatban.

Vállalkozó a munka eredményére tekintettel
naplóban rögzített kifo§ásait az általa elvégzetl

8.7.

8,8,

9.5.

9.6.

Az átvéte| jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, azonban a

késedelmes teljesítésből eredó jogainak gyakorlására ettől fiiggetlenül jogosult.

A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utótelülvizsgálati eljárást
folytatnak le. Az utófelülvizsgálat időpontját a Megrendelő íűzi kt és ara a Vállalkozót
meghívja.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9,1. Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő - Vállalkozónak felróható okból történő - késedelmes

teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles ftzetni, mely a 4.2 pont szerinti
tartalékkeret és ÁFa nélkiil számitott vállalkozói dij 0,5Yo-a naponta. A késedelmi kötbér
fizeíési kötelezettség összegének felső haíára a 4.2 pont szerinti tartalékkeret és ÁFA néllcil
számított vállalkozői dij 15 %-a. Megrendeló a késedelmi kötbért 30 naptári napig érvényesíti,
az ezt meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti, és megilleti a szerződés
felmondásának joga.

9,Z. Jótállási idő: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos kötelezettség időtartama 3 év.
Aiótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.

9.3. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért fiiggetlenül
attól, hogy azokaí saját maga vagy alvállalkozőja, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.

9.4. A szerzódés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Vállalkozó köteles a 4.2 pont
szerinti tartalékkeret és ÁFA nélktil számított vállalkozói díj 3%-ának megfelelő össiegű
biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Megrendelő jogosult a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték összegének lehívására a 8.4.; 8.5 pontban
meghatározott esetekben. A biztosíték a Vállalkoző vá),asztása szerint nyujtható óvadékként az
elŐÍrt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő beíizetésével (átutalásával),
bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alaplán kiállított - készfizeíő kezességvállalást taríalmaző
kötelezvérrnyel, a Kbt 126, § (6) bekezdés a) pontja alapján. A szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékának a teljesítés időpontjátől a jótállási idő lejártát követő
munkanapon a garanciát nyujtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell
maradnia.
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésével kapösolatos igények
biztosítéka érvényben maradjon és lehívható legyen mindaddig, amíg a Vállalkozó minden
hibát ki nem.javított.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátási
ideje: a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.

A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket
vállalja, melyek kezdetének idópontja a sikeres műszaki átadás-átyételi 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 belül elszámolnak egymással,
mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az tgazolt teljesítményeket, és
intézkednek a pénnigyi elszámolások elókészítéséről.
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l0. Titoktartás
10.1. Vállalkozó a bármely módon tudomására jutott. és a Megrendelőre, yagy a Megrendelő

* ügyfelére vonatkozó információt üzleti titokként köteles kezelni, azokat sem részben, sem
egészben halmadik gze,ryély rés4ér9 át nem adbqtja, hozzáférhetővé ngm lehgti, kivéve, ha_
ebhez a Megrendelő előzetesen bozzájárult, yagy az átadást jogs zabály kötelezően előíq'a,

I0.2. Vállalkozó a Megrendelőtől kapott, illetve bármely módon tudomására jutott, és a
Megrendelőre, vagy Megrendelő ügyfelére vonatkozó információt csak az adott feladat
teljesítése érdekében jogosult felhasználni.

1 l. Bgvéb renaelkezések
11.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak

krildött értesítés e-mailben fog történni. (Csak ktilönösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben.) Ezen értesítések hatálya a cimzett általi vételekor, illetőleg neki történő
kézbesítéskor á11 be.

l|.2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok
elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó
verziók kerülnek kinyomtatásra.

1 1.3. Vfllalkozó teljesítésében - a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel köteles
kö2reműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely akőzbeszerzési eljárásban részt vett
a Yállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a
teljesítés során minden olyan - akár a korábban meg|elölt alvállalkozó helyett igénybe veruri
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az qánlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti l<tzárő okok hatálya d,att. (Kbt. 128. § (2)
bekezdés)

11,4. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett,
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkoző,ha a szerződéskötést követő en - a szetződéskötéskor előre nem
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, yagy az alvállalkozó bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozóval, és ha a Vállalkoző az új alvállalkozővd, együtt is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkoző akőzbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés)

11-5. E szerződést a Felek cégtregyzésre jogosult törvényes szervezeíi képviselői csak írásban
módosíthatják a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek ferrnállása
esetén. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégegyzékben nyilvántartott adataiban,
ÍgY kiilönösen a székhelyében, képviselőiben, bankszám\aszámában bekövetkező váItozás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szelyezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező váItozás. Az említett változásokrő| az érintett fél a másik felet - az eset
körülményeitól fliggóen - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 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 Törvénykönlwről, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló l9ll2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá akőzbeszerzésekről szóló
201 1. évi CVIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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11.1 Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szőló 219012002. (VI.2t.) rom. határozat

v alapján az Áilami Számvevószék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult
ellqnórizni a rendelkezésün].cg bocsátott .költségvetési pé1zeszközök szeraódésszerű
felhasználását,
Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláirásával nyilatkozik arról, hogy
2011. évi CXCU. törvény 3.§ (l) bek. 1. pontjaiban meghatfuozott átlátható szervezetnek
minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak vá}tozása esetén arról haladéktalanul
köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyllaíkozat alapján kötött visszterhes
szerződést a Megrendelő felmondja vaEy : ba a gzerz;ődés teljesítésre még nem kgrül! so! 4
szerződéstól eláll. (A 20lL évi CXCV, törvény 36.§ (6) bekezdés és annak végrehajtását
szabályző 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján).

Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilváríartások megőrzési idótartama
lqártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő , u, Állu^i Számvevősz ék, az
Európai Számvevőszék és az Európai bizotíság illetékes szewezeíei, a Kormány által kijelölt
belső ellenőrzési szeí-v, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, az
Irányitő Hatóság, a Közreműködó Szervezet, valamint a Kbt. és az államháztartásről szőlő.
2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek
feladat-és hatásköniknek megfelelóen vagy bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet
tÖrvényes vagy meghatalmazotí képviselóinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások,
szrynlák, a kivitelezés megvalósitását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő
ellenórzését vagy könywizsgáIatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre
bocsátását. Az illetékes ellenőrző szervezetek részére a jogszabály szerinti információ
megadása üzleti titokía való hivatkozással nem tagadható meg.

ll.B. Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzőijogi védelem alá eső alkotáson területi
korlátozás néllaili, haíározail,an idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozásáta is. Ha a Megrendelő
bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szeruői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a TámogatóTavagy az áItala
megjelölt személyre.

11.9. Szerződő felek a jelen szeruődésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik,
amennyiben az nem vezet eredményre, akkor jogvitáik eldöntésére Megrendelő székhelye
szerinti, hatáskörrel rendelkezó bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.10. A jelen Vállalkozási Szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre
vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban felsorolt
dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerzódést alkotják, így
egyÜtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelózik a sorban késóbb álló
dokumentum rendelkezéseit.

1 1 .l0.1 . Ajánlattételi felhívás és módosítása
l1.10.2. Ajánlattételi dokumentáció és módosítása
1 1.10.3. Kiegészítő tálékoztatás
1 1 .10.4. Vállalkozó aján7ata

Fentiek bizonyságául a Szerződő Felek cégjegyzésrejogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag ír]ák alá jelen Szerződéses Megállapodást 6 példányban, melyből 3 a
Megrendelőt és 2 a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködó Szervezetet illeti meg.
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A szerződés mindkét fél által történő aláirás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerzódést
eltérő idópontban írják alá, úgy a szerzódés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés
hatályba lepésének napja a másodikként szerződést aláíró fél aláírásának napja.

t,

MEGRENDELÓ:
Aláirta és 1 epecsételte :

VÁLLALKOZÓZ
Aláirta és 1 epecsételte :

Kelt.: Újkí Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
DII-SZERVIZ Kf/. nevében.

Kelt.: Újkígy ős, 20| 4. augusztus 1 2.
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Alliauz Hungária Zrt,
A|lománykezelési Központ
8fi 0 Veszprén1 Pf.: l l63.
Telefonos ügyfélszolgálat". 0640-421 421

Allianz@

DH_szERv}.zKJít.
Debrecen
Tüzér utca 4,
4028

Tisáelt Partneriinkl

Eáton igazoljuk, hogy az DH§ZERVLZ Kft, (4028 Debrccen, Tüzér utca 4.) keret Építes
biaosításának (kötvényszám: AHB723087323) kockazati köróbe" fedezetébe vontuk u, uíábbi
beruhazast:

_ tt! & 
_ffi;:; frilí*#:?ffT*§:i:?j-siHázésKónYvtár
;:**;;;;-l-i".u**"uu* ;;;;1;, l. * 20l4.10,15"

Biztosítási összeg: 23.528.000,- Ft

Megrendelö: Újkígyós Váios Önko.rnrinyzata

56ó1 lijHgyós Kossuth u. 4l.

A fenti munkával kapcsolatosan a kockazatviselés kezdete az adon beruhlízás kezdete, a
kockázatriselés vége pedigaz adott beruházashoz fent megadott befe.iezési időpont,

A dologi károk kártédtési felsö hatrára a beruházásra a fenriekben megadott biztosítási összeg.

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

Kelt,: Veszprém,2014. auguszfus 7.

Tisztelettel:

. Alllsnx tiungárta Zri,
Á#wr{ nyltoze*ti dfu.ooí,t

-ffi;,]:
Ku*.a,,r{á{z{
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Biztosítási Kötvény
Építésbiztos ítás Keretszerződésh ez

Szerződésszám: AH8723087323

szezódő: DH_Szervíz Kft_Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és
§zolgáltató Kft

cím: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.
adósám: 1'l98627a
TEAOR 4322'08Víz-, gáz-, fütés-, légkondicionál&szerelés

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése

Biáosítottak: DH€zervíz Kft:§ebreceni Hőszolgáltató §zervlz, Kereskedelmi és,
Szolgáltató Kft

cím: 4028 Debreöen, Tüzér utca 4.
adósám: 11986270

- valamint a kivitelezésban szezódésszerűen résztvevó valamennyi
kivite}ezó. amennyiben az épí€siteljesítés bízlosításiösszege talralrfiazza
munkájuk értékét,

arnennyiben és amilyen mértékben a fentiszemélyek a vonatkozó
válla l kozóí szerzöd és e k, pénágyi els,á molások, pénzügyi üte m azések
szerlnt a jelen szerzödés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk
következrnényeit viselik illetve a víselni kötelesek.

Biztosíüsi tarlam: határozatlan

Kockázqtviselés kezdete: 2Ot1.01.26,
Módosításhatálybalépésénékkezdete: 2014.02-12.
Évforduló; minden év 02.01,

A dljfizetés üternezése: negyedéves
A díjíizetés rnódja: sámla alapján átutalás

A biztositás rgndszer: díjelszámolásos
Területihatály: Magyarors"ág
A ko.ckáafuisetés helye: A biáosított beruházás építési valarnint felvonu|ási területe

Feltételek es üsyféltájékoztaió:

Az Allianz Hungári Biztosító Zrt Építésbiztosítás (CAR) szezödési feltételei (AHE-1 liOOIZ1
Aftalános szerzödés i íeltételek,

l. Fejezet (Vagyonbiáosíias),
ll. Fejezet (Felelősségbiztosítás),
Az Építósbiáosítás záradékai (AHE 11730/1-tőI AHE-11763/1-ig) közül a jelen,dokurnentumban
megjelöl€k.
Ügyféltájékoztató (AHE-1 1 65,0t2)

iJ87) Kánendezési okiratok záradék a vállalatifelelösségbiztosílási termékekhez - AHE-43260

{J88) Kánendezésiokjratok áradék a vá|lalaü vag.volbjzto.9ltási termékekhez.-AHE;432P1



Je§n keretszerzödés alapján a szeződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződó á|taía biztosító a
rész§le megküldött (a jelen keretszerzódés mellékletét képezó) adatközlőn feltüntetett - jelen keretszerzödés
alapján - biáasíiható beruházásokra a biáosító kockázatviselése automatikusan kiierjej.

Az adatközlésnek lartalmaznia kell a következőket
- biztasítandó építésí/szere!ésí munka megnevezése ;
- építé§szerelés Rezdete, teNazett befejezés időpontja;
- a bíztosíto§ vagyoncsoportok biztosítási öss2e6l9;
- biáaaítandó munka rövld leírása;
: ésati fedezebúterjesztésre vonalkozó igény

Ha eseti fedezetmódósítás, kiegészítés, vagy eseti megállapodás szüksóges a fedezetbe vételhez, akkor a
b!a9si!ó az ilyen értelmű díJajánlatát az ertéitteVlejelentás kézhezvéteíéi koveio 5 munkanapon Ürur -
elkészíü.

A keretszsaődésben biztosított beruházásokra a biáosító önálló kötvényt vagy fédezeti ígazolást
állít ki.

Az egyes beruháaásokra vonatkozó kockázatviselés ídöbeíí hatátya:

haíározott
Az adatközlön fult§ntett dátum (a kivitelezés
megkezdésének idö-pon tja}, de legkorabba n az adatközlőnek
a biztosltóhoz való beérkezé§ét követó nap 0óra.i váge: Az adatközlőn feltüntetl dátum {Az atb-dás*tvetet,
üzembehelyezés vagy használatbavétel idöpontja.)

A munkák bejalentése a munka kezdete előtt legalább 3 nappal történjen.

Biztosításiév
A§ZetZÖdé§'biztosításj év' alapon működi.}<. Egy biztosítási év forgalma alatt az adott idósza}tban
lekötött szeretésiieljesítések teljes netto (AFA 

'é|küli) 

vállalásié*ákének osszege értendó.
Ez9k 9zednt egy adott,biztosítási óvben megkezdett és a bízosító felé bejelente-tt minden bgrutrázás
te§esidőtartama az adott biztosítási évhez tartozik és te§es egészében UÜtosto§nar minósü1
f_Q99etienül attól, h99y egyes beruházások időtartama esetleg a köveü<,ezó biztosítási év(ek)re
átnYúlk,,és]_fúggetlenül attöl, hogy je}en szezödés idökózbeÖ esetleg megszúnt.
A szerződésben feltiintetelt éves kártérítósi limitek az egy bizto;ftásíidőszakban {biáosítási
év§en} megk*dett blztosított beruhá:ásokla öss:avontan érvényesek és függettónek a kár
bek6vetkeEé§ének id§pontjától.

A Jelen keretszenődés alapJán biztosítható beruházások:
Minden olyan beruházás

amelyben a szezödö az aíábbiak közül bármelyik minóségében érínteft
- fóvállalkozó, generálkMielező,
- építésl/szerelési konzorcíum tagja,
- alvállalkozó.

és amelynek 1ÁrR nOtXOti; összege nern haladja meg az 550 000 EFt:ot,
va}amint a klvítelezés a keretszerződés tartama ala§=kezdödik.

A birtosított beruhiiziások jellege lehet:
J<omplex épületenergetikaí korszerüsítés( hökózpontok, Évhővezetékek
szerelése,karbantartása, íelúj ítása)
-épületek építése, korszenisítése
-víz- és szennyvízvezetékek íll. egyéb közrnűvezetékek fektetése
-szennyvíztelep építése, felújítása, bövítése.

A keretszerzódés hatálya kizárólag a biztosítóval íollatott Etózetes egyeztetés, eseti
megállapodás, jóváhagyás alapján terjeszthetó ki egyéb létesltrnényekre, különösen
az alább'akra: 

"zere!és 
vízben (pt:tó, folyó)

':,:;Lf#r'íiimunka,

Tartam:
A kockázafulselés kezdete:

2i6



-alagút é s lárnaépítés,
-d u zza s ztóg áta k é s v í z táro zó k,
-kútfúrás,
-hídak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, alosáó és táwezetékak,
* nukleáis berendezések, atomerőmavek
- rnéÍym0velésú bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és
atagtttép ítési biere nd ezésakkeí vé g zeft munkák
- föld alatti létasítmények (pl matró) munkálatai,
-olyan beruházás, ahol a mélyép{tés aránya maghatadJa a SlTo-at, (kivéve víz- és
sze n nwízlle ze té ke k fa ldeté sé re),
-oÍyan épűlatek, amelyekben a lalajszint alattí szintek száma 1-néI több,
- szénhidrogén foldolgozó vagy tároló létesitményekket kapcsolatos munkák,
- eróművi barandezések szarelésa,
- folyóvizak, vasútt töltések, utak, stb. alattt irányítoft ferde fúrás,

-ha a kivitelezés ídőtaftama meghaladja a 12 hónapot

Fentleke,n túl, az aktuátis épíiési-szerelési munka Jellege, biáosításiösszege, íe{leti hatálya, a
sz€rződÖ biztosltási Ígény§ alapján vagy egyéb körúlmények miait bármelyfedezetbe vonándó
munkánál lehetóség van a keret§zerződés hatályának eseti kité{esztésére bármely szokványos
CAFY§A§ záradék szerint, illetvo a keretszeaődésben meghatározgit kártérítési limitek
rnódosítására
Ezen egyedifedezel-kiterjesáés, ill. váltoáatás feltételeiben a szezódö felek eseti alapon
állapodnak meg"

t

A lizlo§{rá§i es_gmpny a.biztosított vagyontárgynak elöre nem látható okból, véleilenül, vámHanul,
balese§zerűen bekóvetkeze§ közvetlen íizíkaikárosodása, amely a vágyonérgy rendeltetésszerű
használata, iíletóleg az építés/szerelési tevékeny§ég folytatása eiCekeÉ,n szn[iégessé te§:i a károsodott
vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlásat, és amellyel kapcsoíatban a bíztosíú kártérítési
kötelezett§égél nem zana ki.

§öeetes biáosítási óssZegek a biáosítási idöszakra

l FEJEZET - Vagyonbiztosítás

kártérítési limit:

Önrészesedés (levonásos):
ál|alános

560 000 eFVkáresemény

100 000 FVkáresemény

ldelglenes és vég|eges épílési/szerelési leíjesítés, beleértve a
létesítrnánybe vaíó beépítés cé{ából az építási területen lévő
anyagokat is. Ezen belül;

_vállalási díj (ÁFA nélküí ):
-a megrendeló áhal rendelkezésre bocsátott anyagok és
éOltésitelie§í€sek { ÁFR netxtl t:

cAR
{épltés}

eFl
1 000 000

n

o§szesen

eFt
1 00 000

n
Félvonulási létesítmények, seqédszerkezstek, seaédanvaoák 0
§R ítós épek ( EAR esetén a 202.zár adék sze rin t biztos ítoitak)
Ertékelési mód: valóságos múszaki awlt
Tételes listával biáoslthalóak!
Ézen vagyontárgy,rakra a biztosító kocká>atviselése legkorábban az
egyedilista {mely tarlalmana a,megnevezés| értéket és azonosíió
ielet) biztositólroz való beérkezésének időpontiától kezdódík.

0 0

A 119. zaradók szerlnt biáosltott vaqyontárovak biztoiíiá§ összeoe 20 000 20 000
Biáosítható köliségek
{Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó
szakértöi kölbégek)

10 000 10 000

o§szesen fdíisám ítási alap) 1 030 000 1 030 oo0



§
ll. FEJEZET_Felelősségbiztosítás

:

Káriérítési limit: 35 000 eFt/káreserrlény és 100 000 eFUév

Önrészesedés {levonásos): általános .l00 000
személysérulés esetén 0

zÁnapÉxox

CAR

002. A keresztfelelősség {AHE-1 1 731/1 )
Belső káriérítési limit: 20 000 eFükáresemény/ év
Önrészesedés (levonásosi ll.Fejezetszerínt

Maximális tafiam: 4 hét

004. A szavatossági idószakra vonatkozó kibrjesatétt fedez€t {AHE-1173311)
A záradéki kiterjesztés az l Fejeaetre vonatkoákTartam: 12 hónap az aíábbiak közül a legkorábbi idöpontot követóen:

műszaki áladás-átvételt, üzembe-helyezés vagy használatbavétel,

Kártérí tós i,,* * 
j ;;';i::j§J;l ir:§:* §ffi

Bnreszesedés(lovonésos) l;Fejeietszerintt
1 00. A gépek és berendezések próbaüzemének fedezete {AHE-! 1743lZ)

Kártérítesi limi| 20 000 eFükáresemény/év
Önrésze§edás (levonásos}: l.Fejeászednt.

Ft / káresemény
Ft / káresemény

,t02. A felszín ala§i közművezetékekre vonatkozó k0lönfeltéblek (AHE-í 174§l1)
Önreszesedés (levonásos):
a) a helyszlnrajzon va§! közm0térképen n§m, vagy pontatlanul felt&ntetett vezetékek és

berendezések esotébgn: 2ü./o de min lsÓ oog FUkáreseményb} a helyszínraJzon vagy kózmütérképen pontosan feltontetett vezetékek és berendezésekesetében: í0 % de min 100 000 Ftlkáresemény

110. csapadékvíz, magas vízállás és árv.íz elleni biztonsági intézkedéseke
vonatkozó különíeltéte| (^HE-1 17 5U 1l

A bíáositó kiárólag akkorédtlrneg a c§apadék következtében keletkezett károka| ha a
csapadék nagy rnennyiségü {min, {a mmlu óra) vagy nagy intenzitású (min. s mmito perc}
volt.

1 1 2. A tüzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén aíkalmazandó
lipt3Jolsa0 i sza bá lyokra von atkoá k [r lönfeltétel ek {AH E- 1 1 7 54t 1 )
Tárolásiegységenként tárolható maximá,lis érték; 10 000 eFi

1 15. A tervezőí kockázat fedezete (AHE-1 17§711}
Kártérítési lim it: 20 000 eFVkáresemény/év

117. Avíz- és szennyvÍzvezetékek íektetésére vonatkozó különfeltételek (AHE-11759/1)
Maximális szakaszhossz: ,100 m

119, Az építtetó meglévö vagyontárgyainak, illetve a Biáosított felelős
örizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezéte {AHE-1 176111}

Kártérítési limit: 20 000 gFtikáiesemény/ év
önrészesedés {levonásos): 20"/;á; Á; í5ó 000 FUkáresemény

''*"""T;:nn1:lfrfi',1íJtr;#:;i:í§ *"J§lJe, 
"gvn"n 

megmaradó épületszerkezetek



b
121. A cölöpalapozási és támfalépítési munká|atokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11763/1)

Egyedi záradékok

Épíiés/szerelés vízben
A Jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szezódési
feliételek, a télelesen megjelölt aáradékok és az esetleges külön megáílapodások
változat|anul érvényben vannak,
a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a vízben (pl. fol}ók, iermészetq§ vagy
mesterséges tavak, vláározók} végzett munkálatokra.

Azbesá

A jelen kOlön záradék keretében a felek megáílapodnak abban, hogy bár a szerzödési
feltételek, a tételesen megjelölt áradékok és az eseüoges külön megállapodások
váltazatlánul érvénybe n r6n nak,
a biztosító nem tériti meg azokat a károkai, és nem fedezi azokat a felelősségi kárigényeket,
am elyek azbesz§el összefűg gésbe hozfratóa n keletkeáek,

Környezetszennyezés

A jelen k0lön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerzódési
t feltételek, a tételesen megjetöit záradékok t!:s az esetleges külön megállapodások

változatlanul érvényben vannak, a ll Fe.iezet iFelelösségbiztosításiíeltételek ) "3,Kizárások,
biztosítással nem fedezett károk!

g} pontja az alábbiakra váliozik:
g) a környezetszennyezéssel okozott károkat (beleértve bármityen porral történö
szennyezés valamint a por- és zajártalom), kivéve, ha a kár váratJanul, elöíe nem
láthatóan, baleseti jelleggel k6velkezett be.

*,"n*,*.T.i§on?'.§,il!,Ilff*Í§];",

í) a biztosított közigazgatásijogi felelóssége körebe tartozó károkra és költségeket,
így különösen a kömyezetiálíapot és min6ség mérhetó, jelentös és kedvezétlen
ríiegváltozásából eredő kár felszámolásával és a károkozást megelözö állapot
helyreállításával, ill. károsodott körn/ezeti elem által nyujtott seolgáliatás
p§tlásáva|/helyreállílásával felmérült kiádásokra költségeket
j) a védett fajokban és terrnészeles élóhelyekben beköveü<ezeit károkat e 2004135
EU irányelv és az 1995. évj Líl|. Törvény A környezet védelrnének áttalános
szabályairól alapján,
k) a bűncsetekménnyel okozott károkat (pl. kömyezeff<árosítás, termékkárosítás,
rongálás);

Tetöszerkezet megbontása

A jelen kíjlön záradék,keretében a íelek megállapodnak abban, hogy bár a szezödési
feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások
változatlanul érvényben vannak,
a biztosító nem téríü meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a felelösségi kárigényeket,
ameíyek az épületek tetózetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen
csapadék miatt keletkeztek.

Elszámolás (forga|om)

A Szerzödö a biztosíiási idószak alatt elözetes díjat fizet az árta|a a biztos{tási idószakra (évre), vonatkazó becsült elózetes forgalom valamint az egyéb bíztosíiott vagyonosoportok bizlos{tási
összegei alapján.
A végleges díj megállapításához Biztosított köteles a Biztosítö részére a biztosítási évfordulót kóvetö
30 napon bel0l megadni a megelózö biztosítási ídöszakra vonatkozó végleges íorgalom Az elózetes



és a végleges forgaÍom atapján fennálló d{jkülónbözetet a,Szezödő íelek áz adatkózlést köveióen
esedékes elsó díjrészlettel, de maximum 90 napon beíül rendezik_
A biáosíÜsi díj el,számolásakor a felek mlndig íigyelembe veszik az adqtt biztosítási évre
Tesh9iiroigtt minlmális dijal A mínimálís a,il minOen biatqsítási idószakra (évre) megilleti a
bjáosítÓ{ abban az esetben is, ha a iénleges forgalom alapján számítrctt díj ennél aiösszegné|
kisebb lenne.

D§tétel ::

cAR l..ll.

l:297,800,- Ftl.év

Veseprérn, 2014; február 12.

6 hónapnál rövidebb kivitetezésí iartarn esetén
6-í2 hónapos kivitelezési tariam esetén

1,2.§Yo,
*45%a

§§:



Árr,ÁrHlró sÁct NyIuq,TKoz,ll'

l. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bek. 1. a) pontja szerinti átláthatő szetvezetek:

Alulírott.... (név), mint a.........(cégév, adőszám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy azáltalam
képviselt szeryezet a nemzeti vagyonról szólő 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja
szerint állátható szeryezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):
l állam,
l költségvetési szerv,
l köáestület,
l helyi önkormányzat,
! nemzetiségi önkormányzat,
l társulás,
l egyházi jogi személy,
l olyan gazdálkodő szervezet, amelyben azállam vagy a..(önkormányzat megnevezése) helyi

önkormányzat külön-külön vagy együtt l 00%-os részesedéssel rendelkezik,
. nemzetkőzi szervezeí,
n kü{öldi állam,
l külfloldi helyhatóság,
l külftildi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam .. (az állam megnevezése) szabályozotlpiacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság.

cégszerű aláirás

|I. AzL pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó
szervezetek:

Alulírott György Zoltán (név), mint a DH-SZERVIZ Kít,lt986270-2-09, 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
(cégév, adőszám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általarn képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átláthatő szervezetnek minósül,
m i vel olyan (aláhúzandő)
l belfiildi iogi szemólv, .

l külftjldi jogi személy
n belítildi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szervezet
l külfoldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezeL amely megfelel a következő
feltételeknek:
l. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásátől szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
2. azEurópai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban

1 A szervezeti formának megfelelően ke|l kitölteni a I-1II. pontok közül a vonatkozó résá, és a kitöltött résznél kell
keltezni és aláírni.
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rende$ezik adóilletóséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóáatás elkerüléséről szóló
egyezmenye van,
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külf,öldi társaságnak,
4. a gazdáIkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal, befolyással
yagy szayazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Kelt:Debrecen (helyiség),2014 (év) augusztus (hónap) l2. (nap)

DH_szERvlZ KFT,
DEBREcEI.i

4028 1üzér u 4. sz
Adószárrr tl986 2 70-2-09

IIl. Civil szervezetek, vízitársulatok:

Alulírott... (név), mint a..........(cégév, adőszám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy azáltalam
képviselt szeryezet a nemzeti vagyonról szólő2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint
átl áthatő s zerv e zetn e k m i nő s ü1, m i ve l o 1 y an (aláhűzandó)
l civil szeíyezet
l vízitársulat,
amely megfelel a következő feltételeknek:
l. vezető tisztségviselői megismerhetők,
2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, aGazdasági Együttműködési és Fejlesáési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

cégszerű aláirás
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ÁrrÁrgarósÁcl Nylr,ltrxoza'r'

]. A 20l1. éviCXCVI. törvény 3. § (l) bek. l. a) pontja szerinli árlá:*laró szervezetek:

Alulírott .,.. (nóv), mint a.-...,...1cégév, adósz,ím, székhely) képviselóje nyilatkozom, hogy az áíta]am
képviselt §zervezet a nemzeti vagyonról szóló 201 t, évi CXCVI. törvény 3. § (1 ) bek. l. a) pon§a
szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):
ü állam,
* költségvetési szerv,
n köZestület,
n helyi önkományzat,
ü nemzeti-ségiönkormányzat,
n társuias,
n egybazi jogi személy,
n olYan gazdálkodó sz§ryezet, amelyben azáílan vagy a ..(örrkonnrányzat megnevezése) helyi

önkormányzat külön-külön vagy együtt l 00%-os Jszesedéssel rendelkezik,
c nernzetközi szervezet,
r: külfiildi ál]am,
n tülöldihelyhatóság.
n külftjldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Cazdasági Térségről szóló
megállaPodasban részes álIam .. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett
nyi lviinosan müködó részvénytársaság.

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

cégszerű aláírás

Il. Az ]. pont alá nern tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek:

Alulílott GyÖrg.l Zaltán (név), mint a DH-§ZERYIZ K]ft,11986210-2-09} 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
(cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hog az álla]am képviselt szerv€zet a nemzeli
vagYonról szolÓZal L évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. l. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minösül,
n:ivel olyan (aláhúzandó)
l be|fiildi iogi s?emély,
3 külfildijogi személy
r belioldijogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szewezet
n külftildijogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet, amely megfelel a következó
feltételeknek:
l. tulajdorrosi szerkezete, a pénzmosiís és a terrorizrrrus finanszíroása mege}őzéséről és
megakadálYozásáról szóló törvény szerint meghatározoft tényleges tulajdonosa megisnerhetó,
2- azEuróPai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségról szóló nregállapodásban részes
állanban, a Gazdasági Együrtműködési és FejIesztési Szervezet tagá}lamában vagy olyan állarnban

t A szervezeti forn.ának negfelelően kell kitölteni a I-Ill. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell
keltezni és aláími.
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rqtdelkezik adóilleíőséggel, amellyel Magyarorságnak a kettős adóáatás elkerüléséról szóló
egyezménye van,
3. nem minősül a íársasági adóról és az osaalékádórói szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
kütíöIdi tarsaságnak.
4, a gazdáIkodó szervezetben közvetlenül vagy kózvetetten több mint 2SYo-os tulajdonnal, befolyással
vagY sz.avazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendetkező gazdálkodó szervezet
lekintetében az 1 -3. pontok szerinti feltételek fennáilnak.

Kelt:Debrecen (helyiség), 20l4 (év)augusztus (hónap) l2, (nap)

DH_§zH,Rilz KFí,
DEBREcE}r

4028 mzér u- 4. *a
Adószám: tl9862ro-2-09

t

II]. Civil szervezetek, vízitársulatok:

Alulirott ,,. (név), mint a..,.......1cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az áttalarn
képviselt szervezet anemzeti vaglonról szó]ó 201i. eU ÓxcVt. to*eny r. § (i) bel. rl"1fon|u szerint
atlálható szervezetnek m inós ü l, m i vel o lyan (al ahúzandó)
t] civil szervezet
n vízitársulat,
ameiy megfelel a következő f€]tételeknek:
7 . vezelő tisáségviselói megismerhetók,
2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezekvezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendel kemek 25a/vot meghal adó részesedésse l,
3. szekhelye az Európai Unió tagátlam ában, az Europai GazÁaságíTérségről sző|ő m:egállapodásban
részes áIlamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vag, olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettös adóaatrás elkerüléséröiszóIó erye.*ényruun.

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

cégszerű aiáírás
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