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Amely 1étrejótt

egyrészről:

Név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Székhely: 2600Yác, Kodály Zoltan út 3,

Cégegyzékszánrl: 13-10-040189

Adószám: 10863871-2,44

Bankszámlaszám: 10103 898-01000945-01000006

Képviseli: Virág László Yezérigazgató

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: ARTIFEX J+J Korlátolt F'elelősségű Társaság

Székhely: 2890 Tata, Kakas utca 38.

Cégegyzékszám: Cg.11-09-007988

Adószám: 12588332,2-11.

Bankszámlaszáml. 1174004'7-27095061-00000000

Képviseli: Jagarics f,'erenc ügyvezető

mint vállalkozó, (a továbbiakban: VálIalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésiik esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzménvek:

Megrendelő, mint közszolgáltató ajanlatkérő a közbeszerzésekről szőlÓ 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást

(ajánlattételi felhívás EKR azonosítója: EKR000325042020) foly'tatott le ,,Pilisszentiván,
Ságvári a. v ízv ezeték rekonstrukció'n tárgyban.

A kőzbeszerzési eljárásban a Vállalkozó került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, amelyre

tekintettel a Felekjelen szerződést kötik.



1.1.

l. Szerződós tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalj a az alábbi feladatok
elvégzését:

1.1.1. A Megrendelő üzemeltetésében lévő, Pilisszentiván, Ságvari u,. vizvezeíék
rekonstrukciója, valamennyi kőzbeszerzési dokumentumokban meghatározott
kapcsolódó feladat ellátásával.

Fő.mennyiségek: NÁ:OO ac. vezeték cseréje D355 KPE csőre 670 fin hosszban, az
NA80 és NA100 ac. vezeték egységesítendő D110 KPE vezetékre 635 frn
hosszban. Cserélendó minden az érintett szakaszon lévő lakossági bekötés a
vízmérőaknában elhelyezett vizmérőig. Feladat a tűzcsapok elhelyezése és a régi
felhagyott csövek kiinjektálása. A burkolat helyreállítást nyomóvezeték íiilött
ideiglenes sávos helyreállítással kell elvégezni 25crn HK és 25cm CKT-C12/15
rétegrendben.

1.1.2. A feladat magában foglalja valamennyí, a tárgy szerinti közbeszerzési eljrárás
műszaki leírása és dokumentációja szerinti kapcsolódó munka és feladat e|végzését
is, ideérlve az előírás szerinti burkolat helyreállítást, a szükséges mérések, nyomás-
és üzemképességi próbák e|végzését is, a kapcsolódó műszaki berendezések, a
kivitelezéshez szükséges és beépítendő valamennyi anyag beszerzését és
beépítését, felszerelését, üzembe helyezését, műszaki átadását (nyomáspróba
szakaszonkénti elvégzését is ideérlve), a szükséges dokumentumok egyidejú
átadásával.

1.1.3. Vállalkozó felad,atát képezi a rekonstrukcióval érintett összes ingatlan
tulajdonosánál, illetve kezelőjénél a munkakezdéshez szükséges bejelentések
megtétele, engedély beszerzése.

1.1.4. Vállalkozó köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a
kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény - arurak funkciói szerinti -
teljesköni és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához.

1.1.5, Vállalkozó feladatát képezi a szükséges szakfelügyelet biztosítása, a megépített
vezeték összekötése az üzemelő vezetékkel az eredményes nyomáspróbát
követően, a negatív vizvizsgálati eredmény birtokában, melynek kóltsége
Vállalkozót terheli.

1.1.6. A kivitelezés során biztosítani kell a folyamatos ivóviz e|látást. A keletkező építési
és bontási hulladék kezelését a 45 /2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben
elŐÍrtak szerint köteles kezelni. A munkaterületról elszállítani csak sittet 1ehetséges.
A kivitelezést követően kötelező a munkaterület eredeti állapotának visszaállítása.

1.1.7. Jelen épiíési beruházás megvalósítása nem vízjogi létesítési engedély köteles,
hanem csupán bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentést a Megrendelő az
illetékes Katasztrófavédelmi hatóságnál megteszi.

A jelen szerződ,és szerinti feladatok elvégzésére az alábbi tervdokumentáció alapján kerül
soí:

2084 Pilisszentiván, Ságvári utca (Hrsz.: 693) Ivóvizvezeték rekonstrukció
Engedélyezési és kivitelezési terv és dokumentáció dokurnentáció.

Felek a szerződést az eljárást megindító felhívás, a végleges közbeszerzési dokumentumok
és a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.

1.3.

1.2.



1.6.

1.4. A feladatok részletes meghatározását a jelen szerződés 2, számű mellékletét képező

műszaki leírás és dokumentáció tatlalmazza.

1.5. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

1. számú melléklet: Árazott költségvetés

2. számú melléklet: Műszaki leírás és dokumentáció annak fizikai csatolása nélkül

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

A fentieken tűl a kőzbeszerzési eljárás teljes iratanyaga (eljárást megindító felhívás,
közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott
esetben hiánlpótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra
adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli ósszegezés az
ajánlatok elbírálásáról) - annak csatolása nélkül is a je|en szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal ana, hogy Megrende|ő álíal az eljárást megindító
felhívásban és a kőzbeszerzési dokumentumokban rneghatározottak szerint a szerződés
tárgyát képező munkákat, az ajánlatában vállalt feltételekk el szerződésszerűen, teljes
könien, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak,
múszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidóben, egy
szakvállalat gondosságával elvégzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerződésszerűen teljesíti, ideértve küiönösen a jótállási/szayatossági kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítését.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő
szakéfielemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű
elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint, A Vállalkozó kijelenti,
hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat saját felelősségére megvizsgálta a

feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerzódéses összeget és a határidók
betartását befolyásoló összes körülménytől, különös tekintettel a vonatkozó terwekre. A
Vállalkozó kijelenti továbbá azt is, hogy a munkaterületet megismerle és azl a feladaí
elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a feladat végreh ajtását zavaró, illetve a

feladat teljesítésével összefiiggő közlekedési, technikai és természeti körülményeket
szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a

kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági elóírásokró1.

2. Vállalkozási díj

2.1. Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó a jelen
szerződésben meghatározott nettó 110 286 045,- Ft + ÁFA, azaz nettő Egyszáztizmi|liő

1.,7.



kettőszáznyolcvanhatezer negyvenöt forint + Általános forgalmi adó (a Vállalkozó közbeszerzési
eljárásban tett rnegajánlása szerint) egyösszegú átalánydíjon vállalja.

Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek - így különösen az ámak _ a módosítását
vagy bármely ellenértéknek a Megrendelővel szembeni felszámítását kómi bármely
devizaárfolyam vá|tozására, finanszírozási kockázat megváltozásáía vagy bármely
makogazdasági hatásra hivatkozással, vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül
bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta
értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés hatálya alatt, amelyet a Vállalkozóra,
alvállalkozőjára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatosan.

2.2, A vá||alkozói díj magában foglalja a jelen szerződés tarlalmát képező valamennyi munka
ellenértékét, a szerződés szerinti munka teljes körű, hiba- és hiánymentesen a jelen szerződés
szerinti határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget. A Vállalkozó a vállalkozási
dijon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigénl nem támaszthat.

2.3. Felek rögzitlk, hogy jelen szerződés átalánydíjas szerződés, azaz Yál|a|kozó az esetlegesen
felmerülő többletmunka figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6.244. §-ában foglaltakra - ellenértékének megtérítésére nem jogosult,
fiiggetlenül attól, hogy az ítrazoltköltségvetés tartalmaz--e minden tételt, mennyiséget.

2.4. Megrendelő a vállalási áron felül nettó 5 514 302,- Ft. azaz Ötmtllió ötszáztizernégyezet
háromszázkettő forint tartalékkeretet biztosít (teljes nettó vállalkozói dij 5%-a), A tartalékkeret
felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el. A tartalékkeret felhasználásának lehetséges
esetei és pénzügyi feltételei: a tarlalékkeret kizárő|ag az épiíési beruházás teljesítéshez, a
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására
használható fel, ideérlve aPtk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunk a elvégzését.

2.5. Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek menténhatározzák meg:

a) Elsősorban az áíazott költségvetés, amennyiben íarlalmaz az e|végzend,ő munkanak
megfeleltethető tételt,

b) Amennyiben az a) pont alapján nem állapítható meg a pótmunka ellenérléke, abban
az esetben a TERC ETALON programrendszer, vagy MVH kódlista építési
normagyűjtemény alaplán a Megrendeló választása szerint,

c) Amennlben az a)-b) pontok alapján nem állapithatő meg a pótmunka ellenértéke,
vagy a Felek közöíti ezzel összefiiggő vita esetén mémöki szakterületen
tevékenykedő igazság§gyi szakértő állásfoglalása alapján.

2.6. Yál'|a|kozó a felrnerült pótmunka éfiékét a végszámlában jogosult érwényesíteni. Felek
rögzítik, hogy Vállalkozó nern számolhat e1 olyan pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan
hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság rnellett
észlelnie kellett, de ezen hiányosságot a közbeszerzési eljárás során nern jelezte Megrendelő felé.

2.7. A pótmunka elrendelésének szabályat: A pótmunkákér1 külön díjazás jár, erre azonban csak
akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó azok kivitelezése előtt a pótrnunkák szükségességéről az építési
naplóba töíénő bejegyzéssel haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, és egyidejúleg
kiegészítő ajánlatot nyújt be a pótmunkákról a Megrendelőnek, és ezt Megrendelő erre jogosult
képviselői: Schlenk Róbert és Győri Márton műszaki ellenór külön írásbeli rryilatkozattal
megrendeli,



2.8. A szerződéses összegen felüli pótmunka e|végzésére kizárólag a Megrendelő kÜlÖn Írásbeli

megrendelését követően, a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén, szerződésmódosítást

követően végezhető e1.

3. Fizetési feltótelek

3.1. Megrendelő előleget fizet a Kbt. 13 5. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint
az épitési beruházásokhoz kapcsolódó tervezőt és mémöki szolgáltatások közbeszerzésének

részletes szabályairől szólő 32212015. (X.30.) Korm. Iendelet (továbbiakban: 322120115. (X.30.)

Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltak alaplárt az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetósónek
határideje

Áz előleg fclhasználásának módja,
fcltételei

A tartalékkeret és
áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás
5%o-a.

A rnunkaterület
átadásáig benyújtott
előlegbekérő alapján
az építési
munkaterület
átadását követő 15

napon belül.

Az előleg összege a végszámlából kerül
1evonásra.

3,2. A teliesítés során 1 db végszámla benyújtásara van lehetőség.

3.3. Felek rögzitlk,hogy ajelen szerződés alapján teljesítendő vállalkozói teljesítés oszthatatlan

szolgáltatásnak minősül.

3.4. A végszámla benyújtásának feltétele a Megíendelő műszaki ellenőre által igazolt teljesítés-

igazolás és a sikeres múszaki átadás-átvételi jegyzőkönlw, és teljes köni múszaki átadási

dokumentáció Megrendelő részére történő átadása.

3.5. A teljesítésigazolásra jogosult személy Megrendelő részéről:

Neve, beosztása: Győri Márton, múszaki ellenór

Munkahelyi címe: 2600Yác, Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36271511-533

Telefax száma: +36 2'7 / 316-199

E-mail címe: gyoíi.marton@dmrvzrt.hu

NÜJ száma: 54806615'7

3.6. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (t) és (2)

bekezdésében foglaltak szerint Vállalkoző számláját Megrendeiő a kézhezvételtől számított 30
(harminc) napon belül teljesíti, átutalással. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt.
135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 32212015 (X.30.) Korm. rendelet 32lA. §-ának
rendelkezései szerint törlénik. Amennyiben a fizetési_hatiiridő szabadnapra, Ünnepnapra, illetve
munkaszüneti napra esik, a fizetési határidó a következő munkanapon jár le.

3.7. A hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakon túl a számla kötelezően taííalmazza a
következőket:

. SAP rendelési számot, vagy SAP szerződés számot;



a szeíződés tartalmának rrregfelelő TESZOR v agy YTSZ szátlot;

SAP teljesítés igazolás számát;

Megrendelő cégjegyzékben rögzített pontos megrrevezését:

A oóg clnevezése: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkőrűen Működő Részvénytársaság

Vagy

A cég rövidített elnevezése: DMRV Zrt.

A végszámla mellékletét kópezi SAP-ból kiállított, Megrendelő képviselője által cégszerűen
aláírt teljesítésigazolás (1 példány eredeti), valamint az átad,ás-átvételi jegyzőkönyv (1 példány
másolat).

3.8. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetóleg ajelen
szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a kifizetés jelen szerződésben meghatározott egyéb
előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számláí visszautasítani és a hiányok
pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfeleló
számla kézhezv étele napján kezdődik.

3.9. Felek.rögzítik, hogy Vállalkozó a papír alapon kiállított számlát és annak mellékleteit a
Nemzeti Uzleti Szolgáltató Zrt.,6001 Kecskemét, Pf. 701. levelezési címre küldi meg, A
szátl7a kézhezvételének napja alatt az a flap érlendő, amely napon a számlát a Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Ztt. érkezleti.

3.10. Felek megállapodnak, hogy a számla ellenértékének megtérítése a szerződésben rögzitelt
bankszámlaszámra történik. Felek megállapodnak, hogy a szerzódésben rögzítettől eltérő
bankszámlaszárnra történő kifizetési igény csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a
megadott bankszámlaszám a hatályos céginfonnációs adatbázisban szerepel, vagy a Y á|la|kozó
banki igazolást küld az érintett bankszám7aszámíóL

3.11. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa
rendelkezésre a számlájátlszámláit az általános forgalmi adóról sző|ó 2007 . évi CXXVII. törvény
175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában kiállított
számlát/számlákat a Megíendel ő kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem
igénylő, vizuális megielenítésre is alkalmas, az a|ábbi feltételeknek megfelelő formátumban
tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláirássa1 hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre
alkalrnas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként
beágyazott XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF
dokumentum,

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlátlszámlákat az
eszamlafogadasvk@nusz-zrt,hu e-mail címre szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton
nyilatkozik anól, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befo gadásához,
feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

3.12, Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó az esedékesség napjától a tényleges pénz;jgyi
teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári felév első napján érvényes jegybanki alapkamat
nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására
jogosult a Ptk. ó:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Vállalkozó a késedelmi kamat iránti

a

a

a



igényét a Ptk. elévülési szabályai szerintjogosult érvényesíteni. Megrendeló nem kÖteles kamatot

fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.

3.13. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat e1 a szerződés teljesítésével összefiiggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbí, 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülrrek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3,14, Y állalkoző vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezeíét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4. Teljesítés határideje, helye

4.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési időpontja az épitési
rnunkaterület átadásának időpontja. A munkaterületet a szerződés hatáIyba lépésétől
számitott 8 naptári napon belül Megrendelő átadja. A munkaterület átadásának Megrendelő
álta1 kitúzött időpontjára a Vállalkozónak rendelkeznie kell a rekonstrukcióval érintett összes

ingatlan tulajdonosánál, illetve kezelójénél a munkakezdéshez szükséges valamennyi jogerős

engedéllyel és tulajdonosi jóváhagyással amellyel kapcsolatos teljesköni ügyintézés aY állalkozó
feladata.

4.2. Ha a munkaterület átadását a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, vagy a Vállalkozó a

munkaterület átadásának Megrendelő által kitűzött időpontjrira jogerős burkolatbontási
engedéllyel nem rendelkezik, a Felek a teljesítési határidő számitását ebben az esetben is a

Megrendelő álta| kitűzötí munkaterület átadási időponttól számítják, valamint az igy keletkező
késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

4.3. A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 75 naptári nap. Vállalkozó
a szerződésben foglalt befejezési határidő előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a

teljesítés előtt 5 munkanappal írásban köteles éíesíteni. Az értesítést követően a Megrendelő a

szerződésszerűen elvégzett munkát műszaki átadás-átvétel keretében veszi át.

4,4. A teljesítés helye: A munkaterület a Ságvári utca Óvoda utca és a JÓreménység utca kÖzÖtti

szakaszán találhatÓ, Pilisszentiván, Ságvári utca (Hrsz.: 693), valamint a kapcsolÓdó

munkaterületek. Részletek a jelen szerződés mellékletét képező múszaki ieírásban foglaltak
szerint.

5. A munkavégzés módja

5.1. Legkésőbb a szerződéskötés időpontjara Y állalkoző ütemtervet köteles átadni
Megrendelőnek.

5.2. A munkaterület átadásakor Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét az esetleges helyszíni
veszélyforrásokra, aki a munkáját ezek figyelerrrbevételével végzi.

5,3. A munkaterület átvételekor a Vállalkozó köteles az epitési naplóba a szükséges

bejegyzéseket megtenni és az építési naplót a továbbiakban a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően vezetni.

5.4. Y álla|kozó intézkedésre és építési naplóban tőrténő belegyzésre jogosult helyszíni
képviselőjének:

Neve, beosztása: Mátis István János felelős műszaki vezető
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Értesítési címe: 2890 Tata, Kakas utca 3 8

Telefonszáma: 3 0 -90 1 -7 293

Telefax száma: -

NÜJ száma: 612736964

A Y állalkozó által a teljesítésbe bevont - 19tl2}09. (IX.15.) és 2661201,3. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti -, az épiímérytajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat
ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-VZ) szereplő felelós
műszaki vezető:

Neve: Mátis István János

Kamarai regisztrációs száma, és a nyilvántartást vezető kamara neve:

MV-YZ 1 1/0892 Komarom - Esztergom Megyei Mémöki Kamara

Értesítési címe: 2890 Tata, Kakas utca 38

Telefonszáma: -] 
0 - 43 6 -83 87

Telefax száma: -

NÜJ száma: 612736964

Vállalkozó kötelezettséget vállal ana, hogy a szerződés teljes idótartama alaít a szerződ,és
teljesítése során szükséges munkavégzéshez legalább az alábbi járműveket és munkagépeket
biztosítja:

o 2.db. árokásó gép

o 4.db. talajtömödtő gép

. 2.db.legalább 3,5 tonnás üzemi súlyú tehergépjármű

Yállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a szeruődés
teljesítése során szüksóges munkavégzéshezlegalább az alábbiképzettségű és számú szakembert
biztosítja:

o legalább 1 fo, középfokú végzettségú művezető

o legalább 3 fij csőszerelő vagy azzal egyenértékű végzettségú szakemberrel, valamint
közülük legalább 1 fő szakemberrel aki KPE elektrofuziós hegesztő végzettséggel
rendelkezik-

Megrendelő képviselőjének (képviselőinek) neve, ajelen szerződés szerinti megrendelői részről
ellenórzésre, illetőleg információ megadásara jogosultak

Neve, beosztása: Győri Márton, műszaki ellenőr

Munkahelyi címe: 2600 Y ác, Kodály Zoltán út 3

Telefonszáma: +36-27l517-533

E-mail címe: gyori.marton@dmrvzrt.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:

Neve, beosztása: Győri Márton, műszaki ellenőr



Munkahelyi címe: 2600 Yác,Kodály Zoltán út 3.

Telefonszáma: +36-27l5II-533

Telefaxszáma: +36-271376-199

E-mail címe: gyori.marton@dmrvzrt.hu

NÜJ száma: 548066757

A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az elektronikus építési naplót

folyamatosan ellenőrzi.

5.5. Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatáíozott
célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott rninóség szeíinti teljesítésre, illetőleg a

véghatáridő maradéktalan betartására. Vállalkozó a feladatait a szerződés íárgya sz.erinli
tevékenységben jártas szakértő gondosságáva1 köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok

rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a szerződés tárgyára vonatkozó
jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőket, harmadik személy ért kárért,
vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli,
objektív és teljes felelősséggel tartozik.

5.6. Vállalkozó a jelen szerződés alapján a szerződés tárgyát képező 1étesítmény

megvalósításához szükséges építési, szerelési munkák teljes köní elvégzésére köteles.

Vállalkozó a közbeszerzési dokumenturnokban rögzített teljes műszaki tartalom megvalósítására
vállal kötelezettséget. vállalkozó a múszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem

hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben követelést nem éruényesíthet.

5.7. A Y áIlalkozó köteles kizárólagbozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a munka
végzésére. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltávolítani olyan alkalmazottját, akiről
megállapítják, hogy jelen szerződés bármely rendelkezése megszegésképpen jár el vagy
dolgozik.

5.8, A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljrimi. A Vállalkozó köteles

a Megrendelőt minden olyan körülménltől haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések

vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja,

illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható
időtartamát. Az értesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre meghatározott idó
meghosszabbításának megtagadására. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során

csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezó anyagokat, berendezéseket,
szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat.
Munkáját mindig a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. A Vállalkozó
vállalja, hogy a teljesítéskor a kivitelezési munkák, valamint a beépített anyagok megfelelnek a

jelen szerződésben és mellékleteiben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági

előírásoknak, valamint megfelelnek mindazon céloknak, arnelyekre gyártották és eladták, és

amelyekre a Megrendelő használni fogia, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a

Vállalkozó tudomássai bír vagy tudnia ke1l, mentesek harmadik személy bármilyen tennészetű
igényétől vagy jogátó1, és törvényes jogcítnmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

5.9. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély
megelózésóről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, a betartandó jogszabályok: 1993. évi XCIII.
törwény a munkavédelemről, 1,996. évi XXXI. törwény a tűz elleni védekezésról, a műszaki
mentésről és a túzoltóságról szóló törvények szerint. A munkavégzés ideje alatt a Vállalkozó
köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és anól, hogy a kömyezet 1egkisebb zavarása nélkÜ1

végezze a rnunkát.



5.10. A kivitelezés folyamán a Y állalkoző köteles a munkaterületet szabadon tarlani minden
szükségtelen akadálflól, és minden vá||a|kozői eszközt, többletanyagot, amely már nem
szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítani a munkaterületről. A
válla|koző felelős a munkaterületi rendért alvállalkozóinak tekintetében is. A vállalkozó köteles
gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék alszállitásáról, illetve a munkaterület
rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A munkák átadás-átvételének időpontjára
a Vállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani, és az ott található hulladékot, felesleges
anyagot, gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a
vonatkozó előírások betartásával elhelyezni,

Y állalkoző köteles a bontott fem csövet, lemezt, szerelvényt a DMRV TEG raktárába szállitani.

A teljesítés során kiszerelt alkatrésszel a Vállalkozó semmilyen formában nem rendelkezhet,
csak a Megrendelő írásbeli engedélyével használhatja fel saját céljaira. Ennek a rendelkezésnek
a megszegéséért a Y állalkoző a polgári jog általános szabályai szerint kártédtési felelősséggel
taftozik.

Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói a megbízás helyén a munkába álláskor az adott
munkavégzés helyére vonatkozóan, illetőleg technológia váltáskor olyan munkavédelmi,
tűzvédelmi, vagyonvédelmi és kömyezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az
egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzós, és a kömyezet szerrnyeződést
megakadályozó elméleti és gyakorlati ismereteket, és a vállalkozói tevékenység teljes időtartama
alatt rendelkezzenek azokkal-

Vállalkozó alkalomszerű tűzveszélyes, vagy egyéb Megrendelő külön engedélyéhez kötődő
tevékenységet csak akkor végezhet,ha a jogszabályokban előír1 engedélfi írásban rendelkezésre
áll (a megrendelő illetékes vezetője ellenjegyezte).

A munkavégzéshez sziikséges tűzoltó-készüléket, illetve egyéb (megfelelő mennyiségri és
ellenőrzött állapotú) védőeszkózöket Vállalkozó köteles biztosítani.

Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek - az elháátásra tett azonnali intézkedés
mellett - ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlel, mely súlyosan
veszé|yezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a
vagyoni javak, illetve a kömyezet épségének megőrzését.

Megrendeló jogosult a jelen részben foglaltak teljesítését folyamatosan ellenőrizni, a feltárt
hiányosságok elhárítására Y állalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén a további
munkavégzést felfiiggeszteni. Az ebből adódó követelményeként Vállalkozót terheli a
felelósség.

Vállalkozó köteles jelenteni a Megrendelőnek a munkavédelemmel, tűzvédelemmel,
vagyonvédelemmel és kömyezetvédelemmel kapcsolatos minden rendellenességet, rendkívüli
eseménfl, balesetet, tűzesetet.

Minden saját dolgozót vagy a Vállalkozó á|tal megbizott további vállalkozó dolgozóját ért
baleset, rendkívüli esemény bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Vállalkozó feladata. Ha a
Vállalkozó dolgozóját vagy megbízottj a dolgozóját ért baleset bekövetkezésében a Megrendelő
vagy más gazdálkodó szeíyezet is közrehatott, akkor a baleset kivizsgálásába a Megrendelőt és
az érintetl gazdálkodó szeryezetet is be kell vonni. Ameruryiben Vállalkozó a Megrendelőt a
kivizsgálásba nem vonja be, akkor utólagosan Megrendelóre sem anyagi, sem erkölcsi
felelősséget nem hárííhaí át.
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Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselőinek

munkavédelmi, túzvédelmi, vagyonvédelmi és kömyezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni,

intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.

Amennyiben Megrendelő intézkedéseit az előírl határidőre nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek
joga van a hiányosságot/okokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

Fenti kötelezettségek és feladatok betartásáért, illetve betaftatás á,#" Y á\lalkozó az általa bevont
alvállalkozók vonatkozásában is egyeternleges felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a DMRV ZrI. tészére végzett tevékenysége során köteles a hatályos
kómyezetvédelmi jogszabályok előírásait teljes köníen betartani. A tevékenység során keletkező
kömyezetkarosító anyagok gyűjtése, előzetes tárolása, elvezetése, elszállítása, árlalmatlanitása,
valamint a keletkező karos hatások eliminálása a Vállalkozó feladata. Az esetlegesen okozott
kömyezeti karokért teljes köni anyagi és erkölcsi felelősséggel tatlozlaL

Tilos a következókben felsorolt hulladékfajtákat a DMRV ZRT. telephelyére beszállÍtani,
amerrnyiben a végzett munka kapcsán keletkezik, a kommunális gytíjtőbe rakni, illetve a

kivitelezó-, alvállalkozói karbantarló-, szerviz- és kártevőifiási szolgáltatói tevékenységet végző
partner köteles ezen hulladékok előírásoknak megfelelő gyrijtéséről, kezelésérő1 és elszállításáról
saját hatáskörében gondoskodni:

o ásványi eredetű és szintetikus hűtő- kenő- és fékfolyadékok, göngyölegük, valamint
ezekkel szennyezett bármilyen anyag, eszkőz;

o elhasznált viaszok, zsírok, zsírlalanítás hulladékai;
o ásványi eredetű és szintetikus motor-, hajómú-, hidraulika- és kenóolajok, ezek

göngyölegei, valamint ezekkel szennyezett bármilyen anyag, eszköz (fém, papír,
homok, fúrészpor, ftild, üveg, olajszűrő stb.);

o festékek, lakkok, kittek, ragasztók, tömítő anyagok és oldószerük göngyölege és

ezekkel szennyezett bármilyen anyag, eszköz;
o azbeszt tartalimú hulladékok;
o bitumen tartalmú hulladék;
o elóbbiekben felsorolt veszélyes anyag bármelyikéí tarlalmaző építési-, bontási-,

védőruha hulladék;
o kiürült hajtógázos flakonok;
o fénycső;
o ólom akkumulátor és nikkel-kadmium elemek;
o gépjármű gumiköpeny;
o irodai berendezések festékpatronj ai;
o rágcsáló és rovarirtó szer, valamint növényvédő szer maradvány és csomagoló

anyaga;
o bármilyen eredetű iszapszerű hulladék.

Illetékességi területünkön tevékenykedő vállalkozók és jogi személyek kizárólag a DMRV ZRT.
által elfogadott technológiákat alkalmazhatnak, az érvényben lévő kömyezetvédelmi
jogszabályok maximális betartásával.

Álló, várakozó gépjáművek motorját le kel1 állítani.

A kiporzásra, kiszóródásra hajlamos melléktermékek és hulladékok szállitását végző járművek

megfelelő zártságánakbiztosítása szükséges (takarás és szigeteléssel való ellátás).
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Veszélyes készítrnényeket a vonatkozó íendeletben meghatározott tartalmú és állapotú
feliratozással ellátott csomagoló anyagban 1ehet a DMRV ZRT. területére beszállítani.

Kommunális hulladékokat kiz átrőlag az erre a célía küelölt gyűjtő edényekben, kijelölt területen
elszóródás mentesen szabad elhelyezni.

Szállítás, rakodás közben kiszóródott, vagy kifoll anyagot fel kell itatni, majd takarítani és
továbbiakban a hulladék veszélyességétől fiiggően szükséges kezelni.

6. Műszaki átadás-átvétel

6.1. A teljesítési igazo|ás kiadására az áíadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor.
Ezen eljárás a munka készre jelentésével kezdődik. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen
szerződésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható
meg. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki
az átadás-átvétel i eljarás lefolytatására.

6.2. Az átad,ás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó
felelőssége illetve feladata.

Az átadás-átvéíeli eljárás megkezdésének minimum feltételei:
a) jegyzőkönyvezett, sikeres nyomáspróba vagy üzemképességi próba megléte,
b) az újonnan megépült vízellátó hálózat ferlőtlenítés, mosatás megtörténte,
c) a vizellátó há|ózat akkreditált vízminta-vétel és akkreditált laboratóriumi vizsgálat

eredményeként az ivőviz minőségi követelményeirő| és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak ,,megfelelő minősítésű" vizminta
v izs gálali j e gy zőkönyvének m egl éte,

d) az élő hálőzatta| való összekótés megtörténte,
e) a burkolat helyreállításának megtörténte,
f) a kivitelezés készre jelentése.

6.3. Ha az átad,ás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel
Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvéte|étől számitott 3 napon belül közösen follassák le
az eljárást.

6.4. Az átadás-átvételi eljárásról - az épitőipaikivitelezési tevékenységról szóló 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapján jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláir. Az
átadás-átvételi jegyzőkönyvet a v égszámléltoz mellékelni kell.

6.5. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben
és a mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy
jogszabályoknak.

6.6. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül strr, az
átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A
megismétlésből eredő többletköltség Vállalkozót terheli. A teljesítés elismerését olyan hibák
alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a
rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvéte| során
hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok
megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönlwileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.

6.1. Az Átadási dokumentáció alábbiakban részletezett hiánlalan tartalma a teljesítésigazolás
kiadásának a feltétele:
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a

a

a kivitelezó által az épitési naplóban dokumentáltan visszaadott munkaterülettel bíró,

lezfut építési napló (E-napló pdf formátumban, teljeskörúen kitöltött összesítő lap
illetve statisztikai lap)

felelós műszaki vezető nyilatkozata a íeíy és engedély szerinti megvalósításról (az

építőipari kivitelezési tevékenységról szőló 19112009. (IX. 15.) Konn. rendelet
(Kivitelezési kódex) 14. §-a szerinti)

építési-bontási hulladék tárolására és elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó
lap(ok)

fotódokumentáció (CD)

megfelelőségi igazoiások a beépített anyagokról (műbizonylatok, megfelelőségi
nyilatkozatok, teljesítmény nyilatkozatok, stb.), mérési jegyzőkönyvek, garancia
jegyek, kezelési és karbantartási utasítások, minőségi bizonyítványok,
múbizonylatok, megfelelőségi nyilatkozatok, teljesítmény nyilatkozatok,

geodéziai bemérés a 32412013. (UII.29.) Korm.rendelet és annak 5. melléklete
szerinti tartalommal mérési jegyzetljegyzőkónyv, bemérési nfilatkozat, analóg és

digitális bemérési jegyzőkönyv, vektoros digitális állomany (EOV), műszaki leírás)
(3 eredeti pld.)

nyomásilróba j egyzőkönyw, vizzár ősági vtzsgálati 1egyzőkőn7u
negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv
megvalósulási ,,D" terv (műszaki leírás, általános (átnézetes) helyszinrajz, részletes
helyszinrajz, csomóponti vázlat, hossz szelvény, keresztezések,)
létesítmények jegyzéke utcánként (vezeték hossza, anyaga, átméroje, kapcsolódó
műtrirgyak és azok paraméterei, átemelők, közkifolyók, túzcsapok,)
felelős múszaki vezetői nyilatkozat
kivitelezői nyilatkozat a terv és engedély szerinti kivitelezésről

Az átadási dokum eníáció 6 papir alapú példányban és 6 db elektronikus adathordozón kell átadni.

7. Alvállalkozók

7.1 . A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amerrnyiben azokat a Kbt.
i38. § (3) bekezdése szerint bejelentette.

'7.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt, 138. § (1)-(4)

bekezdésében és a32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

1.3. Y á||a|koző a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közremúködő
személyekér1 úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködó
jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely enélkü1 nem
következett volna be.

7.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb
közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számátra

feltétlenü1 szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval
kötött megállapodásában az alválla|kozó kötelezettséget válla1 ana, hogy Megrendelőtől, vagy
vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli,

7.5. Megrendelő a 32212O15. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a

szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a

teljesítésben csak a Kbt. l38. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz

a

13



részt.

7.6. Yá|lalkozó köteles gondoskodni a szerződéssel érintett tevékenység vonatkozásában a
jogszabályokban előír1 értesítések, nyilatkozatok megfelelő módon történő megadásáról a jelen
szerzódés teljesítése során általa igénybe vett alvállalkozók felé. A jogszabályokban előírt
nflatkozatok, értesítések elmulasztásából adódó minden felelósség Vállalkozót terhe7i, az ezen
okból Megrendelőt éít káf teljes mértékét Vállalkozó megftzeli.

8. Jótállás

8.1, Vállalkozó az általa elvégzett rnunkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljátás lezfuását
követő első naptári naptól számitoít 48 hónap jótállást vállal.

8.2. Az ivó-, ipari ós öntözőviz nyomóvezetékek (nyomócsövek, csőidomok, szerelvényaknák,
csőhidak), továbbá szerkezeteikben észlelt hibák esetén kötelező alkalmassági időt a 1211988.
(XII. 27 .) Évu-Ipira-rv-MÉM-KVM együttes rendelet rögzíti.

Az észlelt hibák ért ay ál|alkozó ezen időtartam a|att az előző bekezdés szerinti - általa vállalt _
jótállási időtaftamtól fiiggetlenül köteles a jelen szerződés szerint hellállni.

8.3. A teljes jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles

- élet-, vagy balesetveszéllt jelentő hibák kijavítását annak bejelentését követően azonnal,

- a további hibák kijavítását annak bejelentését követően 24 órarr betül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.

8,4. A hibák bejelentésére a Megrendelő egyoldalú írásos nylatkozatta|, e-mail útján jogosult, a
hiba Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek bármellkére törlénó bejelentésével.,

artifex,jj,kft @qmail.com +36 30-90I -7 293

A hibabejelentés megtörténtéhez nem szükséges aY állalkoző visszajelzése.

9, Szerződésszegés, kötbér

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során a
Felek bármelyike a jelen szerzódéses kötelezettségét megsérti.

9.2. A Felek Vállalkozó nem vagy késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak
meg.

9.3. Yállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a szerződés tárgyára vonatkozó feladatokat a
jelen szerződésben megllatározott feltételek szerint teljeskönien elvégzi. Amennyiben a
Vállalkozó - olyan okból, amelyérl a Yállalkoző felelős - a szerződés szerinti feladatát
késedelmesen teljesíti, a késedelemmel érintett idóre érvényesítendó kötbér mértéke a teljes nettó
ellenszolgáltatás 1%o -a/nap, maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%o -a.

A késedelmi kötbér alapja a 2.1 . pont szerinti nettó vállalkozási áta|ánydíj.
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A késedelmi kötbér megfizetése nem nentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendeló akkor is

követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő ériényesítheti a kötbéft meghaladó kárát, és

a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

9.4. Y állalkozó hibásan teljesít, ha a szo|gáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás teljesítés

esetében a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Megrendelő az átvéíelt - azok kijavításáig - megtagadhatja olyan hibák esetén, amelyek
rendeltetésszerű üzemvitel mellett nem kijavíthatók vagy a rendeltetésszerű haszná|atra
alkalmasság nem teljesül, továbbá ha nem az ajánlaíban szereplő, Megrendeló által

elfogadott anyag kerül beépítésre.

Amerrnyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, vagy kicserélést érvényesít, a késedelmi
kötbér előírását ke1l alkalmazni a Vállalkozó szerződésszerű teliesítésének időpontjáig.

9.5. Amenrryiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a szerződés teljesítése
olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási
kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért

érvényesíteni minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása Útján

szünteti meg. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti áfa nélktil számított teljes
ellenszolgáltatás 20 %-a.

9.6. A közös ajifurlattevők a szerződés teljesitéséérl fennálló egyetemleges felelŐsségÜkre
tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egyrnás szerződésszegéséért
is felelnek, és a Megrendelők a kötbér teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kár
megtéfitését, és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeiket is bármelyik közös ajánlattevőtől
követelhetik.

9.7. A kötbér érvényesítése elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással törlénik (a Kbt. 13 5.

§ (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén), A Megrendelő a teljesítésigazolásban
köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér az ellenértékbe tÖrténő

beszámítással bármely okból nem érvényesíthető, a Y állalkozó a kótbéít a Megrendeló Írásbeli
felszóliíására 15 napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlaszámára való
átutalássai köteles rendezni.

9.8 A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesíthetőségének jogát.

9.9. A Felek egyike sem felelős a jelen szerzódésben rö gzitettkötelezeltségek nem teijesítéséért,
ha a késedelmes teljesítés vagy nem teljesítése vis maior eredménye. A jelen bekezdés
értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkÖrén
kívüli okból, elháríthatatlanul következnek be, s amelyekre a Felek nincsenek befolyással. A vis
maiomak közvetlen összefiiggésben kell lennie a Felek tevékenységével és a bekövetkezett
szerződésszegéssel, Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti a Megrendelőt
a vis maior tényóről, okáról és valószínű időtarlamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb iránlu
utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses köteiezettségeit,
amennyiben ésszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a

teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. Vis maior bekövetkezte esetén Felek rÖgzítik,
hogy a vis maior minden körülményének és okozatának vizsgáIata alapján, a Ptk. vonatkozó
rendelkezésinek megfelelóen jámak el a szerződés további teljesítése tárgyában, melyről
egyeztetést követően állapodnak meg.
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10. Teljesítési biztosíték

Megrendelő nem ír elő teljesítési biztosítékot,

11. Jótállási biztosíték

1 1 . 1. Vállalkozó köteles a Megrendeló részére jótállási biztosítékot nyújtani, melyrek rnédéke a
tartalékkeret nélkiil számított nettó ellenszolgáltatás 5 %o-a.

1 1.2. A jótállási biztosítéknak a sikeres átadás-átvételi eljárásIezfuását követő első naptári naptól
számított jótállási időtartam első 12 hónapjának lejártát követő 45. naptári napig terjedően kell
érvényesnek lenrrie és Megrendelő rendelkezésére ál7nia azza|, hogy a jótállási biztosíték
rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási
biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában
teljesíthetó, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a
biztosíték Vállalkozónak a teljesítéséí járó ellenértékből visszatarlás útján kerüljön biztosításra.

1 1.3. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot az e|őirt pénzösszegnek a Megrendelő
fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával teljesíti, vagy az a teljesítésért járó
ellenértékből visszatartás útján kerül biztosításra, és az nem, vagy nem teljes összegben került
felhasználásra, a biztosíték összegének kifizetése a 11.2. pontban íőgzitetí idótartam leteltét
követően felvett igazolási jegyzőkönyv alapján történik, a jegyzőkőnyvezés napjától számított 8
banki napon belül. A jótállási biztosíték összegót Megrendelő abban az esetben jogosult
felhasználni, ha a Vállalkozó a neki kézbesített írásos megrendelői jelzéstől száínitoít 2
munkanapon belül nem kezdte meg a hiba kijavítását, illetve azt az előzetesan egyeztetetí
időpontra nem fejezte be.

12. Felelősségbiztosítás

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés fennállásának teljes időtartamára rendelkezik minimum
80.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/káresemény, érlékű építés-szerelési felelősségbiztosítással,
amely fedezetet nyújt Megrendelő részére végzett tevékenységgel kapcsolatban Megrendelőnek
vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárra. A felelősségbiztosításnak a sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás |ezárásátkövető 45. napig kell fennállnia és fedezetet nyűjtani az
esetleges káreseményekre A biztosítási kötvény másolata jelen szerzódés mellékletét képezi.

13. A szerződés időtartama, hatálya

13.1 , Szerződő Felek megállapodnak abban, hogyjelen szerződést batározott időre, a szerződéses
kötelezettségek mindkét fél általi teljesítésének napjáig kötik, és a Felek cégszerű aláirásával,
annak napján lép hatályba. A jelen szerződés mindkét fél szerződésszení teljesítésével
megszűnik.

13,2, A Megrendelő a jelen szeruődés teljesítésének megkezdéséig indokolási kötelezettség
nélkül, a Vállalkozóhoz intézett irásbeli nyilatkozattal elállhat ajelen szerződéstől. A Vállalkozó
kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igénl nem támaszt Megrendelő felé.

13.3. Szeuődő Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból
történő megszűnése vagy megszűntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy
jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
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l4. A szerződés módosítása

14.1. A Felek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak rnegfelelően, így különösen a Kbt. 141. §-
ában meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban
rnódosíthatják.

14.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés - alakszerú szerződésmódosítás nélkül - módosul az
alábbi esetekben:

a) Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyilvántartásba b ejegyzés napjával,

b) Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó
adatok módosulása esetén a másik felhez tettközléskézhezvételének napj ával.

Az említett változásokról az éiníelt fé1 a másik felet - az eset körülményeitől fiiggően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10

napon belül köteles értesíteni.

15. Azonnali hatályú felmondás

15.1. Megrendel ő a szerződésí Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten rnegszegi.
így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

a) Vállalkozó a Megrendelő - szerződésszerű teljesítésre irányuló - felszólításának az abban
megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,

b) a teljesítést jogos ok nélkül megtagadla,

c) a kikótött kötbér mértéke eléri a maximális mértéket, vagy a Vállalkozó a teljesítési
határidővel 15 napos késedelembe kerü1,

d) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy felfiiggeszti
gazdasági tevékenys é gét,

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,

! más közbeszerzést eljarásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az eljáíás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,

g) az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a

munkát csak számottevő késésse1 tudja elvégezni.

15.2. A Megrendelő felmondhatja a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdés szerinti esetben, illetve
köteles felmondani a szerződést a Kbt. 143, § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

15.3. Vállalkozó a Megrendelőnek kiildött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a

szerződést, ha a Megrendelő

a) ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak játő - korábban
általa elfogadott teljesítés után jaró vállalkozási díjat, annak esedékességétŐl számított
30 nap eltelte után sem;

b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

15.4. Arnennyiben jelen szerződés annak teljes köni teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és

egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során fiiggetlen
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szakéftőt vonnak be, amennfben az elszámolási ósszeget nem tudják kölcsönösen elfogadni.
Y állalkoző kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértő számára üzleti könyveibe, szerzódéseibe
betekintést enged a jelen szerződéssel összefiiggésben.

1ó. Kapcsolattartás

16. 1 . Felek a Szerzódéssel kapcsolatosan egl,rrrásh ozií|tézetl &esitései, felszólításai a Szerződés
eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek,
amennyiben azt a másik félnek a Szerződés alábbi pontjában megbatározott értesítési címére az
átvételt igazolva adták át, az áladás napján, telefaxon történt megküldés esetén a telefax által
történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben
küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. A Felek az egymással való kapcsolattart ásra az a7ábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Műszaki kérdésekben:
Név: Győri Márton
Cím: 2600 Yác,Kodály Zoltán út 3.
Tel.: +36-27l511-533
Fax: +3627/316-199
E-mail: gyori.marton@dmrvzrt.hu

Szerződéssel kapcsolatban:
Név: Bossánl Attila
Cim: 2600 Yác,Kodály Zoltán út 3.
Tel.: +36-2'll505-350
Fax: +36-21/316-799
E-mail: Bossanyi.Attila@dmrvzrt.hu

A Vállalkozó részéról kapcsolattartó személy:

Műszaki kérdésekben:
Név: Jagarics Ferenc
Cím: 2890 Tata, Kakas utca 38.

Tel.: +36 30-901-'1293
Fax:
E-mail : artifex.ji.kft @gmail.com

Szerződéssel kapcsolatban:

Műszaki kérdésekben:
Név: Jagarics Ferenc
Cim: 2890 Tata, Kakas utca 3 8.

Tel.: +3630-90I-7293
Fax:
E-mail: artifex..ij.kft @email.com

16,3. A szerződésl érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során a
kapcsolattartás mődja kizáLrőlag cégszerűen aláír1 levé1. Amennlben valamely fól a neki
szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét meglagadja vagy az ,J7efi,|
kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladőhoz, éslvagy a címzett a személyes átvételt megtagadja,
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a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól száfiiíott 5, (ötödik) napon,

egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendó. Felek a telefaxon
vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben
meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

16.4. A közös ajánlattevók képviseletében a közös ajánlattevők által alkotott konzorcium vezetó
tagja jogosult a jelen szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők nevében törlénő eljárásra
és valamennyi iognyilatkozat nevükben történő megtételére. A közös ajánlattevők a szerződés
aláirásával elfogadják, lrogy a szerződós teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok,

tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideérlve a Megrendelő
utasításait is) a nevükben eljámi jogosult vezető tag mint képviselő útján töfiénhet. A
kapcsolattartás és a jognyilatk ozat-téíel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a

Megrendeló által a képviselő tag részére joghatályosan töfiénik, az ebből eredő valamennyi igény
tekintetében a közös ajánlattevőkkel szemben a Megrendelő a felelősségét kizárja. A MegrendelŐ
ugyanakkor kifejezetten fenntartj a a jogáí ara vonatkozóan, hogy indokolt esetben - különösen
a szerződést érintó kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyilatkozatait,

táiékoztatásait és értesítéseit valamennyi közös ajánlattevő részére egyaránt megküldje, valamint
a közös ajánlattevők részéről a nem a meghatalmazott képviselő útján tett jognyilatkozatokat,
tájékoztatásokat és érlesítéseket is figyelembe vegye.

17. Egyéb rendelkezések

I7.L A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a Felek elsősorban
tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben a targyalás nem vezet eredményre, úgy a Felek a vitás
ügyek elintézésére és értékhatár. a vonatkozó hatáskörtő1 fiiggően, kötik ki a Váci Járásbíróság
és a Budapest Kömyéki Törvényszék kizárólagos iiletékességét.

I7.2. Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő1 szóló
2013.évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törwény, és

végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet valarrrint
az egyéb vonatkozó jogszabályok elóírásai irányadóak.

17.3. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi a szerződés hatálya alatt keletkezett vagy
átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fgződő, ajogszabáll rendelkezések alapján
átruházhatő jogot - kizfuólagos jogként átengedi. A jelen rendelk ezés haíálya alá tartozőnak
tekintik Felek különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az

oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az o1talmi jogosultságot), illetve -
amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem
átn:házhatő - a szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot. A
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átl^uházása esetén az áíruházott
jogok bánnely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli,
vagy bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átl,tlházásra a Megrendelőre. Az
átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő amennyiben az adott szellemi alkotásra
értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások átdo|gozására, harmadik személyekre
töríénő átruházására (szerzői jogi művek esetén a s zerző| jogről szóló 1999 . évi LXXVI. törvény
(Szjt.) 46. §- ának megfelelően), valarnint valamennyi szellemi alkotás tekintetéb en azSzjt.4l. §
(2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra * amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás
tekintetében érlelmezhetőek is kiterjed, e jogok vonatko zásában ez a rendelkezés kifejezett
kikötésként érlelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás és

többletkötelezettség nélkül megilletik. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, teher-

és igénynentességét a Vállalkoző szavaíolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik szernélynek
nincs olyan joga, jogosultsága, amely a szellerni alkotás nern személyhez f,iződő jogai

megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy m egakadályozná.
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17.4. A Vállalkoző által a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve a Szerződésben megadott
személyes adatokat a Megrendelő a Szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a
jogviszonyból származő igények érvényesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a Szerződés
aláirásával nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelők általi
keze|éséhez és feldolgozásálr oz az ériníett(ek) kifejezett hozzájátlllásával rendelkezik, e
lrozzájárulás(oka)t a Megrendelők felhívására a Szerződés időbeli hatálya alatt a Yállalkozó
bfimely időpontban igazolni tudja. A hozzájárúás kiterjed a következőkre is: A Megrendelő
egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, melyekrő1 az éríntett
kérésére íájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az
igények elévüléséig de legalább a Kbt-ben előírt iratmegőrzési kötelezettség ideje a7att - keze7i,
az iratokat ezen túlmenően a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően őrzi. Amennyiben a Szerződés teljesítésével összefliggésben követelésbehajtásra
kerül sor, úgy a szernélyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek
a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző lermészetes személynek
és gazdálkodó szervezetnek.

17.5. Y állalkozó kijelenti, hogy a nernzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXVI. törvény szerinti
átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájárulásáí adja alhoz, hogy a
Megrendelő az általa megismert tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az2011. évi CXII.
törwény (Infotv.) szerint meghatározott közérdekből nyilvános adatként kezelje. Tényleges
tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a tenorizmus finanszírozása megelőzéséról és
megakadályozás áről szóló 201'/. évi LIII. törvényben meghatározott tényleges tulajdonost
tekintik.

A szerződő Felek a szerződést - az alulírott helyen és időpontban -, elolvasás és érlelmezés után,
mint akaratukkal mindenben me gegyezőt, 1óvíhagyólag írták alá, Jelen szerződés 30 oldalból á1l
és 4 egy,rnással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyból aláirás ltán2 példány
a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.
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s§Z. 1étel§zím l'ólcl §zötese }lelnr. Eglsóg ,\ trvng I]ij Án_ta8 iissztscn Díj ős§re§cn

-j,2_ karilnás n)omócstj s73leiise.
ki'tés nélkill. DN 80 Önrt't1\,a§ korimÁs idon] Fl..
DN 80 t,*/300 lllnl PN ló

Öntijlt\,a§ liaíi li§ n}omócsó idonlok §7_cíeldsc.
kölé§ nélkül. DN ll}íJ Ön{öth,ás karimi§ idon'l
DN I00/ l00 pN l6

Cőft bgl.afi los idofi elhc§,czése 1öldírrtrkban.
Ililimá! csütIako7ás\uI.1'N l0-{() D\ l]5
nlérclig, DN !00 Összckótó idrrm Dl?si l00 ]057
plusz tokos-kat itlás MultiJoint idrrrn

cjölnb8lalito§ jdon] elhell-ezdse töidárokban.
k8rilrá§ c§&tlalidzá5§al. PN l0.,l0 DN l50^300
mérct kö7.ölt, DN 300 Öi§zcklttó idom l)lj0 3057
PlusZ tokl!s-k{irilnás MulliJoint

|'|'. Plj. KPtl l§,omóc§ó sz.rclé§c. lö|dórokhan.
ltge§7ielt köri,§9kk9l. idolnot nólkül. c§öálmá{i]
ló.jOInll) kö,aí'jll PIPL1.1I I l't;80 i\ó\17
nyomóc§Ó 32x3.0 mtn l0 bsl.
80vsDRI l032l,iN2O0K

Pp. Pli. KPl] n}olfi ócíö §7,cfclé§e..ll'ldátokban-
hoge§/§tl kiité§ckk§l. idomok nélkiil. §södtínóló:
ó3-90 mü köztilt PIPII,lIJ: P|l00 ivóviz
n}olltóc§Ó 90x8.2 mm |0 bal.
l00V$DR l l090EN l00K

Pl'. PE" KPli nyrrmócsó szxrclésc. ftjIrlárokban.
llcgcsnctl kölésukkel. idonl()k ncIkül, c5óálrndó:
ll() lnnt l'lP|j1,1FL PlIl00 iróríz nlrlntócsii
l|0x|0 mnr lObaí (C'--|.25).
looVSDRl l l lol.NlOoK

Pi'. }rj. KP}i nlomöc§ö §7rreld§c. §ldán}kbún.
hq{c§ztctl k§é§clikcl. id{,rlokldlki'l, c§liólntiriiI
3§§-450 nnn kir,,iitr 

'r;!&'rl!'ltt 
'?1l KPE ríl,

@ÍÉl1}r
tffiá+J9963{4i§+164
DJ55 kpe és
an}s8 Plr l0{)
l§Blrl§chb elltlrt §/,jlű.is,l8 (MRs) l00
§z^bYán}o5 ínéíersr&ly {§DR) ll
néY|cge§ n}Omá§ {PN) l6

PP. Pl]. KPl; n),()móo§ó idonr sz:relcsc.
iitld,lrokhan. hege§let{ kölé§ekkel. csöátmét.ó: i ír_
50 lnm lii,/{ill I lugü:,Zlhctó n\ljl(8idom h!,ipi|úsc
D1 l0/3? llAKU me&fllróbilinús L]lóilónyílt!
cl§7rinlolt:§ a műszski cllenói tóteles.ióv.lhag]-úsa
alauián!

PP, PD. KP[ n}.'omóc§ó idon §zcrclé§c.
íltldúlokban, hegc§lelt kölé§ckk9l" c§öótnéó: ó]-
90 mnr ki'7ní FRlÁt,DN Plj eleklr1)liiziós
kalmalll!ú Pl]l00 §DRll g0 lDDl.
K9OPI,l00sDRl l

00I]52_i
5

idb

4db

j9 92a

141l,|

8J 324

12 l]00

3 (,00

12 960

7 98.i : "t00

54-002-3.3.

00l3526

54-002_

0l473l6

§4.00]-
( ] ) l_
0l41332

54_005_5.1_

0ll0063

14 7l7

2l ]3l

j 000

3 241)

,l dt)

1ó"l m

ó35 nl

ó7l) rrr

ó4 db

.j l ]],l .I 62b l2ó 89ó l§.{ll0

,j: 2]1l J9ír .].l8 9]1]
j l,]

5,1_00_r-.j,:-

0ll0(}ll8

5.1.0r,5_5.3_

0l |00íi9

J4_m5_5.8-
0l302l7

54-005-6,l_
0|J]90ó

54_005"ó.2.
0l3]}706

l] nl l l0, ó,l 76{ l] 30lt

7 908 1.1ó6 j 0: l 5lJ0 9j0 9l0

:-.l l00 ó l85 ló l47 000 .l ,4:t 9J0

]3 | 7,1 61l57 l .18 j 1.1ó 438 8,1ll

l0 l0 db ó 025 t, lóó íl0 ]j0 9l í]ó0

j(I(]l11()k



Közmiicsővezetékek ó§ -§zerelvé,tyek §z.relé§e

ll 54-005-ó.3- PP. PE. Kl)§ n;onrócső idon szctplésc,
0l337l2 llrldál1)kb§n. h9gcsztett kóésckkel. §§óálíndíó:

l l0 nn FR|ÁL§N Pli clckt$fiizió§ kaönant\,ú
P1,100 §l)R l l l l0 mnr. l:lóirún;zrrt! Llsr;,.,.,tás
tl lnüsz.flki ellelúr tétcles.|ór,óhagyása alupján!

l0 ,12., l l 0?"1 ?{r8 8.j] 75j 0]]

j1l _]75 l l 0?.1 l l"l 8:_j .j _] ]]:

i li 95(} J 1 {r7.1 7j {l00 {.t ]9ó

1lJ 950 l, 0,71 l8 950 ll (}?.l

J3,,i:] tl071 l() 1 8]9 ,]j ]]2

ljó li17 ,§ I 0"lj 9 567 667

I2 5.1-005-ó.]-
0133799

l3 5.].-005_ó.3_

0?4ó547

]5

1.1 54.00J_6.3-
0246jó9

5d-005-6.]_
a246959

PP. lrü" KPl) n_,-omócsö idon sz.rrclésc.
jül.iá,okban. h9ge§ztctt köté§9kke]. o§őátlnóró:
l l0 rnm 1VAVIN P§ elcklruíüzió§ 'l',idon, pI;

l00§DR l I (SDR |1-17r'l7.ó}PN ló. egál ll0
mm- llT' l0

PP, P§. KPÉ ny-ornócsó idol]] §zerclé§c,
íöldórokhín. hegcs/ert kölc|§ekk9t. c§őálnlérd]
ll0 ftnl ll{l^l,§N Píj elektroIüziós kiin),ök l l0
x 90'§Dltl l. BB90 nag;sugani t ló_os ír, .3 dtl.
22"osiv-2t-itr.

PP. PE. Kpt] n}omócsii idon §Zer.lé§c.
löldúlt)kbBn. hegc§zlett kölésekkel. csóútnlúfó:
ll0 tnn ljRlAl.EN Pl] eleklloiizió§ kön)ök l l0
\ 90'§Dltl l. BB90I)ss}s ca&l

PP. Pl]. KPl; nlomóc§ö idonr sz.lclé§e.
ülJá,okbarl. llcgusztttt kölcsekkcl. u§óállnéli,:
l l0 ftm PIpl]t-l|]D l'u §ima tégü §zűkítfil .]."ido|n

ll0 $n x 90 lnrll0nlrlsDRl|.Pní'llo-
090sDRl l

PP. Pli. Kp! n}omóc§ri idom szerclése.
Eldárokban. hcgeszteia köté§ekkel- c§óátiTtérii:
355.450 mín köZött lltlÁt,DN Pn elckttofí|7iós
kannanlyíl. P]]l00 sDRI l (sDR l i-l7,:17.6) PN
1ó. 355 rnm lllóiúnyzat! DIsánrolás a nrúslaki
cl lenól Étele§ jó!áhsg.)..á,ia alapjánt

PP, PE. Klr[ nyontócsö idon szerclé§e.
töldáíokb{n. hegl:§7_t tt köÉ§ckke|. c§ö'ltmétö:
355-450 mm köz-ött Í;RlAl,l:N P§ €lek loliizkis í\,
355 sDRl l. l]B90 nagvsugarú 1 I._o§ lr, ,2 db,
,l5'-os iv - l0 db,

PP. P§. KPl! nyornócsó idoni §7§rolése.
fttldát kbotl. hc8c§zlcl1 kötésekktl. c§óát élii:
3§J-450 m|ll között l.'RlÁLí;N pnl00 PNl6
sDR,ll. szükíl.ü T-idom 355-90-355 mnt

l44.15l 51 045 l ]]].1l2

l03 5J? 51 045

6l: 5.10

207 i)ó,1 lí]2 09í)

l800

3 8.10

óii dir

.idh

.l ,ll]

l (lb

3db

(jl nlr

l: ül)

:db

5db

.l dL}

ló 54-005_6.1l.

0l31n2

l7 54_005_ó.8_

03805{ó

Ill 54_005-ó.li_
038llsi

] ll] 745

l9 54-00ó- Karimás. tokos vagy hlgc§Zthctó el,/áró és
l .2. l - szrtlrál.voz"ó szerelvényck i;|lj§lye?,é§c.
0120373 cllcnkari§ák É§ kt'té§ck nélkill. tolózfu DN 80

ntérctig Nt,4000 } lAWl.L] gunriókzr,irásir o|ózár.
öntüLt\"§. lano§hózíl t1'4. PNl6 DN80

51-00ó- Karhnás. tokos rag1 hcg!.§/he{ö eLáló ds
1.2.2- szabályo7ósz.l§lvóOyek§lhel}.ezé§§.
0l?0375 clleík8 mák é§ kölé§ck ndllill. @lózáL Dji l00-

l25 közölt 1,1A wl,B gulniúká(á§ú tolózóí.
öntötlvas. I&noshtizíl F4, Pn-l6 DN l00

ló 8]J 3ó0 lJ].17_i

]l250 9ó0 l25 t)()()



Körnú(§óv§zPtékck és "sz(relyóíyek szérelé§e

2l 54.00ó- KaIimás. tokor \rR\ hf gcsllhcti1 c|áI,(i és

],-.u- JZahÍlJrl/Ós/Jrul\én.\,ck(|l}cI\e/jse.
0120399 cllcnkarinák (l§ köté§ck néIkűl, totózát DN 300

I lÁW1,ii gumiékzrirásír t§kíziir. önlöítva§.
oválisházú ll5. PNló l)N300

2: 5,1_-{}06- szcn l!(íryi* kirgé§riló clemci bcéplté§; |a§zlcl
4.r. l. Él§re rclést, DN 80.?00 ltözön H.l §,l,í,: b.éóíl.ési
{}l]78j l lis7l!.í (oló./ímlho/_ l)\it,.:00. I.= I 25{),nl;l

;r-r.8t)90

23 54_006_,1.4- szcrelvénygkkiegé,\zlióel€n]ei tolózá§Zckrény
0l 58]0l l l \u 1.1: Fi\ c)Ons,,ekÉn.r. tkjtjötc\tessel |\4 | (:

RV d90. üugíLs§óg 200 íun} Nr ló50

I!|lr

Jld§

4 752?jó ló5

j4 27(l

2jó l(l5 .1 i5_2

ll ,1l0 ó 0(]{)

|07 6,78 30 480

l 5óó l320

1107 l 44!J

l0 7J| 5 880

7 4l0 123ó5

l 65t] lt 2''}(t

9] jl0 óó (]a}0

:;l}I5ll

]] 5,1-00s.l_
0?200a2

54_009-

1.1.4

54-009-
l,1.5

J4-009-
1.2.§

5,1-009"

0l70,729

54-009"
2,3.2,2-
017o,752

lröld fel9tti tüzcsap €Ihclyezésc. szoleld§e. DN lio
cs8tll,kuaissal ''M( )l lÁ('sl'' lÜldfcIctli lül(suP.
DNlio_1,25. NI.5082''h8''

Kájinló9 kötús készílc§e. hidcg.. meleg- és
lbííó\,íz vczctékt§. DN l0o núretig. DN 80

Karinró§ kötés ké§zítéslr. hid9§-. fielcg- é§
tbfót íl rozcldkle. DN l00 móreik DN l00

I\urilnás k(5lű k(.vílésc. hiLlcP-. lnclc8- és
lirrór i, rczctékr.r.,. DN l()0_í)00 lnérct \ö7ö|t. DN
30í)

K ims l'§l§Zcfelé§c. liza kurllna kötó8}-űúi§
csatlakozás§al. DN l00 méyjIig, DN 80-100
kö/,t'll Bl] heglotdal é§ BrL PP pcrclrl. Iozaksrhna
csó\,cgll hegc§zLheló kötóg),üúvc| lVl§Z 2953 PN
l0 DN 80_ 100

Kalinra l'els2_tl.clósc. l07á kldma kaitö€ryiirüs
c§ntlak0za§§r . DN l00 méret felcít. DN 300 B[
heg&}ldat é§ R rl, pP pcr§inr. Io2ak8itna c§óvégre
hcge§ztheló kiitóg},ürűvsi MsZ 2953 Pl\* !6 DN
]00

\lin.l.§ Ls0lllllo,,ó\ú elzár ó Js :.zal.i1l5r,á
rzcr§l!in}et kólés9i, DN :0

N}onl!.)noljcIld |'aktcÉsc. 2U ,Jnl r./úI.:\ súlgll
n]úall)a8 s./slaghól. n)üan)ag csö\.ck lölrt

Í iilési Í§ \ í7\c,4l!tk s./_lki57os és háló,ali
nyonlá§pfóbáia \,i22cl. 200 nlfi küIsí} ().ig

IrülÁi ú) \ l^czclék srlkaszos é§ húhr/uti
nyotnásP]óbáj! tízze|.201-300 m0l külsö ('
kö/_ijtt

('sóvezeldk§k l'cnóll{nite§i]. DN 200 &éfctig

C§övc7,clJkek |aúőlleníl§§e. DN 20l._300 kör,nít

5db

19 db

IJ db

.l db

16 db

lldb

4 dl}

538 390

29 754

2219l

43 004

ll8 5ó0

l52 40o

25 080

|8720

23 520

l97 8:l0

]ó

21

]8

]9

.]0 J.1_009.5.2

31 54_011-5

32 54-0ló_ó.l

33 §4-0ló.ó.2

61 íl,,

l 769 rrr

1099 m

ó70 m

1099 nr

ó70 m

?0 l080

50 2 520

J0 l200

l00 l 800

l] 5ó9 lll 307

20ö l000 ó4 000

3l8 420

] l8ír 920

l ó88 400

l 3IE ll00

l 206 000

l110

l! 800

106 l40

21 980

33 500

54 950

ó7 000

34

35

54-0l(r-7,i

54-0] ó-7.2



Kőznlűc§óv€z€ték€k s§ -§zerelvólyek §zerc|ése

3ó i4.02l- Aszlitllbevonatr}görnbglalitos.kar.in:ásidorrrok
1,1.7,2- sz.er.e!ése telszólcgcs c§ótend§7.etckh§Z (ozbe§zl.
0l43985 öntötlva§. dcél, PIj. PvC). ll'Idárokhan. PN l0-1íl,

í)N 80 Déretig. DN 8(}. Q idom iIAWLD
kétkariüás tglpa§ Q idofi NÁ 80. cpoxislallta
kiil§&bclső bevonalral, PN l0

j dtr 43 25ll 3 816 2ló 290 l9 lliO

(|ikk§lÁm: Ní, 8_§30



1,1tbufkolat{l&p é§ níkedámburkolxt ké§z'té§e

S§z. Tétel§z{m Téteiszö ;; Menn\. Eg}§éq rur*g Díj
^nysg 

Díj ös§zc§en

t

§tabiliáció bontó§a, gépp€l. hi{iá!!lik!§
bonlófsiiel

2 61-00s-1.1. Hely§zíngn /ttlkótb§nl kevelí §tebi|izált 8l8pÉteg 260 m3 5 20s 62?3
05 300JJ kc§zlté§e, c.l21lr-32-r l belonalap cE§,l li 32.'

cenenl. cy.R40 {70/l00) bilumeneüulzió {új
név:c40B|)

l j53 300 l ó17 980
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Biztosítási kötvény

Kötvényszám : 9§595003ö591 979o0

§zeződő:
' Artiíéx J+J Krt.

Tatá
Kakas utca 38
2890

Dát!m: 2020.07.1 1.

Ügyrél§zám: 4753122o

Közveiitő ngve: BALoGH&PUs§ KFT BÁLoGH
MlHALY

§l

E
E

g,

á

1 
olalo:_ilT' :'"':!''0:] 9 T..qó !r$3 ?l,"tT,]9i "!11"19iá," 

iÓ-r"po, i"i.onoi" ,Áe t te;rnonor,a|at,

TeVékenységi felelósségt iZtosítás Kléoészílő Felelősségbizio§ítá§i Feltételek (KFF)
A ré§z, l(leqészió Feltólelek T€Vékeny§égi Felei&§égbiztosításía
A blzlosnási aJánlat aláílásával hozzájárulok, togy a biztosító a
16lelosse9birtosítási szeíződés megszúnésenek lényéról €s ldöpo,rüáról. bi:lott§""!"jy.éset engedéiyezó ható§;s"i táúk"rúÖ
Kie9észító Felelósségbi2tos'tási Feltételek (KFF)
c Ié§z - Kiegészítő Féltétel szolgáltatój Feleló§ségbiztositá§ra

Tevék9nységi lelelós§égblztosíiá§

Záradékok: FKF4o8, FKF405, FKF407
Vlllanyszerelók é§ vízv€zelék §zeíelók ákar vegzett kii;;hlilóiaú"rr,ire"
|evékenysÉg

kálkifizelési limil évente

kárkiíi?etési limit káronként

Káronkénii önrész 10 %, de minimum 100 00o Ft

Altalános íelelósségbizlos ítás

Álutalás diértesl|őVel

§zerzódés hatályi]a lép Bizlosílás kczdete Biztosílés kövelkezö évíordUlo]a
(0:00 óla) ]

202a,a7.10. 2a20.0?.10.



Gáí.rá[ 8lrl$íló 2íl,
?n

szolgáltatói íeleló§séqblztositá§

Vl'lany§zerelók é§ Vizvezetók szsíelők általvégze|t közmúhálózatl beköté§i
tevékenyséo

káíkiíizeté§i limit év€nle

kárkiiizetési limil káronkénl

Káronkéntj önrész 10 %, de rninimum .1oo 000 Ft

kockázati kórök / záíadékok ré§2tetezése

TeVékenységi íelélósségbiztosítá§ (55710} -
405. sz, : céopa|etla Retloakt'v íedozet

Tevékenységi íelelő§ségbizto§ítás {557l0) -
407.sz. K.F.: cégpaletta tisztán Vagyoni károk bizto§ítása

ü^\
Etdő§ Mihály
elnök-vezéíigázOaió

Goneraíi Biztosító Zrt.

/illÁ__
L
llics Lá§zló
Vezérigazgató-helyetles



Biztosrtási ajánlat
álta|ó.05 íd€lóG§égbizlosításra

Elre>}
Giü\Hli^rt

cÉGPAL§frA

*ffi**§iffi**Til*ffivagy szcrvezet |ehel Fogyasztónak min|i ]ll m mlnosolö slcmély
pÉ3"víg- köié"ii;i;i:ffi".}Hijii: H;kméja, 

önálló íoglalkozá§a vagy üzletí

N
o]

@
c.)c)o

Y
oíI

(§
o-

ír
trJ
ó_

üo

§réfuódó 6dáiál

Névi

székhely:

Kilíöldl §zéívorét o§otén magyárorságl ílóklolop cím (a.nénnylben íond€lkszik lly€ín§l)i

Nem§: nfórfl f]nó

§z9..6dé§ ázonfi íló adatai

A]ánlai J§llego| MúJ n módo§llá§

Kótvény§ámi

9,§.§.9,§.a .q § § § 9. ,,9. ?,9.0.a, .,
El62mény ki'tvény§záó:

Ügy'él§zám:

.29,9p. lBls t(r!§.q,9?.3§.

Külíöldl szorvez€l o§€tdn magyaror§áol ióktdop cin (ab6nnylb6n rondolkozlk lly€nn6r:

Adószán/qdóazono§ftó ]El: . J2§3§p9e-?r11 , . , . . . T§l§íon§zárn:
Emell cím:

Vállalkoágjell6g€: §Ítá.§as n€yénl N9mo| nféííi üno
§zül6t&koíí fiév:

AnyjÁ születé§l név9: , ,. .

§zúíété§l hóly ás idól

Állgmpolgáí6áo:

A blztlc§fioit sHbbl hóoín mutdtója kózül l€galább kotló
m9gnáBdJa_€ a kóvolkézó érlók€&€l: ! tgen pfnem
1, Móíl69í6ös5z6g€ s 6,2 m|||ló eurót
s. Áuug* ult"h;;o,tiié]l;;# il;; * 2, Nottó áó€vét6tg a 12,8 miIlló 6urót

§|zto§rtá§kö2vo{t6 adat I

Nóv:

,B.{|,99lqry§§ ír.í.B,n!{g4 Ml.üLí, , .

.IUST kódl 15.9€.8,?§ . .

161d9ngz6m,O639.9JP2Off_

Erna|l clm:

!9|.o9!,p]rpp$Ít9§9íl§.$llmj|,h9.,. ...,...
Fol0gy6l6tl reol§rltáóiós §ámi

3zérvoz6t| §gy6óg kód:

l(ocMa§tvlsglá§ adllll
xezaete; .?9?9.9i;'19. . . . . . . . . . . . . O órá
Vége: . h9!á.rp?91|?|

Kötvény .tija:

§4s,?9.d§,*r,rq|! 9{ryóf.s

L6vnto.ós ,ltjgl

s4sBqd§n9h. p|ehtlsnik99en

Fizetó§{ étl€§tó úlja:

§i9Rqd.o. 9-r,]qil. cíl,n!íq

5003659197 9

3

L



111

Dtlkalkuláció általános íelelósségbiáosrlásra €y,=?
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TÁjÉK.oZrATó pOA,lOK
Év€§ di} é§ drré§zlot al.kql|á§a külónböz6 blaosítá§l ó§§zegok é§ dl)í|zété§l ülomEk e§olén

Dijk6lkUlácló késáóje: .sA!9§tl§P.tl§§,|íi-I.B.ALoGH N4lHÁLY

Tel6fon8záma;

E.mall alme:

Ajáolatkéró nov€|

ToIoíonsaámai

E-mailcímé:

0630s492084

,ge|p9|,P!!§|{t9.se.^.6.eliT.sj|,lq ..,, ., . .., .

q
Dokalkllácó kli§zné€ének ldópontja: . . . . . . , .?a?Q.97,q9

A d{kalkllá§ló Órvénye§§égg 30 nap. §z a d|kslkulácló ném minósül a]ánlaltól§lnék, klzórólag informáclóadásl có|lal ké9zültl

20i,4 FlÁáíés 1o0M FVéV de min.100 000Ft

Blztosl!ási d,j klcgés.ito r.ocrazatok nelt<irr:

?oil FL/l<ár ós 100M FVév do min,100 000Fi

Kiegó§rítő kockázatok {külön íeltétel;k) bizto§ítá9i díja:

EngádményckkoI c§öktontettltztositasi aij:

20§,l FVká. ós 100M Ft/éV

25Nl Frkár é§ 25t1 Ft/óV

Bizlositó§i Ö§9ze§
([{Fü knl ó§ MFrévi



A t lrto§ított tevékery§eg9"t a, 
"t*,:tt 

3 o

Mnern tartóntuk _, _"."^._ ,^_,^,_i]] 

o a'ér'ódóó €lvállcláss §z€mpon{ából lénygge' 
"ou*en;66[:J n§m lörtóntok n kiflgóny b9jol§nt€tt61 . . , . . . . . . . db n eljá.á§ v.n íolyam9tban . . , . . . . . . , dbn iogsrós határozattallté'ottél m6rá6r8llák ., . . . . ., . . db

Je'9n kóré§l kóio|oz€tt§óg me§8értáse B§éid__,J a b'*o§nó a ptk. 6:452. §-ánák (3} bokezdóse a|sp]án monis§ülftol,
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7€vékeny§ég 2,;

Be§ol. §2ám:

Múnkdltatói rel., létszám:

Tevékenysé9 3,i

Tev. kód:

T6níéiíeleló§§éo

{,1unká]latói tél., léts2ám:

Tévék6ny§é§ 4.:

T€rmékíelel6s§óg

D§számítá§í részlglo2ő

(eFt): ny|sésl
tónyez6

(3)

kockázati
módosító
lényezÖ

14)

8lztosltá-
§i Ós§aeg
tény€ző

(5}

Térílléti
hatály

Blzto§ítá§idíj
(Ft}

11t2t3*4i5}
83072 o{§zámítá§ alápl3

(í)
Diitétel

(2}
Besoí,6zámi j 463

ToVék9nységi í6'élós

,]00 000
íeFyóV)

4.00

%" a.7 0.95 1.4

3-í2 400l€l€lóssé9

Tl

2

0

0

MUnkállálói {el., t6 Fvíő

B;ztosítási díi á í-re 558 600

M! n kállatói íol,, léts2áln:

tevékény§ég 4-re (Ft):
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Nyilatkozat
átaláno§ f elelősségbizlo§ítá§hoz

Fllhíviuk a íigyelrnét, t ogy 
" 

tl.ro"t i 

-

Ö6§ze9PoÍ9áriTörvén,*on"*o.,un,"n".jÍ|1iliíLi..":.-11i:fi:r".k*@
Ú A bjao§ltágl §zoraódés€ irányadó általán

toglaltakat kifejozétten €|fog.dom, 
Lo. íoltétol€knsk a,Poíg&i TöNénykönMóI lényagesen €Itéíó rendelkozé§ol, clmú,elezetsib§n

Felhívjuk a flgyelmct, hogy s bláosító a bIraso*kátl,eé!áíOsgjs;;i"j;ffi;i.".i"lÍ:,"#iffi'.T"':t:ilí!;."";if,§:J:ilT;fl.T;lif":;l 
"*r,etéb§n, 

az €zgn e|lá-
E' n ztosítá§t .zerzódé§ro lrányadó áltsJános Íe'ióielékn§k sz €y€s admj §áráoló9 d0akra ,1onqtkozó l€ndelkezé§elt kife]sze§fi e,íogsdom.

5,"Jli*i;J3i"",riffi?l,:J,"]il"?#;i:il*"jtó vágy képvl§etőj§ á|tsí átyé.ol&
,","*o.,.ou*,non,"oo,o"no",,inn,",Jilil]{",iljj;;Jill[.fg#hlJffi*':,lÍ,l",fi:,§',':iiiffltJjf-:11-,X:

J€lenny'lslkozó1aláká§áv.la52ér'6dőmoger6§Íti,hogysb|ztosÍtás|ujánl"tí,á"t"t%
. áb:fe,|8orolr.dokum;;Ű;á-;;;Ö", *g'Ism"nté óg §líogadj.. 

o§laláB. el6tt az a,lánlst megtét6l.il;i" h"álr*,
EÍ Üg}.lóltálékoztató ó§ a utztosjta-si azeruoagsre Vonaikozó áliatÁno§ r6ndslk6zé9BkM Altalános í€16ló*9égbJzlosíldsl íollélelgyűJiémény (/\l:F-KFD

Ú 
üffifi:l'J:1!l'l' hogy a bi'to§ílá§l ilánlat ito§ét§l. ot6§ m6§i8mort§ a. Átouno§ l€|€ld§óégb|áosítá§la ron*lrozó Bl o.ítá§í

Ú 
i,ff#J,:1t;]iil,:r?ri.r;:irj[ili..:'ífr,§1"."ooonu*, .rs9zoí(l9g6, a lont h.vézett ás,sl§n dokuméhiumbah ]ögzftéit

l!] A 9zelződó ktJ6loní, hogy á blzlö§ítá§|

_ t".mer. oc""trangüu; 
.u-aí 

;öö;*:Y::§rjfiil";lffi":í:9ítá"t igéíry€|t, lrlknóo|gtolt íolmórték é§ a iav!§o1 biáosí€§|
EÍ A §r€r.ódöojol.n nyiletkorat gláírásával €ll§morl továbbá, ho§y á bláó9atá§köiv6ílőí6 vonxt§BQ§§&q}rqh*(íúa"kozv"tí-

Két , , ,, 3p3p,oJ,o9 Á[$#:ffi#íi

Ú 
^ 

szao'ódő ho.zá]álu| ahho2, hogv a oen€ral| Bizio.fió zd, 6 b;ztos|tá§l 8zeaódé§6l koze,ósév6l, íOy külónö§én a7ok ms€küó§óvel, eseFiH:,fiíi1'$1'jff"*;:iJ,Ji:i*l#ffiiffíiJ:íJHÍ;m;.ffi;?""ii*,".", uatamtrrt a xovotúo ol.iiuii"iláo.,ut,"

ú A sz§nódó íolhalal'nazza a biáo'Ító't aría, hogy a blztosítási dí]gkól a rá6áí9 €l€ktronlkus lrton, ol.lílíonlku§ foúínátumban álliüessá ki a§ámlát, Az oloktrontkus számlával kápc§oI"tűm."Ji't 
" 

nt i.,rn"-"#tiiÉ]Jjl".," *€bcím€n l6fi6óelők mog,

írsNElt{i,l

cÉGPALErrA
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HozzáJá&ló§ m6rk§ain0 16rt§lmrl üz€nékk küldó5éhsl

Ú hozzáldlulok ahhoz. ho§y a G9n6lall Biíosíió zn, (székhslye: í 060 Buoáp€st, T6rez könil 42-44.) az á|talam m€gaoolr sz6mély€3 adalokatkÖzvétlen o2élBzorzés caliából, á ho"áláru|ásom "j*r*il"á;L;ll",::;,!lá,L "a*r*,*u ruvoIezés. v6oy azzal€gyánéfukl] .nás€9Yénl kommunikácló§ oszköz ülán oi;ijaság; r€lra-.t *uro;o"] 
'i"ia'JÜj 

"lr,!ffi, "u.r,",c"o9€lm6n 
0zl€{6z€,'éslcáltal;€9k€rss§6n,E'yúttál kijoleniom, hogy ezon nyitatkiozatomát l"*g*"""" jin'"gi",;ilü;ér.ilíÍö'ornoxamn 

tutt".."9.
At adalk'zoló. hozálálu|á§o4 a,apu|, m.lvnok ms'adása önkénte§. A r€klámok közvetl.n mogkelo§és módszeróv€l törtón6 küJdé§énok afieg ltásála, |I|6IÓ|eg horrálarulás vtsszavonásg," nar.,r". rnoJoreJ'naÖ:;; il#ff""k* ,|letv€ a Gensraíj Blao'itó zrt. bám6ly|k ü§y_Íé'3zolgr'atán - néV, szül§lé.l dátum m§oD'lá9á".r- *" r.""iÁÖig;ái.iia-n'"',ir!il,*r" 

",",.uonlkua 
lev6l€7é6l cí'.,',sn, emallb.n l€poltÜzoneiek 6selén P6dig a lékatkozá§@qe;6rall,hu ctr"n. uagy posial-küld".l"vÉ"i 

"t"""*rr eEto6ító zrt.. 7602 Pécs, Pí 888 clmon, Az
i.XX'-TT'§:i:Hí""ii'-"Jí,i"9"i'"fj;J,T:1':,", * 

"1"ik;;éJ;;;;á,""üJügno,,",a"., *tamlnt az adatke2€lés§el kspc§olatos
ioór"n"n."gr"r"üán'Ái;uöN 

4 wgYlqldjsxoz€!ó és A biáosítás; §zerzódésre vonatkozó dltaíánós rofuk;;;'"ii,'; ffi;iá,",nou"

ásilffáJrí,J§.
ó sz : 1 1 7 40 0 47 -2 ? os5oó1aaoszam, l zCa6á5á_)1ii

,#á;;,,,;i;-:
KeltI zo2a,07.09



kie§ó§zilő kockázatok külön íeItéie!ekkel

l0%, do min,
100 000 Ft

külón íeltót6l

összesen (Ft)

FelelósségbJzlosítáB éve§ díj6 (bizto§ítás] díJ + kűlön fe]léiolek pótd'ja ős§zosen) (Ft)

Egyéb fi99áIlapoilá§ok
Az ajánlatbán megadott bi?io§Ítá§i Ősszég é§ aZ €n9edmény n]édéke alapján az ajánlat lámogetó engedélykötele§!. Engodélyozó aláirása;
A. Ltl,?los 1d§l l.ed.elel, kirclJed az a]án'álon IeJzér bizrosít]si szePódós {6zoeli ioöoo,rtjat rr(g€'ozó 3, nápta.l éVÉt köVolóen o^ozolt é§Dckovetkezelt. de iolen záladékl\ál kjinés2 telt blllos;la5l sze?ódés hsl;ryu nÉÍr-6",iiJ.i",, *n,"."."nu"r.,"
ö*:',,:lt.'.",,§í^Xi"JlTáliiil;31,üi,*xa- 

ffi;;il;il;;il;k"#,"áfiüJ:,Ál }";;il,,ill,;á-oh í6dezetére !onal^o,oan á

Ö,.1'"'l',,".l*ili:'"l"'§'Í"""""rlJ§ft:5i";?;.j"'3,r; 
b|zIos,lo€ i€lPlÖssóqblztos;iás, §?cIl6dés r.eqszúnésén€( iúnyóíöl és idóponllárol .

Az 6|ánlalol Fész|ieti€: BALoGH8PJss KFI BALoóH lttlÁrv 1zseaoezot.

o)

cr)

O

\:!
io
o-

ct
o-

É
LJJ
c

{]]o

oklatás,331. sz. KF 
l Tévékenység: 

I Tgv. *oa: l l l

l i I lBo_sor. l I Blztosítá9i dü (Fr) =% l l l§tami l líí6.FrllÁr

,EJszakr, 
alIe'lo:ó5 (kojé9lL,m benllékj5os,ntézí.6nyck],

,skolón k vaI o\lalás, ,ende/vény, 
0yel.rok.rd,J|es, AnároL,Jsj

Tanmohely, laboratórltJm, tunulói"r"6ui§"xodatón; pótdli

10yo, da mjn.
100 000 Ft



I944n vagyoni károk fedezete záradókcégpaletta pr€€m

lifJ;ffi,'uli fl§lllil::ft§i"1*"S$J fií'"'f"Tvonákozá§ában 
a íéléló§§ógbláosításl féliétel.k r6nd€lkezé§€it az 6 zára_

1, Jol§n külón í§ltétel al§pJán rn69tórltl a blztosító a tl§ztán vagyonl károkal.
2' Jelon külón lettétel alaPján a fel.tós§égbizt$ít&i feitét€l.kben í§lsorolt €§eí€kén kívül n€m íedozi a bizto§íüsia) az €lmaradt vagyonl 6lónyt;

b) §z ös§zeíérhetotlen§égre Vonatkozó elóíi"á§ok mggszegésével okozott kán;
c) értókpáPk' Óltóktárgy, §zámlák, bizonYlatok €ltdnésével, .lvesáé§évol. gllopá§ával összofoggé§bon kolelkezott károk.t;d} kóltsógkeretek ós hiteiek úllépó§éból adódó károkat:

"' *fi::1?,fii}.iiTjff"li""§,l*,1,k:lTJll:ífl*"táj8ultr€ köt€lez6 határldő elmula§áá§ából or€dó károkat. [4u"

') 
á 9z8bad9lmi, Védjegy és sz§rzól jogok meg§éítésóból §l6dó károkati

g) Űzléti'Vagy maqánt|tok m.osdrtésébÓ| eíodó károkat. üel€tl tltok a gazdaságl t€vék.ny§éghéz kapcsolódó mind€n olyantény, informáciÓ, megoldás iaw.adat,,ame'rryr, .j"Ü"iÖiá i"ialía, laóKetengk által rón,*,d ."gr.",.Á" uugy t"t_használása a jogosult jogezerű ionziigyi, gaza""agl u"gy pinJi oiá"k"iis€n€no vegy veszélyezt€tné;
h) irm€nnylb€n a biztosÍtott Úgy okoz iárt, hogy a b|ztosított tévókénység íol},tatá§ára a haiályo§ iogszabáyok sz€{nt n€m jo_gosult (Pl, a tovék.nységét eng€dályozó haÚ;Ó áúill'iliÜ#;]Í lgazotvanyat visszavonja, nylfuáúrtásból tölll 

'tb.);0 lngstlanok, ggyób Vagyontárgyak, Va§yonl Órtékű Jogok ódékéngk tév9§ mgghatározá8árs vi$szgvozeth6tó kártéílté§l loé_

j) tisáésségtglen piacl maaatartá§:a!*Í?9la tókkal szembgnl tl§ao§§éOt€len k€reskBdolml gyakorlaltal, áruk é6 §zoIgáltatá_80k mégtóvesá6 í6k!ámozásával, áruhoz vagv s.organafui'h;kapi"áilo uptoztatás ntanyos§ágalval okozott károkat;
k} a biáo§Ítottnak mogflzgtgtt drakra (pl, megblzásl, vállalkoá§i dt} é§ költ§égek vl§gzatéríté§óre vonalkozó igóny€ket.3' Jolen kÜlÖn ÍeÍtót6l Blap]án tlszlán vagy.onl károk azok s károk, amolyek nem 8zoméIy.sérallés68 károk (h8lál, €gész§égká.osodásVágY t6'tl sérÜlés), n6m doloql károk (tárgy megseroÉse, meg§em,i,i"ilii'"",'r,u"rnarr,"talan_ná válásal, és nim ls llien károkravezeth€tók vlssza, Doloonak sámíl mlnd;; oi,í.ü" 

""iltá t"öiLö ig";i pónz é§ az értékpapir is.
Jelen záradékra vonatkozó b|zto§ítási ö§sz9g: .í 000 00o pvkár ó§ .l 

oo0 o00 FVóv.

cÉGPAL§rrA

ARTIFEX J+J KfL
2890 TBta, Kal€s Utca 38.
Bsz: 11740047-27095061
A,dó§zám: 12586332-2-11

cÁgi.§z:,1 í "o9,007988
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Retroal(ív záradék
cégpaletta program §{<

l^lrrD)N
tiDM]tllL}

A bizto§ítási fedozet kite.jed á biztosítás
tóen okozott és bekövetkezet|, de jélen

,RTIF§X J+J Kft.,j0 Táta, Kaká§ U|cs 38.
,,.: 11?&047-27Q93a61

, 5zán.}i í2§88332"2_íl
!í|,.§z: l1-09.007§86

Sz§rzddő cégszerü 8láírá§a
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Mire terjéd ki a bizto§ítós?
Álapled6zol:
y' Tcv6k€nysógi feIelósséqbiáo5lü§: s?enl€l\i sé,üléses ó6slo'9á]tató|tevékenysfuen -ivcl o1.o:ort oologr kák Öslíe'emd[á\ meglélílesc olol menleslli s b,Z!osiíoLtat

Yála§zihátó kiégé6zítő biztoÉilásokl
. MUnkáhatój íelelös§ógbizIo§ilásI a múnkállatól meniesltl

a 6r_rkabá|eselcxétl t€nrá|o mulkéIool kané' :ésl,elelós§éo á|öl.
. s7olgdllal'Ói 16l€ló5sé9biáo5,las: 9zo:aaI:álAq lAl'A(íÁ.ó

sorsn vagy h|Ms leljss;t*"*toxo-t a" oorÚ'-r.'ji-
sgrelorndi,ax megtónlóse a'ól Térieglll a b z.iós;tollai.. Terrnókíele]ó§§ég.bhosítósj hlbá6 t€rí]ékekkg] oko:otts7€nélyJ §élOló§g6 és dolooi laror, varaminr'ggr"r'#inar
í.régúllléso alóI menlesrtI jteme" gyii;lit--'-'"'''.'"". Folelós§égbiáosltd§ kölnyezctvosz€'yefl eló
1nvókoty§é€gel okozott dolo9l es 9z;q,ó|yi sórl;tós€s
kÁlokrB.

. í€lo|ós§ógtjtsltosiras kömyszsl 6la!s!be.okozotl

Tová|rbl l€het6gég§k § biziosítégi íódezet b6víté§ér9:. s biáosftás tgrül€ll haláyának kite{€szl&§:. a bizto§ítás idób6Ji hatályál1ak kiterje§2té66|. kőr,emúkódó szemólysí (aIva]|a]xozök, megbízonak)
bi2tosllá§a:

. §iolgii]lat& tárgyában okozott kálok biáosilása;. jáínúróljármúr€ rakodás során okozótt károk bizlosMsa;. gépjáamúvek ólzésével okozott kán]k í6d€Z6te;. oép]árrnúv€k önjáró s2állítása solán okoroí károk
bláogíld§q;

. ingatlan §s lngó§agok béíboadá§áVái okozollká,ok
f§dezst§i

. |ngatlanok béí]ésé soráo az ingai'aobin okozott kálokbizlo§íé§a;

. bóvftott terméKglelós§ég-blaogltá§|

. elétb9 h9Jyez€,li, msgÖízésl€ Vagy 
'eídolgoásra 

átvsll
tálgy€kóan okozott károk blztoeítisa;. spoltolók íeloló§§égblztosílása;

. tlsztán vagyonl károk biztoéílása;

. munkagépek, mOnkagépkdnt haszná|t járalvekke'
okozott károk íedez6te.

A szén&ló áltaí válas"tótl biílositá§jö§§.eg a bizto§ílá§l
ajánlaton kerül íelt]nl€|ésre.

Nysz.:20537

**§g6r§*x:*fr***t*;*uuu,*tu,o',u*

Mire ném terjéd ki a bizto§ítás?

x Nem biáosilottak a biztosítási íeItéieíekben
m€ghalá.ozotl bJáosílásl sse.nényeklól eltarö
Karosomények,

x Ncm b:ztosílollak a biztositási íellételeí
kockázatk,zdrásló| s7óló fcjczeterbct
m€hatalozott €semények. lJIelVe a7 ezp"ibd, oredó

X Nem blztosítortak a bJzto§itá§i eseményekkgl
kapcsolatban, a b jzLosílá§ .cílilo|chbcF f€llúntetetl
további kizárasok, korlálozások,

Mily€n korlátozások vannak a bizlosítá§i
íedezelben?
! Bizto§íiási összeg: a blzto§ító a biztositásí

szerzódé§ben meghatározcltt biztosltási
eseménygnkónti és blz{osiási Ioösalkla szoíó
bizto§lási_összeg orciólg tolicsit, J biztositil!i
s2olgáliatást,

! Önrészesodes: a slolgóltaLást a sz6r2óU,lsben
me,ghaláro7oll önró57osodés n^ónékéVci
c§okkoníeni kell.

l Bjáosító ment€süíése: a biztosító mente§üjhet
c s2o]9álIalási kotPlezéjlsége alól, póloár1
szá,]dékos vogy súlyosen 901onl,an ma9al3íjs,
a_kárncgolólési és.a kárcnyllítéci (ötelc;ctIsóq
szalO€t<os vagy s jlyosan gonoatlan megSéltés§
esetén, Eset€nként n bizto§íió c,,olgckatJr:
Kot€lezetlségc nem állbe, például. a kö7lo§i ó.val!ozas b6jeIenlésl köteleZo!lség n"egsérlése
eseten Vagy hs é hiztos:tott neln tesz;le!et
a ká.bejelentcssoI vagy állapotn coórzesscl

}:r::]:|": \9,:|:*llségónc( és ornat linye9cl(orUlfi é'}yek hlderÍtj,eletJenn€ vó|naK,
I ldóbelihatály: a biáosító kockázatvis§lése

a bizlost:tsi szerzód€s hatálya a.al{ okozoii,
beiróVetkozctl é5 legkésóbo o szer.rdoés
n.egs,,űaó9e1 köv€ló 3o noPon belUl be]clcntctl
t€rokra {cüod kl íkiVóV€, ,.la cz d5boI; haI;ly
kli€ljssáésérs k€rüll sol),
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n:ir::: ll9'o_!iifi,!11""Jr:j:ií"í,*lff ;|T;t;'""űf:"*" 'aiékoztatás 

a biztos;tá6i f€ltételokben olvasható.

: í:::n"y"::=qqr;;;-Hif"í,t§ffi'nil:lxalínazandók

iii?f{f§,{i§3íiffiyTi",',:5ir"['jj,'j3,:"jillff"l,álfl:H:i:§ij|ijijií,"u",,onnsm€gkönnyft§etöböb2tosltá9i
iÍll3,rT;j'#1T:i€rrá' hógY a biáosítá§| tertnéki'mertetó n9m képézi a bizlosításl s.er.ódé§ részét é§ nem minö§ül a
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