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mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a .

Jászmetál 2000 Kit.
Székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő üt 107.
Adószám: 13376646-2-16
Pénzforgalmi számlaszáma: 69500132-10139279
Száinlavezető pénzintézet neve: 3A Takarékszövetkezet
Cégjegyzékszám: 16-09-008068
Képviselő neve: LászlóAttila
Képviselő címe: 5121 Jászjákóhalma, Fő üt 107.
Képviselő elérhetősége: 30/2051817
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, 21A19920

mint vállalkozó (a továbbiakban: „VáHalkozó”),

a továbbiakban, mint Felekközött az alulírott helyen és időben a~z alábbi feltételek szerint:

1 Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. április hó 10. napján a közbeszerzésekiől szóló
2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) rögzített feltétel fennállása
alapján, nemzeti értékbatárt elérő, Kbt, I 15.~ szerinti közbeszerzési eljárást indított
„Vállalkozási szerződés »Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú
projekt Iiivitelezési munkálatainak eh’égzésére» megnevezéssel.Vállalkoz’5, mint
ajánlattevő a közbeszerzési eljárás III. része vonatkozásában a törvényes
feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.

1.2. Az 1.1 pontban megli~tározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó
került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a közbeszerzési eljárás III. része
vonatkozásában a201 8. május hó 9. napján megküldött eljárás eredményéről szóló
összegezés tanúsága szerint.

1.3. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, 2.
sz. mellékletét a Vállalkozó felelősségbiztositási kötvénye képezi, akkor is,
amennyiben azok valamelyike nem kerül fizikailag csatolásra.



2 A szerződés tár2va, tartalma, teljesítés helye

2.1. Jelen szerződés tárgya építési beruházás a TOP-3.2. 1-1 5-JNI-201 6-00009azonosító
számú projekt keretében „Kompléx energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben”. Ennek megfelelően Megrendelő megrendeli, Vállalkozó
pedig elvállalja ezen kivitciezési munkák elvégzését a Felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

2.2. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának műszaki paramétereit,
valamint a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal rendelkező
tervdokumentációkat, azajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.

2.3. A teljesítés helye:

IH. rész:
NUTS-kód: HU322
5144 Jászboldogháza, Petőfl Sándor utca 8. (815 brsz.)

3 A teljesítés határideje

3.1. Felek rögzítik~ hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.
A szerződés teljesítésének határideje:

III. rész vonatkozásában: A szerződés aláírásától számított 150 nap.
A teljesítés határideje nem tartalmazza a műszaki átadás-átvétel időtartamát, amely
30 naptári nap.
Előteljesítés időtartama: O nap

3.2. A munkaterület átadására a tárgyi építési beruházás keretében az intézmény
vezetőjével és Megrendelővel egyeztetett időpontban kerül sor.

3.3. Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható
és elhárítbatatlan természeti katasztrófá, illetve társadalmi esemény) esetén a
teljesítési határidőt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják.



4 Vállalkozói díj

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért
41.599.61 1.-Ft+AFA, azaz negyvenegymillió-ötszázkilencvenkjelncezer
hatszáztizenegy forint+AFA vállalkozói díj illeti meg a közbeszerzési eljárás III.
része vonatkozásában.

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalánydíjért teljes körűen
vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített
jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.

4.3. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben elvégzett munkákra
vonatkozik, Jelen átalánydijas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget
vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében,
amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerző4és tárgyának kifogástalan,
teljes körű kivitelezéséhez, melynek eredményeképpen rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas a megépített létesítmény. Vállalkozó köteles
külön díj felszámítása nélkül elvégezni mindazokat a munkákat, amelyeket a
létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a hatóságok,
szakhatóságok, közüzemi szolgáltatók és közműszolgáltatók a használatbavétel
feltételeként előírnak. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a
helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra,
ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli
bizonytalanságokra tekintettel határozta meg.

4.4. Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti díj kötött, azon a Felek a szerződés hatálya
alatt nem változtathatnak.

5. Építési napló

5.1. Vállalkozó a közbesz&zési eljárás III. része vonatkozásában a munka
megkezdésekor köteles papír alapű építési naplót (a továbbiakban: napló) nyitni
és azt naprakészen vezetni.

5.2. Vállalkozó naplót a munkatertilet átadás-átvételének időpontjától köteles vezetni. A
naplóban kell a Munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével
és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

5.3. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok
tehernek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a
kapcsolattartás a naplóban történik.

6 Teli esítési2azolás. átadás-átvételi eli árás

6.1. Megrendelő műszaki ellenőre a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítéséről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül Írásban köteles nyilatkozni
(rész)teljesítési igazolás a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében foglaltak aT
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6.2. A (rész)munkát Vállalkozó annak elkészültét követően köteles készre jelenti
Megrendelőnek. Ennek során Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződésben
meghatározott követelményeknek megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült.
Az átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett
kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki
követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen
szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű
használatra.

6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a munka átadás-átvétele a teljesítési helyen,
műszaki ellenőr bevonásával történik.

6.4. Vállalkozó a inutkát akkor köteles készre jelenteni, amikor a kivitelezői feladatot
szerződésszerűen elvégezte, minden teljesítéshez szükséges, e-naplóba is feltöltött
dokumentumot (minősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek
bizonylatai, energetikai tanúsítvány, kezelési és karbantartási utasítás,
megvalósulási tervdokumentáció, oktatási jegyzőkönyvek, üzemeltetési utasítások
és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak) 2 példányban papír alapon átadott
Megrendelő részére és Megrendelő kezelő személyzetét kioktatta.

6.5. Az átadás-átvételi eljárás során a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a
Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák, hiányok kijavítására póthatáridőt
adhat, Illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni, A kijavítás után a Felek
ismételten lefolytatják az. átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.
Amennyiben a póthatáridő letelte után a Megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak
való megküldésével továbbra is hibás teljesítést állapít meg, ágy a szerződés 8.1.
pontja szerinti mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a hiba
kijavításáig. A Vállalkozó az esetleges teljesítési hibákért a Megrendelővel
szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a teljesítést elfogadta. A Vállalkozó
jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki
az, hogy a teljesítés igazolása során Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

6.6. Az építési munkák átvételének feltétele a megvalósulási és minősítési
dokumentáció elkészítése és átadása Vállalkozó részéről, .a sikeres és kikötésmentes
műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői, felelős műszaki
vezetői nyilatkozat. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésszerű (hiba-és
biánymentes) teljesítésről az átadás-átvételi eljárást követő 15 napon. belül
teljesítési igazolást állít ki.

6.7. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és
hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.

6.8, Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt írásban értesíteni a
műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek
elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési
felelősséggel tartozik.

7 Fizetési. számlázási feltételek
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7.1 A jelen szerződés összegének finanszírozása a közbeszerzési eljárás III. részének
finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam
Központi Költségvetési Előirányzatából történik.

Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogbázi közintézményekben”
című, TQP-3.2.1-15-JNI-201600009 azonosító számú projekt

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15~JNI~2o16oooo9 azonosító számú projekt

A támogatás intenzitása: 100 %. . ‘

A finanszírozás formája: utóflnanszírozás

7.2. A vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő által teljesítési igazolással elismerten, a
hiba és hiánymentes, szerződésszeríj teljesítést követően a Ptk. 6:130. * (1)-(2)
bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. * (1) — (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül
sor. Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a
322/2015. (X.30.) Kora rendelet 32/A. *-ban, valamint a 32/B. *-ban
meghatározottak szerint kerül sor az eflenszolgáltatás teljesítésére.

7.3. A kifizetés a 2014—2020 programozási időszakban az tgyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. Q(I.5.)

Kormányrendeletnek megfelelően történik.

7.4. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. * (2) bekezdésében foglaltak
alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 4 (négy) darab számla, azaz 3 (három)
részszámla és I (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.

7.5. Megrendelő a Kbt. 135. ~ (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt —

teljes nettó eflenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az
előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. * (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása 100 %-ban a 3. részszámlában
történik.

7.6. Vállalkozó a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatároz.ottak szerint
jogosult:

- 1. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 25%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-

ának megfelelő mértékben,
- 2. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka S0%-os

készültségi szintjéi’ek elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-

ának megfelelő mértékben,
- 3. részszámla benyújtására Vállalkozó az épitési-kivitelezési munka 75 %-os

készültségi szintjének etérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25
%-ának megfelelő mértékben,



‘Váflalkozó a végszámlát a 1 00%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki
átadás-átvélek és a mutkaterület. rendeltetés szerinti Megrendelőnek történő
birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult
benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben.

7.7. Tekintettel arra, hogy az I-III. rész vonatkozásában tárgyi munka nem
engedélyköteles építési tevékenység, Vállalkozó köteles flgyelembe venni az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. ~ rendelkezéseit, amely
alapján az APA-t Vállalkozó Ezeti meg

7.8. Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz
eleget, az ebből adódó késedelmes kilizetésekből eredő jogkövetkezményekért az
Megrendelő nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.
6:155. ~az irányadó.

7.9. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

7.10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

7.11. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról
szól6 törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi
előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a Kedvezményezett teljes nevét, a projekt
azonosító számát, valamint a teljesített munkarészeket a támogatási szerződés
kapcsán elszámolható feladatokkal összhangban.

7.12. Amennyiben a számlát nem a fentiek Egyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő
Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a
felelősség.

7.13. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített úzetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a ~zetésre kötelezett bankszámláját megterheli.

7.14. A Kbt. 136. ~ (1) bekezdésének megfelelőenVállalkozó

a) nem űzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefliggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megiciidelőszámára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése
szerinti ügyletekről Megrendelőt baladéktalanul értesíti.

8. Szerződésszegés és jo&következniényej

8.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért
felelős - késedelembe esik - beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett
hibák, hiányok kijavítására tűzött póthatáridő megszegését is - úgy ké~~~~kötbér



megflzetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja után naptári naponként a - —nettó vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a nettó
vállalkozói díj 20%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult — anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene — a szerződést Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán
Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Vállalkozót a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

8.3. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős,
meghiúsul vagy Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő
kötelezettségeit súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó váHalkozói díj 20 %-

ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. * (1) bekezdés).

8.4. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető Vállalkozóval
szemben.

Megrendelő a Kbt. 135. * (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott
késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.

8.5. Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős,
Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák
felmerült költségeinek ellenértékére.

9. Szavatosságg jótállás., lótáHási biztosíték

9.1. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a
beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban
meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott
szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 ~ rendelkezéseire figyelemmel
készítette el.

9.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama: 36 hónap. A jótállás kezdő
időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja. Amennyiben a jótállás
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező
alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó
jogszabály előírásait kell alkalmazni.

9.3. Jótállási biztosíték mértéke az - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 3 % -a,
amely a szerződés teljesítésének —sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a
jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés
teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótáflási biztosíték
nyújtható Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. * (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján meghatározott módon.

9.3. A jótáflás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását 10 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. A jótáHási igény a jótállási határidőben érvényesíthető,
amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.



Ha a jótáflásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótáilási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő
már eltelt.
Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli
intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban
rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkoz6val
elvégeztetnie. Ha a jótáHási időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a
meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a
jótáflási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét
a Vállalkozó utólag nem vitatbatja.

9.4. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás
lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények
érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett
időpontja a végteljesítést követő 12. hónap.

Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének
esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Váflalkozótól, amennyiben a jelzett
hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy
Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó
felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott
határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkáta jótállási
biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a
Vállalkozó utólag nem vitathatja.

10 Felek jogai és kötelezettségei

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése
érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó
esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés
szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki
kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai
kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni. A Vállalkozó
tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési
szakkérdésekben, ideértve az ezzel összeüiggő lebonyolítási feladatokat is, a
Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót
nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni
ellenőrzést végezni, az átadás-átvételnél közreműködni.

10.3. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak:

10.3.1.

Megrendelő részéről:

Név: Szűcs Lajos



Cím: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.
Telefonszám: 70/4920590
e-mail eim: polgarmester(ajjaszboldoghaza.hu

Megrendelő műszaki eHenőre:

Név: ARTECHO 2002 Bt T&h Szabolcs
Cím: 5100 Jászberény, Rezeda üt 11.
Telefonszám:
e-mail cím: szabo1cs.toth1~gmail.com
kamarai nyilvántartási szám: 16-5109

Szűcs Lajos Megrendelő teljesítés igazolás kiállítására jogosult tagja.

10.3.2.

Váflalkozó részéről:

Név: László Attila
Cím: 5121 Jászjákóhalina, Fő Út 107.
Telefonszám: 30/2051817
e-mail cím: jaszmetal~jaszmetal.hu

Felelős műszaki vezető:

Név: Forgács László
Cím: 5121 Jászjákóhalma, Bethien G. u. 10.
Jogosultság sz: MV-EPIB-MEK-16-00328
Telefonszám: 20/5465673
e-mail cím: forterv1~gmail.com

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerbti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje:68 hónap

10.3.3.

Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést — vagy más
közlést — az e-naplóban rögzítik vagy egyéb esetben Írásban kötelesek megküldeni
a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés
esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres
küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél
az átvétel napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél postai visszaforditásának a
napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés
időpontját kell figyelembe venni.



10.4. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend
kialakítása, a felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.

10.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt
jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői
vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni.

10.6. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének
tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni,
észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni.

10.7. Vállalkozó az építési munkaterületet köteles előírásszerűen körülhatárolni,
figyelmeztető táblákkal ellátni.

10.8.A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem
terjedhet lő a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles
őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára ellátbatja. A Vállalkozó köteles
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát.

10.9.A munkavégzés sörán Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden
szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell
tárolni.

10.1 0.Vá.llalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható
gondossággal eljárni.

10.11. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen
elszállítja, az építés környékét rendezett á]lapotban adja át. Vállalkozónak az építési
munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét naprakészen kell
vezetnie, és a Megrendelőt értesítenie kell, ha az építési-bontási hulladék
mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
szóló jogszabályban előírt küszöbértéket.

Amennyiben bármely hulladék anyagi minősége szerinti csoportban a keletkező
építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM—
KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket,
Vállalkozó köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot — a hulladék további
könnyebb hasznosíthatósága érdekében — a többi csoporthoz tartozó hulladéktól
elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.



A Vállalkozó a saját tevékenységéből származó hulladékokat, szemetet a
munkaterület kijelölt helyein - környezetszennyezést kizáró módon - köteles
gyűjteni.

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag
inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás
szabályainak betartásával.

A bontott anyagokat, építési törmeléket, egyéb hulladékot, illetve aszfaltot
Vállalkozónak a munkaterületről történő levonulás előtt össze kell gyűjtenie,
bizonylatohiia kell, és dokumentálva el kell szállítania, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Kori», rendelet
szerint.
A munkagépek által okozott olajfoltokat azonnal meg kell szüntetni. A szennyezett
felitató anyag veszélyes hulladék, Így kezeléséről szintén a vonatkozó jogszabály
szerint kell gondoskodni.

10.12. A munkavégzés során Megrendelő vagy harmadik fél ingatlanaiban, ingóságaiban
bekövetkezett kárért Vállalkozó felel.
Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület — járda,
úttest, stb. — folyamatos tisztán tartása.

10.13. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a
Kbt. 138. * (2) — (5) bekezdésére figyelemmeL Felek a Kbt. 138. ~ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy a jelen Szerződés
teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65 %-át.

10.14. Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele esetén köteles Megrendelőt előzetesen
értesíteni a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók adatairól, valamint köteles
bejelenteni a kivitelezési munkák azon részeit is, amelyeknek teljesítéséhez az
alvállalkozót igénybe kívánja venni.

10.15. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó
köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát
felfiiggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és
korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel,

10.1 6.Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok
szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal, illetve a beépítésre került építési
termékek gyártói teljesítmény nyilatkozatával igazolja. A szükséges bizonylatokat
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a
Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó
köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelőzően is
bemutatni a Megrendelő képviselőinek.)

10.17. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők
szigorú betartására.



10.18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről
a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, és egyben lehetősége szerint
azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

10.19. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és
engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és
minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni.

1 0.20.Eflenőrzések és vizsgálatok .

. Megrendelőnek, műszaki ellenőrének jogában áll megvizsgálni a beépített
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben
foglalt feltételeknek.

. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek,
úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles
térítésmentesen kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a
szülcséges módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki
feltételeknek.

A Megrendelőnek és Műszaki ellenőmek joga, hogy folyamatosan figyelje és
ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az
építési naplóban Írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi
előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállítbatja a munkavégzést.

10.21 .Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát
képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál Figyelembe nem vett munkát és az
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása nem történhet meg. Vállalkozó ezen többletmunka elszámolására
nem jogosult.

A többletmunka utólag csak akkor számolliató el, ha a vállalkozó által készített árazott
tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség előre nem látható
műszaki szükségességből növekedett. Ebben az esetben a többletmunka
elszámolása a költségvetési árakon történik. A Vállalkozó 3 napon belül köteles
felmérési naplót és költségvetést készíteni a felmerülő többletmutkákról.
Megrendelő műszaki ellenőre 5 munkanapon belül köteles az átadott
dokumentációt felülvizsgálni.

10.22. Vállalkozónak a munkaterület átvétele után 8 nappal el kell készítenie a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet22. * (3) bekezdés a) pontjában megjelölt
munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet, az építmények és a közművek
összeMggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveket,
valamint a Mintavételi és megfelelőségi tervet és a Technológiai utasítástaz
elkészült munkarészek, az elkészült munka minősítésének tasiúsításához.

10.23. A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló
. területek és egyéb melléklétesítmények, közművek kialakítása, valamint

vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a
kivitelezési munkálchoz szükséges valamennyi segédszerkezet (külö ösen dúcolat,

1



áliványzat technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen
tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkatertiletről történő
eltávolítása.

10.24. Felelősségbiztosítás:

Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26.* előírása alapján köteles .

felelősségbiztosítással rendelkezni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára. A
jelen munkára külön kötött szerződés esetén legalább 20.000.000,- Ft/év és
legalább 10.000.000,- Ft/káresemény értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű
építési-szerelési felelő sségbiztosítással kell rendelkeznie. Meglévő állandó
felelősségbiztosítás esetében a biztosítást lő keH terjeszteni jelen építési
beruházásra úgy, hogy az a Vállalkozó folyamatban levő kivitelezési munkáira
kellő fedezetet nyújtson.

A Vállalkozó az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás fennáflását a jelen
szerződés általa történő aláírásának napján, - választása szerint - a következőképpen
igázolhatja
- a jelen szerződés tárgyára kötött biztosítást igazol6 biztosítási kötvény

egyszerű másolatával, vagy
- a meglévő biztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű

másolatával és a biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával,
amely tartalmazza, hogy a Vállalkozó a meghatározott kötvény szám alatt a
biztosítónál a fedezetigazolásban megadott felelősségbiztosítási fedezettel
rendelkezik, melynek hatálya kiterjed a fedezetigazolásban megadott munkára
és értékre.

A felelősségbiztosítás megléte és annak előző pont szerinti igazolása a
szerződéskötés feltétele.

Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződéskötéssel egyidejűleg nem adja
át a Megrendelőnek vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a
teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, úgy a
Megrendelő nem köteles a szerződés aláírására, és az emiatt bekövetkező
késedelemért a Vállalkozót terheli a felelősség.

Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem
. tartozik, jogosult azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból
eredő kárainak megtérítését. Megrendelő ezt egyben a Vállalkozó szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül, és Megrendelő jogosult a következő, a jelen
szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot
tevővel szerződést kötni, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.

10.25. Vállalkozó kötelessége az építési munkaterület őrzése, az építési munkaterület
körülkerítése. Vállalkozó kötelessége annak biztosítása, hogy az építési
mtmkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói
nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési
napló által igazo Itan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és
irányításában.



11 A szerződés módosítása és megszűnése

11.1. A Szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. *)
szerint módosítható.

Ha a Szerződés aláírására jogosult személyében időközben változás áll be, a másik
Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat
(cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt
esetben az eredeti irat bemutatását kérni.

11.2. A jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó valamennyi kötelezettségét
hiánytalanul teljesítette, továbbá jelen pontban meghatározott esetekben és
feltételek mellett a Felek azonnali hatályú felmondásával, illetve jogszabály
erejénél fogva a jogszabályi feltételek bekövetkezése esetén.

Amennyiben a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármelyik fél súlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján, és követelheti a neki okozott kár
megtérítését, valamint a jelen szerződés szerinti egyéb szankciókat — különös
tekintettel a kötbérkövetelésekre — jogosult érvényesíteni. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha
a) Váflalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,
b) Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul,
c) Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a szerződéses
kötelezettségek teljesítésére,
d) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
e) Vállalkozó együttműködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, mely sérti Megrendelő gazdasági, szakmai érdekeit,
f) Megrendelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségével kilencven napot meghaladó
késedelembe esik,
g) titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi,
h) a Vállalkozó megszegi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre, illetve
alvállalkozókra és teljesítési segédekre vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi
előírásokat, vagy olyan személy vagy szervezet kerül bevonásra a teljesítésbe,
amellyel szemben összeférhetetlenség vagy kizáró ok áll fenn.

11.3. A szerződés megrendelő részéről történő felmondása a szerződésszegéshez fűződő
egyéb szankciók és jogosultságok gyakörlását nem záija ki, illetve nem korlátozza.

11.4. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 30 napon
belül elszámolni egymással, amelynek keretében Vállalkozó köteles a részére
átadott valamennyi dokumentumot hiánytalanul átadni teljességi nyilatkozat
megtétele mellett.

11.5. Megrendelő a Kbt. 143. * (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elálihat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. * alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;



b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. *-ban foglaltak betartását, vagy
Vállalkozó személyében érvénye~en Olyan jogutódlá~ következett be amely
nem felel meg a Kbt. 139. ~-ban foglaltaknak; vagy

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.

11.6. Megrendelőa Kbt. 143. * (2) bekezdésealapján köteles a szerződést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint —attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően Megrendelőtudomására jut, hogy Vállalkozótekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért Id kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

11.7. Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. * (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, amennyiben

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)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1)
bekezdés k) pent kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11.8. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt
mér szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult.

12 Titoktartás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és teljesítése során a
Váflalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat Üzleti titkot képez.

12.2.Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és
információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem
használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem
kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok
kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a
Megrendelő rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak
minősülő adatok és információk illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli
közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül.

12.3. Váflalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen
szerződés megszűnését követően is fennáll.

12.4. A 12. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért
bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.

4is



13 Eeyéb rendelkezések

13.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül.

13.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. * (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak
minősül.

13.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, a
szerződés tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a
szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai — különösen a közbeszerzési
eljárás során tett nyilatkozatok — az irányadóak.

13.4. Ha a Felek a felmerült vitát nem tudják egymás között peren kívül rendezni, a vita
rendezése végett Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságához forduhiak. A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a
Szerződésre a magyar jogot tekintik irányadónak.

13.5. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány
Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.A felek a jelen szerződést többszöri
átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják’ Jelen szerződés hatályba
lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet,
testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. május 16.

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
2. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata
3. számú melléklet: Atláthatósági nyilatkozat
4. számú melléklet: A Kbt. 138. * (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonás
S. számú melléklet: A Kbt. 136. * (2) bekezdés szerinti melléklet (adott esetben)
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Áitalános felelősségbiztosítás

Módosított biztosítási kötvény

Kötvényszám: 95595001539847200

Szerződő:

1/1

Dátum: 2017.11.22.

Ügyfélszám: 41262514

Közvetítő neve: SZABO ES FlAgs ST.! FARKAS

Szerződés módosítás hatályba Biztosítás kezdete Biztosítás kővetkező évfordulója Biztosítás tartama
lép (0:00 óra) .

2017.11.11. 2017.11.11. 2018.12.01. Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondha~ák.

$‚es díj (HU9. Fize’~si Ütem Fizetendő (HU9 Fizetési mód

327 600 Negyedévente 81 900 Átutalás dijértesítővel

Vonatkozó feltételek

Tevékenységi felelősségbiztositás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
A rész- Kiegészitő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra

~‚~%‚ Biztosított kockázatok ‘ Kártérltési limitek (HU9

Tevékenységi telelősségbiztosítás

Tevékenység: Építési és époletgépészeti szerelőipar, kivéve egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenységekre

Kárkifizetési limit évente 50 000 000

Kárkifizetési limit káronként 20 0130 000

Káronkénti önrész 10%, de minimum 100 000 Ft



3. sz. melléklet:

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott, név: László Attila ügyvezető, mint a cégnév: Jászmetál 2000 Mt. székhely: 5121

Jászjákóhalma, Fő Út 107. cégjegyzékszám: 16-09-O08068képviselőjebüntetőjogi és polgári

jogi felelősségem tudatában

kij elen tern

hogy a túloldalon feltüntetett a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1)
bek. 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében n~ilatkozatomat adom, hogy a
cégnév: Jászmetál 2000 KIt átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Államliáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény — a
továbbiakban: Áht.- 41. * (6) bekezdésében foglaltak szerint a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház, mint költségvetési szerv csak átlátbatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátbatónak minősülő
szervezetnek teljesíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött
visszterhes szerződést a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház felmondja, illetve ha szerződés
teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. Tudomásul veszem azt is, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött szerződés alapján kifizetés
nem történhet.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezem magam arra, hogy amennyiben az általam képviselt
cég adataiban az átláthatóság feltételeit befolyásoló változás éli be, arról a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórházat nyolc napon belül, írásban tájékoztatom. A tájékoztatás elmaradásáért
büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartozom.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése
céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. *-ában meghatározott
adatokat a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház kezelje.

Kelt: Jászboldogháza, 201 8.év május hó 16. nap

cégszkáírá



Kivonat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

rendclkczéscibtjl
1. Átlátható Szervezet

a.! az állam, a költségvetési szerv, a köztesttilet, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben
az állam vagy a helyi önkormányzat külön — külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a kütíbidi helyhatóság, a külRildi állami
vagy helyhat6sági szerv és az Eur6pai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állat» szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b./ az olyan beLR5ld vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba./ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szól6 törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb./ az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc./ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külÍ~5Idi társaságnak,

bd.I a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba./, bb.i és be.! alpont szerinti
feltételek fennállnak,

az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca./ vezető tisztségviselői megismerhetők~

eb.! a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem
átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 %-ot meghaladó részesedéssel,

cc.! székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. .

4’



)~ 4. sz. melléklet:

Kbt. 138. * (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott László Attila, mint
„Váflalkozási szenődés
közintézményekben” című,
kivitelezési munkálatainak
eredményeként kötött szerződés

a(z) Jászmetál 2000 Ki cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás I. részének
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:

Szervezet ?orgáes László e.v.
Cím 5121 Jászjákóbalma, Bethien G. u. 10.

Telefon W/5465673

Fax

E-mail brtervl ®grnail. corn

kijelentem,

hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt
kivitelezési munkálatainak elvégzéséretárgyú közbeszerzési eljáráslll. részében a szerződés
teljesítéséhez nem vesztirik igénybe a Kbt. 62. ~ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. év május hó 16 nap
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