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mint vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételeknek megfelelően. 

I. 
PREAMBULUM 

1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő 20 13 év 12 hó 20 napján a 
közbeszerzésekről szóló 20 11. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.")
Harmadik Része szerint közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 122/A. § alapján 
napelemes rendszer tervezésére és telepítésére. 

1.2 A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 20 14 év Ol hó 24 napján 
kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát 
elfogadta, a felek a Kbt. 124. § (l) bekezdése alapján szerződést kötnek a jelen 
szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: 

" Szerződés" ) feltételei szerint.

1.3 A felek rögzítik, hogy a szerződés az Új Széchenyi Terv KMOP-3.3.3-13. 

"Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című konstrukció keretében a

"Az Aprótalpak Bölcsőde épülete tetőfelületének déli oldalán 24 kVA beépített
látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése" projekt
részeként valósul meg. 

II. 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2. 1. A Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat 
ismeretében a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig 
elvállalja a Aprótalpak Bölcsőde (cím: 1141 Budapest, Jerney utca 32. , 
hrsz:39692/20) épületén, mint a Megrendelő tulajdonát képező ingatlanon 24 
kVA teljesítményű napelemes rendszer tervezését és telepítését (kivitelezését), a 
jelen Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező mellékletekben meghatározottak szerint. 
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2.2. A Megrendelő ajánlattételi felhívása és az ajánlattételi dokumentáció jelen 
Szerződés l. sz. mellékletét (a továbbiakban: "Ajánlattételi felhívás",

"Ajánlattételi Dokumentáció"),  a Vállalkozó ajánlata a jelen Szerződés 2. sz.
mellékletét (a továbbiakban: "Ajánlat") képezi.

2. 3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 
kivitelezési munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak 
megfelelően, határidőben elkészíteni. 

2.4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
közbeszerzési eljárás során, i lletve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, 
az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a III. fejezet szerinti 
vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai 
tapasztalatára alapozva és az építési helyszín alapos ismeretében állapította 
meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a 
műszaki bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos 
kockázatakat kifejezetten vállalja. 

2.5. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen 
Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges 
dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette ezek 
tartalmát, megkapott minden általa igényelt magyarázatot. A jelen Szerződés 
követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, 
és az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből 
eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja. Fentiek alapján a 
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megismerte, az 
arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő 
felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt 
megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó 
ki jelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok 
miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssei sem léphet fel, késedeimét ezzel 
nem indokolhatja. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
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III. 
A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításért 
17.722.848,- Ft + 27 %, azaz 4.785.169,-Ft Á FA, azaz Tizenhétmillió
hétszázhuszonkettőezer-nyolcszáznegyvennyolc forint + Négymillió
hétszáznyolcvanötezer-százhatvankilenc forint általános forgalmi adó 
vállalkozói díj (a továbbiakban: "Vállalkozói díj") i lleti meg. A vállalkozói díjra
eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 

A vállalkozói díj átalányösszeg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a 
kivi telezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő 
anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta 
meg. 

A vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 
Szerződés tárgyának a megvalósítására. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen 
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével összefüggő, azzal járó 
valamennyi költséget, járulékat és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés 
teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat) 
fedezi . A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és 



munkadíjköltséget és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb 
költséget, függetlenül azok jogcímétőL A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a 
Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem 
jogosult költséget elszámolni. 

3.4. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés 2. sz. mellékletét 
képező Ajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített 
díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges 
munka- és anyagköltséget tartalmazza. 

3. 5. A Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/ garanciális/ 
szavatassági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt 
időben és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat. 

IV. 
HATÁRIDŐK 

4.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2. 1. pontjában meghatározott kivitelezési 
munkákat a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül teljesíteni. 
A teljesítés konkrét időpontját a szerződő felek egymással egyeztetve határozzák 
meg. 

4.2. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba- és hiánymentes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. 

v. 

A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

5 .1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a jelen Szerződés és 
annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor 
hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb 
vonatkozó szakhatósági előírások és a vonatkozó szabványok szerint, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes 
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az átadás-átvételi 
határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a kivitelezési munkákat megvalósítja, valamint a jótállási/ garanciális/ 
szavatassági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak 
megfelelőe n 

5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés l. sz. mellékletét képező Ajánlattételi 
Felhívást és Ajánlattételi Dokumentációt előzetesen felülvizsgálta, tartalmát 
megismerte és a kivitelezést a rendelkezésre álló dokumentumok, illetve a 
helyben szokásos körülmények ismeretében kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, 
hogy az Ajánlattételi Felhívást és Ajánlattételi Dokumentációt, különösen annak 
műszaki tartalmát ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi 
körülmények ismeretének hiányára, illetve az átadott dokumentumok nem 
megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során 
többletköveteléssel nem léphet fel, késedeimét ezzel nem indokolhatja. Az 
építési munkák alapját képező műszaki dokumentációknak megfelelő kivitelezés 
pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel. 

5.3. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és 
tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd 
munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő 
és időben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles 
biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, 



szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes 
vagy állandó jellegű. 

5.4. A Vállalkozó teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, 
valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a 
teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az olyan 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 alvállalkozó, ha a szerződéskötést 
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a 
szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Az 
alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy 
meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szaigáitatás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. 
A jelen szerződést teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy 
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul 
vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

5.5. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért 
pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, 
vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért 
is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

5.6. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezései t és a szerződés tárgyára 
vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően 
érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói 
minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

5. 7. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen 
dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való 
teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartsák. 

5.8. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes 
hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. Ezen felül lehetövé kell 
tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 

5.9. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden 
ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszíneket és az összes 
olyan helyet, ahol az építési anyagokat tárolják, vagy előkészítik a teljesítéshez. 
A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és 
beszállítóinál is. 



5.10. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet alapján köteles az építési munkák munkaterületeinek átadás
átvételétől kezdve folyamatosan a munkaterület vonatkozásában elektronikus 
építési naplót (a továbbiakban e-naplót) vezetni. 

5.11. A Vállalkozó köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos állapotban tartani, 
a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során 
rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak - amennyiben releváns - az építési 
és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. 

5.12. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden 
hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, 
szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületeket tiszta és 
biztonságos és használatba vehető állapotban átadni. 

5.13. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületekre vonatkozó tűzrendészeti, 
munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, 
légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások 
betartásáról. A munkaterületek megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó 
kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden 
felelősség a Vállalkozót terheli. 

5. 14. A Vállalkozó köteles betartani a rá vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és 
foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania a munkaerő 
magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő 
alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező 
betartására. 

5. 15. A Vállalkozó köteles a saját alkalmazottai baleset-, munka-, és tűzvédelmi 
oktatásáról gondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni. 

5.16. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületeket. A Vállalkozó vagy alvállalkozói 
által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját 
költségén az átadás-átvéteiig kijavítani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem 
kezdhető meg. 

5.17. A Vállalkozó munkája során különös gondossággal kell, hogy óvja és védje a 
munkaterületek környezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott 
bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. 

5. 18. A munkaterületek átadás-átvétele után a munkaterületeken a munkavédelmi, 
egészségvédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi előírások betartásáért és 
betartatásáért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Ezek elmulasztásáért a 
Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli. A munkahelyi baleseti 
óvórendszabályok esetleges megszegéséből adódó időtartam eltolódás a 
teljesítés határidejét nem érintheti. 

5.19. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket 
veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási 
intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. 



VI. 
AZ ÉPÍTÉSI MU NKA MEGKEZDÉSE 

6. 1. A Vállalkozó az építési munkák kivitelezésének helyszíneit (a munkaterületeket) 
előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte. 

6. 2. A Megrendelő a munkaterületeket a szerződés hatálybalépésnek napjától 
számított 15 naptári napon belül átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó 
részére. 

VII. 
MÓDOSÍTÁS 

7.1. A jelen Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 132. §-a 
szerint módosíthatják. 

7 . 2. A Szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó jóváhagyását követően 
lehetséges. 

VIII. 
A FELEK KÉPVISELETE 

8. 1. A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy 
nyilatkozhat a Szerződéssel kapcsolatban. 

8.2. A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és 
mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi 
joggal rendelkezik a Megrendelő felé az építési munkák átvételével 
kapcsolatosan. 

8.3. A szaigáitatás átvételét kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult 
képviselője jogosult igazolni. 

8. 4. A Megrendelő - Szerződéssel és a szaigáitatás átvételével kapcsolatban -
nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

Név: 
Cím: 
: 
: 
 

dr. Papcsák Ferenc polgármester 
1 1 45 Budapest, Pétervárad utca 2. 

8.5. A műszaki ellenőr: 

Név: 
 
 
 
 

Barta Tibor 

8.6. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

Név: 
Cím: 
 
 

/ 

Kovács Péter 
1034 Budapest, Bécsi út 118/a 



8.7. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név: 
 
 
 
 

Kothencz Péter 
 

8. 8. A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a felek 
egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást 
követően haladéktalanul kötelesek értesíteni. 

IX. 
A SZOLGÁLTATÁS ÁTVÉTELE: A TELJESÍTÉS 

9. 1. A Vállalkozó köteles az építési munkákat a jelen Szerződés 4. 1. pontjában 
meghatározott határidőre hiba- és hiánymentesen teljesíteni. 

9.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról a Vállalkozó legalább 8 
naptári nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt (készre 
jelentés) . Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló 
dokumentumokat. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja nem 
lehet később, mint a teljesítési határidőt megelőző 8. naptári nap. A fenti 
határidőben megvalósult írásbeli készre jelentés esetén az átadás-átvételi 
eljárást legkésőbb a 4. 1 pontban meghatározott teljesítési határidőt megelőző 8. 
naptári napon meg kell kezdeni, ellenkező esetben a 4.1 pontban meghatározott 
teljesítési határidő a szerződés erejénél fogva meghosszabbodik a késedelemmel 
érintett napok számával. 

9.3. Az átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 8 naptári nap lehet. Az átadás
átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Vállalkozó által a 
Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen megvizsgálja 
annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és 
jogszabályi előírásoknak. 

9.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (a továbbiakban 
e-jegyzőkönyv) kell készíteni. A felek rögzítik a műszaki átadás-átvételi eljárás 
során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságak 
megnevezését, illetve a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket az e
jegyzőkönyvben. Az e-jegyzőkönyvben rögzítik a Megrendelő döntését arról, 
hogy átveszi-e a Létesítményt, illetve hogy igényt tart-e a hibák kijavítására 
vagy árengedményt kér. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságak 
kijavítását kéri, az e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét. Ha 
a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához 
vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel 
kapcsolatosan keletkező kárát (a kötbért, valamint az azt meghaladó kárát) 
megtéríten i. 

9.5. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó 
teljesítése hiba- és hiánymentes, a környező létesítményekben, közművekben, 
utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk 
rendezésre vagy kijavításra kerültek, a jelen Szerződésben foglaltaknak 
mindenben megfelelően megtörtént. 

l�



9. 6. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek 
önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a 
kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Szerződés tárgyának 
rendeltetésszerű használatát, ha az egyekben megfelel a jelen Szerződésben, 
illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen 
hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvekben 
foglalt határidőkig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatartja a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket. A Vállalkozó a végszámla összegét 
ezen értékkel csökkenteni köteles. A Vállalkozó a visszatartott összeg 
számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. A hibák 
tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk-ban rögzített szavatassági jogokkal 
élhet. 

9. 7. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének ellenőrzését követően az elektronikus 
teljesítésigazolási naplóban elektronikus teljesítésigazolást (a továbbiakban e
teljesítésigazolás) állít ki az e-műszaki igazolásban rögzített kivitelezési munkák 
meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, 
mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról. 

x. 

ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

10.1. A Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani: 

l .  részszámla - a vállalkozói díj 90 %-a 
A költségvetés összes tételének teljesülése esetén, kivétel az alábbi tételek: 
l .  Webbox - anyagdíj 
2. Inverter munkadíj
3. Elosztószekrény- anyagdíj, munkadíj
4. Villámvédelem (Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, Villámvédelmi

rendszer módosítása, Villámvédelmi jegyzőkönyv) - anyagdíj, munkadíj
5. Hálózatra kötés beüzemelés - munkadíj
6. Mérőóra átprogramozása - munkadíj

Végszámla - a vállalkozói díj 10 %-a 
A teles beruházás műszaki átadás-átvételét követően, az alábbi tételek 
teljesülése esetén: 
l .  Webbox - anyagdíj 
2. Inverter - munkadíj
3. Elosztószekrény- anyagdíj, munkadíj
4. Villámvédelem (Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, Villámvédelmi

rendszer módosítása, Villámvédelmi jegyzőkönyv) - anyagdíj, munkadíj
5. Hálózatra kötés beüzemelés - munkadíj
6. Mérőóra átprogramozása - munkadíj

10.2. A számla kifizetése a Ptk. 292/B. § (l)  bekezdése, vagy amennyiben a Vállalkozó 
a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 292/B. § (l)  bekezdésétől 
eltérően 306/2011. (XII. 23. ) Karm. rendelet szerint történik. A számla kifizetése 
szállítói kifizetéssel történik 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/20 11. (1. 28. ) Karm. 
rendelet szerint. 

10.3. A számlát minden esetben a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolással kell 
ellátni, és egy eredeti és egy másolati példányban kell kiállítani. 



10.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A § (1)-(6) bekezdésében foglaltakról a Megrendelő - az Art. 36/A § (2) 
bekezdésének megfelelöen - a tájékoztatást megadta. A Vállalkozó tudomásul 
veszi azt, hogy a jelen szerzödés teljesítése alapján történő, a nettó módon 
számított 200.000,- Ft-ot (azaz kettőszázezer forintot) meghaladó kifizetésnél a 
Megrendelő a Vállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül 
csak abban az esetben teljesíthet, ha a Vállalkozó bemutat, átad, vagy megküld 
a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A Megrendelő a 
köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy 
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási 
kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. A Vállalkozó továbbá 
kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
foglalt rendelkezéseket, melyek az ö és alvállalkozója, illetve a kapcsolt 
vállalkozások közötti kifizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat betartja. 

10.5. A Megrendelő előírja, hogy 
• a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teljesítésével

összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (l) bekezdés k) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a Vállalkozónak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetövé kell tennie
és a 14.1. c) és d) pontjai szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesítenie kell.

10.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) és (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelő mértékű késedelmi kamat 
megfizetésére kötelezhető. 

10. 7. A Megrendelő legfeljebb a szerzödés elszámolható összege 30%-ának megfelelő 
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetöségét biztosítja a 4/2011. (I. 28. ) 
Karm. rendelet 57/A. § szerint. Az előleg elszámolása arányosan történik a 
teljesítésről kiállított számlákban. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a 
Vállalkozó az igényelt előleg mértékének megfelelő összegben, a a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontjában és a 4/20 11. (1.28.) Karm. rendelet 57. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az előlegbekérő levél benyújtásával egy 
időben köteles rendelkezésre bocsátani. 

XI. 
KÉSEDELMI ÉS MEGHIÚSU LÁS! KÖTBÉR 

11.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból a Szerződés IV. fejezetében 
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be, úgy a Megrendelő késedelmi 
kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi 
kötbér a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő 
eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, napi mértéke a nettó vállalkozói díj 
0,5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15 %-a. 

11.2. A Szerződés 14.1 pontjában meghatározott felmondás, illetőleg elállás esetén a 
Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet, és követelheti az okozott kár 
megtérítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a. 

11.3. A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a 
Megrendelő az esedékes számlából azt levonhatja. Ha a számlából történő 
levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes 



követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 naptári napon 
belül a Megrendelőnek átutalni. 

XII. 
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALATTI KÁRESEMÉ NY, BIZTOSÍTÁS 

12.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik legalább 10 millió Ft/év, 5 millió 
Ft/káresemény mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítással a jelen 
szerződésre vonatkozóan. 

12.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. sz. mellékletét 
képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli, a folyamatos díjfizetést 
igazolnia kell a Megrendelő felé. 

12.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az 
építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak 
körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár 
a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó 
magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles 
a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, 
összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakkal. 

12.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá 
a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással 
rendel kez ik. 

12.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, megbízottainak, 
egyéb alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan 
munkahelyi baleset és rokkantsági biztosítás, amely bármely 
munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának bármely 
követelését - bele értve a TB viszontkövetelését is - fedezi. Ezek vonatkozásban 
a Vállalkozó a Megrendelő irányában semmilyen követeléssei nem léphet fel. 

XIII. 
SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

13 . l . A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a 
teljesített szállítás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: " Ptk.") szabályait, valamint az egyes beépített
anyagok, illetve ezek minőségi tanúsítványai, az elvégzett munkák kötelező 
alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa 
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint 
azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, 
dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően végzi el. 

13.2. Vállalkozó a jelen Szerződés 9.7. pontjában meghatározott teljesítési igazolás 
kiállításától számított 5 évig köteles teljes jótállást vállalni az általa elvégzett 
munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodás, ill. működési 
rendellenesség esetén köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 5 
napon belül, munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását. A beépített 
termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal 
jótállást. 

13.3. A ki javított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve 
kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 



13.4. A felek a jótállási időszak alatt minden évben bejárást tartanak és rögzítik a 
garanciális körbe tartozó hibalistát. A vállalkozó köteles a hibalistán felvett 
hibákat 30 naptári napon belül kijavítani. 

13.5. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és 
jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok 
kijavítására meghatározott határidőt. 

13.6. A teljesítéssei kapcsolatos speciális jótállási szabályok a Ptk.-ban és más 
hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatassági jogok 
érvényesítését nem érintik. 

XIV. 
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS 

14. 1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni: 
a) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
b) a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges

változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti (a felek
ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik
különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama
alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése
van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást
elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll, amennyiben Vállalkozó
fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt
a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni) ;

c) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (l)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. [Kbt. 125. § (5)
bekezdés a) pont];

d) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(l)  bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;

e) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadástól számított 30 napon belül
nem kezdi el, vagy a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Vállalkozó a munkát a teljesítési határidőhöz képest 30 naptári napot
meghaladó késéssel tudja csak elvégezni,

f) a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz
eleget.

14.2. A Megrendelő felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett 
munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vállalkozó 
számlájából levonhatja. Az ezt meghaladó összeget a Vállalkozó köteles 10 
napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

14.3. A Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának 
megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Amennyiben a szerződés bármilyen okból 
történő felmondására kerül sor, úgy az a Vállalkozóval történő elszámolás alapját 
kizárólag a Megrendelő műszaki ellenőrének %-os teljesítést igazoló, teljesítés 
igazolása alapján lehetséges. 



XV. 
JOGVITÁK 

15 .1. A felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások 
során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek 
szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe 
veszik. Ha a felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 
napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel 
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, akkor az ügyre hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező rendes bíróság előtt keresnek jogorvoslatot. 

XVI. 
HATÁLYBA LÉPÉS, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16.1. A Szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba. 

16.2. A szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásan a 
Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez 
az alkotás (terv) átdolgozására is. 

16.3. A Szerződés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttműködni, a teljesítés 
szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni. 

16.4. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, 
végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. 
A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssei 
helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés 
gazdasági tartalmához legközelebb áll. 

16.5. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

16.6. Jelen szerződés 5 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban 
készült magyar nyelven, melyből 2 példány a Vállalkozóé, 3 példány a 
Megrendelőé. 

Első Magyar Biogáz és Szolrlr K� 
1034 Budapest, Bé��í w IIW.1 

��� Vállalkozó 
képviseletében 
Kovács Péter 

ügyvezető 

Az alább felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:

Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatételi Dokumentáció 
Vállalkozó Ajánlata 
Tanúsítványok, minősítések 
Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének/kötvényeinek 
másolata 



EGON 
Ma tegyünk a holnapérti 

Kártérités felső határa: 50 OOO eFt/projekt !éves keret 
Önrészesedés: a kár 10 %-a, de minimum 50.000,- Ft/kár, levonásos, 

a személy i károk önrész nélkHI tértHnek 

Alkalmazott záradékok: 

002. Keresztfelelősség 
Belső kártéritési limit: 
Ön részesedés: 

ll. Fejezet szerint 
II. Fejezet szerint 

004. A biztosítási Idöszak kiterjesztése 
Szavatosság i idöszak: az átadástól számUott 12 hónap 
Kártéritési limit: 5.000 eFt/projekt/éves keret 
Önrészesedés: I. Fejezet szerint 
A Felelösségbiztosltás kitetjesztve a szavatosság[ munkák tartamára. 

009. Földt·engés okozta veszteségek, károk és feleJösségi kárigények kizárása 

010. Árvíz vagy elöntés okozta veszteségek, károk és felelösségi kárigé1yek kizárása 

100. Gépek és berendezések nróbaüzemének fedezete (CAR záradék) 

200. 

201. 

202. 

Kártéritési limit: 20.000 eFt/projekt 40.000 eFt/éves keret 
Önrészesedés: a kár 20 o/o-a, de minimum a l. Fejezet alapömésze 
Maximális tartam: 4 hét 

Gyártói kockázatfedezete 
Kártéritési limit: 
Önrészesedés: 

Jótállás 
Kártéritési limit: 
Önrészesedés: 
Jótállási idöszak: 

Épitö/szerel ö gének fedezete 
Önrészesedés: 

20.000 eFt/projekt 40.000 eFt/éves keret 
I. Fejezet szerint 

20.000 eFt/projekt 40.000 eFtléves keret 
I. Fejezet szerint 

az átadástól számltott 12 hónap 

a kár 20 o/o-a, de minimum 20.000,- Ft/kár, levonásos, 

206. Tfizvédelemi előirások 

207. Felvonulási épületek és raktát•ak 
Kártérítés felső határa: 
Ön részesedés: 

l 0.000 eFt/káresemény/tartam 
250.000,- Ptikáresemény 

208. Föld kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei 
Ön részesedés: 
a) a helyszlnrajzon vagy közműtérképen pontosan felHintetett vezetékek és berendezések esetében a kár:

20 %-a, de mininmm a Il. Fejezet alap-önrészesedése 

b) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések 
esetében a kár: 

25 %-a, dc minimum a IL Fejezet alap-önrészesedése 
c) optikai kábelek esetében a kár:

25 %-a, de minimum 500.000,- Ft 

Klilön záradék az épület fclújftási és korszerűsftési munkál<hoz 

A jelen külön zát·adék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerzödési feltételek, a tételesen 
megjelölt záradékok és az esetleges kUiön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztos!tó nem tériti 
meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a feletösségi kárigényeket, amelyek az épOletek tetőzetének 
megbontásával összefilggésbe hozhatóan bánnilyen csapadék miatt keletkeztek. 

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerzödési feltételek, a tételesen 
megjelölt záradékok és az esetleges kUiön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti 

Aegon Magyarország Általános Biztosftó Z rt. " Vállalati Vagyon Üzletág 
1091 Budapest, Ültö i út l. é Levelezési eim: 1368 Budapest, Pf. 245 
Telefon: 06·1/476-5605 ' Fax: 06·1/476·5620 �. www.aegon.hu 
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meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a feletösségi kárigényeket, amelyek a tárgyi beruházás kapcsán por-, 
azbeszt, egyéb épftési hulladék, tönnclék, ill. bármilyen lcvcgöszennyczéssel összefüggésbe hozhatóan keletkeztek. 

Az EAR dologi károk fedezeti körében a betöréses lopás, rablás is biztosftási esemény. 
A Biztosftó csak abban az esetben tériti meg a kárt, ha az eltulajdonltható vagyontárgyak a rninimális mechanikai védelem 
elölrásainak megfelelő helyiségben voltak elhelyezve. 

Kártérités felső határa: 500.000,- Ftlkár/tartam 

A szabadban tárolt értékekre a betöréses lopás fedezet nem vonatkozik. 

Ártéren beiUii, árv! zze!, magas vizállással kapcsolatos károkra, bontási tevékenységre, foghijbeépítésekre a biztosftási fedezet 

nem terjed ki. 

Az ön részek mindig levonásra kertilnek a kár ból! 

D lj alap; 
D lj tétel: 

625 OOO eFt - az éves tervezett építési teljesítés 
1,20%o 

Számflott dfj: 750 OOO,- Ft- Nem elszámolásos 

FIZETENDŐ NETTÓ DÍJ: 750 OOO,- Ft 
Projektenkénti minimális díj: 30 OOO,- Ft 

A Szerződő a biztosítás Közvetftőjének bevonásával írásban értesíti a Biztosítót a vállalt munkák megkezdése előtt a 
beruházás jellegéről, helyéről, idejéről, az alkalmazandí záradékokról, a vállalási terOle t kö•·ühnényeiről. 

A Biztosító az adatközlőn rögzitett vállalást biztosítási fedezetbc vonja és külön vállalásonként kötvényt és dfjfizetési 
számlát l<üld a Közvetítő bevonásával a Szerzlldőnek. 

A Szerzlídll a vállalásonkénti biztosítási díjat a számla kézhezvételétlll számított nyolc napon belill utalja a Biztosító 
bankszám tájára. 
Jelen Keretszerződés az aláírásokat követő nap O órájától lép élctbc és határozatlan ideig érvényes. 

A 400 millió Ft feletti, a 18 hónap tartamo t meghaladó, valamint a profiltól eltérll vállalások a keretszerzlldésen kfvül 
kerülnek biztosítási fedezetbe. 

Jelen l<eretszerződés indokolt esetben közös megegyezéssel bármikor módosftható. 
A biztosításra az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. Építés- és Szerelésbiztosítási Szabályzata (EAR) feltételei 
vonatkoznak. 
A szerzödésben és a szabályzatban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előirásai az irányadók. 

'IG ON fvlany�rnt.�Jág Állalác .1s t;i,tosfP 
Vrtrr;'t;n ;_"17.1t:t:\! 

Aegon Magyarország Általános mztosftó Zr t. " Vállalali Vagyon Üzletág 
1091 Budapest, Üllői út l. •· Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 245 
Telefon: 06-1/476-5605 Fax: 06-1/476-5620 •· �1ww.aegon.hu 

3 

Pinizsi Tamás 
Junior kockázntvállaló 



VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

A vál l a l kozás i  szerződés módosítása l étrejött egyrészrő l :  

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
székhelye: 1145 Buda pest, Pétervá rad u. 2. 
azonosító szá ma: 735771 
adószáma: 15735777-2-42 
ba n kszá m l aszáma:  117840009-15514004-10860001 
képvisel i: d r. Pa pcsá k Ferenc polgá rmester 
m i n t  meg rendelő, tová b b i a kban Megrendelő, másrészrő l: 

Első Magyar Biogáz és Szolár Kft 
székhelye: 1034 Buda pest, Bécsi út 1 18/a 
cégjegyzékszá m a: 01-09-729162 
adószá ma: 13318912-2-41 

képvise l i: Kovács Péter 
m i n t  vá l l a l kozó, tová bb ia kban Vállalkozó között az a lá bbi  fe l téte l e knek megfele lően. 

1. A fel e k  rögzíti k, hogy a Megrende lő  2013. év 12. hó 20. n a pján a
közbeszerzésekről szó ló 2011. évi CVIII. törvén y  (a tová bb ia kban: "Kbt.") Harma d i k
Része szer int  közbeszerzési  eljá rást i nd ított a Kbt. 122/A. § a l a pján  nape lemes 
rendszer tervezésére és te lepítésére. 

2. A Megrende lő  a közbeszerzési e lj á rás e red ményét 2014. év 01. hó 24. napján
k i h i rdette azza l ,  hogy a közbeszerzési e ljárás nyertese a Vá l l a l kozó. M ivel a 
lefo lytatott közbeszerzési e lj á rás sorá n  a M eg rendelő a Vá l la l kozó ajá n l atát 
elfogadta. 

3. A fe lek  rögzíti k, hogy a közöttü k 2014 év 03 hó 13. n a pJa n az Apróta l pak
Bölcsőde (cím: 1141 Buda pest, Jerney utca 32., h rsz: 39692/20) épü letén, m i n t  a 
M eg rendelő tulajdonát képező i n g at lanon 24 kVA teljesítményű n a pelemes rendszer 
tervezése és te lepítése ( kivitelezése) tá rgyában egymássa l vá l l a l kozási szerződ ést 
kötöttek. 

4. Fel e k  az 1. pontban megje lö lt  szerződés 1. szá m ú  me l lékletének á razott 
kö ltségvetésében szerep lő  költségsoro kba n megje lö lt  eszközök típus meg nevezéseit 
a je len szerződés m ódosítás me l lék letét képező köl tségvetés szer int  módosítjá k. 

5. Fe lek  k ije lent ik, hogy a módosítás nem é ri nt i  a fe lszere lés re kerü lő  napelem
teljesítményét, m űsza ki  para méterei t, m i nden tek i ntetben megfe le l  az e redeti 
szerződésben meghatá rozotta knak. A módosítást az  tette szü kségessé, hogy a 
projekt kivitelezésének  időpontjá ig  a szü kséges eszközöket ( n a pe lem, 
ta rtószerkezet) a Vá l l a l kozó nem tudja l eszá l l íta n i .  Vá rható kon krét szá l l ítási 
időpontra vonatkozóan nem tud pontos i n formációt a d n i. Ezen tájékoztatást 
figye l e m be véve, hogy a pályázatban a k iv ite lezés befejezésére meghatá rozott 
határidőket ne veszélyeztesse, az adott eszköztípusra az azza l m űsza k i lag 
egyenértékű és a m egfe le lő  időben rendel kezésre á l ló  eszközök lesznek a 
megrendelve és a rendszere kbe beépítve. 

l 



6. Fe lek rögzíti k, hogy az 1. pontban megje lö lt  szerződés VII I .  8 .  7. pontjában
megje lö lt  Vá l l a l kozó fe l e lős m űsza ki vezetőjének szem élyének a datait  az a lább iak  
szeri nt módosítj á k :  

Név :  
 

Lengyel  István ( M V- ÉP/ÉV /C-1 365633) 

7. Fe lek kije lent ik, hogy a szerződés egyéb részei vá l tozat lan  ta rta l ommal
érvényben m a radnak .  

8. Fe lek kije lent ik,  hogy je len  módosítást a n n a k  e lo lvasása és  é rte lmezése utá n ,
m i nt a ka ratukkal  m i ndenben megegyezőt, jóvá hagyólag a l áírtá k .  

9 .  J e l e n  szerződés 5 azonos, a fe lek  á lta l cégszerűen a l á írt eredeti pé ldá nyban 
készü lt  magyar nyelven, melyből  2 példány a Vá l l a l kozóé, 3 példány a Meg rendelőé .  

Budapest, 2014. m á rc ius 19.  

Megrendelő 
képviseletében 

dr. Papcsák FerencQ 
polgármester '/ 

Mel léklete k :  
l .  Módosított költségvetés k i í rás 
2. Ny i latkozat újo n n a n  bevont a lvá l l a l kozóról
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Vállalkozó 
képviseletében 

Kovács Péter ügyvezető 



Anyagdíj Összes Összes Munkadíj Összes Összes 

Mennyiség Mértékegység egységár anyagdíj anyagdíj egységár munkadíj munk:Jdíj 

(nettó! (nettó) (bruttó) (nettó! (nettó) (bruttó) 

Napelemes modul beszerzése és létesítése 
Napelem modulok - Recom /\mur leopard Poly 240 104 db 76 556 7 961 824 !O l l l  516 

Szolár csatlakoz6 32 db 1 341 42 912 54 498 

Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj klt. 306 146 306 146 388 805 

Tartószerkezet beszerzése 
Tartó - REN-02 104 db 7 054 733 616 931 692 

Végleszorit6 68 db 437 29 716 37 739 

Köztes leszorító 320 db 326 104 320 132 486 

Csavar 160 d b  293 46 880 59 538 

Sfn 118 d b  7 427 876 386 1 113 010 

Sin összekötő 84 d b  4 051 340 284 432 161 

Tartó összekötő 208 db 304 63 232 80 305 

Tartó kereszt rögzítő 52 db 2 244 116 688 148 194 

lefogató csavar 208 db 60 12 480 15 850 

Tartószerkezet beszerzése munkadíj klt. 641960 641960 815 289 

DC kábelezés és védelem 
OC oldali kábelezés 848 m 630 534 240 678 485 

Kábelrögzítő kötegelő 250 db 13 3 250 4 128 

OC kábeltálca 35 m 3 502 122 570 !55 664 

DC kábelfedél 35 m 2 476 86 660 110 058 

DC EPH kábel 848 m 624 529 152 672 0 23 

DC csatlakozó db 2 955 23 640 30 023 

Sztingvédelem, szakaszolható biztosítóaljzat db 2 935 23 480 29 820 

TUlfeszültségvédelem db 12 647 101 176 128 494 

LeválasztOka pesaló db 44 787 358 296 455 036 

DC kábelezés és védelem munkadíj klt. 408 494 408 494 518 787 

lnverter 
lnverter - Grewatt l 200QUE d b  963 961 l 927 922 2 448 461 

Webbox d b  194 768 !94 768 247 355 

lnverter munkadij klt. 15 760 15 760 20 015 

AC kábelezés és védelem 
AC kábel 40 m 2 966 118 640 150 673 

Kábelvég kialakítása kábelsaruval és érvéghüvellyel 2 db 11 327 22 654 28 771 

Védöcső, kábeltartó szerkezet kábelek mechanikai védelmére 20 m 1 048 20 960 26 619 

AC kábeltálca 40 m 3 502 !40 080 177 902 

AC kábelfedél 40 2 476 99 040 125 781 

Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsaló db 90 107 180 214 228 872 

Tüláramvédelem, kismegszakítá db 4 255 8 510 10 808 

AC EPH kábel 40 1 012 40 480 51 410 

AC kábelezés és védelem munkadíj l klt. 176 276 176 276 223 871 

l Elosztószekrény d b  9 8  500 98 500 !25 095 70 920 70 920 90 068 

Építészeti átalakítások 
Faláttörések db 2 372 9 488 !2 050 3 558 14 232 !8 075 

Villámvédelem 
Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata db 60 052 60 0 52 76 266 

Villámvédelmi rendszer módositása d b  1 1 2  540 112 540 142 926 51 045 51 045 64 827 

Villmávédelmi jegyzőkönyv db 35 540 35 540 45 136 

Elektromos kiviteli tervek 
Csatlakozási dokumentáció db 70052 70 052 88 966 

Elektromos kiviteli tervek db 303 580 303 580 385 547 

l Érintés védelmi jegyzőkönyv d b  127 514 127 514 161 943 

l Hálózatra kötés beüzemelés db 49 250 49 250 62 548 

l Méröóra átprogramozása db 32 500 32 500 41 27!> 

l Munkavédelem, daru, kiszállás db 274 929 274 929 349 lúD l 

Összesítő 

Összes anyagdíj (nettó) 15 084 598 

Összes munkadíj (nettó) 2 638 250 

Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó) 17 722 848 

Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó) 22 508 0! 7 

Adószám: 1 331 89 1 2-2- 1 

;>-



N Y I L A T KOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 201 1 .  évi CVI I I .  törvény (Kbt.) 
56. § (1 )·(2) bekezdése és 57. § (1 ) bekezdés a)-d) és f) pontja tekintetében 

Alu l í rott Kovács Péter, mint  a (z) Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. (cím/székhely:  1 034 Budapest, Bécsi 
út 1 1 8/a) ajánlattevő1 képviselője a Budapest Főváros XIV.  Kerü let Zugló Önkormányzata, mint 
ajánlatkérő által ind ított "Az Apróta l pak Bölcsőde épülete tetőfelü letének dél i  oldalán 24 kVA 
beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás során megkötött vál lalkozói szerződés keretében Felelős Műszaki Vezetőként 
újonnan bevont alvál la lkozó tekintetében nem á l lnak fenn a Kbt. 56. § ( 1 )-(2) bekezdésében és 57. § ( 1 )  
bekezdés a)-d) és f) pontjában fog lalt kizárá okok. 

Kelt :  Budapest, 20 1 4 .  március 1 8 . 

Első Magyar Si áz · Szolár Kft. 

1 034 ��i ' 1 /  

��311 8� 1 2-2-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<cégszerű a láírás> 




