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feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK: 

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a 
közbeszerzésekről szóló 201 5. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 1 1 5 .  § ( 1)  
bekezdése alapján „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása" tárgyban 201 7. július 2 1 .  
napján megküldött ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: 
Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő, és az eljáráson 
nyertes Ajánlattevő, rnint gazdaságilag legelőnyösebb Vállalkozó között, az eljárás 
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek 
megfelelően. ! 

I. A szerződés tárgya 

1 .  Megrendelő megrendeli, Vállallrnzó elvállalja  a Csertő park 3/B-C rendelő épület 
felújítását az ajánlatban feltüntetett egyösszegű átalányáron az ajánlattételi dokumentációb 
foglaltaknak, valamint az érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően, műszaki áta 
átvételi eljárásra alkalmas hiba- és hiánymentes állapotban. 

2. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzés· 
ajánlattételi felhívása, a közbeszerzési eljárás dokumentációja, az esetleges k' 
tájékoztatás, valamint Vállalkozó nye1tes ajánlata és abból különösen a Vállal 
beárazott költségvetés. 

3. A fent meghatározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan rés 
azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez. 



4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb 
akadálya nincs, nem tapasztalt olyan tényt vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű 
teljesítésben akadályozná, a teljesítéshez szükséges pénzügyi és szakmai feltételrendszenel 
rendelkezik. Vállalkozó a kézhez vett tervdokumentációt körültekintően ellenőrizte és 
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljeskörű, és az átadott tervekben és 
dokumentációkban foglalt műszaki tartalom komplett megvalósítására vonatkozik. 

5. Az építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: kifogástalan 
minőség. 

6.  Vállalkozói képesítési nyilatkozat: 

Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott 
képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt 
feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett 
névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma: MV-É-01-
8201 

7. Megrendelői fedezetnyilatkozat: 

Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez 
szükséges fedezettel rendelkezik. 

II. Teljesítési határidő és a teljesítés helye 

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától 
számított 210 naptári nap. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen 210 naptári nap nem 
taiialmazza a műszaki átadás-átvételi eljárás idejét. 

2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

3. A kivitelezés teljesítésének helye: Budapest, XIV. kerület, Csertő park 3/B-C 

III. Vállalkozási díj 

1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata 
alapján nettó 295.557.851 Ft+ Áfa, azaz nettó kettőszázkilencvenöt millió ötszázötvenhét 
ezer nyolcszázötvenegy forint+ általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el. 

Az árazott költségvetés jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. 

2. A vállalkozási díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről s o o 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglal t, 
továbbá a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcso at a 
felmerülő összes költségét, kiadását. A vállalási ár a befejezési határidőre progno ' 

egyösszegű ár, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költ ' ' , a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (is), a s a szerű 
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megvalósításhoz szükséges minden tételt (pl. segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő 
rendszerelemeket, a felvonuláshoz, továbbá a kivitelezésben részt vevőknek, a környezetnek a 
biztonságához szükséges eszközöket), az átadási, a birtokbaadási eljárás költségeit, az átadási 
tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő 
minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a 
felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek 
költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetéssze1ű használatát biztosító megvalósításhoz 
szükséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmért és 
megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra 
utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a 
kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséé1i szavatossággal nem taiiozik. 

3. A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, 
a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely 
a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §). 

4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kivitelezési 
munkák nem építési hatósági engedély-köteles munkák, ekként nem tfil'toznak az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá. 
Vállalkozó ennek megfelelően számláit ÁFA-val növelten köteles kiállítani. 

5. Előleg: Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bek.-re figyelemmel biztosítja. A Vállalkozó 
előleget nem igényelt. 

6. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a 
folyósított előleg összegét részben vagy egészben - az előleg folyósításától számított, a Ptk. 
szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó 
késedelmi kamattal együtt - visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg 
folyósításának a napja. 

7. Az előleg elszámolása a végszámlában történik oly módon, hogy a folyósított előleg 
összege teljes egészében elszámolásra, vagyis a végszámla összegéből levonásra kerül. 

IV. Fizetési és számlázási feltételek 

1. Vállalkozó 3 darab részszámla, valamint az építési beruházás befejezését követően 
kiállított teljesítés igazolás alapján 1 db végszámla kiállításra jogosult. Szerződő felek 
rögzítik, hogy a részszámla kiállítására a tényleges teljesítéshez igazodóan ke1ülhet sor: 

- Vállalkozó az 1. részszámlát a nettó ajánlati ár 25 %-át elérő teljesítés esetén nyújthatj ( 9 . 
- Vállalkozó a 2. részszámlát a nettó ajánlati ár 50%-át elérő teljesítés esetén nyújthatj b/. 
- Vállalkozó a 3. részszámlát a nettó ajánlati ár 75%-át elérő teljesítés esetén nyújthatj e. 

2. Az ellenérték a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolásnak meg lelően 
kiállított számlák ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(3), (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:1 0 § (1)
(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31. §'és és 32/A. §-áb foglaltak 
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szerint 30 napos fizetési határidővel kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is. 

3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti építési tevékenység 
befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi 
eljárás résztvevőit a Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére (készre jelentés időpontjára) 
a Megrendelő hívja össze. A Megrendelő az eljárás meghatározott időpontjáról értesíti a 
Vállalkozót és egyéb érdekelteket. Az írásban kezdeményezett (készre-jelentés) időpontot a 
Vállalkozó úgy köteles meghatározni, hogy a Megrendelő az érdekelteket min. 8 nappal a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása előtt értesíteni tudja. Felek megállapodnak, hogy 
az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezártnak csak és kizárólag a Megrendelő által feltáJ.i hibák 
és hiányosságok maradéktalan kijavításával, pótlásával és a Megrendelő általi igazolásával 
minősül. 

4. A Vállalkozói teljesítés elfogadása a Megrendelő által kizárólag azt követően töiiénhet 
meg, ha a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az ellenőrzést követően a teljesítést 
elfogadta és leigazolta. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőr 
személyéről és a műszaki ellenőr eljárási jogosultságairól a Vállalkozót legkésőbb a 
munkaterület átadásakor informálj a. 

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részéről részszámla és végszámla benyújtása csak és 
kizárólag aláírt teljesítési igazolás alapján lehetséges, melyet Vállalkozó köteles a részszámla 
és a végszámla mellé csatolni. Felek megállapodnak továbbá, hogy a végszámla 
befogadásának további feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló 
jegyzőkönyv mellékelése. 

6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mé1iékű 
késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak alkalmazásával. 

7. Alvállalkozói igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kmm. rendelet 32/A. §-ában 
rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak: 
a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot 
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatás bó l; 
b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 
állítsák ki ezen számláikat; 
c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 
fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak; 
e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az ad ' ás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése s ·int 
azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben fo ltak 
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait a y az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrend 

' fe��-
( annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fé · szerűen 
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nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 
g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/ A. §-ára is tekintettel teljesítették; 
h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 
Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak 
egy részére; 

8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy 
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében me1ülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 
b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtaiiama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

V. Felek jogai és kötelezettségei 

1. Szerződő felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei 
tekintetében egyeztetést folytatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
véglegesítik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt 
anyagokkal, te1mékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő 
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesítő termék beépítéséről 
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell 
alkalmazni. 

2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése, az építés-kivitelezési tevékenysége során 
köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerződés szerinti feladatokkal érintett 
területen lakók minimális korlátozásával köteles megvalósítani. 

2.2. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való 
alkalmasságát megvizsgálni, a munkavégzésre alkalmas állapotot megteremteni és fenntartani 
a jelen szerződés keretein belül. 

2.3. Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságosan kijelölni, és őrizni, a Me 
felszólítására, vagy engedélyével azt módosítani, elbontani, az anyagot a munkaterüle 
deponálni. 

2.4. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint, a munka határidőre 
szerződésszerű elkészítése érdekében köteles eljárni. Ha a Megrendelő célsz ' 
szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó ene köteles őt figyelmeztetni. 
Az utasításoktól való eltérésre csak abban az esetben van lehetőség, ha e zerződésben 
meghatározott feladatok elvégzése céljából feltétlenül szükséges, és a Megre delő előzetes 
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értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Vállalkozónak a Megrendelőt utólagosan, 
legfeljebb 24 órán belül éitesíteni kell, az eltérés indokolással és fotókkal ellátott, részletes 
dokumentációjának egyidejű átadása mellett. 

2.5. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben rögzített feladatai végzésével összefüggésben 
maga vagy alvállalkozói által okozott károkat teljes körűen megtéríteni. 

2.6. Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és a képviseletében 
eljáró műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogukat 
gyakorolhassák, megtekinthessék és megvizsgálhassák a munkavégzés folyamatát, helyszínét, 
az anyagok, te1mékek, szerkezetek és berendezések stb. minőségét, gyártási helyszínét, 
fázisait, a helyszínen vezetett, műszaki dokumentálásra alkalmas iratba bejegyzést tegyenek. 

2.7. Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan 
letakarítani, a munkaterületet tisztán taitani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos 
és kulturált megközelíthetőségét biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás 
során használt, csatlakozó utakat (telekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani. 

2.8. Vállalkozó köteles állandó - megfelelő szaké1telemmel, tapasztalattal, jogosultsággal 
rendelkező, jogszabály szerinti névjegyzékben szereplő - felelős műszaki vezetője által 
biztosítani minden szükséges helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák 
kivitelezése és próbaüzemeltetése folyamán. 

2.9. Vállalkozó a feladat elvégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok, 
szabványok és műszaki, biztonságtechnikai előírások, szakmai irányelvek rendelkezéseit. 

2.10. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzése során a Megrendelőt folyamatosan 
tájékoztatni a Megrendelőt és a szerződés teljesítését érintő fontos körülményekről. 

2.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa el 
nem hárítható körülményről (vis maior) haladéktalanul éitesíteni, amely a jelen szerződés 
teljesítésének eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. A fenti értesítések 
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős. 

2.12. Tisztálkodási lehetőségről, öltöző biztosításáról, baleset-, tűz- és vagyonvédelemről, a 
munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásáról a 
Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. A díj ennek figyelembevételével lett 
megállapítva. 

2.13. Vállalkozó köteles a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felme1ülő és a 
Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szüksége 
intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 

2.14. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a megajánlás' ak 
megfelelően 2 fő helyi (azaz a Budapest XIV. kerületben regisztrált) munkan' üli 
foglalkoztatását biztosítani. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3 .1. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre 
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jegyzőkönyv egyidejű felvételével a Vállalkozónak átadni, a jelen szerződés megkötésétől 
számított 5 munkanapon belül, előre egyeztetett időpontban. 

3.2. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkáját a képviseletében eljáró műszaki ellenőr 
révén folyamatosan ellenőrizni. A Megrendelő jogosult a 2.14. pont szerinti vállalkozói 
kötelezettség teljesítését ellenőrizni. 

3.3. A Megrendelő hívja össze a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó 
frásban jelzett kezdeményezésére. 

3.4. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni. 

3.5. A Megrendelő csak kifogástalan, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, építési 
nom1álmak megfelelő teljesítést fogad el a Vállalkozótól. A nem megfelelő minőségű 
teljesítés miatti javítási munkálatokat a Vállalkozó köteles a Megrendelővel folytatott 
egyeztetés alapján, a megállapított kijavítási határidőn belül és tartalommal elvégezni. Az 
egyeztetés a kötbérekre való jogosultságot nem érinti. 

3.6. Megrendelő köteles a teljesített munka ellenéiiékét szerződés szerint kifizetni. 

3.7. Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

VI. Alvállalkozók igénybevétele, szerződés teljesítése 

1. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka 
elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga játi volna el. 

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő 
személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében 
egyeztet. 

3. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés 
teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 
érétkének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
hatát·ozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az 
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott méiiéket. 

4. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságán 
igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemut ptt 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében fi alt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevo 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szake 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az át..,.... ..... "1'„ ... 

egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szerve 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új- szervezettel vagy szakemberrel is 
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azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

5. A Kbt. 138. § (4) bekezdés alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás 
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az éiiékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben az éiiékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a 
Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény tekintetében az éiiékelttel egyené1iékű szakember kerül 
bemutatásra. 

6. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg 
- a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 
eljárásban előüi kizáró okok hatálya alatt (2. számú melléklet). 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő 
alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő 
anól a másik Felet írásban tájékoztatni. 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, 
építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 
alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

8. A Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során a műszaki dokumentálásra 
szolgáló iratot adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés 
aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

VII. A vállalkozási munka befejezése, átadás-átvételi eljárás 

1. A munka átadás-átvételével egyidejűleg Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez 
szükséges ideiglenes létesítményeket lebontani, és az egyéb berendezésekkel, gépekkel, 
szerszámokkal, valamint az építkezés során keletkezett töimelékanyagokkal együtt saját 
költségén elszállítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen pontban meghatározo 
határidőn belül a közterületről valamennyi akadályt képező anyagot, berendezést ' 
létesítményt elszállít. 

2. Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási munka mmosege 
anyagok, mind a kivitelezés szempontjából megfelel a jelen Szerződésben, illetve a 
jogszabályokbap foglalt követelményeknek. 

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási kötelezettségének időt rt 
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felmerülő, szükséges javítások elvégzése során biztosítja a munkaterületen dolgozó összes 
személy biztonságát és a rend fenntartását, vállalja továbbá a környezetvédelemhez, a 
személyek és közérdekű javak védelméhez szükséges intézkedések megtételét. A jelen 
pontban foglalt kötelezettségek megszegésével okozott károkéii kizárólag Vállalkozó taiiozik 
helytállni. 

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást. A 
műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás-átvételi eljárás 
időta1·tama 15 naptári nap. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót 
terhelik 

5. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megindításakor köteles átadni Megrendelőnek 2 
példány papíralapú, valamint egy példány elektronikus foimátumú átadási dokumentációt 
magyar nyelven. Az átadási dokumentáció tartalmazza a létesítmények ténylegesen 
megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar nyelven: 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó 
lap, · 

b) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatója, 
c) minden olyan egyéb hatósági engedély, dokumentum, nyilatkozat, amely a 

Megrendelő sz.ámára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja, 
d) minőségbiztosítási jegyzőkönyv, 
e) mérési jegyzőkönyvek, 
f) szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 
g) beépített anyagok műbizonylatai, 
h) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
i) műszaki dokumentálásra szolgáló irat másolatai, 
j) közműkezelői és közútkezelői nyilatkozatok, 
k) jótállási dokumentumok, 
1) a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, ; 
m) a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma). 

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az átadási dokumentáció és az elkészült munka 
vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés 
előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és 
részleteiben megfelelően készültek-e el. A vizsgálat időtartama legfeljebb 8 naptári nap. A 
Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek 
minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez értelemsze1űen nem mentesíti a 
Vállalkozót a felelősség alól. 

7. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele az 
átadási dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő 
jogosult a műszaki átvételt megtagadni. 

8. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistáb 
meghatározott hiányosságok és hibák - amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § 
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a szerződés tárgyát képező m 

alapfunkciój ának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát - pótlásá 
kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni, folyamatosan végezni, ille 
műszaki átadás-átvétel határidején belül befejezni. 
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9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződésben rögzített 
210 napos határidőn belül megkezdődik és a műszaki átadás-átvétel 15 napon belül 
befejeződik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, 
szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem taitásából fakadó 
hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj 
terhére javítani, illetve pótolni. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben vállalt átadás
átvételi eljárás befejezéséig a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó 
hibákat és hiányokat nem javítja ki, vagy nem pótolja, úgy a Megrendelő késedelmi kötbé1t 
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. 

VIII. Felelősségbiztosítás 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok 
ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, megfelelő képzettségű és tapasztalattal 
rendelkező munkatársakkal, valamint általános és szakmai felelősségbiztosítással 
rendelkezik. 

2. A Vállalkozó felelősséggel. taitozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka 
megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjáig. 

3. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és 
követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyát is 
lefedő, 10 millió Ft/káresemény; minimum 90 M Ft értékű, a tárgybeli közbeszerzési eljárás 
tárgyát képező építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási szerződés jelen szerződés 3. számú 
mellékletét képezi. 

5. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt 
felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásokról. 

IX. Szerződésszegés 

a hivatkozott 

1. A Ptk. 6: 186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyéit felelős, megszegi a szerződést. 

2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződé 
kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz ele 
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül - a késedelemmel ér' ett 
mennyiségre nézve - számított ellené1ték 1 %/nap. 
A késedelmi kötbér összege maximum a szerződés szerinti, áfa nélkül - a késedel 
érintett mennyiségre nézve - számított ellenérték 20%-os mértékéig kerül felszámít ' ra, ezt 
követően Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, · tve�azt�·--
felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

1 
Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése �em mentesíti a 
szerződés teljesítése alól. 



3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor az Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a 
Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak 
felróható hibás teljesítési kötbér mé1téke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség, áfa nélkül 
számított ellenértékének 10 %-a. 

4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból 
bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbé1t fizetni. 
Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a teljes szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenérték 30%-ban határozza meg. 

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zá1ja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyé1t 
helytállni taitozik. 

5. Megrendelő a választása szerint a kötbé1t annak összegére 8 napos fizetési határidővel 
kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla 
kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás 
összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla 
benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és 
a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni. 

6. A szerződés teljesítésének elmai·adásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
(Teljesítési biztosíték) Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés szerinti, a 
taitalékkeret és az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mé1tékű 
biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezéséte bocsátani, melyet óvadékként a Megrendelő 
bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított 
- a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. 

7. ' A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
rendelkezésre kell bocsátania. ( 4. számú melléklet) 

8. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. A 
Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igények biztosítására, vagyis a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. 
Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően 
teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére a 
Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára 
érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja. 

9. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó a hibás teljesítésére kikötött igények biztosíték �'nt 
a szerződés szerinti, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mé kű 
biztosítékot (Jótállási biztosíték) köteles teljesíteni a Megrendelő felé a szerződés ter 7 ítés 
időpontjában Gótállási időszak kezdete), melyet óvadékként a Megrendelő bankszá ájára 
történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garan · agy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a 1zt ító 
készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. 

A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése · pontjában 
kell rendelkezésre bocsátani. :A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jó l ási határidő 
végéig kell rendelkezésre állnia. 
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10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a 
Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a javítási/kicserélési 
kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást/kicserélést a Vállalkozó költségén 
elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról/cseréről a 
Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak 
jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott 
számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellené1tékét, 
a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények 
biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási 
időszak lejártát követő napon a Vállalkozónak megfizetni. 

11. Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, 
hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része 
a Vállalkozónak a teljesítéséit járó ellené1tékből visszataitás útján kerüljön biztosításra, 
amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A felek megállapodnak, hogy a visszatartott összeget a Megrendelő a Vállalkozó rész- és 
végszámlájából tartja vissza. A visszataitott összeg a Megrendelő jótállási jogosultságainak 
biztosítékaként szolgál. A szerződésben rögzített jótállási időszak leteltekor a visszataitott 
összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő - a Vállalkozó által nem teljesített 
- jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe. 

12. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a 
másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtaitamnak 
megfelelően folyamatosan rendefö�zésre kell állnia. 

13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jótállási idő a Vállalkozó megajánlásának 
megfelelően: 24 hónap. 

14. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, ainelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes 
használat következménye. 

15. A j átállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a 
Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a 
hibát, hiányt kiküszöbölni. 

X. Szerződés megszűnése 

· 1. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a Kbt. 143. § (1) bekezdés 
Megrendelő a szerződést 30 napos határidővel felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglalt 
a szerződéstől eláll, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg 
ban foglaltaknak; vagy 
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

2. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a jelen szerződés rendkívüli, azonnali 
hatályú felmondására súlyos szerződésszegés esetén nyílik joga a sérelmet szenvedett félnek. 

3. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik: 
• ha a Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelembe esik, 
• Szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére 

feladatának nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló 
szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja és felmerült kárát a szerződésszegő féltől követelheti, 

• a Megrendelő a vállalkozási díjfizetési kötelezettség teljesítésének írásbeli felhívás 
ellenére 60 napon túli elmulasztása. 

4. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

5. A Kbt 143. § (3) bekezdés alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pdnt kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

6. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő 
köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét 
súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény 
érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért fel ős, 
részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 
A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szer ' éses 
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése es t n a 
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleé1tve azt is, ha a szerződés 
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséh 
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, val 
Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
szerződés lehetetlenülését okozta. 

1 3  



7.  Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, 
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major 
esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a 
vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles, 
bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje, vagy a ká1t elhárítsa. 

8. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei 
alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen 
körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt. 

X. Kapcsolattartás 

1. Megrendelő részéről: 

Név: Romhányi Péter 
Tel: +36 (1) 8729-22 1 
E-rriail: romhanyi.peter@zuglo.hu 

2. Vállalkozó részéről: 

Név: Mester László Miklós 
Tel: +36 (30) 933-Q856 
E-mail: l.mester@freemail.hu 

XI. Műszaki dokumentálás 

1. 2014. március 15-én a vonatkozó ágazati jogszabály (191/2009 Korm. 24. §) 
megváltozott, a naplóvezetésre kötelezett építések közül kikerültek a Kbt. hatálya alá tartozó 
építések. Így az ezután indult, építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez nem kötött, a Kbt. 
hatálya alá tartozó építések nem minősülnek az ágazati jogszabályok szerint naplóvezetésre 
kötelezett építésnek. 

2. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve 
dokumentálásra szolgáló iratot köteles vezetni és állandóan az építkezés helyszínén 

3 .  A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek 
dokumentálásra szolgáló iratban feltüntetni. Megállapítások, megjegyzések, ki 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

4. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a Megrendelő képviselője 
egy alkalommal ellenőrizni köteles. 
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5 .  A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a munka befejezését követően le kell zárni 
és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. 

XII. E gyéb rendelkezések 

1 .  Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések 
rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek 
sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárnl a jelen szerződés főbb 
adatainak az inf01mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1 .  évi 
CXII. törvény 37. § ( 1 )  bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott 
önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 

3 .  A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az 
általa képviselt személy a 201 1 .  évi CXCVI. törvény 3 .  § ( 1 )  bekezdése szerint átlátható 
szervezetnek minősül, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött jelen szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy - ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni, ezt a feltételt a jelen 
szerződésben szerződő felek tudomásul veszik. 

4. A Kbt. 139. § ( 1 )  alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a 
Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, 
szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan 
részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő 
teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem 
gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység -
átrnházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi 
eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a 
közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt. 

5 .  Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. 
és az államháztruiásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 
(Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a 
közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen 
ellenőrizhetik, s részülae a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való 
hivatkozással nem tagadható meg. 

6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vá 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen nni, az 
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érd ében. 

7. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 1 4 1 .  § vonatkozó előírásainak 
írásban lehetséges. 

8 .  Jelen · szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében egye 
Törvénykönyvről szóló 201 3. évi V. törvény rendelkezései, valamint a 
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szóló 201 5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Mellékletek: 
1 .  sz. melléklet - Árazott költségvetés 
2. sz. melléklet - Alvállalkozó bejelentése 
3 .  sz. melléklet - Felelősségbiztosítás 
4 .  sz. melléklet - Teljesítési biztosíték 

Budapest, 201 7. október „ . . . . . . . . " Budapest, 20 1 7. október „ . . .  " 

képviseleté e 
iklós 

2017 O KT 2 7. 
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Kelt: 20 1 7  év június hó 12  nap 

Cse1tő park 3/B-C - Területi Védőnői és Házi Gyerkmekorvosi Rendelő 
épületének felújítása 
FŐÖSSZESÍTŐ 

Költségvetés főösszesítő 
Megnevezés 
1. Építmény közvetlen költségei 
1 .2 Akadályoztatási költség 
1.3 Építés közvetlen költségei 
1 .4 Közvetlen önköltség összesen 
2. 1 Árkockázati fedezet vet.alap 
2.2 Árkockázati fedezet 
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap 
2.4 Anyagigazgatási költség 
2.5 Fedezet vetítési alap 1 .4 
2.6 Fedezet 
3 . 1  Tartalékkeret vetítési alap 
3 .2 Tartalékkeret 
4. 1 ÁFA vetítési alap 
4.2 Áfa 
5. A munka ára 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

27,00% 

Anyagköltség 
1 94 1 96 125 

1 94 1 96 125 
1 94 1 96 125 
1 94 1 96 1 25 

0 
1 94 1 96 125 

0 

Díj költség 
1 0 1  3 6 1  726 

0 
1 0 1  36 1  726 
1 0 1  36 1  726 

1 0 1  36 1  726 
0 

295 557 85 1 
0 

295 557 85 1 
79 800 620 

375 358  47 1 

Aláírás 



Munkanem összesítő 

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege 
Építészet 1 00 297 229 57 896 530 
Erősáram 2 1  357 1 86 1 4  463 644 
Gyengeáram 907 030 1 740 305 
Épületgépészet 7 1  634 680 27 26 1 247 
Összesen: 194 196 125 101 361 726 



2. számú melléklet 

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke 

„ Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása" 

1. A közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k): 
Alvállalkozó neve: Gábőr Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és szolgáltató Kft 
Alvállalkozó székhelye/címe: 1 077 Budapest, B ethlen Gábor u. 1 7. 
Alvállalkozó feladata: Épületgépészeti szerelési munkák 

Alvállalkozó neve: Fluxus villamosipari és szolgáltató Kft. 
Alvállalkozó székhelye/címe: 1 1 45 Budapest, Róna u. 1 74. 
Alvállalkozó feladata:Erős és gyengeáramú szerelési munkák 

2.  A közbeszerz�si eljárásban - ajánlatban - nevesített és  az alkalmasság igazolásába 
bevont alvállalkozó(k): 

Alvállalkozó neve: ------------------------------
Alvállalkozó székhelye/címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alvállalkozó feladata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt 
vett : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a j elen pontj ában megnevezett 
al vállalkozó(ka )t. 

3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban - ajánlatban - nem 
nevesített alvállalkozók: 

a) Alvállalkozó neve: Comfort-Fm épületgépészeti Kft 
Alvállalkozó székhelye/címe: 2040 Budaörs, Farkasréti u. 9 1 /b  
Alvállalkozó feladata: Épületgépészeti szerelési munkák 

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a 
közbeszerzési eljárásban előírt, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok 
hatálya alatt. 

VAGY 

Csatolom „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „  alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll az előírt, a 
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt 

ügyvezető 

Vállalkozó 



HOME-BAU Kft. 

Budapest 
Bazsarózsa utca 40 

1 1 41 

Tárgy: 
Kötvényszá m :  
Ügyintéző: 

I G A Z O L Á S  

S I G. NAL I D U NA <iiJ 

d íjrendezettség igazolás 
5 55920438 

N e moda Kitti 

Ezúton ig azoljuk ,  hogy Társaság unknál  HOME-BAU Kft. rendelkezik ( 1 1 44 Budapest, Csertő park 
3./B-C alatti ingatlanra) 555920438 kötvényszámú SIGNAL Építés-szerelésbiztosítás biztosítási 
szerződéssel .  

Biztosítási összeg : 

D íjrendezettség : 

Budapest, 2 0 1 7 .  október 1 3 . 

305 557 851 Ft 

2 0 1 8. j únius 1 0. 

Tisztelettel :  

SiG NAL i D U NA �-v 
S ! G NAL ! D U NA Biztosító Zrt. 
1 1 23 Budapest, Alkotás u .  50. 

�Q 

Besenyei Krisztián 
ügyfélkapcsolati m unkatárs 

Nemoda Kitti 
ügyfélkapcsolati m unkatárs 

SIGNAL !DUNA Blztosltó Zrt. 
A SIGNAL !DUNA csoport tagja 

Igazgatóság: 
Dr.  Kálózdi Tamás (elnök) 
Csata Dénes 
Enrlca Kaiser 
Felügyelőbizottság elnöke 
Dr. Stefan Kutz 

Cégjegyzékszám 
Cg.0 1 - 1 0-0421 59 
Adószám: 
1 0828704-2-44 
KSH szám: 
1 0828704-651 1 - 1 1 4-01 

SIGNAL Biztos ltó Zrt . 
1 1 23 Budapest, Alkotás u. 50. 
1 5 1 9  Budapest Pr. 260 
Telefon: 06 1 458 4200 
F.ax: 06 1 458 4260 
inío@signal.hu www.signal . 



HOME-BAU Kft. 

Budapest 
Bazsarózsa utca 40. 

1 141 

S IG NAL I DU N A  � 
ügyintéző: Szekeresné Kol lár  Mária 

tel: +36 ( 1 ) 458-42 1 9  

fax: +36 ( 1 ) 4 5 8-4 1 5 1  

e-mail :  maria kollar@sig nal.hu 

dátum: 201 7.  október 6. 
közvetítő: OVB Vermögensberatung Ált. Bizt. és Szolg. Kft. 

20038758 
kötvényszám: 555920438 

Tárgy: CAR építésbiztosítási d íjajánlat 

Megtiszteltetésként fogadtuk, hogy építés-szerelés biztosítási ajánlatával a S IGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-hez 
fordultak. Az Önök által közölt adatok alapján az alábbi díjajánlattal tudunk a rendelkezésükre állni. A díjajánlat 
elfogadása esetén kérjük, szíveskedjenek kezdeményezni a szerződéskötést. 

Szerződő - Biztosított: 

Együttbiztosított: 

Megrendelő: 

Biztosított vagyontárgyak: 

Biztositás tárgya :  

Kockázatviselés helye : 

Biztositás időbeni hatálya : 

Biztosítási feltételek: 

SIGNAL IDUNA Biztositó Zrt. 

HOME-BAU Kft. 

1 141 Budapest, Bazsarózsa utca 40. 

A m egrendelő, és valamennyi a kivitelezésben szerződésszerűen 
-rés2tvevő-vállalkozó1 és-alvállalkozóc;-

Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzata 

1 145 Budapest, Pétervárad u .  2. 

A CAR építésbiztosítás alapján a vállalkozó teljes építési teljesítése és 
m unkája, beleértve a kivitelezéshez összes szükséges szerkezeti 
elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését. 

Orvosi rendelő átalakítása, új rendelő kialakítása 

1 144 Budapest, Csertő park 3./8-C. 

Kivitelezési időszak: 

201 7 . 1 0. 1 0. - 2018 .06. 1 0. 
Szavatosság : 
201 8.06 . 10. - 2020.06. 1 0  

CAR építésbiztosítás feltételei 1 .  és I I .  fejezet 

CAR építésbiztosftás záradékok 

Záradékok: 
002. Keresztfelelősség 

önrészesedés: II. fejezet szerint 
004. Szavatossági m u n kák (24 hónap )  

Önrészesedés: 1 .  fejezet szerint 

fi 
/ . f 
f ' 

1 02. Földkábelek, csővezetékek és egyéb ber 

Önrészesedés: 20%, d e  min.  1 00.000 FU árpsemény 
I 

Igazgatóság: dr. Kálózdi Tamás (elnök), Csata Dénes, Enrica Kaiser 
Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Stefan Kutz 

123 Budapest, lk lás utca 50. 
Levélclm: 1 5 1 9  u apest, Pf: 260. 
Telefon: 06 1 45 200 

Cégjegyzékszám: Cg.0 1 - 1 0-042159 
Adószám: 10626704-2-44 
KSH szám: 1 0626704-6511-114-01 

Fax: 06 1 456 4 0 
info@signal.hu 
www.signal.hu 



Biztosítási összegek : 

1. Fejezet - Vagyonbiztosítás: 

Építési teljesítés: 
1 1 9 .  záradék 

Osszesen:  

Ön részesedés / I. fejezet: 

Vagyonvéd elmi előírások: 

SIG NAL I D U NA � 

1 1 2. Tűzvédelmi i ntézkedésekre von atkozó rendelkezések 
Raktáregységenként tárolható érték: 1 0  m i l l ió Ft 
Önrészesedés: 1 00.000 Ft 

1 1 9. Meglévő tu lajdon 
önrészesedés: 20%, de min.  1 00.000 FUkáresemény 
A záradék berendezésekre, műszerekre nem vonatkozik. 

1 00.000 Ft káreseményenként 

295.557 .851 Ft 
1 0.000.000 Ft 

305.557.851 Ft 

a vihar, felhőszakadás, árvíz, földrengés és földcsuszamlás 
kockázatoknál: 300.000 Ft káreseményenként 

A Biztosító csak abban az esetben téríti meg a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával keletkezett kárt, ha 

A.) Az eltulajdonított vagyontárgyak olyan lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre teljesültek az alábbi védelmi előírások: 
1 .  A védett helyiség falazatai, födémszerkezetei, padozatai szilárdsága legalább 1 2  cm-es, hagyományos, kisméretű, 

tömör téglafal szilárdságának megfelel. 
2. A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi 

mechanikai védelemnek kell eleget tenniük: 
a többszárnyú ajtószerkezetek tolózárai reteszhúzás ellen védettek, 
az ajtólap és az ajtótok 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve és záráspontosságuk körkörösen 6 mm
en belül van. 

3. Az ajtók zárását 1 db, zárt állapotban levő biztonsági zár végzi. Biztonsági zárnak minősül az a minimum 5 csapos 
hengerzár, az a minimum 6 rotoros mágneszár, az a kéttollú kulcsos zár, illetve az a szám- vagy betűjel - kombinációs 
zár, melynek típusához rendelhető kulcsok, i l letve nyitókódok variációs lehetőségeinek száma legalább 1 0  OOO. A lakat 
- bármilyen kivitelű - nem minősül biztonsági zárnak. 

4. Az ajtók tokszerkezetei befeszftést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve. 

B.) A szabadban tárolt, eltulajdonított vagyontárgyakat kerítéssel  körülkerített, lezárt, a munkavégzés idején 
őrzéssel védett telephelyen tárolták. 

Kártérítési l imit: 1 millió FUkár és 3 millió FUidőszak 

I I .  Fejezet - Felelősségbiztosítás :  

Kártérítési l imit: 1 0  mil l ió FUkár, 90 mill ió FUidőszak 
Önrészesedés / I I .  fejezet: A dologi károknál a kárösszeg 1 0%-a, de minimum 1 00 

a személyi sérüléses károknál nincs önrész 

SIGNAL IDUNA Blztosftó Zrt. 

Igazgatóság: dr. Kálózdi Tamás (elnök), Csata Dénes, Enrica Kaiser 
Felügyelóbizottság elnöke: Dr. Stefan Kutz 

Cégjegyzékszám: Cg.01-1 0-042159 
Adószám: 1 0828704-2-44 
KSH szám: 1 0826704-651 1 - 1 1 4-01 

1 1 23 Budapest, Alkotás utca o 
Levélcim: 1 51 9  Budapest, Pf 0. 
Telefon: 06 1 456 4200 
Fax: 06 1 456 4260 
info@signal.hu 
www.signal.hu 



A vagyon és felelősségbiztosítás d íja: 

A biztosítási díj egy összegben fizetendő a szerződés megkötésekor. 
Számlaszám: 1 1 500092- 1 1 04 1 623-00000000 
Díjajánlatunk 30 napig érvényes . 

Tisztelettel: 

Szekeresné Kollár Mária 
kockázatvállaló, termékfelelős 

SIG NAL I DU NA � 
336 . 1 00 FUbiztos ítási i dőszak 

�- � 
Gáti Orsolya 

kockázatvállaló, termékfelelős 

A díjajánlattal egyetértünk, az abban foglaltakat elfogadjuk. Ez alapján kérjük, szíveskedjenek azt biztosítási 
ajánl9tként kezelni,_ �s é! biztosítási kötvényt részünkre Kiáll.Ltani. _EltsmerJü�_b_o_g_y a�dijajánlaton--mlnder:i, a 
biztosításs·ar kapcsolatos igényünk rögzitesre kerüit, és más szóbeli megállapodások nem történtek. Kijelentjük, 
hogy az ajánlat aláírását megelőző időszakban káresemény nem történt, és erre az időszakra utólag sem jelentünk 
kárt. 

A szerződő: 
Mérleg főösszege: 
Nettó üzleti forgalma: 
Átlagos alkalmazotti létszám: 

meghaladja az 1 ,5 milliárd forintot 
meghaladja a 3 mill iárd forintot 
meghaladja az 1 OOO főt 

Az ajánlat egy példányát a cégszerű aláírás után átvettem . 

i:btt;J)fil'ESI 
I 

� l::f- · io . 03 . 
Dátum 

0 
0 

. . . . . . . . . . . . . . 91. . . . . . . . . . Ft-ot, azaz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·�· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Ft-ot a b
. 

to ltásközvetitö !vett. 

A biztosításközvetítő aláírása: 
_____ _.u1---=-_.._ _________ _ 

A SIGNAL I DUNA Biztositó Zrt. belső feljegyzései: _ 1 t._j r 1.fJ>) Biztosításközvetítő neve: „ .J.t .!RSC.H� „ „ „fd.19 .TI?.-„ „ „  . . .  „ . . .  „ „ Kódja: .. „ „ . :„ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „  . .  „ . .  

. . o.;� w�---szervezet1 egyseg neve: „ „ „ „ „ . „ . „ „  .. „ . „ „ „ „  . .  „ „ . „\; . „ „L.„ :„ . „ „ „ „ „  . . . .  „„ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ „ . . . .  „ „  

SIGNAL IDUNA Blztosltó Zrt. 

Igazgatóság: dr. Kálózdi Tamás (elnök), Csata Dénes, Enrica Kaiser 
Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Stefan Kutz 

Cégjegyzékszám: Cg.01-1 0-042159 
Adószám: 1 0828704-2-44 
KSH szám: 1 0828704-651 1-1 14-01 

1 1 23 Budapest, Alkotás utca 50. 
Levélcím: 1 5 1 9  Budapest, Pf: 260. 
Telefon: 06 1 458 4200 
Fax: 06 1 458 4260 
info@signal.hu 
www.signal.hu 



SIG NAL I DU NA � 
NYI LATKOZAT 

Jelen nyilatkozat az 555920438 számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. 

Alulírott Szerződő elismerem, hogy az ajánlat aláírása előtt átvettem és megismertem az általam igényelt 
kockázatok alábbiakban felsorolt, ügyféltájékoztatóul is szolgáló biztosítási feltételeit, külön feltételeit, záradékait, 
vagyonvédelmi előírásait, valamint az aláírást követően átvettem az ajánlat, a telephelyi részletező(k) ,valamint 
jelen nyilatkozat egy-egy másolati példányát is. 

Tudomásul veszem, hogy a CAR Építésbiztosítás feltételei feltételgyűjteményben található szerződési feltételek 
közül jelen szerződésre csak az ajánlaton, megjelölt biztosítási fedezetekhez tartozók vonatkoznak. 

Elismerem, hogy az ajánlati nyomtatvány(ok)on és melléklet(ek)en minden, a biztosítással kapcsolatos igényem 
rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). Aláírásommal kizárólagos felelősséget vállalok 
minden adat helyességéért, még azokért is, melyeket nem saját kezűleg írtam. 

Kijelentem, hogy más biztosító társaságnál jelen ajánlaton biztosításra feladott vagyontárgyakra és kockázatokra 
érvényes szerződéssel nem rendelkezem. 

Tudomásul veszem az esetleges alulbiztosítottság következményeit. 

Tudomásul veszem, hogy a vagyonvédelmi előírások megvalósítása és fenntartása a Szerződő/Biztosított feladata 
- --és-kötel�z-e!fsége. 

Tudomásul veszem , hogy a szerződés megkötése (az ajánlatnak a biztosításközvetítő részéről történő aláírása, 
i l fetve annak átvétele) nem jelenti a Biztosító részéről a már meglévő védelmi szint m inősítését. 

Kijelentem , hogy a S IGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1 1 23 Budapest, Alkotás u. 50.) nevében eljáró, az ajánlaton 
megnevezett biztosításközvetítő részletesen és m indenre kiterjedően tájékoztatott az általam m egkötni kívánt 
biztosítási szerződéssel kapcsolatban. A biztosításközvetítő által nyújtott tájékoztatást megértettem .  A tájékoztatás 
és az átvett dokumentumok hiánytalanul tartalmazták az alábbi információkat: 

a biztosítási időszakot és tartamot; 
a kockázatviselés kezdetét, szünetelését és végét; 
a biztosítási eseményeket; bejelentésük módját és határidejét; 
a díjfizetés és díjmódosítás módját és lehetőségét; 
a biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját és idejét; 
a szerződés megszűnésének eseteit; 
a szerződés felm ondásának feltételeit; 
a biztosító mentesülésének feltételeit; az alkalmazott kizárásokat; 
a biztosító fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervezeti egységének megnevezését és s 
valamint a panaszok előterjesztésének egyéb fórumait, il letve a bírói út igénybevételének lehetős 
az egyes igények elévülési idejét; 
azoknak a szervezeteknek a felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait - a Bit. 
ban foglaltak alapján - továbbíthatja; 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat; 
a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a m egjelölését; 
a szerződésre vonatkozó adójogszabályokat; 
a biztosító nevét és székhelyét 
tájékoztató a biztosítók közötti adatcseréről. 

CAR Épftésbiztosítás feltételeit: 

CAR Építésbiztosítás feltételei 
CAR Építésbiztosítás záradékok 

nyomtatványokat átvettem. 

SIGNAL IDUNA Biztosltó Zrt. 

Igazgatóság: dr. Kálózdi Tamás (elnök), Csata Dénes, Enrica Kaiser 
Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Stefan Kutz 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042159 
Adószám: 1 0828704-2-44 
KSH szám: 1 0828704-651 1-1 14-01 

1 1 23 Budapest, Alkotás utca 50. 
Levélclm: 1 5 1 9  Budapest, Pr: 260. 
Telefon: 06 1 458 4200 
Fax: 06 1 458 4260 
info@signal.hu 
www.signal.hu 



SIGNAL I DUNA � 
Mint Ügyfél, a reklám közlése, továbbá adatkezelés tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszem a SIGNAL 
IDUNA Biztosító Zrt. (székhe ly: 1 1 23 Buda pest, Alkotás utca 50., továbbiakban Biztosító) részére. 

IGEN D Ezennel önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító 
saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, 
a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön részemre levélben vagy a megadott e
mail cím re, vagy ismertessen velem telefonon , SMS-ben vagy MMS-ben, i l letve egyéb elektronikus csatornán, a 
szerződés megszűnését követően is, hozzájárulásom visszavonásáig. 

NEM \.v Kijelentem , hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló 
SIGN.lt IDUNA Biztosító Zrt. részéről teljes körűen megkaptam. Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy fenti 
adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva hozzájárulásom 
visszavonásáig kezelje. 

Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok 
egyikén: 

e-mail: info@signal .hu ,  

telefon: 06 1 458 4200, fax: 06 1 458 4260, 
-- ---:pe.s:t-aeím: -SIG:NAt--llll:lNk Biztosító -=Zrt� 1St91 3p-. -gt ·260-;- vagyszemelyesen 8SIGNAL l QlJNA Bizfosíro 

központi ügyfélszolgálati irodájában.  

Tudomással bírok arról, hogy a fenti e-mail címre küldött kérésemre, vagy telefonon a 06 1 458 4200 számon, 
postai úton vagy személyesen a SIGNAL központi ügyfélszolgálati irodájában, illetve a későbbiekben megnyíló 
Ügyfélportálon a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-től bármikor tájékoztatást kérhetek a fenti személyes adataim 
kezeléséről, illetve jelen nyilatkozatot bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. 

Nyilatkozat a Ptk.-tól eltérő rendelkezések elfogadásáról 

Alulírott Szerződő kijelentem, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően külön tájékoztatást kaptam 
arról, hogy az általam átvett szerződési feltételekben a 201 3. évi V. törvénytől (Ptk.) eltérő rendelkezések is 
rögzitésre kerültek, és azokat kifejezetten elfogadom. 

Ilyen eltérések különösen: 

30 napos kockázat elbírálási idő (2. 1 .) 
kockázat elbírálási idő alatt bekövetkezett biztosítási eseményért nem áll helyt a biztosító az ajánlat 
elutasítása esetén (2.3.) 
reaktiváláshoz kármentességi nyilatkozat kérése (5.2.) 
díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei (5. 1 .) 
a fedezet feltöltésre vonatkozó rendelkezések (1 0.2.) 
az elévülési időre vonatkozó rendelkezések ( 15. 1 .) 
írásbeli nyilatkozatok formaiságára vonatkozó előírások (1 5.7.) 

Tudomásul veszem, hogy ez a nyilatkozat elválaszthatatlan részét képez
· 

fenti számú biztosítási ajánlatn 

Szerződő cégszerű aláirása: 

SIGNAL IDUNA Blztositó Zrt. 

Igazgatóság: dr. Kálózdi Tamás (elnök), Csata Dénes, Enrica Kaiser 
Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Stefan Kutz 

Cégjegyzékszám: Cg.01-1 (}-042159 
Adószám: 1 0828704-2-44 
KSH szám: 1 0828704-6511-114-01 

1 1 23 Budapest, otás utca 50. 
Levélcim: 1 5 1 9  udapest, Pf: 260. 
Telefon: 06 1 4 8 4200 
Fax: 06 1 458 4260 
info@signal.hu 
www.signal.hu 



Taknrék pont Elet: lrn J n ternet Banking 1 .  oldal ,  összese n :  1 o l d a l  

Tranzakció részletei 

Ügyfél neve: 1 2 1 26479 HOME-BAU l<ft. 

1 1 500092- 1 1 0 1 9040 HUF VÁLLALKOZÓI PÉNZFORGALMI BANl<SZÁMLA ( 1 )  

Tranzakció tlpusa 

Tranzakcióazonosító 

Átutaló 

Megbizó neve 

Megbízó számlaszáma 

Kedvezményezett 

crmzett neve 

Cfmzett számlaszáma 

l<önyvelés dátuma 

Közlemény 

Megjegyzés 

Terhelés 

Eredeti összeg 

Terhelés összege 

Értéknap 

Összeg 

T akarékpont Electra Internet Banking 

hl t ps ://i bank. lakarckpont.hu/eí b/pri n l  

I 

IG2 átutalási megbfzás indltás (EB) 

LOPZ-41 1 7  

·r 1 sooo92 1 1 01 9040 

Bp.,FövXIV.ker.Zugló Önkormány. 

1 1 784009-1551 4004-00000000 

201 7 . 1 0.24. 

HOME-BAU 5 % teljesrtési biztosíték 
Csertő park 3.B-C 

tG2 átutalási megbfzás indítás (EB) 

-14 777 893,00 HUF 

-1 4 777 893,00 HUF 

201 7. 1 0.24. 

- 1 4  777 893,00 HUF 
�-----„--------' 

20 1 7 . l 0 .2'1 . 


