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PREAMBULUM 

A Megrendelö a közbeszerLésckről szóló 2015. évi exul!. törvény (a továbbiakban: Kb!.) 
Hannadik rész 11 5. § (I) bekezdésc szcrin ti , nyilt eljárás szabályai szerint lcfolytatandó 
hirdetmény nélkUli. nemzeti közbeszerLési eljárást fo lytatott le .. Sóst6i úti müf'üvcs 
futballpálya felújítása" e lnevezéssel. Az eljárásI megindító Ajánlallétcli felhivás és 
dokumentáció 20 16. április 13. napján került mcgküldésre az aján lattételre felkérn i kívánt 
gazdasági szereplők részére. 

A Vállalkozó, aki részt veli az eljárásban, a benyúj tott aján latokat megvizsgáló 
Bírálóbizollságjavaslala alapján a Megrende lő dön tése szerint ezen e ljárást megnyerte. 
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l. A szerződés tárgya 

l . A Megrende lő megrende l i, a Vállalkozó pedig elvállalja a Sóstói úti műfUves futba Jl pá lya 
felúj ítási munkáinak ki vitelezését, a műszaki dokumentáció és kőltségvctés szcrint a(z), 
amely a kivitelezés i fe ladnI ok ellátására kiírt, a Kbt. 11 5 § ( I) bekezdés szerinti kőzbcszer.tés i 

cljúrás során, az ajánlattételi dokumcntáeió részeként került a Vá llalkozó, mint nyertes 
aján l attevő részére átadásra. 

2. A Vállalkozó n ki vitelezés során köteles minden olyan munkát elvégezn i és nlÍ nden 
anyagol biztosí tani. amelyek nincsenek kifejezellen feltüntetve a szer.tődésben . de amelyek a 
szerolődés tárgyát képező létesítmény megvalós ításához. a megrendelés te ljesítéséhez 
szükségesek. 

3. A Vállal kozó kijelenti. hogy a jelen szerződés műszaki tartalmat jelentő dokumentációkat 
e l őzetesen megvizsgá lta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magat arra, hogy az 
1.1 pontban írt létesí tmény ki vitelezését ezeknek megfelelően, a vonatkozó hatályos 
jogszabályok és hatósági e lő í rú sok be tartásával I. osztályú minőségben végzi cl. 

II. A munkák e lvégzesenek fe ltétel i és határidöi: 

4. A teljes ít és helysz íne: 4400 Nyíregyháza. Sóstói út 24/a. (NYíREGY HÁZA VÁROS I 
STADION "A" KATEGÓR IÁS M ÜFÜVES PÁLYA) 

5. A kivite lezés megkezdésének időpont ja: ajelen szerződés aláírásának napja. 

A munkaterü letet Megrende lő a sze rződés aláírásával egyidej űl eg, azza l egyszerre adja át 
Vállalkozó számara. Megrendelő köteles a ki vitelezés megkC""ldésekor a munkaterü letet és a 
fe lvonulási területcket arra alka lmas állapotban a Vá llalkozó rendelkezésére bocsátani. 

A kiv itelezés befejezésének időpont ja : Szer.tődéskötéstő l számított 60 nap. 

Megrende lő előte ljcsÍlés t elfogad. 

6. A munkaterület Megrendelő álta li késede lmes átadása eset én a ki vitelezés befejezési 
határidői a késedelem idejével meghosszabbodnak . pótmunka. illetve többletmunka 
felmerülése cse tén a szerződő fe lek kíilön állapodnak Illeg a határidők módosulásában. 

II . Vállalkozói dij 

7. A szcr.tődő felek a szerződés tárgyát k é pező munkák vá llalkozói díját 70.416.588,-Ft + 
19.012.479 Ft ÁFA = 89.429.067. Ft , azaz hetvcnlllillió-négyszázti zenhatezer
ötszáznyolevannyolc forint + ti zenkilencmillió-tizenkétczer-négyszázhetvenn yolc forin t ÁFA 
= nyolcvankilencmillió-négyszázhuszonkileneezer-hatvanhét forint összegben áll ap ítják meg. 
A vállalkozói díj kifi zetése Vállalkozó végszámlája alapján történik . 

A vá llalkozás i díj a befejezési határidő re prognoszti zá lt. egyösszegü átalányár. 

8. A Vállalkozó a teljesítés során 1 végszámla benyúj tására jogosult. 

Vá llalkozó a végszámláját a projekl részét képező felúj ítás i munkák befejezése után a sikeres 
műszaki átadás-átvételI követően. Megrendelő által kiállított telj es ítésigazolás alapján 

nyújthatja be. 
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9. A kifi zetés fol yamata: 

A vállalkozási díj kifi zetésé re for intban. az igazolt teljesítést követően. a tarta lmi lag és 
formailag szabályszerüen kiállított . Ajánlatk érő általleigazolt számla ellenében 30 napon 
belül állllalással kerül sor a Kbl. 135.§ (1)-(3), (5)-(7) és (10)-( 11 ) bekezdésében, valaminI 
322/20 15. (X. 30.) Konn . rendelet 30.§-ában. továbbá a Polgári Törvénykönyv ről szóló 2013. 
évi V. törvény 6: 130.§ (I )-(2) bekezdésében foglaltak szerint figyelemmel az adózás rendjéről 
szóló törvény (2003. évi XC II. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. 

10. Megrendel ő. ha a Vállalkozó a Szerződés tcljesítéséhez alvállal kozót vesz igénybe. a Ptk. 
6:130. § ( 1)-(2) bekezdésétöl el téröen a következő szabál yok szerint köteles az 
ellenszolgáltatást teljesit eni: 

a) az aján l attevőként szerződő fe lek legkésőbb a te lj esítés e li smerésének időpon tjá i g 

nyilatkoznak . hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az eJlenértékbő l ; 

b) az összes ajánlallevőké nt szertődő fél l egkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkoz ik , hogy az általa a telj esí tésbe a Kbl. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenértékböl: 

c) Megrendelő felhívja az ajá nlattevő k el. valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat. hogya 
teljesí tés elismerését követően állítsák ki számláikat. egyidejüleg fe lh ívja őke t , hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rcndjéről szóló 2003. évi XC II. törvény (a 
továbbiakban : Art .) 36/A. s-a szerinti köztartozásmentes ad6z6i adatbázisban, nyújt sák be a 
tényleges kifi zetés időpontjátó l számított hanninc napnál nem régebbi együttes adó igazolást: 

d) Megrende l ő az ajá nl attevői és az a lvállalkozói tcljesítés ellenértékét a számla kézhczvétc1ét 
követő hanninc napon belül közvetlenül uta lj a át minden egyes ajánlattevőnek és 
alvállalkoz6nak; 

e) a d) pon tban fogla!taktól eltéröen. ha va lame l y ajánlattevőnek vagy alvá llalkozónak a 
kifi zetés időpontjában az együttes adó igazolás alapján köztatozúsa van , az ajánlaLkérö az 
ajánla llevöi. illetve az alvá llalkozói te lj esítés e llenértékét a köztartozás erejéig az Art . 36/A. § 
(3) bekezdése szerint visszatartja. 

ll. Megrendelő fClhí vja a Vá llalkozó fi gye imét arra. hogy alvállalkoz6i részére történő 

kifi zetéseinél az Art. 36/A. s-ában foglaltak szerint kell eljárn ia. 

12. A végsz<imla benyújtására 100%-os készültség esetén van le hetőség, mely szám la 
bcnyúj tásának feltétele az eredményes műsza ki átadás-átvétel, melyre legkésöbb jelen 
szerződés 5. pontjában meghatározott időpon t ig sor kell , hogy kerüljön. 

A végszámla a műsza ki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hüi.nytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrende l ő és a Válla lkozó által al<ií rt Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv alapján. A számla benyújtásának további fel téte le a szükséges mübizonylatok , 
ki v itelezői nyilatkozatok. az átadási dokumentáció és jelen sze rződésben meghatározott egyéb 
dokumentumok Megrendelö részére tö rt énő átadása. 
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13 . A fi zeu:'"Si feltételek kapcsán vonatkozó jogszabályok különösen: 

- A KözbcszerLésekról szóló 201 5. évi eX LlI I. tö rvény: - Az építési beruházások, va lamint az 
építés i bcruházásokhoz kapcso lódó tervező i és mérnöki szolgá ltatások közbcszerzésének 
rész letes szabályair61 sz616 322/2015. (X. 30.) K0n11ányrcndelet; 

- Az adÓ7..ás rendjérő l szóló 2003. év i XC II. törvény. különösen. de nem ki zár61agosan annak 
36/A. §-a; 

- Az államháztartitsró l szóló 20 11. évi CXCV. törvény: 

Az áll amházlart ásról szóló törvény végrehajtásá ról szóló 368/20 ll . (XI !.3 l .) 
Kormán yrendelel: 

- A Polgári Törvénykönyv ről szóló 20 13. év i V. törvény: 

- Az ált alános forga lmi adóról szóló 2007. évi CXXV Il törvény. 

14. Megrende l ő táj ékoztatja VállalkozóI. hogya közbesze rLések telj es ítéséhez kapcsolódóan 
megkötött va lamennyi szerLődés vonatkozásában a szerződés és annak teljesí tése esetén a 
kifi zetés az adóz.ís rendjé ről szóló 2003. évi XCII. tö rvény (Art .) 36/A. § halálya alá es ik . 

15. A Megrende l ő kijelenti. hogya szerLődés tárgyitI képező 1ll1lnkiJ pénzügyi fedezete a 
rendelkezésére áll . 

16. A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkoz.'lsi szerződés tarta imát k épező. de a vá llalkozói 
díj Illeghatározásánál fi gyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a 
beruházás rendeJtetéssze rü használatra a lkalmas megvalós itása nem történhet meg 
(többletmunka). 

A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt . különösen tervmódosítás miatt 
szükségesse vá ló munk{lt is. Im annak elvégzése nem teszi fe ladatát arányta lan ul terhesebbé 
(pótmunka). 

A vá ll alkozó i díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre. 
amelyek szükségesek jelen szerLődés tárgyá t képező Munkák s7..akszcrü és komplett 
megval6sí tásához an nak érdekében. hogya létesítmény a haszná latbavétel i engedély 
kiadására alkalmas állapotban legyen, fi gyelembe véve a hel ysz ín i körülmén yeket és 
adottságokat. A vállalkozói díj minden segédan yag ellenértékét és költségét tartalmazza. 

A Válla lkozó az átalánydíjon felül apótmunka ellenértékét igényelheti , a többletmunka 
ellenértékének Illegtéritésé re nem jogosult . A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a 
Vállalkozónak a többletnllmkával kapcsolatban fe lmcrült olyan költségét. amely a szerződés 

megkötésének időpo ntjában nem vo lt előrelá tható. 

I>ót munkák elvégzése esetén Felek a vállalkozási díj megállapítása során a Vállalkozó 
aj:ín latában meghatározott egységárakat veszik alapul. Olyan tételek esetében, melyek a 
beszerzési eljárás során benyújtott ajánlat tételes költségvetésében nem szerepelnek. 
Vá lla lkozó részéről ajá nlat benyújtása szükséges. mely ajánlatot Megrende l ő jogosult 
rc Hil vizsgálni. és a pótlllunká kra Felek új szerződést kötnek figyelembe véve a Kbt-ben 
foglal t szabályokat. 
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A pótmunka csak akkor kezdhető meg. ha a Megrendelő erre vonatkozóan a Válla lkozót 
írásban értesítette. és a felek a díjazás, va lamint a határidő kérdésében e l őzetesen egymással a 
megállapodásukat módosították. A fentiek hiányában az elvégzett többletmunkáért és 
müszakilag szükséges pótmunkáért a Vállalkozót díjazás nem illeti meg. 

Az ajánlallétel során az ajánlallcvők nck kiadott műszaki dokumentációban l évő tervben ncm 
sze replő többlet és pótmunkák megrendelésé re és e lszámolására a Kbl. és a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint van lehetőség. 

17. Az elszámolás módja: fix átalány ár. 

A Vállalkozót az el nem végzeIt munka ellenértéke nem illeti meg. 

Az egyes munkanemeken belül teljesített mennyiségi eltérés ugyanakkor nem ad alapot az 
átalánydíj csökkentésére, mint ahogyan a Vállalkozó sem tarthat igényt többletmunka esetén 
tőbbletdijazásra. 

Az áta lánydíjból levonásba helyezni csak azon kőltségrészeket lehet, amelyek a teljes 
egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. 

A kikötött dijon felül csak apótmunka ellenértéke számolható el. 

18. Vá llalkozó kötelezettséget vállal arra , hogy 

- nem fi ze t. illetve számol el a szerzödés teljesítésével összeftlggésben olyan költségeket. 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont ja szcritlti feltétcleknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel , és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedel mének 
csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés te ljesítésének teljes időtartama alatt tu lajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megi smcrhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értes ít i. 

III. Kölcsönös kÖlclezetlségck 

19. A Megrcndelő köteles a munkaterületet a szerződés aláírásától számított 3 Illunkanapon 
belül Illunkavégzésre alkal mas állapotban a Vállalkozó részére átad ni . A munkaterület átadása 
a szerződő felek képviselői által aláírt jegyzőkönyvvel történik. A munkaterület átadásától 
kezdve annak őrzése. a területen avagyonvédelm i. munkavédelrni. tüzvédelmi. és egyéb 
előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és fclelőssége . 

20. Válla lkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, ezek munkájáért azonban úgy felel , 
nlintha a Illunkát maga végezte vo lna el. Ennek ellenére a Vállalkozó kőteles 

alvállalkozóját/alválla lkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés 
közvetlen mcgavalósításához kapcsolódik. továbbá arró l is. hogya szerződés és ennek 
teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja , 
annak va lamennyi kővetkezményét a Vállalkozónak kell viselnie. Jelen pont tekintetében a 
felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbl. 4. § 2. pontja szerinti, hanem a Ptk. szerinti 
alvállalkozót is értik. 

Az alvállalkozói teljcsítés ősszesítctt aránya nem haladhat ja meg a Vállalkozó saját 
teljesítésenek arányát. 
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21. A Vá llalkozó a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében roglaltaknak megre l e l ően a szerződés 

megkötésének időpontjában köte les volt a Megrendelőnek valamenn yi olyan alvá ll alkozót 
bejelenteni. amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a mege lőző közbcszerLési 
eljárásban az adott alválla lkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt jelen szerződés 

aláírásáva l nyilatkozik arró l is, hogy az általa igénybe venn i kívánt alvá ll alkozó nem áll 
ki záró okok hatálya alatt. 

Vá ll alkozó álta l jelen szerződés megkötésének időpontjában bejelen tell alvá ll alkozók a 
köve t kezők: -

A Vá llalkozó a sze rződés teljesí tésénck időtartama ala ll kötelcs a Megrende l őnek minden 
további. a teljesí tésbc bevonni kívánt alvá ll alkozó! e l őzetesen bejelenten i. és abejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kí vá nt al vá ll alkozó nem áll kizáró 
okok hatá lya alatt. 

22. Vá ll alkozó az aján latában megncvezett alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő 

egyetértésévcl továbbá a Kbt-ben roglalt korl átozásokkal vá ltoztathatja meg. 

23. A Vá llalkozó a teljcsítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § 
(9) bckezdésében foglalt esetekbcn és módon kőteles igénybe venni , valamint kőteles a 
tcljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el , vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átal ak ulás, egyesü lés, szétválás utján tőrténtjogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó 
e szervezet vagy szakember né lkül vagy a hel yett e bevont új szervezettel vagy szakemberrel 
is megfelel - am enn yiben a közbeszerl.ési eljárásban az adott alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott ada tok alapján a Megrendelő szűkitette az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplők számát. az eredeti szervezetekkel vagy szakcmberre l egyenértékű módon 
megfel el - azoknak az alkalmassági követe lményeknek, amelyekllck az ajánlattevők ént 

szerződő fé l a közbeszerzés i e lj árásban az adott sze rvezettel vagy szakemberre l együtt felelt 
Ill eg. 

24. Az al vá ll alkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 
al vá ll alkozó igénybevétele az érintctt szolgál tatás sajátos tulajdonságait fi gye lembe véve a 
közbeszeílési eljárásban az aj ánlatok értéke1 ésekor meghatározó körülménynek minősült . 

25. Amenn yiben Vállalkozó kü lfö ld i adóilletőségü. köteles a szerződés hez arra vonatkozó 
mcghatalmazást csatolni. hogy az ill e tősége szerinti adóha tóságtól a magyar adóhatóság 
közve tl enül beszerezhet a nyertes ajánla ttevőre vonatkozó adatokat az országok kőzötti 

jogsegély igénybevétele nélkü\. (Kbl. 136. § (2) bekezdés) 

26. Az épí tés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képvise lő i útján történik . 

A Megrend e l ő képviselője: Kósa Árpád (tel: +36-30-5959-256) 

A Vá llalkozó képvise lője: Molnár András (lel: +36-52-2 12-051) 

A felek kij e lö lt képvise l ő i jogosul tak a kivitelezésse l kapcso latos minden olyan jognyilatkozat 
Ill egtételére. ami nem igényli a j elen szerződés módosítását. 

27. A szerződő felek a sze rződés teljesítése során kölcsönösen cgyü lII11űködve köte lesek 
eljárni . Mindkét felct tajékoztatási és ti gye lmcztetés i kötelezett ség terheli a szerződés 

teljesítésé t befolyásoló bármely körülményt ille tően . Mindkét fé l köteles a károk megelőzé se 
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és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést 
megtcnni . 

28. A Vállalkozó a 27. pontban írt körülmények fclmerülésekor írásbeli fcljegY-lést kész ít , 
amelyet a Megrendelö legkésőbb 3 napon belül e ll enőrizni és e ll enjegyezni köte les. A 
szerzödés tcljesítésévcJ kapcsolatos közlések szi ntén írásban történnek. 

29. A Megrende lő jogosult a kivitelezés rendszeres e ll enőrzésére. A munkavégzésse l 
kapcsola tos észrevételei t fe ljegyzi. és arró l a Mcgre ndelőt és a Vállalkozót értesíti . A 
Megrendelő Illunkájá t a Vállalkozó köteles el őseg íteni oly módon. hogy e lőre értesíti őt. az 
utólag kibontás nélkUl már nem ellenő ri zhető munkák eltakarásának várható időpontjáró l. 

30. A Megrendelő csak a felhaszná lásra ke rülő anyagok m i nősége ké rdésében. valamint a 
jogszabályi és más hatósági előírások be tartása és a hibás teljesítés mcgakadályozása, továbbá 
a lé tesítmény rende ltetéssze rü használa tához elengedhctetlenül szükséges pótmunka elvégzése 
érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás ncm tcrjedhet ki a munka 
mcgszervezésére, és nem teheti terhesebbé a vá llalkozó teljesítését. Az utasí tás csak írásban 
érvényes. 

3 1. A Válla lkozó ajánlatában fe!tüntetett tennékeket , berendezéseket a Vá llalkozó szer l i be. 
Ha azok a kivitelezés idöpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhe tők 

be. a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt ha ladék talanul írásban értesíteni. Ebben az 
esetben a Megrendelö hozzájáru lásával Vá llalkozó jogosult azonos haszná lati értékű és 
azonos árú más anyagok (tennékek, berendezések) beszcn:ésére is. 

32. Vólla lkozó kötelezettséget vó ll al arra, hogy az l. pontban meghatározott ki vi telezés 
elvégzésére szakképzett munkavá llalókat biztosít. 

33. Vállalkozó titoktartási kötelezettséget vállal az ő és alkalmazolIa i, a lvállalkozói 
tudomásá ra jutó. Megrende lő épi.il eteivel. helyiségeivel. a bíróságok működéséve l kapcsolatos 
infonlláeiók vonatkozásában. 

34. Válla lkozó - a futba ll pálya működésé !. az ott zajló mértkőzésck. edzések zavartalan 
lefolytatását akadályozó vagy hátrányosan befolyáso ló tevékenység megkezdése elŐII 

köteles az építési munkálatok napi időtartamát. kezdetét és végét e l őzetesen egyeztetni a 
Megrendelőve l. ille tő l eg Megrendclő kéréséhez igazítani annak elvégzését. 

35. A ki vi telezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tart ani mi nden 
szükségte len akadálytól , és mi nden válla lkozói eszkÖZl, többletanyagot, amely már nem 
szükséges, tovabbá minden törmeléket, bon tott anyagot fol yamatosan el kell távolítania a 
m U ll kat crületrő l. Amennyiben az építési munkaterület kia lakítása, az építési tömlelék 
elhelyezése, tárolása az ingatlan-nyi lvántartásban kőzterületként nyilvántartott terü leten 
tőrténik. úgy Vállalkozó kőteles a helyi ŐnkOnllúnyzattól közterület-használat i engedélyt 
kérni a terület igénybevétele elött. A közterü let-használati díj megfizetése Vállalkozót terhel i. 
A közterület-használa t befejeztével Vállalkozó (használó) kőteles a közterületet eredeti 
áll apotába visszaállítani . 

36. Vfll lalkozó köte les tevékenysége során kelet kező hu lladék keze l ésérő l. azaz a hulladek 
gyüj tésé ről. táro lásáról. szállításáró l. hasznosításaról. ártalmatlanításá ról a 201 2. évi 
CLXXXV. Törvény rendelkezéseinek megfele l ően gondoskodn i. Az épí tési tevékenység 
belcjezését követ ően fenti jogszabályban meghatározott mennyiségü és minőségű hu lladék 
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keletkezése esctén ép itési hull adék nyil vántartó lapot köteles Vá ll alkozó kész iteni , melyet a 
vonatkozó elő í rások szerilll kell keze ln ie. 

37. A beruházás so rán csak a hatályos jogszabá lyokban előírt minősí téssel rendelkező 

anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, mel yeket Vá llalkozó igazo l és szavatol. 

A Vállalkozó vállalja, hogy 

- a beruházás mcgva lósí tása során a besze rzése inél lehetőség szerint előnyben részesíti a 
környezetvéde lmi szempontból előnyösebb termékeket. eszközöket. tevéken ysége során 
megorzI a természetes térszerkezetet. tevékenységének eredményével hozzájárul a 
tájképi/tclcpülésképi/tcrmésze tilkulturál is/építészeti érték vagy értékek. illetől eg a jó 
környezet- és egészség állapot megőrzéséhez, továbbá 

- figyelembe fogja venni az anyag- és energiatakarékossági szempontokat , valami nt a 
tcnnészcti károk és egyéb károk okozásának elkerülése érdekében minden tőle telhe tőt meg 

fog tenni. 

Vállalkozóval szcmbeni elvárás továbbá. hogya kivi telezés folyamán szem előtt tartandó cél 
a helytakarékosság, a felvonu lási terület minimalizálása, a köm yezetterhc1és (zaj , por, 
elhagyott hulladék) megelőzése . elke rül vc ezálta l a súlyos és maradandó károkozás!. 

38. A Vállalkozó köteles a Illunkavégzés során a hatályos jogszabályok elő írásai szerint 
fe l e l ős műszaki veze tőt alkal mazni . 

39. A 322/201 S. (X. 30.) Konn . rendelet ll .§ rendelkezésére tekintettel a Vá llalkozó jelen 
szerződés aláírásával nyilatkoz ik . hogy clegc t tell az eljárást megindító Ajánlanéte li fe lh ívás 
VA.29. pontjában meghatározott kötelczc tt ségének. és a szerződéskötés időpo ntj ában 

rendelkezi k a szerződés összcgénck mcgfelelő mértékű és a sze rződés tárgyát képező 

terjede lm ű Ic lc lősségbiztosítássa l. 

40. Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 

kőzterűl etnck Gárda, óttest) ti sztán tartása, a hulladékok folyamatos elszállítása. 

41. Vállalkozó tevékenysége alatt fo lyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett 
munkflkra vonatkozó l1lunkavédelmi és tűzvédelmi előí rásokat meglartani. alvá ll alkozóiva l 

mcgtartatni , így k űlönösen: 

o a személyi fe ltételek megfelelőségét biztosí tani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai , 

munkaűgyi , munkavédelmi koordinátori ); 

O helyi körUlménye knek megfelelően - a munkaterü let átvétele ut án és a munka megkezdése 
el őtt - a mun kavállaló it a Illunkavédelmi és tűzvédelmi elő írásokra kioktatni. azok betart ását 

elle nő rizni: 

o a szükséges egyéni védőfelszcrelésckct - továbbá. ha indokolt. a ko ll ektív védőeszközök et 
megfelelő mennyiségben és minőségben biztos ítan i (az al kalomsze rű tűzveszé l yes 

tevékenységet csak akkor kezdhet i meg, ba arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt 
fe lt ételeket él helyszínen megvalósították). 

42. Vá ll alkozó a vállalt feladatok teljes ítése során kizárólag érvényes mu nkavállalói 

engedéllyel. Illunkaszerződéssel re ndelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 
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43. Válla lkozó munkavá llalói kötelesek rendelkezni szemelyre szóló balesetbi ztositássa l, 
mely olyan munkahely baleset· rokkantbiztosítás, amely bánnely dolgozójának munkahelyi 
baleset bő l eredő bármely - beleértve az egészségbiztosítási hatóság vi szontkővetelésé t is -
fedezi. E l őzőek érte lmében Megrende lő felé Vállal kozó il ye n jogcímen semmilyen követe lést 
nem támaszthat. 

44. Az esetleges közterü let-használati engedél yek beszerzése, valamint az ezzel össze függő 
költ ségek kifi zetése Válla lkozót terheli . 

45. A munkaterületen az előírt fi gyelmezte tő je lzések e lhe lyezéséről a Vállalkozó köte les 
gondoskodni . 

46. Vá llalkozó köte les megtenni nlinden ésszerlí lépést a környezet védel mére a 
munkaterületen és a megköze lítési út vonalain, továbbá biztosítania kell , hogy személyek, 
közvagyon vagy egyebek sérÜ lésél. károkozását Válla lkozónak fel róható okból bekövetkező 

légszenn yezés, zaj , vagy egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó szükség szeri nt köteles 
beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. 
(munkaidöben megengedett zajkibocsátási határértékek. veszé lyes anyagok lcrakására. 
tárolására, vonatkozó engedélyek. stb .). 

v. Átadás- átvétel 

47. A Vállalkozó az elkészült létes ítmény t az 5. pontban megjelölt teljes ítés i időben átadás
átvételi eljárás keretében adja át a Megrende lőne k . Az átadás-átvételi eljárás időpontjáró l a 
Vállalkozó legalább 15 nappal e l őbb kö teles a Megrende l őt értesíteni . A Megrendelő az 
eljftdsr:t meghí vj:t :t jogszabályok ban megjelö lt szerveket. Az atadás·átvétel eljárás során II 

Vállalkozó köteles átadni a MegrendcJö részére a beépített anyagok (termékek. berendezések) 
megfe l e l őségi igazolásai t (gépkönyveket. garancialeveleket. műsza ki tanúsító 
bizonyí tványokat, stb .). 

48. Az átadás·átvétcl i eljárásról a felek - mindkét rél részérő l aláí rt · jegyzőkönyvet vesznek 
rel , amelyben rögzitik a ki vit elezési munka átvételel vagy annak megtagadását, az ész lelt 
menn yiségi hiányokat és minöségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényes íteni kí vánt 
szavatossftgi igényeket. A megállapított hibákat , hiányokat a Vállalkozónak a 
jegyzőkönyvbe n rögzített határidőn belül ki kell küszöböln ie. továbbá el kell végeznie az 
átadás-átvételi eljárás során va lamely hatóság álta l e l őírt munkákat is. 

49. A Meg rende lő nem tagadhatja meg az átvétc ll a létes ítmény rendeltelésszerlí használatát 
nem akadályozó ki sebb jelen tőségű hibák. hiányosságok miatt. Ha az átvétel Il1cgtörtént. az 
ész lelt ki sebb hibákat , hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben mcgjelölt 
határidő re mégsem küszöböl i ki. akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a 
Vállal kozó költsegére mással elvégeztetni , illetve díjleszállításra jogosult . A hibák 
kij aví tásához (hiányok pótl ásához) illctve az igényelt díjleszá llí táshoz igényelt szükséges 
összege t a Megrendelő jogosult az útadás-á tvételt követően a Vá llalkozó által ki állított 
végszámiából visszatartani . 

50. Amennyi ben a Megrendelő az átvéte lt a rendel tctésszcrü használatot akadályozó nagyobb 
jelelltőségü hibák. hiányosságok miatt j ogszerűe n megtagadta. ak kor a jegyzökönyvben a 
felek az újabb átadás-átvéte lre olyan határidőt tűznek ki. amely e l egendő a hibák (hiányok) 
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kiküszöbölésére. J la ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el. akkor a Megrendelő 

gyakoro lhatja a hibás telje sí tésből eredő jogait. 

V. A szerződésszegés jogkiivetkezményci 

51. Késedelmi kőtbér: Arra az esctrc, ha a Vállalkozó a ki vitelezés mcgkezdésénél vagy a 
létcsítmeny átadásánál késedelcmbe esik, a felek kötbért kötnek ki , amcl ynek mértéke a teljes 
nettó vállalkozói díj 0,25 %·a I nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül 
rel számításra. ezt követően a Megrende lő jogosult a szerződéstő l egyoldalú jognyilatkozattal 
eláll ni illetve azt !el mondani , és a késcdelem idejére vonatkozó késedelmi kőtbér mellett a 
meghiúsul ási köt bért is érvényes íteni. 

52. Meghillsulási kötbér : A Válla lkozó neki felróható okból történő meghiúsulás esetére 
(teljesítés jogos ok nélkü li mcgtagadása. vagy Megrendelő szankciós elállása vagy 
felmondása Vállalkozó szcílődésszegése okán) meghiúsulás i kötbér megfi zetésére köteles. 
Mértéke a teljes nettó vá llalkozási díj összegének 20 %-a. 

53. Uib öls teljesítés i kötbér : A Vá llalkozó érdekkörében felmerü l ő hibás teljesítés ese tén 
Megrendelő igényt tart a hibás te lj es ítmény összegcrc, dc minimum a nettó vá ll alkozási díj 
5%-ának megfelel ő hibás teljes ítés i kötbé r mcgfi zetésére. 

54. Az 5 1 .. 52. és 53. pontban meghatározott kötbér kifi zetése nem érinti Megrende l ő azon 
jogát, hogy a szerzödésszegésscl okozott és a kötbér összcgévcl nem fedezett kárának 
megtéritcsét kö vetclj c. 

55. Jótállás : A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcso latban a hibátlan teljesítésért 60 
hónapig jótáll ási kölelezettségge l. ezen fclül pedig a jogszabályban meghatározott ak szerint 
szavatosság; kötelezett séggel tartozik. A szavatossági és jótáll ási határidők kezdete a hiány
és hibamentes műszaki átadás-átvéte l idöpontja. A Vá llalkozó te ljesítése akkor hibátl an. ha a 
jelen szcrL:ödésbcn fogla lt munkáka t a jelen szerződésbe n rögzített határidöre a hatósági 
e l őírásoknak is mindenben megfe l e l ően I. osztá lyú minőségben e lvégezte és a ki vite lezett 
IClesítmény a rcndcltctcsszerü használatra alkalmas. 

56. Amennyiben a Mcgrendclő a Vá llalkozó jogszerüen ki állított és le igazolt végszám lájában 
szereplő vá llalkozói díj átuta lásáva l késedel meskcdi k. Megrende l ő a Polgá ri Törvenykönyvrő! 
szóló 20 13. évi V. törvény (a továbbiakban : Ptk .) 6: 155.§ ( 1) bekezdés szerinti késedelmi 
kamatot köteles megfizetni VáJ1alkozónak. 

57. A Meg re ndelő ti sze rződést fe lmond hat ja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szcrződés tő l clá llhal. ha: 

a) fe ltétlenlil szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása. amely csetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszeíl ési elj árást kell lefolytalni: 

b) a Válla lkozó nem bi ztosítja a Kb!. 138. s-ban foglaltak bctaI1 ás<Í t, vagy a Vállalkozó 
szemelyébcn érvényescn olyan jogutódl ás következett be, amcly nem fe lcl meg a Kbl. 139. s
ban fogla ltak nak : vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszcíL:és szabá lyainak Ill egszegése miatt 
kötclezettségszcgési eljá rás indu lt vagy az Európai Unió Birósága az EUMSZ 258. eikke 
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alapján indítolI eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő va lamely 
kőtcJ ezettség tekintetében kötelezettségszegés történt , és a bíróság által megállapított 
jogsért és miatt a szerződés nem semmis. 

58. Megrende lő köte les a szerlődést fe hllondani , vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni , ha a szerződés megkötését követően jut tudomására. hogya szerlődő fé l tekintetében a 
közbeszer.lési eljárás során kizáró ok állt fenn , és ezért ki ke ll ett vo lna zárni a közbeszer.tési 
eljárásból. 

59. Megrende l ő jogosult és egyben köteles a sze rződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidőve l. <Imely lehetővé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásá ról 
gondoskodni tudjon -, ha 

a) 3 Vá ll al kozóban közveletten vagy közvetl enül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez va lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szerve-.let, amely 
tekintetében fennáll a 62. § ( I) bekezdés k) pont kb) alpont jában meghatározott feltétel ; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személ yes joga szerint jogképes szervezetben , amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont jában meghatározott feltéteL 

VI. Szcrződésmódos itás 

60. Je len szerződés és annak mellékietei csak a szerlődő feJek közös megegyezésével. írásos 
fonnában módosíthatók. a Kbl. 141 . §-ában meghatározott feltételek szerint. 

61. Nem minősül szerLődésmódos ítnsnak a felek cégjegyzékben nyil vántartott adataiban, így 
különösen a székhelyé ben. képvi se lőibcn . bankszámlaszámában. illetve fax-vagy 
telefonszámában be következő változás. továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 
kapeso lattartók adataiban beköve t kező vá ltozás. Az emlitett változásokról az érin tett fé l a 
másik felet - az eset körülménye itő l függően - vagy e l őzetesen ínísban 10 napos határidőve l 

vagy a vá ltozás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

V I L Egyéb rcndelkczésck 

62. A jelen szerződés csak írásban módosítható. 

63 . Meg rendelő a te lj es ít és során keletkező. a szerző i jogi védelem alá eső alkoláson területi 
korlátozás nélküli . határozatlan i dejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
fe lhasználási jogot szerez, mely kit erjed az alko tás (terv) átdolgozására is. Ha Vállalkozó 
bármely okból a projektet nem va lósítja meg. vagy részben va lósítja meg. akkor a szerző i jogi 
védelem alá cső alkotás felhasználásának jogát köte les átruházni a Támogatóra vagy az általa 
mcgjelö lt személ yre. 

64. Jelen sze rződ ést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen sze rződésben 

nem vagy nem kimc rítően szabályozott kérdések teki ntetében az Ajánlallételi fe lhívás, az 
Ajánlallétcli dokumentáció, a magyar f>olgári Törvénykön yv. valamint a Közbesze rzések rő l 

szóló 20 1 5. év i eX Ul1. törvény vonatkozó szabályai az iranyadók. 

65. A fel ek az e sze rződésbő l eredő vi táikat megkísérlik megegyezés útján rendezn i. 
Amennyiben cz nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtő l fliggően - a Debreceni 
Járásbí róság, illetve a Debreceni Törvényszék ki zárólagos illetékességet kötik ki . 
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A jelen szerződést - amely öt egymássa l mcgcgyező eredeti példányban készült - a szerződő 
felek elolvasták . és mint akaratukkal cgyczőt aláírták. 

Nyí regyháza , 2016. 05. 02. 

tC j f l .. . 0 ....... .. .. 1 ••• ...... 

Kósa Árpád ügyvezető ) 

Nyíregyház i Sportcentrum Non p[ fit Korlátolt • Felelősségi.'E Társaság 

Megrende l ő 

Mellék/etek: 

I. Fe/e/(;sséghi::tosífósi kÖf\'ény máso/ala 

Molnár András Ugyvczclő 

Globál Sport Kft . 

Vállalkozó 

II .. Spor/hurko/alok épí/óét'e vonalko:::ó ISO 9001 je/li .\"ZabváI1Y s:::er;I/I;. \"(Igy Ct:: cl/rópa; 
s::ahwíll)'.\"oro::alllak megfelelő fiigKeflen. bármely nem:::et; rends::erben akkreditált (h{t=a; 
\'{Igv nem::etki):::ij szen'e:::effől s::órma:::ó. e::::el egyenértékti minöségirányí/ási 
rel1ds:::erl{/l1Iísíf\'{í,~y, mgy e:::::el eKYenértékii infé::kedések egyéb bi::onyítéka 
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MERT-CERT Tanúsító Kft. 

T ANÚSÍTV ÁNY 
Certificate 

A MERT ·CERT Tanúsitó Kft. ezennel tanúsítja, hogy a 

Hereby we cer/ify Ihal the quality managemeni system of 

GLOBÁL SPORT Kft. 
4030 Debrecen, Tömö. u. 17. 

GLOBÁL SPORT Ltd. 
TlJmös II. J 7., H-4030 Debrecen, Hungary 

minöségirányítási rendszere megfelel az 
is in compliance wi/h the requiremenls o/the quality management system standard 

MSZ EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:1008) 

rendszerszabvány követelményeinek. 

A cég tevékenységi köre, amelyre a tanúsítás vonatkozik: 
Scope of aClivilies covered by the certificale: 

Sportburkolatok épltése 
(IAF kód: 28) 

In.dal/alion of spor/~'f1oorings 

(/AF code: 28) 

Kizamok: 7.3. Tervezis és/ej/esZlés; 7.5.1. A termik-e/Dállí/ás; is a $lolgáltatásnyújtásifolyamalOk 
i rvénye.sltise (vaJidálása) 

Exclusions: 7. 3. Design and developmenf: 7.5. 2. Validafion of proce~'ses f or produclion alJd sen ,jce 
provision 

Ezen tanúsítvány 2016. okóber 13·ig érvényes. 
This cerlificate is valid unti/13th October 2016. 

A tanúsftvány regisztrálás i száma IRegistrUlion number of the certificale: 

Me 986114\013 

Az első khllJás dátuma: Budapest, 2013. október 14. 
Date o/first issue: 14th Octo/>cr 20/3, Budapest 
Az utolsÓ kiadás dátuma : Budapest. 2013. október 14. 
Date uflate.~t issue: l4/h Oc/aber 20 13. Budapesl 

~II M 'rA " ' ~' n ') 
',r"'-:V"'j 

Sandor JAnos 
ügyvezető igazgatÓ 
Managing DireclOr 

1094 Budapest. Angya l utca 14 3, • Tel.: 364 1-456.9058 • www.mer1cert.hu 



tolo.made nsur,na SA "" .. ~rOlwtl I'lc)l(telepe 
110 Bud8Pöt St~i, út SI . 

~: 0I>-1-46(). l400 

Ad6sl~m : Z5~-I371-2~2 

!>lJ.: 660310 

cm 8;onk: 10800J(JNX)OXKlOO-IOS602!l 

IU .:06-1-o\60-1'99 

''''''~rpIÓ~1 

Jrób!r. P;oI1W iI.m Ccnsullinl ~ft. 

FEDEZETET IGAZOlÓ DOKUMENTUM (KÖTVÉNY) 

Kőtvényszam: 150 0000434 

Jelen biltosft:asi kötvény értelmében il Colonnade Insurance SA Magvaromagi Fióktelepe vana lja, 

~OIY al esed~ke~ biztosltási dij mcgfilCt6e ellenében birto$lubi fedezetet "yújt a Biztosítottn"k "felmerült 

!árok. és egyeb azzal6ss1cfüggO köttsCgek vonatkolá~ban, 81 alábbiakban resnetezen adatoknak es a 

megjelölt blrtosítilsi feltételeknek megfelelöcn. 

SZERZőOO NEVE: 

mRlOoO eIM(: 

~OlTAI(: 

IELTtrEL: 

# 

Global Sport Kft. 
4030 Debrecen, Tömös u. n . 

- " MC8rendel6/ bejelentes s.zerint / 
- a Slerl(idO 
- a FOvállalkozó, villamint ill itt Uillositott beruhtilásalba uen.(idött és 

" i;'~""tt .''''.~'; 

a) ATtASl U!'. rettéttJei e\~á 
I~ener Riiclc ndard/ J 

'- t ! - -lERt"TSlfRZOots tRvtNYESStGtN~K 

KEZDETE: 2016. februilr 25. A 
határozatlan FAIRFAX COIV ;:)AI WÁRTA: 

RETRDAKTiv DÁTUM: 2016 . janu~r Ol . 

A biztositJsl fedelet a blrtosrt.blldlSslak alatt érvényesített 
Ur1eényekre vonatkozik, a mely Urieények a fetroalrdv dátumot k&.le~ elklWeten káfokolÓ 
magata rtások kapcsán merülne k fe l. 

81nosrrÁSI tvFORDUL6: 

ISlZTosfrAs RENDSZERE: 

OiJFlZETt S MÓDJA: 

OÚFll ETt51 OrEM: 

minden év .lin~r 01. 

elszámolasos 
az elszámolást a szer.t6dO felele 41 befejezett munkák tényleges 
értékének Ismeretében a tárgy évet követ/! .I4Inuár 3G-ig elvégzik. 

banki átutalás 

néty egyen~ részletben, !IZ adon naptár1 negyedév els6 napj.lie esedékes 
A tört évre valÓ tekin tettel - " keretszenödés éMnyessé(éodc napjjtól 
ill adott negyedévbOI hát~lév/! id6s:lak IdöiJrányO$ diját jelenti. 

AZ EGYES BERUHÁZÁSOK IOOSENI HATÁLYA: 

I!;OCKÁZATVlso ls HElYI: 

• az egyedi bejelentési kötelezettsée a lá eső beruházasok esetében: 
il bejelentett kockáutviselési kezdet. de Iqkorabban az Ilyen be)dentésnek 
il Biztos/tóhoz történI! beér1lezését követI! nap 0.00 órája 
• a negyedéves bejelentési kötelezettség alá es6 beruh~~sok esetében: 
a bejelentett kockiililtviselési kezdet 

vége: az adott épftésl tel.lesltés ill. résrteljesrtés átadás átvételének (a végs/! ill. 
egy következ /5 munkafilzls részére történO átadás egyar.int) dátuma, de 
legkésőbb a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja . 

az egyes bcjclentésck (adatlcözll!k s.zerint), 
az éprtésl munk" magyarorszát:1 ~yszinel 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
1143 Budapest, Stefánia út 51 , • Tel ,: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499 

e-mail : info@colonnade.hu 
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BIZTOSiTÁS TÁ RGYA: 

KOCKÁZATVlSEWTARGYA: 

, folyamatoSiln bc}elel1tésre kerül(l epltbi munklSk: 

bel és külterl sportpiIlya bor1l;ol'tok készitése 

Jelen kere1S7.en:(ldés belOl uok it munklSk blztosithatóak, 

itmelyben a uerz!5d(! u alábbi minOsés:beo érintett.: 
- f(lllallalkozó, gener.ilklvltelezO 

• ipltésl kolllorcium taaJa 
• alvoilLakozó 

és itmclynek (ÁFA nélkOll) összege nem halitdjil mes az SO OOO eFt-os értélthatiirt, 
lIótlamint a killitelez~s II k~ets.zerz6d6; ~rtllma alan kezdődik. 

Nem tef~ ki il birtosítjs itt ,I;!bbl ~e-sftmenyekre 

• a beruhilz;ls (ÁFA nélküli) összege meghaladja az SO OOO eFt-ot 

- foghijbeépltés 
· a la8út vagy tamaepltés 
· támfal. 11'1.. ál"\lizvédelml töltés, duuilSltóptak, lIIzt.'rolÓk éplt~ 
· talajszint illCltti szjnlek száma több mint 2 
· ahot a technológiai uerelésetc ar.inya meghaladja II 30 "-<ll 

· ahol it mélyépítés ar.inya meghaladja il 30 %-OL 
.!, - kldr61aS bontási tevékenységek, beleértve a felelOsségbiztositási fejezetet ls, 

- o~a;-és tTolk6mial kocUzat ok, 
- . Id,k ép(tése. 

- f.luljáró- és éÓftes, felúnáS 

- ~(bm~ék, ~komnltmik;!d6s lI8letékek rotl al~tt? ~~. f~".iifiillil 
- f~akmedrek.csate&mkbJri:~ eP(tése~u~SiI ~ 1. 
- lIasúnal kapcsolat os bármlnc~nkallégzés 

" 

· elosztó és távvezeték épités, felújftas 

- """,6,,,.,.. .... 'mo .... ' "6m ..... ~, "AA~~FA.J{ ~IV '::J A \I Y 
- repürOIh"en végzett munk;!k. 

I. f EJEZET ( DOLOGI KÁROtC) 

l . Tervezett éves építési tel}esltes( 1.1 + l.b.): 
( A lléglqcs és ideiglenes épitési te'jesités ösuece beleértve 

ilZ öuzes beepltéSfe keríiló anyaaot ) 

1.iI. IIjUial'sl dij (ÁFA nélkül) : 
Lb. megrendel(l által rendelkezésre bocdtott anyag. 111. ~rtésl teljes/U:s (ÁFA neJkOI): 

330.000 e F! 
330.000 ef t 

O eF! 

2. Ép/téshelys,zlni berendNeseJ.: és sqedszerke.zetek (új érték@fl,elsőkoddtatiöSSleg) 

(pl.: állványzat. zsaluzat. dlicolat, uánásépölet) 

3. tp(tOgépek műszaki allUlt értéken (e's6 kodc:átlti összes) 
(tOtOnyd3ru. fe/\/Ooo) 

-4 . A 119. lIa8Y il l OS. záradék szerint blztosftott lIagyontárgyak bJll0Sit;!si ömete Vév) 

5. Uresemblnyel kapcsolatm tObtktköltsc!:,ek 

1..000 eFt 

7.000 eFt 

20.000 eFt 

5.000 eFt 
BlnoslTAsI OsszI:G ( ol1szAMtrAs AlAPJA) ÖSSZESEN: 363.000 eFt 

KárU!rhésll1mltek: 
- az épJt~sl tel jeshésre: ill , don munUk biztositjsl Ouzege, de max. 

• al épftéshelvlrinl berendezesekre, sq:éduert.:ezetela"e, 

- az ép(t~ munkjlatok hc:lyszir"lén tárolt c!:pftöcépekre 

- a rome1takarít&\sl költségekre: 
az adott beruházás épltéslleljesftésének 10 %-a, de max. 

so.ooo e rt/beruh'zoIs 

1.000 eFt/kár/beruházás 

7.000 eFt/kár/beruhci.zás 

s.ooo eft/kár/beruházols 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
11 43 Budapest, Stefánia út SI. • Tel. : (1 ) 460 1400 ' Fax: (1) 460 1499 

e-maii : info@colonnade.hu 
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Önrb.resedés (Ftfkj r, Ievon'sos): 
Beltéri munkákra: 
KOltéri munk4kra 

100.000 ft 

250.000 Ft 
500.000 FI - földrencés. árvlz. fel h6sz~kacüs. vihar Urok esetében 

II. f LlEln ( FfUlOsslGIICÁRO«: l 

Kárt~ritésl limit: 20.000 eFl/kár 
100.000 eFt/dr/év 

OnrtJzcsedés lFt/k' r, levonisos): 
Dologi kiirok eselén: 100.000 Ft 

Személyi sérüléses károk esetén: O Inull~) Ft 

A biztosrtisl fedezet oem terjed kl azokr~ il repedésUrokra. amelyek I Urosodott épület I ~ 
al~konys;jgát valY hasmálóJánok blzton~c.oi l nem veszclyeztetik. 

A kirlérlt~ limlll felelőssésl f~zetre valamint ilz6sves kapaolódó dradém Ö5Sz~ntan éNenyes.. 

limit ber SQflk~t: II II. re~ pmitjéve4 k?lOS. korobi~tt f Önréu . a U. fe' ImeCecYet6 

I 
"3. ~to munldk fedeute f 

Fcd~et i a rtama: 12/ hónap . ~radü.le~ 
Ká rtéríté5i limit beruházá$01lkén1: 5 OOO aFt /JI,ár/ldOsuk 

On_.-.AF.m~ CO f l1 ,=>A I\ y 

004. A birtositúl id6u:ak kiterjesztése 

Fedezet idOtartama: 
Kártérltéslllmlt beruházasonként; 

12 ttón<lp il blztosltási tiIrum IeJárati t k6vet6en 
5.000 eH fkjr/ld6:uak 
5.000 eFt/tv 

Önreszesedés: I . FeJezettel megerrez6co 

Onrészesedés: al 20 ". de min. 
b) 

Optikai kotbeh ért kár esete n: 

Orw-6.zes\!dé5: al 20 ". de min. 
b) 

300.000 Ft / Ur~ny 
250.000 Ft / káree"*"y 

500.000 Ft I Uiresem~ 
500.000 Ft / Uresemény 

103. Termesflk. fl rdók. Dlte hlények vesrtes~eJnek és Uninak klz.nsa 

107. 5z.iI~p(i$etelo-e -&; baraldtokra vonadr:Ol6 kJ(6tfl 
KA rtérit ési limit: 5.000 eFt /Ur/IN 

108. l pftisl "qéds.terk~et8re. épit6szerszimokra & épfto5«épekre vonatkol6 kiköt" 

110. Csap.ad~k. m~as v fz.;lilljs és Wvfl elleni birtO"""! intbkedésekre vonatkoz6 kOlön fettételek 
A biztoslt6 kiz.irólag akkor téTitl mes il csapadék kÖ\letkeztébetl keletkezett karokat. ha a csapadék 
rnJSV ménnyisigü (min. 27 mm/2. óliIl vagy naev intemitilw (min. 0.5 mm/~l wolt. 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fi6ktelepe 
1143 Budapest, Stefánia út 51. • Tel. : (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499 

e-maii : info@colonnade.hu 



lll. FlIldcsuSlllm16s Ilt4nl h elyrejllftási k&uégekre vonatk0J!6 kül6n fehételek 

112. Tuzoltóberendelésekre vooatkozó külön feitét~ek 

Raktáre«YSélenkent tárolhat6 max. ert.ék: cll ldoll munka bll10srUsi ÖSStf'-t~ 20%-a, 

demaJl. 15.000 eF! 

119. A Biltosított tulajdonjban. kelelésében. feleilIs tIriletében lév6 meglévll vatyOntárcvak fedelete 

BWosftás tár~: az egyes beruházások alkali'Nval külön mec kell nevelni 

kártemesi limit: a ~ruház's blllO~ltá~ összecének 20 %-a, de maKlmum 

10.000 eFt / Ur I bcf\Jházás 
10.000 ert I i!'I 

OnréS1-esed6: 20 " . die min. 250.000 Ft 

sPEClÁu s lÁRAD~KO" 

- Áttalános kilirillsok 

l .) Általános lOúris 

MódoUltl jetzOkód: Ál TKIZ - 001- 2016 
2.) Kárrendelésl dokumentumok záradéka 

Módozati Jeh6kód: KÁRDOK 001-2016 

. K~esi i~ el6tt eWépen munk+: R\.., 
~ fedezetbOI kj .nnnak diva a blztoSJ~erlOdés alá(~Jnai I\iIrta 2'1 

bekövetkez~lI~tlen III~ kÖvetkeun~~,; káro , ~_I 

- IOqépek, kérl Rerslillmok (1SO.000,- Ft efYtdi érték alatti) 

fu I. fejezet biltosft41~ fedezeteMI kizárt aAis&éptket,.~~;;;"~k'\"~; 'l;;;,iíiil"~;;~r.;;;r08"",,,t P.rt.R~,nemq, 
közvelltfl és köYetkezményi kár. A r'" t\ J. • \'j. t'\A. t .. J U Ir 

- tpftll(épek . 
Az epitOgépekre vonatko1.6 biltosit illSi fedezetb61 kJzillr.isra kerOlnek a lopás, részlopas és IeejlCs kjrok 

- Szabadban táTott vacvontárn'ak 
A blnosftllsl fedezet kit erjed a - méretüknél fOf:va · konténerben ViI&y letárt helyiségben 

nem tirolha tó WllYOntárgyak lopás killralra, itmennyiben il telephetyen minimum l f6 eiőerős 

őrzés történik (hivatalos engedétlyel rendelkező uem<!ty 6 Vi!I('fOflvédelmi cé,), 

lehet15séc szerint éjszaka kivllágltott telephelyen. 

a pro;ect biztodtbi össlqének 20 %-a, de milximum 

KArtéritési limit: 10.000 eFt I kar I projekt 

10.000 eH I év 
Onrészesedés: 20 %, de min. 250.000 Ft 

- Konténerben Uro/t vlCYOflt6rJyak Un: 

A bino$Ítasr fedelet kiterjed ti kooténerbcn nirotható vilgyon"'rJYllkra, amennyiben 
a konténer a káresemény I dőpontjában legalább 1 db binonságl urral. az ablako(koJn 
kívUln'S1 nem oIdhat6 kOtésú ráccsal volt ellá tva és ti telephelyen mlnlm.um l f/5 él6er(!5 

(hivatalos engedéllyel reodelke.z5 sle~ es vitJYOnvédelmi cél) őrzés történt, 

Iekct6sq Slertnt étSlaka klYiloigított telephclyoen. 
K;irtérftésl 11 mit : 2.000 eFt I ki'tr I projekt 

5.000 eFt I i!'I 
Önrészesedés: 20 ". de min. 250.000 Ft 

n:UES BtzrostrAs 0SSZUfrETT o(JTtn,u:: 1,10 "" 

[U5ZEnS NES olJ: 399.300 Ft 

AJ; e16zetes d ij egyben minimum depozit d íJ, mcly a 8irtO$ft6t az eisúmoYs eredményét61 fOggetlef'lül m~JlIeti. 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
1143 BudapesI. Slefánia út 51 . • Tel.: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499 

e-mail: info@colonnade.hu ......... __ , 5 



CÁRMENTESStGI ENGEDMtNY 
A Colonnade Insurance SA. Magyarországi Fl6ktelcpe a 8iztosított részére 

20 "Urmentessécl ef1gedrMnyl 

ad e'61etesen a szerződés dijáb6I, amely bármilyen (elP.ll fedezeti k6rOkbe tartozó) bejelenlett 

káreseménv eseten, melyre nrsadgunk Urtéritést kell fiz essen, vagy fizetett megszOnteti. 
Szerződ~ "állalja, hOCY ku eset én a, eI~bbl drjenBedményt pótJólilB ety6sszegben befizeti vagy 

il ká rtérf1es ösSlegéMI leIIOnaSr.i kerül. El a kedllClmény minden évfordulókor ujr.tlndul. 

ENGEPM~NNYt:l c:sOKKENlTn u6zEn:s tves BIZTosrrÁSr 00, 319.440 Ft 

TARTAMTÓl FOGGO ENGEDMtNY 
A Biztositott I Sz@f'l05dc5 egyoIdillÚiln ~Ilalja, hogy Jelen birtosirisI Sl.erz6dést 2019. december 31-ig 

nem mond)i le l. 

A Colormade Insurance SA. Magyilrorsdgi Fl6ktelepe il Biztosított I Slen.6d6 ek'lbbl 

kötelclettsegvállil lá!>i miatt 

10 " ~rtamtól füCl6 ~,~nyt 

ad I blztositásl szerz6dé$ éves Osszdijából. 

~nyiben Biztositott I SzenőóG el6bb! köte'ezerue~lIalása ellenere CI biztosltJsi Slf.'fl6dest binoJltilisi 

évfo'\qul6ra egyolda l~n felmondja, úgy il bI,tosításl szcrWdés JT1e8Sl'únéséig köteles I jelen Úlradékban .c: 
foglalt l!flI~k Blnositó tár1il~rté06 etyösszegO visszafizetésére. 

'''''' ,,,,,,,r,.k •. ~,mtól Iii ... ",""""r, ~""nIO~ t 
A taru'rrnaedmény annak Iejártf kOvetOen aut usa~ új j . 

ENGEDMtNYEKkE\CSÖKKENTETTEiOz .Ill ot 279 .~OF: . 

KERETSlfRZOots EGYES FElTt'rElEI 

AkereWe~lI blzto~ottberul\aUsokr" .. BiztO$itó rAillIit~~FAX CO V JA Y 
A.40 OOO e H .,Ianl értéke! munUkal ne&Y1!devenk~nt jelenti a Szerz6d6 il biztosftó felé az al3bbi .. d~toj,;kal : 

- il munkllk mqoevezése, 
- il munUlatok hclyszinéM;k fMSnevvésl! • 

. CI munk;ilil tok kezdetének és lerveurtt befejl!zésének Id6pontta, 

. iJ; munkllk értéke. 

A bejelentésl kÖl~lezett5é& aié nem eső projectek csak iJ;bOOn az esetben fedelhet6k Jelen szen.6déueI, amennyiben 

I SzerUkló bizonyItj., hogy lzokra a munkál"tok megke.ldése e llitt il Mevendcl6vel"áUalkozól nerz6dést kOt6tt. 

A 40 OOO eFt-ot elérő lIIetye meghaladó értékü munkAk bejelentésekor • Slen.0d6 a kö\letkez6 adatout 

juttatja e l a Biztosító reszére, a munkák megkezdése d litt leaaliibb 10 na~l. lrásban: 

- kitöl lÖtt CAR. kh'd05lv. il szükséges müszakl dokumenlumokul 

A 40 OOO eFt-ot elér6 ill. meghaladó értékú munkák esetében a Blrtosltó, amf!nnylben itI adon project 

kocUzadnak elbírá~sához 5l0kségesnek itéll, I fentid;~ tUlrneoOen t0v3bb1 adatolult UI. dokUll'lefltumokat 

kemet (pl. he'yszlnriljz. alapr.lJz, metszetek, ü temterv, statikai mmltásol(, ta l.jmechanlhl wkvtlemény stb.). 

lu. ~ beje:lentésekt61 számitott 15 munka~poo belül il blztositón.ak.iol;a van a konkrét munkák,.. 

"onatkozó fedezet kiadását megtagadnl. arnemyiben arra . lapos indoka van. 

fi.. kercl$l.erzlidl!s nem vOnatkozik olyan épitésJ teljesitésekre, melV~ kMtelezésl ideje il 12 hónapot fIleIhaladja . 

A limiUlt fedezetek f':setében ólZ éves limit nem beruh,hásonkent. h~nem a keretsze n.Gdés birtosiri si id6szakal ra, 

mf& azldtlsrakra megiJdott limite« illldott berukáuJ blzto5hási Id6SliQtiI vonattDmak. ., .-
_ l ;OLONNAOE 

A bil.tosftis il dfJfizetési Id6szaknak megfelel6en d.Üal ren'a&~lonnadQ Insur&nce SA 
Magyarországi Fl6kte 

Budapest. 2016- febl1Jár 26. V~lalali-'h; It.k<*.t~~~~_ 
' " 4JGudepe • te , . 

Cokmnade ln. _ SA.. 
Magyaror$dgi Aóktelepe 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
1143 Budapest. Stefánia ú151 . • Tel. : (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499 

e-mail: info@colonnade.hu 
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Feladó/From: VAGYONBIZTOSfrÁS/PROPERTY & CASUAlTY Ins. 
Cím/Address: H-1143 Budapest, Stefánia út 51. 
Telefon/Telephone: (36 1) 46Cl-1410 
Privitzky Szilvia közvetlen/dlrect: (36 1) 460-1556 
Telefax: (36 1) 46Cl-1521 
e-maii : szi lvia.privitzky@colonnade.hu 

CímzettfTo: 
DátumIDate: 

Palladium Consuiting Kft. lOr Oinnyésné Szverle M ária 
2016. május 03. 

Oldal/Page: 1 

Tárgy/Re.: FEDEZETIGA20LÁS - Globál Sport Kft. 

Tisztelt Partnerünk I 

Hivatkozva tárgybani megkeresésére jelen levelünkkel Igazoljuk, hogy a Társasagunknal 150 0000434 
kötvényszámon nyilvántartott keret jellegű C.A.R. szerződés (szen6d6 : Global Sport Kft., 4030 Debrecen, 
Tömös u. 17.) feltétele I alapján az alább rész letezett mun ka biztosítási fedezettel rendelkezik: 

Megrendelő: Nyíregyházi Sportcentrum Nonproflt Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Sóstó; út 24.) 

Kivitelezés tárgya: 7480 nm múfüves futballpálya épftése 

Beruházás nettó összege: 70.416.588,- Ft 

Kockázatviselés kezdete: 2016. május 04. 

Kockázatviselés vége: 2016. július 04. 

A biztosftási fedezettel kapcsolatban a 150 0000434 számu biztosít ási szerződésben foglaltak 

az irányadóak. 

Tisztelettel: 

1 


