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1. ALAPADATOK 

1.1. Szerződö felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. tv . 
(továbbiakban: Kbt.) 122/A. § alapján eredményes közbeszerzési eljárást bonyolított le 
Budapest XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 9-11 . szám alatti Élelmiszer Áruház általános 
felújítási munkáinak ellátására. A Vállalkozó a törvényes feltételeknek megfelelő , érvényes 
ajánlatot nyújtott be, a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó 
lett. 

1.2. Jelen Szerződés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálnak, amely dokumentumok a 
szerződés aláírását követően a szerződés részévé válnak: 

- az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, 
- tervdokumentáció, 
- a kiegészítő tájékoztatás( ok) (adott esetben) , 
- Vállalkozó ajánlata. 

Mindezen dokumentumok együttesen képezik a szerződés tartalmát Megrendelő ajánlattételi 
felhívásában és dokumentációjában, illetőleg Vállalkozó ajánlatában foglaltak megvalósitását a 
szerződő felek e szerződésben foglalják irásba, az alábbiak szerint. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGY A, T ART ALMA 

2. 1. A Meg rendelő megrendeli , a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott és az előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjában, 

l 



műszaki leírásban kiviteli tervekben és költségvetésben részletesen kifejtett kivitelezési 
feladatainak teljes körű elvégzését. 

2.2. Az egyes munkanemek részletezését, az azokhoz tartozó tételes leírást és az árazatlan 

költségvetést a tervdokumentáció tartalmazza. A vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát 
képezi a fentiekben hivatkozott tervdokumentációban és költségvetésben megfogalmazott 
munkák megvalósítása, rendeltetésszerű üzemeltethető állapotú kivitelezése. Továbbá az 
előzőek mellett Vállalkozó feladatát képezi a felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények 
megvalósítása. 

2.3. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a jelen Vállalkozási szerződés- a 
szerződésben foglalt munkálatok elvégzése tekintetében - teljes megállapodást képez, amely 
szerint a Vállalkozó kötelezettsége, hogy az általa elvégzett munka eredményeként a munkák 
elvégzésére átadott terűletek jelen Vállalkozási szerződésben rögzített határidőn belül és 
célnak megfelelően , olyan állapotban adja át Megrendelő részére, amely minden részletében 
megfelel a szerződés tartalmát képező dokumentumok előírásainak . Ennek érdekében minden 
ezzel kapcsolatos és szükséges intézkedést Vállalkozó köteles megtenni és biztositani. 

2.4. Vállalkozó köteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, amelyet a jelen szerződés alapját 
képező közbeszerzési eljárásban akár az ajánlattételi felh ívásban, akár az ajánlati 
dokumentációban a Megrendelő által a megjelölt kivitelezési munkákhoz rendelt, különős 

tekintettel a Vállalkozó által átvett, műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben, és 
tervdokumentációban meghatározott kivitelezői feladatokra. 

2.5. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti , hogy a felújítási munkákra vonatkozó, a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a felújítási munkákkal, valamint az ehhez 
kapcsolódó vállalkozói feladatokkal kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 
dokumentumokat, és a Megrendelő követelményeit teljeskörűen megismerte, azok tartalmát 
elfogadta, az eljárás során a felújítási munkákkal kapcsolatban további információ kérésére 
vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, 
információt megkapott, a szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve 
kötelezőnek elfogadja. 

2.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi , hogy a jelen vállalkozási 
szerződés aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a szerződés 
tartalmát képező dokumentumok olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle 
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a jelen vállalkozási szerzödés 
megkötését megelőzően nem jelzett. 

2.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti , hogy az építési munkaterületet és a 
munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez, a 
megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában 
megvizsgálta . Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési 
eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 
olyan ügyekről , amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 
Vállalkozót azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól , amelyek a vállalkozási 
szerződés szerint reá hárulnak a munkák megfelelő kivitelezése során . 

2.8. Vállalkozó kijelenti , hogy a munkákat zavaró közlekedési, társadalmi , technikai és természeti 
körülményeket megismerte, a jelen szerződés tárgya szerinti a kivitelezés tárgya szerinti 
munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott 
gondossággal tanulmányozta , és a szerződést ezek ismeretében köti meg . 

2.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezői munkát az arra vonatkozó kötelező jogi 
normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult 
szakmai követelmények, és gyakorlat alapján végzi el. 

2.1 O. Amennyiben a szerződéses ajánlat megtétele után hatály ba lépett kötelező jogi normák a 
szerződés megváltoztatását teszik szükségessé, úgy a szerződő felek ezen új jogi normák 



szerint az eredeti szerződést módosítják. 

3. MUNKATERÜLET 

3.1. A Munkaterületet a Megrendelő adja át a Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas 
állapotban . A Munkaterület átadására a munkakezdési hozzájárulás birtokában kerülhet sor, 
amelynek beszerzése a Vállalkozó feladata. A Munkaterületet Megrendelő legkésőbb a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül adja át a Vállalkozó részére. A Vállalkozó 
köteles a felajánlott munkaterület átvételére. 

3.2. Szerzödő Felek a munkaterület átadásának időpontját a munkaterület átadás-átvételével 
egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve köteles az építési naplót folyamatosan vezetni Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint. 

3.3. A felvonulási területek, depóniahelyek végleges kijelölését a Vállalkozónak a szerződés 

aláírását követő 15 napon belül jóvá kell hagyatnia. A felvonulási területek, anyagnyerő-helyek 
és anyaglerakó-helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak felróható 
rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata , amelyet térítésmentesen köteles 
elvégezni. 

3.4. A munkaterület átadását követően Vállalkozó biztosítja, hogy a munkaterületen történő 

folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, a terület és a 
felhalmozott építési anyagok őrzését biztosítja. 

3.5. Vállalkozó köteles betartani , és alvállalkozóival betartatni a munkaterületre vonatkozó 
tüzvédelmi , környezetvédelmi, vagyonvédelmi , munkavédelmi és közlekedési szabályokat. A 
Vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező 
zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés nem haladja meg a jogszabályokban elő í rt 

határértéke ket. 

3.6. Vállalkozó - megfelelő engedély , illetve hozzájárulások birtokában - köteles az ideiglenes 
építéshelyi berendezéseket felépíttetni , és azokat elbontatni , elszállíttatni legkésőbb a müszaki 
átadás-átvétellel egyidejűleg , továbbá a keletkezett hulladékat és felesleget folyamatosan 
összegyüjtetni és saját költségén elszállíttatni . 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ, A SZERZŐDÉS ELLENSZOLGÁLTATÁSÁNAK ÖSSZEGE 

4.1 . Vállalkozó a szerződésszerü teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon jogosult 
díjazásra . 

4.2. A Vállalkozót a Szerződés 2. pontjában, az ajánlattételi felhívásban , ajánlattételi 
dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatainak szerződésszerü, Megrendelő által 
igazolt teljesítéséért, a hatályos jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján nettó 
32.900.000,- Ft+ ÁF~, azaz nettó Harminckettőmillió- kilencszázezer Ft+ ÁF~ (összesen 
bruttó 41 .783.000,- Ft összegű) egyösszegű átalányáras vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés 
és a kifizetések pénzneme a forint. 

*Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértéke. 

Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésben foglalt munka nem építési engedély köteles, 
ezért nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a fordított áfa fizetésének hatálya alá. 

4.3. A 4.2. pont szerinti vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a 
szerződés tárgyát képezik, magában foglalja az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat 
szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi kőltségét és ráfordítását a jelen 
Szerződés 1. számú mellékletét képező beárazott tételes költségvetésben meghatározottak 
szerint. Vállalkozó a 4.2. pont szerinti vállalkozási díj kialakításakor az elvárható gondossággal 

~ 3 



vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott dokumentációt. A 4.2. pont szerinti vállalkozói díj 
megállapításának alapjául a szerzödés mellékletét képező beárazott tételes költségvetés 
szolgál. 

4.4. A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti l. osztályú anyagra és l. 
osztályú kivitelezésre vonatkozik, és magában foglalja a kivitelezés során szükséges 
mintavételek és a laboratóriumi munkák költségét, a minösítés elkészítését, valamint minden 
egyéb, a feladat megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb költséget. 

4.5. Szerzödö Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak a jelen szerzödés megkötését megelözö 
közbeszerzési eljárásban a vállalási árat a szerzödés időbeli hatályára, az inflációra és arra 
figyelemmel kellett megajánlania, hogy a futamidő során a forint árfolyama, értéke, illetőleg 
maga a törvényes fizetőeszköz is változhat. A Szerzödö Felek erre figyelemmel megállapodnak, 
hogy a vállalási árat utólagosan az inflációra, a forint árfolyamának változására figyelemmel 
nem módosítják. 

4.6. A munka ellenértéke a Kbt. 130. §-ának megfelelöen, a 306/2011 . (XII . 23.) Kormányrendelet 
12-14. §-ában foglalt eltérésekkel , az igazolt teljesítést követően átutalással , HUF-ban kerül 
kiegyenlítésre . A teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1 )-(2) bekezdése szerint állítja 
ki. 

4.7. Megrendelő elöleget nem fizet. 

4.8. A számla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően , a műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárása után, a Megrendelő által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv 
alapján kerülhet sor, a Kbt. 130. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett, amely 
jegyzőkönyv a számla mellékleteként szerepel. A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a 
Felek a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel - jogszabályokban meghatározott 
tartalommal- amelyben rögzítik, a jelen szerzödésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó 
teljesítését (műszaki teljesítést). A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 

4.9. A végszámla benyújtásának feltétele a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel. Vállalkozó 
végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságak 
kijavitásának, pótlásának igazolást követően nyújtható be. Az átadás-átvételi eljárás lezárása 
mindaddig nem kezdeményezhető , amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn , vagy a 
megvalósítási tervdokumentáció és a szükséges hatósági engedélyek Megrendelő részére 
maradéktalanul átadására nem kerültek. 

4.1 O. A Vállalkozó köteles a számlákat a teljesítés elismerésétől számított nyolc napon belül a 
Megrendelő részére eljuttatni. A számlákhoz a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolásokat 
mellékelni kell. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával 
kapcsolatosan , úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével 
visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla 
Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani . 

4.11 . A 306/2011 (XII.23.) Karm . rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Vállalkozó által 
benyújtott számlában megjelölt, fövállalkozói teljesítés ellenértéke 15 napon belül átutalásra 
kerül Vállalkozának, amennyiben Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: "Art." ) 
36/A. §-ára is tekintettel teljesítették. 

4.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzödés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés közvetlen 
megvalósításához kapcsolódó szerzödésnek minösül , amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja, 
hogy valamennyi , a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket 
meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás 
hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel az NAV 
köztartozásmentes listáján. Felek rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt kötelezettség 
Vállalkozó általi teljesítése a számlák kitizetésének feltétele . Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt előírások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerinti 
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alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja . Vállalkozó köteles teljesítési segédjét (pl. 
alvállalkozóját) a fentiekről-egyező tartalommal- tájékoztatni . 

5. A SZERZÖDÉS TELJESÍTÉSE 

5.1. A teljesítés helyszíne: Budapest XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 9-11 . szám . 

5.2 . A Szerződés teljesítésének kezdési időpontja : a Szerzödés mindkét Fél általi aláírásának 

napja . 

5.3. A kivitelezés befejezésének véghatárideje a munkaterület átadásától számított 41 1 nap. 
Megrendelő Vállalkozó részére az előteljesítés lehetöségét biztosítja . 

5.4 . Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi , hogy a fenti határidők betartása 
közérdek, ahhoz Megrendelőnek is kiemeit érdeke fűződik, ezért Vállalkozó köteles a munkát 
úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyors, összehangolt munkavégzést, 
amelynek érdekében a Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési 
kötelezettséget vállalnak. 

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTELl ELJÁRÁS 

6.1 . A készre jelentés során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel , hogy a szerződés 2. 
pontja szerint vállaltakat maradéktalanul teljesítette és ezzel az építési munkálatokat teljes 
körűen befejezte. A munka Vállalkozó általi készre jelentését követően a Megrendelő tűzi ki az 
átadás-átvételi eljárás időpontját és arra - szükség esetén - a jogszabályban megjelölt 
szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja 
meg . A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a készre 
jelentés alapján a Szerződés szerinti munkák elkészültek, és a Vállalkozó a megfelelő 

minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, 
valamint a megvalósuJási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt (Műszaki 
ellenőr által ellenőrzött és elfogadásra javasolt) a Megrendelő részére átadta, valamint 
Vállalkozó a munkát hivatalosan készre jelentette. 

6.2. A műszaki átadás-átvételi eljárásról minimum 4 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni . A 
jegyzőkönyv kettő-kettő példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti. A jegyzőkönyv 

tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, és amelyeket 
a jogszabály kötelezően előír. 

6.3. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell : A megvalósuJási tervet, azaz az építmények 
ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar 
nyelven: 

kivitelezői nyilatkozatokat 

felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat 

az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot 

kivitelezési dokumentációt, vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő 

módosítást is tartalmazó megvalósuJási dokumentációt 

üzemeltetési , használati és karbantartási utasítást 

energetikai tanúsítványokat 

szállítói/gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat 

- jótállási dokumentumokat 

húzópróba és nyomáspróba jegyzőkönyveket 

mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit 

minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és Minősítési Terv alapján 

beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét 

l Vállalkozó ajánlatának megfelelően a szerződés aláírásakor kerül kitöltés re. 
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nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait 

a közreműködö alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal 

digitalizált formátumú dokumentációt (az ajánlati dokumentációban részletezettek 
szerint) . 

6.4. Az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg mindaddig, amíg az előző pont szerinti okiratok 
teljes körűen nem állnak rendelkezésre. 

6.5. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a készre jelentés előtt átvesz (előzetes átadás) , ezek 
tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 

6.6. Megrendelő , illetve a Műszaki ellenőr műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát 
szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok 
kij av ításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyv ben tételesen rögzíteni . 

6.7. Vállalkozó köteles a Megrendelövel és a Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista 
alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre , saját költségére elvégezni. Megrendelő 
köteles a fenti javítások teljes körű , előírt minöségben való elvégzése után a Műszaki ellenőr 
által leigazolt kivitelezési munkákat átvenni. Nem tagadható meg az átvétel a szaigáitatás 
olyan jelentéktelen hibái , hiányai miatt, amelyek a kijavításukkal , pótlásukkal járó munkák 
folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

6.8. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött határidőre nem végzi el , a 
Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. 

6.9. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell , hogy a munka a szerzödés és annak 
mellékleteiben meghatározott követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak, és a hatósági 
előírásoknak, valamint- az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak 
megfelelöen- hiány- és hibamentesen elkészültek. 

6.1 O. A Szerzödés akkor tekintető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült és 
azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan. átadás-átvételi eljárás 
befejezésével , az utá-felülvizsgálati eljárás lefolytatásával , a garanciális, esetleges hibák, 
hiányosságak maradéktalan kijavításával valamint a teljesítést a Megrendelő illetve a 
képviseletében eljáró Műszaki ellenőr teljesítésigazolással szakmailag leigazolta. 

7. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1. Megrendelői döntési jogosítványok 

7.1.1 . Felek kötelesek a 191/2009.(1X.15.) Kormányrendeletben előírt módon elektronikus építési 
naplót vezetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg felkért, vagy 
kijelölt személyek jogosultak. 

7.1 .2. Megrendelő a Vállalkozó naplóbejegyzéseire, vagy írásbeli megkeresésére a lehető 

legrövidebb időn belül állást foglal. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a 
tervtől eltérő szükséges, vagy javasolt módosításokat szakmai/műszaki indokokkal illetve 
gazdasági számításokkal támassza alá . 

7 .1.3. A Megrendelő az építési napló adatai alapján jogosult ellenőrzi , hogy a teljesítésben a Kb t. 
128. (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

7 .1.4. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák 
megvalósitását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége a 
műszaki-gazdasági elgondolásait, kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is 
közölni Vállalkozóval . 

7 .1 .5. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt 
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minöségnek megfelelő . Utasítása szerint a hibásan teljesített részt le kell bontani és megfelelő 
módon újra kell építeni, amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési 
többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási , újraépítési munka a Szerzödés 5.3. 
pontjaiban meghatározott és vállalt teljesítési határidőt nem módosíthatja. 

7.1 .6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást 
írásban, illetve az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

7.1.7. Megrendelő csak az érvényes Szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el. 

7 .1.8. A Megrendelő elmaradt munkának minösíti azt, ha a Vállalkozó a Szerzödésben 
meghatározott műszaki tartalmat nem valósítja meg , hanem azt másfajta, nem az elfogadott 
ajánlatának megfelelő , hanem lényegesen értéktelenebb megoldással a Megrendelő tudta és 
beleegyezése nélkül helyettesíti. 

7.1.9. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a Megrendelő az alábbiakban rögzített döntési 
jogosítványokat kifejezetten fenntartja magának: 

- minöséggel , minöségbiztosítással összefüggö egyes - Szerzödésben rögzített -
kérdések, 

- jótállási , garanciális és szavatassági témák, 

- műszaki átadás-átvételek, próbaüzem, utó-felülvizsgálat, 

- jogi témák (jogviták) 

- szerzödést biztosító mellékkötelezettségekböl eredő igények érvényesítése. 

7.1.1 O. Egyéb Megrendelői jogok és kötelezettségek 

A Kbt. 125. § (4) bekezdésére figyelemmel Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem fizet, 
illetve számol el a szerzödés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
Kbt. 56 . § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel , és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Továbbá Vállalkozó vállalja, hogy a szerzödés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetövé 
teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkéröt haladéktalanul 
értesíti. 

A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerzödést felmondani - ha szükséges olyan határidővel , amely lehetövé teszi, hogy a 
szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott feltétel eknek, továbbá 

b) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 

- A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerzödés 

megszűnése előtt már teljesített szaigáitatás szerzödésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

- Amennyiben Vállalkozó külföldi illetékességű , köteles a szerzödéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni , hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevöre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

- A Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, a Vállalkozó által szervezett, 
a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. 



A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a 
döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben , olyan időben és módon foglal állást, hogy az a 
Vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A Vállalkozó 
tevékenységéhez szükséges Megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli 
megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül adja meg. 

- Amennyiben a Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kivüli 
állásfoglalást (döntést) kér, akkor a Megrendelő azt soron kívül adja meg , de az 
állásfoglalási igény kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a választ írásban is 
megerősíti. 

- Az előző két bekezdésben az írásbeliség telefaxon, e-mail-en történő megkeresést is 
jelent, de szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül , ha a telefax, ill. e-mail elküldését 
követően azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik, visszaigazolják. 

- Ha a Megrendelő határidőre álláspontját nem közli , illetőleg a döntéshez további 
időigényt nem jelent be, akkor a Vállalkozó - munkája folytathatósága érdekében - a 
Megrendelő nevében eljáró Műszaki ellenőr írásbeli jóváhagyásával jogosult dönteni 
abban az esetben, ha ez a döntés többletköltséggel , az eredeti funkció 
megváltoztatásával és a minöség romlásával nem jár együtt, illetve nem minősül olyan 
kérdésnek, mely a Megrendelő döntését igényli. Vállalkozó az ilyen döntéséről 

Megrendelőt azonnal , írásban értesíteni tartozik. 

- Megrendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról , vagy 
egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni , a keletkezett iratokba betekinteni , azokról 
másolatot kérni. 

- Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden 
lényeges változásról , döntésrőL 

- Megrendelő jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. általános 
szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó jelen szerzödés 
szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti , nem teheti terhesebbé. Vállalkozó csak a 
Megrendelő , illetve a Műszaki ellenőrtől , vagy az általuk erre felhatalmazott személytől 
fogadhat el utasítást. Ha a Megrendelő célszerűtlen , szakszerűtlen, vagy 
jogszabályellenes utasítást ad , a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erre írásban 
figyelmeztetni. A Megrendelői utasítás fenntartása esetén Vállalkozó a Megrendelő 
utasítása szerint köteles eljárni , de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól . 

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő írásban megbízhatja a Műszaki ellenőrt 
az egyes intézkedések Megrendelő nevében történő megtételéveL Ilyen esetben 
Megrendelő -vagy megrendelői felhatalmazás birtokában a lebonyolító - haladéktalanul 
írásban részletes értesítést köteles küldeni Vállalkozának. 

- Megrendelő a kivitelezési munkák ellenőrzési feladatát az általa megbízott műszaki 
ellenőr (Mérnök) útján, annak felügyeleti szeigáitatása keretében látja el. 

7 .2. A Vállalkozó jogai és kötelezettsége 

7.2.1 . A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a 
szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a szerződés teljesítési 
határidejének betartására. 

7.2.2. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat- a munkaterület átadását 
követően megkezdeni . A Vállalkozó köteles a munkahelyi állapot szakértelemmel és 
gondossággal történő átvizsgálására, illetve a kivitelezés megkezdése előtt állapot felvételi , 
fényképes dokumentáció összeállítására . 

7.2.3. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011 . (XII. 23.) Karm . 
rendelet 9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya [az ajánlattételi felhívás E) pontja] szerinti 
tevékenységi körre kite rjedő , legalább 20 millió Ft/év és 1 O millió forint /káresemény 
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összegben kötött, építési tevékenységre irányuló szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel 
kell rendelkeznie , amely felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat másolatát a megkötendő 
szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosítás hatályát a sikeres müszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásáig fenn kell tartani . A felelősségbiztosítási kötvényhez csatolni kell a biztosító 
nyilatkozatát/igazolását, miszerint a nyertes ajánlattevő felelősségbiztosítása tárgyi 
beruházásra is kiterjed . 

7.2.4. A Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen 
Szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Vállalkozónak valamennyi a jelen 
szerződésben nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell 
végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően , amelyek a müszaki előírásokban , a 
szabványokban, vagy jogszabályokban szabályozva vannak, így a megvalósítás szakszerü 
végrehajtásához indokoltak és szükségesek. A Vállalkozó a munkálatokat elvégzi és befejezi , 
és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a Megrendelő rendelkezésére bocsátja . 
Vállalkozó a megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák orvoslásához szükséges minden 
ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt , berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, 
munkaeszközt és egyéb dolgot biztosít. 

7.2.5. Az építési naplóban a Vállalkozó köteles a naponta elvégzett munkákat feltüntetni, emellett a 
Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és 
utasítást is az építési naplóban rögzíteni , és a Megrendelővel közölni. A haladékot nem türő 
értesítéseket a Vállalkozó a naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal (rövid úton telefonon) 
köteles közölni a MegrendelöveL 

7.2.6. Vállalkozó a jelen szerzödés teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottaival is betartatja a 
jogszabályok és más szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az 
érvényes tüzvédelmi , környezetvédelmi , biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat. 
Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi , 
tüzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 511 993.( XII. 26.) MüM rendelet valamint az Országos Tüzvédelmi 
Szabályzatról szóló 28/2011 . (IX. 6.) BM rendelet) betartásáróL A munkavédelmi eszközöket 
és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a 
biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az 
előzetes , illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi 
oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláíratatása. A Vállalkozó 
a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni 
védőeszközöket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt 
megkövetel ni . 

7.2.7. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési , karbantartási leírásának, 
utasításának betartását. 

7.2.8. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező 
szemét-engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő- elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. 
Vállalkozó feladata továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok 
elvégzése. A Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő 

hulladéklerakási díj költségéta Vállalkozó köteles viselni. 

7.2.9. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges közterület foglalás, ideiglenes közmü 
szolgáltatások igénylése és a csatlakozások kiépítése is az ahhoz szükséges hatósági 
eljárások lebonyolítását, illetve hatósági engedélyek beszerzését is beleértve. A Vállalkozó az 
általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden szükséges engedélyt, 
jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerü időn belül megszerez, figyelembe véve a Munkálatok 
befejezéséhez szükséges időt. 

7.2.1 O. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről és az ügy állásáról jelen szerződés 
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szerint, továbbá Megrendelő kivánságára , szükség esetén e nélkül is tájékoztatni , így 
különösen , ha a felmerült új körűlmények a Megrendelői utasítások médasitását teszik 
indokolttá. 

7.2.11 . Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési módszerek 
megfelelő minöségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a Megrendelő 

Képviselöjének figyeimét felhivni . 

7.2.12 . Vállalkozó a munka végzése során köteles képzett és tapasztalt vezetőket, irányítókat 
biztositani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles minöségbiztosítási szakembert 
alkalmazni , továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaeröt biztositani , amely a 
szerzödés szerinti kötelezettségeinek megfelelő, és időben történő elvégzéséhez 
szükségesek. 

7.2 .13. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 
felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is 
annyi ideig, ameddig a Megrendelő szükségesnek tartja a Vállalkozó kötelezettségeinek 
megfelelő teljesítése érdekében. 

7.2.14. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül , a Megrendelőnek bármely 
tényt, vagy körülményt, amely a beruházás rész- és/vagy véghatáridejének csúszását, a 
Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy 
amelyek kihatással vannak a szerződésre , illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell 
térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható 
mértékére, mérséklésének Vállalkozó által javasolt médjára és a kármegelőzési és 
kárenyhítési javaslatra . 

7.2 .15. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési 
jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a 
munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, 

gyártási helyszínét, fázisait; köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetövé tenni , illetve 
intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken , amelyek a Vállalkozó felelősségi 
körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

7 .2.16. Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a beruházás megvalósításával 
összefüggő minden dokumentumot képes legyen a Megrendelőnek digitalizált formában is 
átadni. Ezt a követelményt a Vállalkozónak érvényesítenie kell az Alvállalkozó irányában is. 

7 .2.17. Vállal kazó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a 
munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a vonatkozó jogszabályi 
előirások megtartásával - bizalmasan kezelni , s ezt bármely közremüködőjétől azonos 
feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe betekintést nem 
engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai publikációkban, előadásokban azokat 
nem használhatja fel . 

7 .2.18. A Vállalkozó felel az építési napló jogszabályoknak megfelelőe n történő vezetéséért. 

7.2.19. A Vállalkozó felel, hogy a munkálatok befejezésével a szükséges nyilatkozatok, mérési 
jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló 
tanúsítványok rendelkezésre bocsátása megtörténjen . 

7.2.20. A kiviteli munkák végzéséhez szükséges- a Megrendelő által nem biztosított- jóváhagyások, 
vélemények, hozzájárulások (pid .: közterület-foglalási , munkakezdési , csendrendelet alóli 
felmentés,stb.) beszerzése a Vállalkozó feladata. 

7.2.21 . Eitakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 3 
munkanappal köteles Megrendelőt értesíteni , az eltakarás időpontjának megjelölésével. Az 
értesítési kötelezettség elmulasztásaesetén-Megrendelő igényére- a Vállalkozó köteles az 
eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eitakarási munkát 
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ismételten elvégezni. 

8. ALV ÁLLALKOZÓK 

8.1 . A szerződés tárgyát képező munkák megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók - a Kbt. és e 
szerződés rendelkezéseivel összhangban - de a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát saját 
maga végezte volna. A Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. 

8.2. A Kbt. 128. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles 
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett 
az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a 
teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni 
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssei együtt nyilatkeznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, 
a Kbt. 57. §- szerinti kizárá okok hatálya alatt. 

8.3. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben : alvállalkozó) helyett, aki 
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval , és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

8.4. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben , amennyiben egy meghatározott 
alvállalkozó igénybevétele az érintett szaigáitatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) bekezdése] meghatározó 
körülménynek minősült. 

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus 
formában, a Vállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik. 
Az alvállalkozói nyilvántartásba a szerződéskötés során a Vállalkozó által megadott kód alapján 
az alvállalkozó kivitelező köteles a saját alvállalkozói szerződésének adatait felvinni . 

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

9.1 . Vállalkozó késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott határidő , illetve a 
műszaki ellenőri feladatok hatékony ellátása által megkövetelt, vagy a Megrendelő által kellő 

időben közölt és elvárt határidők a Vállalkozónak felróható okból nem tarthatók, késedelmet 
szenvednek. A Vállalkozó késedeimét kimentheti , ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása 
érdekében úgy járt el , ahogy az szakértő személytől , szervezettől elvárható. 

9.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem 
vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik 
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal , hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a teljes 
nettó vállalkozási díj alapján számított napi 0,5% késedelmi kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek . A számított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó 
vállalkozási díj 20%-át. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 20 napot 
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnal hatállyal felmondani , amely esetben Vállalkozó a 
9.4. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a 
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Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és 
kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 

9.3 . Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatassági 
felelősségen túl , kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 
teljes nettó vállalkozási díj 0,5%-a/nap a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő 

időre . A számított hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó 
vállalkozási díj 20%-át. 

9.4 . Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó 
vállalkozói díj 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben 
hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. Amennyiben Vállalkozó a 
Szerzödés időtartama alatt 2 alkalommal hibásan teljesít oly módon , hogy azt a Megrendelő 
által adott póthatáridőben sem orvosolja, Megrendelő jogosult a Szerzödést azonnali hatállyal 
felmondani, amely esetben Vállalkozó a 9.4. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 

9.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét. 

9.6. Vállalkozó jótállásra köteles. Megrendelő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától 
számított 60 hónapos teljes körű jótállás vállalását a szerződésben foglalt valamennyi 
munkára/termékre. 

9.7. A jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Megrendelő a Vállalkozó 
tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. 
Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított 7 napon 
belül, vagy az építési naplóban meghatározott határideig a Vállalkozó számára írásban 
bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű 

határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást 
megkezdeni és erről , valamint kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt A 
kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni. 

9.8. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot Vállalkozó a teljesítés időpontjában köteles 
rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. §(4) bekezdése értelmében, mértéke a nettó szerződéses 
ellenérték 5%-a. Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték terhére lehívást eszközölni , 
amennyiben Vállalkozó a szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz 
eleget. Vállalkozó a jótállási biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a 
biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni. Vállalkozó a biztosítékot a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti formában nyújthatja, választásától függően befizetéssel vagy 
bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával , vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított- készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvén nyel. 

9.9. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítéstől számított 12 hónapra kell 
fenntartani, illetve a kivitelezés szavatassági utá-felülvizsgálata során feltárt és Vállalkozót 
terhelő hibák kijavításáig. 

10. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐl 

10.1. A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban , vagy telefax, 
telex, e-mail, Internet stb. útján is érvényes lehet, de szabályszerűen kézbesítettnek csak akkor 
minősül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik , visszaigazolják. 

1 0.2. A Vállalkozó képviselője: 

Neve: Székely András Tamás 
Címe: 1094 Budapest, Bokréta u. 19. 
Telefon száma: 06-1-455-8847 
Telefax száma: 06-1-455-8842 
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MEGLÉVŐ ÉLELMISZERÁRUHÁZ FELÚJÍTÁSA 

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 9-ll . 

(terveken: Bartha Lajos utca) Hrsz.: 

151159/8 

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS 
FŐÖSSZESÍTŐ 

Munkanem megnevezése 

Tetőszigetelés Felújítás Szakipari Munkák 

Gázhálózat Épületgépészeti Munkák 

Erősáramú Villamos Szerelési Munkák 

Villámvédelmi Hálózat Szerelési Munkák 

Munkanemek összesen: 

ÖSSZESEN: 

Anyag összege 

11123 234 Ft 

758 964 Ft 

10 800 709 Ft 

223 228 Ft 

22 906135Ft 

Díj összege Összesen 

4 430 023 Ft 15 553 257 Ft 

521614 Ft l 280 578 Ft 

4 556 656 Ft 15 357 365 Ft 

485 572 Ft 708 800 Ft 

9 993 865 Ft 32 900000 Ft 

32 900 OOO Ft l 



Studio G2 Építésziroda Kft. 

Tetőszieetelés- Szakioari munkák 

Munkanem megnevezése 

Bádogozás 
Szigetelés 

Epítőmesteri- Szakipari munkák 

összesen: 

ÖSSZESEN: 

A KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS AMELLÉKELT ÉPÍTÉSZ 

TERVEKKEL, 

RÉSZLETRAJZOKKAL EGYÜTI KEZELENDŐ! 

Anyag összege 

745 314 Ft 
10 377 920 Ft 

11123 234 Ft 

Költségvetési kiírás- ÉPÍTÉSZ 

Díi összege Összesen 

325 923 Ft l 071237 Ft 
4 104 100Ft 14 482 020 Ft 

4430023 Ft 15 553 257 Ft 

15 553 257 Ft l 

A KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSBAN MEGADOTI MENNVISÉGEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, AZ AJÁNLATADÁSNÁL A 



Bádogozás 

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 

e!!Vsée:ár ee:vsée:re összesen 
l Kétvíz.orros fa Ilefedés tetők attika 177 fm 4048Ft l 781 Ft 716 496 Ft 315 237 Ft 

szegélyezésére Prefa alumínium 

lemezből 33-66 cm kiterített 

szélességben, RAL 7030 (szürke) 

- <:7ÍnhPn 

2 Homlokzati túlfolyók készítése 6 db 4 803 Ft l 781 Ft 28 818 Ft 10 686 Ft 

négyszög keresztmetszettel Prefa 

alumínium lemezből, szürke színben, 

a zárófödém tető szigeteléséhez 
rc:>tl:>k-n71;:>n 

Munkanem összesen : 745 314 Ft 325 923 Ft 



Szigetelés 

Ss z Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag összesen Díj összesen 

egységár egységre 
l Tetőszigetelés lrtg. 1,5 mm vtg. PVC 1435 m2 2 968 Ft l 241 Ft 4 259 080 Ft l 780 835 Ft 

lemezből, mechanikai rögzítéssel , 

hegesztett toldása kkal, a techno lógia 

szerinti elválasztó rétegekkel, 

hajlaterősítésekkel, rögzítésekkel 

kompletten, a teljes meglévő 

- h::~tn.foti ·.toton 

2 Lejtésképzés3-10 cm vtg. lépésálló EPS 1435 m2 l 997 Ft 702 Ft 2 865 695 Ft l 007 370 Ft 

hőszigetelésbő l egyenes rétegrendű 

tetőben -
3 6 cm vtg. lépésálló kőzetgyapot 1435 m2 2 267 Ft 917 Ft 3 253145Ft l 315 895 Ft 

hőszigete l és a meglévő tetőfelületeken, 

egyenes rétegrendű tető be beépítve 

Munkanem összesen : 10377 920 Ft 4104100 Ft 



S.sz. 

l. 

2. 

3. 

4 

5 

6 

7 

8 

CBA Príma 
Budapest, XVIII Ker. Kondor Béla sétány 9.-11., Hrsz.:151159/8 

Épületgépészet 
Gáz szerelési munkák 

Megnevezés Menny. Me. Egységár 

Gázszerelési munkák 
A~ Díj 

l. Gépészeti munkák 

Kemény polietilén (KPE) gázcső, idomokkal, 10,00 fm 1104 453 
hegesztett kötésekkel, földárokba 

szerelve, (földmunka külön tételben) 

PE 80 GSDR11/ P 10 
l fi~ll<;Rmm >l 

KPE-acél összekötő idom 1,00 db 7 818 907 
63x5 8 KPE - 2" mérettel 

Védőburkolat készítése acélcsőre, 1,00 db 897 756 
dréncsőből, 

DN40 méretű KPE haszoncsőhöz, DN65 mérettel 
:l -=~r:;nn mm hoss?al 

Fekete acélcső gázvezeték hegesztett kötésekkel, szabadon 

szerelve, csőhajlításokkal megerősítésekkel, csőhüvelyekkel 

szakaszos tömörségi próbával 

(ST.37 minőségű),Hegesztés : R3 hf. szerinti varrattaL 

tartószerkezettel, csőbilincsekkel, függesztő szerkezettel, 
l rcfbl :Ó i" :Ó rn:>C7t:Ócrol..l..:>l 

D N 50 44,00 fm 2 573 1934 

Védőburkolat készítése acélcsőre, 1,00 db 1659 378 
acélcsőből, Katepox mázolással 

2" haszoncsőhöz, DN80 mérettel 
l ..,r:;nn mm hasszal 

Gömbcsap szénacélból, 

gázra karimás kivitelben, NNY 16, 

23645/Bsz. 

Ellenkarimákkal, tömítésekkel, 

anyáscsavarokkal 
ltlc:;:t:;_R/111 nl\1 tfn \ 

2" (DN50) 2,00 db 17 076 1481 

Gáz mágnes szelep, gázoldali bekötéssei 1,00 db 49 095 1209 

Honeywell VE4040A1003 típ . 

ON 40 méretű karimás kötésekkel 

ellenkarimával, csavarokkal felszerelve 
ON 411 Ifi/4"\ 

Gázmérőhely készítése, gázmérő csatlakozó 1,00 klt 142 593 43 822 

szerelése, FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. előírásai szerint, 

gázmérőkötés szerelése 

16 Nm3/h teljesítményű lemezházas gázmérőhöz 
1111\1 r;n 17"\ m6rPttPI 

1/3 

Összár 
Anyag Díj 

ll 040 4 530 

7 818 907 

897 756 

113 212 85 096 

1659 378 

34152 2 962 

49 095 1209 

142 593 43 822 
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CBA Príma 
Budapest, XVIII Ker. Kondor Béla sétány 9.-11., Hrsz.:151159/8 

Épületgépészet 
Gáz szerelésj munkák 

Megnevezés Menny. Me. Egységár 

A~é!_g_ Díj 
Gázszűrő gázoldali bekötése, 1,00 klt 13 426 1481 
DN 50 méretü gázszűrővel , 

karimás kötésekkel , ellenkarimával 
felszerelve 
l n N c; n 1?"1 

Zománcozott felirati tábla két sor 1,00 db 793 574 
szöveggel, 2 db M5 műanyag ékes 

rögzítéssel, az alábbi szöveggel : 

"A szellőzőnyílások eltakarása életveszélyes" 
111'; 10rrn.p<; 

Tűzvédelmi paszta (kétkomponensű) 1,00 db 2 769 756 
(HILTI CP 620 típ .) 

Nvomóoisztollval 

IV. Költségtérítések 
Hatósági nyomáspróba megtartása a Főgáz Kft. megbízottjának 1,00 db o 54 400 
jelenlétében, a Gázművek előírásaiszerint a szükséges munkaerő, 

műszerek és próbaszivattyú szolgáltatásával, műszaki átadással 

Gázvezeték-hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele 

(Gázmű számla) 

Huzatvizsgálat, tömörségi próba, alkalmassági szakvélemény 2,00 db o 90 667 
(l db kéményre) 

l IKéménvseorő számlal 

Gázvezeték csatlakoztatása épületen kívül i DN50 méretű KPE esőre 1,00 db 3 183 2 267 

DN50 mérettel földárokban 

VII. Földmunkák 

Burkolat bontása helyreállítással 46,00 m2 8172 1662 

Nyomvonaljelző szalag fektetése földárokba 10,00 m 28 30 

Gáz vezeték fölé, attól 0,4 m-re 

Gáz vezeték felirattal 

Közmű feltárása kézi erővel , depóniában, vagy 3,00 m3 o 8 432 

l járműre rakva IV. talajosztályban 

Árkok földkiemelése ducolt árokból, 8,00 m3 o 3 355 

3 m árokszélességig, 4 m mélységig, 

bármely konzisztenciáju I-IV. fejtési 
los?t;ílvh;m 

2/3 

Összár 
Anyag Díj 
13 426 1481 

793 574 

2 769 756 

o 54 400 

o 181334 

3 183 2 267 

375 912 76 452 

280 300 

o 25 296 

o 26 840 
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CBA Príma 
Budapest, XVIII Ker. Kondor Béla sétány 9.-11., Hrsz.:151159/8 

Épületgépészet 
Gáz szerelési munkák 

Megnevezés Menny. Me. Egységár 
An_yag Díj 

Földvisszatöltés az árok vagy gödör 4,00 m3 o 1360 
melletti depóniából réteges elterités-

se i, tömörités nélkül, a vezetékek 

felett és mellett, 50 cm vtg-ig, I-IV. 
ifPit6o' ~r~~-\l ,.h >n 

Földtömörítés kis felületen 85 % 3,00 m3 o 1813 
tömörségi fokra, "N" tömörítési talaj-

osztálvban 

Föld elszállítása 500 m távolságig 1,00 m3 2 135 1375 

Összesen: 

3/3 

Összár 
Anyag Díi 

o 5 440 

o 5 439 

2 135 1375 

758 964 521614 



Tétel 1181 Budapest Kondor B. stny. 9-11. (terveken: Barta Lajos u.) Hrsz.: 151159/8 Mennyiség Egység Anyag á r m. díj ár össz. ár TOTAL 
ÉLELMISZER ÁRUHÁZ ANYAGKIÍRÁS (HUF) (HUF) (HUF) Összesen 

(HUF) 

ELEKTROMOS MUNKÁK- KISFESZÜLTSÉG 

Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készü/éknek, anyagnak a 

kivitelezéshez szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell 

Elosztó berendezések 

" F "jelű főelosztó 

v 1 ln 4 ku- os főe/m7tn hPrPnrlP7Pc; 
EATON INDUSTR/ES KFT. 

1138 Budapest, Váci út. 182. 

Típus: XVTL 3 mezős, soro lható elosztó 

Sz .: 2100 x Mag 2000 x Mm 600 mm 

Névi. Fesz: lOOOv SO Hz 

Üzemi fesz: 3 x 400/230v SO Hz 

Gyűjtősín névi. Áram : 400A Cv 

Therm . zárlati áram: 10 KA 

Védettséll: IP 40 
Készülékek ismertetését lásd EL- l terven a szüksé!les anvagokkal 

l db 2 380 236 218 464 2 380 236 218 464 

Alelosztók 

" K" jelű a/elosztó 

u. az mint előző tétel 

EATON gy. falon kívüli elosztó 

Védettség IP 30 

Típ: BP- O- 800/1260/llSO mm 
V. 2. EL- 2 sz . terv szerint l db 848 097 80 737 848 097 80 737 

jS 
1. oldal 



Tétel 1181 Budapest Kondor B. stny. 9-11. (terveken: Barta Lajos u.) Hrsz.: 151159/8 Me n nyiség Egység Anyag á r m. díj ár össz. ár TOTAL 

ÉLELMISZER ÁRUHÁZ ANYAGKIÍRÁS (HUF) (HUF) (HUF) Összesen 

(HUF) 

11 SZ 11 jelű alelosztó 

u. az mint előző tétel, 
EATON gy. falon kívüli elosztó 
Védettség IP 30 
Típ: BF- O- 3/72 c 

v. 3. EL- 3 sz . terv sze ri nt l db 382 271 38 469 382 271 38 469 

ll T 11 jelű alelosztó 

u. az mint e lőző tétel, 
EATON gy. falon kívü li elosztó 
Védettség IP 30 

v. 4. l db 17 572 2 565 17 572 2 565 
Kapcsa ló tábla . 

Eladótéri kapcsolók részére 
V. 5. 4 db l. s. kapcsolóva l, feliratokkal l db 22 796 3 040 22 796 3 040 

Védőcsövek, kábelek 

Mü- lll. je lű műanyag védőcső, világosszürke színben, kábeltá lcábó l 
való kicsatlakozásná l, készü lékekhez tö rténő függőleges lecsatlakozásnál, 

kábelek védelmére 
v. 6. 23 mm átmérő 140 fm 46 171 6 440 23 940 

Falcsatorna Legrand gy. könnyített kivitelben, dug. aljzatok elhelyezésére 

100 mm, erős és gyengeáramu kábelek részére, osztott kivitelben 

V. 9. 16 fm l 757 1140 28 112 18 240 

Kábeltálca perforált kivitelben, függesztő és egyéb kiegészítő elemekkel, 
gyári idomokkal szükséges szerinti dübeles rögzítéssei aján lott 

Típ: OBO BETIERMANN 

~ 2. oldal 



Tétel 1181 Budapest Kondor B. stny. 9-11. (terveken: Barta Lajos u.) Hrsz.: 151159/8 Mennyiség Egység Anyag á r m. díj ár ös sz. ár TOTAL 
ÉLELMISZER ÁRUHÁZ ANYAGKIÍRÁS {HUF) {HUF) {HUF) Összesen 

{HUF) 

V. lO. KT 100 100/60 50 fm 1857 1520 92 850 76 OOO 
V. ll. KT 200 200/60 150 fm 2 622 l 710 393 300 256 500 

Lengőkábel 2m illetve 3m hosszúságban dug. csatlakozási /ehetőséggel , 

V. l2. készülékek felülről való csatlakozáshoz 45 db 2 555 95 114 975 4 275 

Vezetékek, kábelek 

NYM -J jelű rézerő kiskábel, 
bilincsekkel történő rögzítéssel, falon kívüli szere/éssei 

V. l4. l x 1,5 mm 2 (fázis figyelő szál ) 420 fm 119 370 49 980 155 400 

V. lS. 2 x 1,5 mm2 120 fm 119 370 14 280 44400 

V. l6. 3 x 1,5 mm2 3 OOO fm 138 370 414 OOO 1110 OOO 

V.l7. 3 x 2,5 mm 2 450 fm 207 370 93150 166 500 

V.18. 5 x 1,5 mm 2 2 400 fm 213 370 511200 888 OOO 

V. l9. 5 x 2,5 mm2 600 fm 327 370 196 200 222 OOO 

v. 20. 5 x 4,0 mm 2 140 fm 504 370 70 560 51800 

v. 21. 5 x 6,0 mm 2 350 fm 723 370 253 050 129 500 

NYY- J 
v. 22. 5 x 10 mm 2 35 fm 1192 399 41720 13 965 

v. 23. 5 x 16 mm 2 75 fm 1824 456 136 800 34 200 

v. 24. 5 x 25 mm2 60 fm 2 864 484 171840 29 040 

v. 25. Kábel, vezeték padozatból való felesati-al 45 fm 120 237 5 400 10 665 
Mért áramu földkábel becsatlakozás 
Külső ELMŰ áramváltás mérőszekrénytő/ , védőcsőbe húzva, épületen 

belül kábelcsatornában vezetve pontos kábelhossz, ELMŰ terv 

függvényében meghatározva 
v. 26. NYCWC 4 x 240/120 mm 20 fm 24 316 807 486 320 16 140 

Eternit védőcső kábel védelmére, 

V. 27. kábelcsatornában KPE 160 tip . 15 fm 3 040 l 710 45 600 25 650 

v. 28. EATON tip . Fali kiselosztó kismegszakítókkal 2 soros kivitelben l db 27 451 3 894 27 451 3 894 
Szerelvények, kapcsolók 

~ 3. oldal 



Tétel 1181 Budapest Kondor B. stny. 9-11. (terveken: Barta lajos u.) Hrsz.: 151159/8 Mennyiség Egység Anyag á r m. díj ár ö ss z. ár TOTAL 

ÉLELMISZER ÁRUHÁZ ANYAGKIÍRÁS (HUF) (HUF) (HUF) Összesen 

(HUF) 

l egrand vagy PRODAX típ . falon kívül i szerelvények, krém szín ben 
V. 29. ll.s.kapcsoló vízmentes 20 db 1339 836 26 780 16 720 
v. 30. lll. s. kapcsaló ( fénycső kapcsaló) 17 db 3 989 1140 67 813 19 380 
v. 31. Alternatív kapcsa ló 4 db 1482 836 5 928 3 344 
v. 32. Keresztkap cs ol ók l db 1506 836 1506 836 

Dugaszoló aljzat, falon kívüli krém 
v. 33. ll . s. + F tip. 115 db 988 836 113 620 96 140 

v. 34. Négyes dug. aljzat 4 x ll. s. + F tip ., keretbe foglalva 10 db 2 242 l 786 22 420 17 860 
v. 35. ll . s. + F tip. Vízmentes dugaszoló, falon kívüli 

dugaszoló aljzat, falon kívüli 
v. 36. megkülönböztető színnell l. s. + F tip . 55 db l 738 836 95 590 45 980 

u. az mint előző téte l 4 x ll . s. + F keretben 
Dug. aljzat falon kívü l i 11 ZÖLD ll 

v. 37. Biztonsági kapcsaló készülékekhez, légkezelőkhöz 
GANZ KK tip . KKM- 002 ti p. 20 A 20 db 4 844 1140 96 880 22 800 

V. 38. KKM - 2 tip . 40 A 3 db 12 728 1140 38 184 3 420 
v. 39. Mozgásérzékelő 230 V 3 db 2 660 l 520 7 980 4 560 
v. 40. Nyomókapcsaló (gazd. Folyosó világ . ) 7 db 1149 836 8 043 5 852 
v. 41. Alkonykapcsaló 16 A 230 V 2 db 6 934 1805 13 868 3 610 

Csatlakozó tábla MENNEKES gy. 
4 db ll. s. + F tip . 230 V dug. -val 

V. 42. l db lll. + F tip . 400 V dug- val 14 db 27 261 2 280 381 654 31920 

Dafr. 164 tip. dug. aljzat 400 V 

v. 43. 3 P+ N+ PE 2 db l 719 1140 3 438 2 280 

Szellöző ve nt. nyomógomb 
l db piros, l db zö ld, l jelző lámpával 

v. 44. komp lett összeállításban l db 3 040 1425 3 040 1425 

ss 4. oldal 
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Tétel 1181 Budapest Kondor B. stny. 9-11. (terveken: Barta Lajos u.) Hrsz.: 151159/8 Mennyiség Egység Anyag ár m. díj ár össz. ár TOTJ! 

ÉLELMISZER ÁRUHÁZ ANYAGKIÍRÁS {HUF) {HUF) {HUF) Összese 

{HUl 

Feszültségmentesítő kapcsoló, gazd- i 
bejáratnál, kulcsos, kivitelben 

V. 45. " Feszültségmentesítés" felirattal l db 18 712 1140 18 712 1141 

Tűzrendészeti főkapcsoló, gazd- i 
V. 46. bejáratnál, zárt dobozban, üveg előlappal, "Tűzrendészeti Kapcsaló" l db 6 364 1140 6 364 1141 

felirattal 

Több fokozatú automatikus meddőenergia 
kompenzáló egység 60 KVAr, főáramköri 
csatlakozással, üzembehelyezéssei 

V. 47. ajánlott tip . KRL Kontroll KFT. l db 239 361 33 245 239 361 33 24~ 

Kiegészítő tételek 

Meglévő elosztó áthelyezése a kialakítási helyre. Amennyiben műszakilag 
nem megfelelő, új kiselosztó telepítése szükséges, 2 soros szerelőpanellal 
kismegszakítókkal, reklám csatlakozás kiépítésével, alkonykapcsolóval, 

V. 48. mágneskapcsolóval l db 31 077 4 084 31 077 4 084 

V. 49. EPH kialakítás, gerinc védővezető kiépítéssel16 mm2 100 fm 378 61 37 800 6 100 

Földelővezeték fémszerkezetek, csőhálozatok, gépészeti 

V. 50. berendezések földelésére 6 mm2 180 fm 146 55 26 280 9 900 

Felirati tábla, elosztó ajtókra cserélve 
V. 51. 400 V felirattal" VIGYÁZZ" 2 db 142 47 284 94 

V. 52. Érintésvédelmi mérések elvégzése, jkv készítésével l klt 5 397 210 422 5 397 210 422 

V. 53. Alapvilágítás szerelése TIX2611x35-80W lX HFPI C-DA 5 SI és TTX261 3x35-80W lX 147 db 18 670 2 660 2 744 490 391 020 

HFPI C-DA 5 51 elemekből függesztőkkel szerelvényekkel kompletten 

V. 54. Villámvédelmet külön tervdokumentáció tartalmazza 

'"" ·;;;·-· '"'" ~ill;lll:~r:t ~;12· c;c•:ryt!"'/''t-·Y :~·~,., ·-"'"" ~"lj;,;:"'.~f! •• ;"'W:fat~·ll!f~l:i•'illlf' ··~~iw''" 1:.· ''""·•-;:~· 1Ötm.i Q'9 's':"'ft;~"..{s&l:~s6 
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1. oldal 

Villamos 

tervező: 

Generál 

tervező : 

Lendvai Attila 

2143 Kistarcsa Megyeri Margit u.lO/A 

STÚDIÓ G2 Építésziroda Kft 

1022 Budapest Marczi bá nyi tér 5 

Munka tárgya: ÉLELMISZER ÁRUHÁZ 

1181 Budapest,Kondor B. stny. 9-ll. (terveken: Bartha Lajos u.tca) Hrsz.: 151159/8 

Terv fajta : Kiviteli terv 

Vi llámvédelmi Lendvai Attila 
tervező : 

Vl-T 13-0397 
VN-71/2012/01 

Ke lt : 2013. október 30 

a. Szerelési munkák: 

b. Egyéb munkák: 

összesen 

27% ÁFA 

mind összesE 

Budapest, 2013 október 30 

VILLAMOS BERENDEZÉS 
VILLÁMVÉDELEM 

KÖLTS ÉGVETÉS 

Összesítés: 

munkadíj : 

236 523 
Z49 049 

485 572 

131104 

616 676 

anya gá r: 

207 268 
lS 960 

223 228 

60 272 

283 500 

l 

~ 



2. oldal 

Részletes költségvetés 

menniség díj anyagár díj anyagár 

a. Szerelési munka 

Villámhárító felfogóvezeték szere lése, tartók 
71.311.032 beépítéséve l, lapos tetőn, tüzihorganyzott 
008.10.00101 köracélból beton talpakon d;8 mm2 

440 fm 332 209 146 080 91960 

Villámhárító levezető szere lése, épületszerke-
2 71.311.021 zetben belül, tégla szerkezetre fektetve, 

010.10.00101 tüzihorganyzott köracélbó l, vizsgáló össze-
kötöve l, d;8 mm, 

45 fm 332 209 14 940 9 405 

Védővezeték szerelése épü letalapba helyezett 

3 71.312.031 tüzihorganyzott köracé lbó l, kö rtöld előre kötve 
005.02.01001 átm. 16 mm 

Stm 598 807 4 784 6 456 

Bekötö bilincs esőcsatornához 

4 71.321.003 
001.04.04002 

6 db 484 807 2 904 4 842 

Rúdfö ld e lő szerel és e 25mm á tm. köracélból, 

5 71.331.001 elhelyezése a szükséges földmunkáva l, 

003.01.07201 4 m hosszú, 
9 db 5 129 6 459 46161 58131 

Felfogórúd felszerelése szivócsúccsal, 16 mm 
6 71.321.001 átm. tüzihorganyzott köracélbó l 

001-01.04004 2.0 m hosszú 
6 db 3 609 6079 21654 36 474 

összesen: 236 523 207 268 



2 

3 

71.391.001 

b. Egyéb munkák 

Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzö

könyv készítése 

3. oldal 

001.00.01010 mérőpontonként 

71.000.000 Megvalósulási terv készítése elő irányzat: 

71.000.000 Tetőn lénő épületgépészeti berendezések 

bekötés e a fe lfogó hálózatba, tüzihorganyzott 

köracéllal, kb 2.0 fm-rel 

összesen: 

Budapest, 2013. október 30 

9 db 23 746 o 213 714 o 

28 495 o 28 495 o 

6 db 1140 2 660 6 840 15 960 

249 049 15 960 
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HUNÉP CAPITAL-BAU KFT. 

BUDAPEST 
Bokréta utca i 9 

1094 

Tárgy: Fedezetigazolás 

Tisztelt Ügyfelünk! 

GENE R 
Biztosító 

Budapest, 2014.03.18. 
lktatószám: 2014/09001/1210 723 
Ügyintéző: Sonntag Erika 
Fax:+3612693996 
Telefon: +3614523406 
e-mail: Erika.Sonntag@generali.hu 
Kötvényszám: 95214101909382200 
Ügyfélszám: 44546454 

Építés- és szerefésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez 
Fedezetigazolás sorszáma: 2014/2 

Szerzödö- Biztositott Hunép Capital-Bau Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 19.) 

Kötvényszám: 95214101909382200 Szerzödés tfpusa : Bejelentéses 

Megrendelö/Eplttetö: Projekt 18 Kft, 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. 

Epftési munka megnevezése: Budapest XVIII. kerü let, Kondor Béla sétány 9-11 . szám alatti 
Élelmiszer Aruház általános felújftási munkái 

Epitési munka jellege, leírása: Elelmiszer Aruház általános felújftási munkái 

Kockázatviselés helye: Budapest, XVIII. . kerület, Kondor Béla sétány 9-11 . 

Nettó építési teljesftés: 32.900.000,-Ft 

(Biztosítási összeg) ebből éprttetö/megrendelö által rendelkezésre bocsátott 
épftöanyag, szerkezeti elem: - ,-Ft 

Kockázatviselés időtartama: 2014.03.24.- 2014.05.19. 

Szavatassági idöszak: +24 hónap szavatassági fedezet (004. záradék szerint) 

A biztosítás határozatlan idejű , negyedéves dljfizetésO 
A szerzödés dfjrendezett: 2014.04.01 -ig 

A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazolj uk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a 
Szerződő - Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor' s Ali Risks) 
vagyonbiztosítással rendelkezik. 

Tisztelettel: 
Gmwrali-Provideneia Bíztosító ZrL 
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Hermann Zsuzsa 
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GENERATJ 

Sonntag Erika 
értékesítés támogató 

Generali Biztosító zrt. 
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32 Oudap!lsl, Váci ill 36 .. 38. 

Generali-Provid1~neia Biztosító Zrt. 
l 06() Budapest, 'J(,r(~~ lo t. 42-44 . - ' lhleCmtl.er: O ú (40} 2()0 2 SO- \l'ww.gt•nm·a li.hu 

............. ................... - ................. _ ... __________________ ........... .. . 

2014/09001 /1210723 Fiidrosí Bin í,;íg C•'M~Í••';;• • ()ó. O 1- l 0-CHI :\<1.1 Nyomtatva: 201 4.03.18 15:00:56 
A l!lr;ias:íg nz IVr-\ !'S (nl a~·W. p t~ m·. i i p:yi f,·liígydt:t) ,iltal \'l~ '/, l'l tli olasz Bizlt)SÍiúi Cso portok t\yilv,inlurliÍ t!Úb:w 26-··o~ sníruou szf·n·plti Cmu:ml i C: ... npm·thoz. larlo'l.ik . 

yi 
z 


