
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről a 
Név: Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. 
Cgi. szám: 15-09-073719 
Adóigazgatási szám: 21064467-2-15. 
Statisztikai számjel: 21064467-9319-572-15 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió (4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 1.) 
Pénzforgalmi jelzőszám 11744003-20613374-00000000 
Képviseli: Kósa Árpád ügyvezető 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a(z) 
Név: IMBREX 95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 2. 
Cgi. szám: 15-09-063802 
Adóigazgatási szám: 11491499-2-15 
Statisztikai számjel: 11491499-4391-113-15 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.) 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20630049-00000000 
Képviseli: Som János, cégvezető 
mint kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó), 
együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

l. Preambulum 

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján, a Kbt. 115. § szerint nemzeti eljárásrendben bonyolított 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez "A Zrínyi Ilona Gimnázium és 
Kollégium, Tiszavasvári utcai Kollégium (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.sz.) tornacsarnok 
padlóburkolat felújítása és tisztasági festése vállalkozási szerződés keretében" elnevezésű építési 
beruházás tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként 
kihirdetésre. 

1.2 A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés). alapdokumentumát képezik a fenti hivatkozott 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

1.3 Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyszíne a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kizárólagos 
tulajdonában és a Megrendelő tartós használatában áll. 

2. A szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő 
megrendeli, a Vállalkozó elvállalja "A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Tiszavasvári utcai 
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Kollégium (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.sz.) tornacsarnok padlóburkolat felújítása és tisztasági 
festése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjában 
meghatározott építési munkák kivitelezését. 

2.2. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi dokumentáció részét és jelen szerződés 
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak alkoij ák 

2.3. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a tárgyi munkát 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a 
szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződés szerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó 
jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tesz. 

3. A teljesítés ideje és helye 

3.1. A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétellezárásának napja: 
aminek legkésőbbi határideje a szerződés aláírásától számított 89 1nap. 

3.2. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

3.3. A teljesítés helye: a nyíregyházi 0665/3 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4400 
Nyíregy háza, Tiszavasvári út 12. 

4. Vállalkozási díj 

4.1. Jelen szerződés 2. ponijában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a 
Megrendelő összesen nettó 35.769.539,-2 Ft + ÁFA, azaz Harmincötmillió-hétszázhatvankilencezer
ötszázharminckilenc forint + ÁFA, bruttó 45.427.314,- Ft, azaz Negyvenötmillió-négyszázhuszon
hétezer-háromszáztizennégy forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. 

4.2. Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított 
meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szerződés tárgyának, a dokumentáció 
részeként kiadásra került műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás, a kivitelezés helyének, az 
igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, abeépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns 
körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett 
felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. 

4.3. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 
szerződés tárgyának a megvalósítására. 

l A nyertes ajánlat szerint 
2 A nyertes ajánlat szerint 
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4.4. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési 
munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 
használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit. 

4.5. Megrendelő - az előre nem látható többletmunkák kivételével - többletmunkaigényt nem fogad 
el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó - mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel 
rendelkező jogi személy - jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes 
mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa 
megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési 
és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződés aláírásával 
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, 
adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes 
mértékben fedezetet nyújt. 

5. Fizetési feltételek 

5.1. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (I) és (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 

5.2. Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítés, és a Megrendelő által ennek 
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással, 
forintban kerül kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(2)-(3) és (5)-(6) bekezdésének rendelkezései alapján, a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) szerinti határidőben (számla kézhezvételétől számított 30 nap), figyelemmel a 322/2015. 
(XII. 23.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. 

5.3. A szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

5.4. Megrendelő előleget és tartalékkeretet nem biztosít. 

5.5. Vállalkozó egy darab számla benyújtásra jogosult a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikeres lezárását és a szerződés Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítését követően. 

5.6. Az előzetesen közölt formai vagy tartalmi követelményeknek, vagy a jogszabályi előírásoknak 
meg nem felelő számla kiegyenlítésének késedeimével összefüggő anyagi és jogkövetkezményeket 
Vállalkozó saját maga viseli. 

5.7. Vállalkozó számláját Megrendelő akkor fogadja be, ha azokat a műszaki ellenőr leigazolta, 
szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. 

5.8. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. által meghatározott mértékű 
késedelmi kamat fizetendő a Ptk. szerinti feltételekkel. 

5.9. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogyaszerződéssel kapcsolatos kifizetések a 2003. évi 
XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esnek. 
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6. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek 

6.1. A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek 
kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt 
kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

6.2. A szerződés tartaimát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a szerződő Felek nevében a 
képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési Napló, 
melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján történik. 

6.3. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt 
bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és 
írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. 
felhatalmazást ad. 

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes 
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, 
szerződések betartását. 

7.2. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáItatni. Ezzel 
összefüggésben megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen 
tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra 
vonatkozó információkat. 

7.3. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák megvalósítását 
folyamatosan figyelemmel kísérni. 

7.4. A megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, a műszaki ellenőr, illetve a vállalkozó 
által szervezett, a beruházás sal kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. 

7.5. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozó részére. A 
Megrendelő előzetes értesítése alapján összehívott munkaterület átadás - átvételi eljárásról jegyzőkönyv 
készü\. 

7.6. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói szamara a munkaterület 
zavartalan megközelítését és annak - nem kizárólagos joggal való - birtokbavételét. 

7.7. Megrendelő jogosult a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során a 
Vállalkozó által végzett munkát szükségtelenül nem zavarhat ja. 

7.8. A Megrendelőnek jogában áll a kiadott teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát 
felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi. 
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8. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

8.1. A vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen szerződés 
részleteiben nem tartalmazza. Ezért a vállalkozónak valamennyi a jelen szerződés 2. pontjában nevesített 
feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell végeznie a megrendelő utasításainak 
megfelelően, amelyek a műszaki előírásokban, a szabványokban, az üzemeltetői utasításokban, vagy 
jogszabályokban kerültek rögzítésre, szabályozásra, így a megvalósítás szakszerű végrehajtásához 
indokoltak és szükségesek. 

8.2. A Vállalkozó a munkálatokat megtervezi, elvégzi és befejezi, és műszaki átadás-átvétel eljárás 
során 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 eszközt, erőforrást biztosít. 

8.3. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottaival, 
közreműködőivel, alvállalkozóival, illetőleg ezek közreműködőivel is betartatja a jogszabályok és más 
szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, 
biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat, különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényelőírásait. 

8.4. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal, hiba- és 
hiánymentesen, megfelelő határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű 

teljesítésnek a feltételei. A Vállalkozó biztosítja, hogyamegvalósuló létesítmény minősége mind a 
felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szemponijából, az érvényes magyar 
szabványoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését 
maradéktalanul teljesíti. 

8.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a műszaki ellenőrt a tevékenységéről és az ügy állá
sáról jelen szerződés szerint, továbbá megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, 
így különösen, ha a felmerült új körülmények a megrendelői utasítások módosítását teszik indokolttá. 

8.6. A Vállalkozó az általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden szükséges 
engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerü időn belül köteles megszerezni, figyelembe véve a 
munkálatok befejezéséhez szükséges időt. 

8.7. Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési módszerek 
megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a megrendelő képviselőjének 
figyeimét felhívni. 

8.8. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 
felügyeletet és irányítást a szerződéses munka végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, 
ameddig a megrendelő szükségesnek tartja a vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 
érdekében. 
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8.9. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül, akár a műszaki ellenőr útján a 
megrendelőnek bármely tényt, vagy körülményt, amely a beruházás 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 módjára és a kármegelőzési és 
kárenyhítési javaslatra. 

8.10. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetőleg képviselője szamara, hogy bármely 
időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a 
munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogyavizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó felelősség i körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

8.11. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az építési naplóban folyamatosan dokumentálni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 

8.12. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi 
felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy 
nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet 
harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. 

8.13. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar 
szabványok minőségi előírásainak és a beépített anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratokat 
rendelkezésre bocsátani. 

8.14. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos 
hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően dokumentálva igazolni. 
Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi jogszabály betartásáért. 

8.15. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. törvény 3.§ (I) 
bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy változás esetén Megrendelő 
részére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén 
Megrendelő a szerződést felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - akkor attól 
eláll. 

8.16. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

8.17. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (I) bekezdés k) pont ka)-kb) alapontjai szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 
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9. Alvállalkozók 

9.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 
bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 

9.2. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

9.3. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhat ja meg a Vállalkozó saját teljesítésének 
arányát, valamint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet igénybe a saját teljesítésének 50%-át 
meghaladó mértékben további közreműködőt. 

9.4. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 

9.5. Vállalkozó köteles az alvállalkozókat az építési naplóban feltüntetni. A jelen. pontban foglaltak 
teljesülését a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján 
ellenőrzi. 

10. Felelősségbiztosítás 

10.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
teljesítés napjáig. 

10.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel 
szemben biztosítani, amely a megrendelőnek vagy harmadik személynek a vállalkozó vagy 
alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó 
felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozási díj összegét. 

10.3. Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 
500.000.- HOF/kár és legalább 5 millió HOF/év mértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie úgy, 
hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét hitelt 
érdemlően kell igazolni. 

10.4. A felelősség-biztosítás érvényessége a szerződés aláírásától a sikeres műszaki átadás- átvételi g 
érvényes. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie: - a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül 
okozott károkra, - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. 
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10.5. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, és 
emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet kártérítést, akkor a vállalkozónak kell teljes körűen 
helyt állnia a biztosító helyett. 

11. Képviselet, kapcsolattartás 

11.1. Jelen szerzödéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, 
akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

11.2. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-maii üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, 
valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is. 

11.3. A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban, vagy telefax, 
telex, e-maii, internet stb. útján is közölhető, de szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül, ha azt 
utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik, visszaigazolják. 

Megrendelő képviselője: 

Neve: Sitku Ernő 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. 
Telefon száma: 06-30/402-3863 
E-maii címe:kozpont@nyiregyhazisc.hu 

Műszaki ellenőr: 

Név: Tomori Gyula 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Keskeny köz 4. Il/4. 
NÜJ száma: 441490879 
Telefonszáma: 06-20/410-3536 
E-maii címe:tomorigyula@gmail.com 

Vállalkozó képviselője: 
Neve: Som János 
Címe: 4551 Nyíregyháza, Virágfiirt u. 2. 
NÜJ száma: 615681618 
Telefon száma: 06-20/9435-597 
Telefax száma: 06-42/480-640 
E-maii címe:somjani@gmail.com 

11.4. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, a teljesítésigazolás kiadására a műszaki 
ellenőr jogosult. 

12. A műszaki átadás-átvétel 

12.1. Megrendelő műszaki átadás - átvételi eljárást folytat le Vállalkozó készre jelentése alapján. 
Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül 
köteles a műszaki átadás - átvételi eljárást összehívni. A műszaki átadás-átvételre és a birtokba adásra a 
teljesítéskor hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint kerül sor. 
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12.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó 
kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így pl.: építési 
napló, mérési jegyzőkönyv, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, karbantartási utasítások 
stb. 

12.3. Az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít 
szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy 
hiányosság nincs. 

12.4. A Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését 
követően rendezett állapotban átadni. A munkaterületen nem maradhat törmelék, hulladék. 

12.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen 
szerződésben foglalt összes követelménynek. 

12.6. A sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a számla nem nyújtható be. 

12.7. A Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le. 

13. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése 

13.1. A szerződés egyoldalú megszüntetésére - jogszabályon alapuló jogcímen túlmenően - csak 
súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a j elen szerződésben meghatározottak szerint. 

o a másik fél a szerződésben meghatározott kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a 
másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem esetén nem lehet kevesebb, 
mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; 

o bármelyik fél ellen csőd, felszámolási, vagy más hasonló, az anyagi helyzetének megrendülése 
miatt bekövetkező eljárás, vagy végrehajtási eljárás indul, vagy az előzőek bekövetkeztétől 
alappal tartani lehet; 

o jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés 
vagy bűncselekmény miatt; 

o Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér a műszaki leírásban meghatározott 
technológiától, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá; 

o A megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a vállalkozó 
felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá csökken. 

13.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogyaszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

o a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés kb) alpont jában meghatározott feltétel; 
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o a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (I) bekezdés kb) alpont jában meghatározott feltétel. 

13.3. Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha: 

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

o a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

o az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségsze
gési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárás
ban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötele
zettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

13.4. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

13.5. A jelen szerződés felmondása vagy attól való elállás esetén az arra okot adó fél köteles 
megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát. 

13.6. Fenti esetekben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

13.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely 
adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére 
visszaszolgáltatja. 

14. Szavatosság, jótállás 

14.1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével 
kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a Vállalkozót 
terhelik. 

14.2. A Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 12 hónap teljes körű jótállást vállal, 
melyek kezdetének időpont ja a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. Esetleges 
javítás esetén a jótállási idő a javított részre újrakezdődik. Ez idő alatt Vállalkozó a felelősség alól csak 
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

14.3. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben 

meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel 
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. 
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14.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a vállalkozó 
bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat vagy karbantartás 
elmulasztásának következményeként. 

14.5. A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a vállalkozó 
tudomására kell hozni, a vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni. 

14.6. Amennyiben vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti kötelezettségeit, úgy a Megrendelő 
eljárhat a hiba kijavítása érdekében a vállalkozó kockázatára és költségére. 

14.7. A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a megrendelő által 
bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását IS napon belül köteles megkezdeni és a 
műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
értesítésével aV állalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. 

14.8. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának 
megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 

15. Záró rendelkezések 

15.1. A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv 
és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb (szakági) jogszabályok rendelkezései irányadók. 

15.2. A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti 
példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. 

Szerződő felek jelen szerződést annak és mellékleteit elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá. 

Kelt: Nyíregyháza, 2016. június \4.> 
. , 

sr. 
Megrendelő képviselője 

Mellékletek: 
l. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
2. sz. melléklet: Ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés 
3. sz. melléklet: Műszaki leírás 
4. sz. melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan 
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azonos 

.. 
',' '; ."0 

Al.e,@yes· be,ft!k~á8.~~k~j;~ap~$,~I~tban,a:~l~JQs:í~,<!p~l!l~nt~$ ~rk~~~~tKq~:~ 
m~hkaifaf'Jo,J;! beI(iJ,1 ~?,al~~I;it.fyleg~~~~~ii!'tfQrm'á~i.óh~t.k~he~, 

:~~~~~~~ti~~~11f~(:d@'w!S$ih~q, '~e~~t\ii~,a.'~iffltpllcha&ik,1ji:~ilII~li~I~,OOél1y~é.s 
lellamzőm~zet/alapr~z' 
HelyStfAt$jz 
ÉpitésiOtemt llliV 
K~lt~gveté$iiőssa:eSí~o 
Hiltos~gffln~ed'~*~k 

Az ~~s{)~e,le.n~se~tQl~J!;á~ltq~~$·mlill\Íka~flQl'lbe.luJ, a.fll~f~~Iio'n~tJog~V~O}IKPmkr,ét. 
m\.tnkaravotlilt~zP~I;ztQ~ít~Sj f~d~E!tet!ll!141~lt?IJIV!i~ iilf~l~f~l~kmO,PQ~ft,~s.<lt 
ke4deményilfli.,a(n,efÍJ.'lyi~riafrá ~lapo~;ífl!t$;jla~A!~p~~iJ1d!llkoo~'I'1'lIJlm$.~IT)!lIfll~il!l~i!.lt: 

·MpgY4rorSii&g~tlrÍ,~i:!l ;S?qJw~~t~~bnpIQgl~tl~l~~ . ... 
·az épíl'é$i.ttiuh~ajellllgéMekf,íje:gftílel(í~I?~QS ka?!.!Gi~!t;!iffir9tt:Q~iW~.~W?lÓ;!éfl~.e~~$ 
~~ . ,. . .. 

Nem jön' létre .á bíttositiisi'fedeze{,haa· biztiosffll'~arRétdamiíi~Zé.ttfi\fGd0s1t~é't!!Ohl!k 
kézbe$ítéBétőlszarnltotJ:,SmuJjka11íaf'Jo/1!·belül;;lszarZ~:O:.nemfö~aQjil'E!t;. 

Az <lktuális éWft~$i~szer:~~$i~.unka j~Vl!9.e;biliinsítá$1 :°ŐS'$t~ge, tlIrűleti ;l\atá1ya;iisz~rzctlQ 
l:lizt~~rt~~i ig:fin~;~~pjáIiJV~@y'. ',k\)rUJfnérty~miati:Ifl~Hniil~fedezetbe vIll1iJpn9trtunkál1áJ 
rehetQ$égY?n)a~er~zefzgd~$ . . .i[$~~tl' m6qoí~~r~, ... ' . 
Ezen. il)ÓdQSítá~Qkb~l'),aigef9íí.d~it~jekl;1$JÍt(:i!laP9n'~lJ~p-Q4Pi'tkmeg, 
A biztoSit6~tlr:tiáá($1~S,r~\I~i!~Qz4, 4q~á,nlatát<!z ~e$í~$/~elell1nté$~~ti):!Ai~'!eijt 
követő 5h1UhkanapojiÍ tJilJii'rejk~~ftii, . . 



Aker.etsZ~r4q('j&~/je!l bJ~ws,íte!tt, 1i19Yil~ 'berl,lháZ:1Í$Q~f'" :a:tilttP$I~~l'IáUpkt!~lj!yt I'Ifll1'l áJlftkl,A 
ker~t$4er~~~~~n~:z,W~í~t e§x~b~rt!l6bQRt~,~ '~~éfzpd~lQi~Qsltq~tily~iiír~i1JQ ,k~r~~ 
ésetéll-ofedezelflfl~i,liIlá~~"áljttkí.: ' '" , , , " ',,", '" , ","'" " '" , " 

, ,AZ egyes &ert1hátást\kta~y(;}:t:latk(lzó::kockáziitV,iselé$'ld~éIi;hii(ál1:$t 
l'ál't'ant: :jijatáróZQ(~ 
KO'Cká:aatviselés:kezdete:, .A'tadlllkÖ21tSn fli1líOÁ'ti!,te:(t;4'áturo (a'kiVltelezés 

ltl\;$'k;eztfél;~í!ektdIíPQIl~~); delOígkor:ábhartaz, 
:aéhtt~ö~I~l'leka':b!~~ítah:~tval.óbeérke~ését 
kqvetin~p' Q"!1Iil. 
Piz:aqíttkW~líín féltlii]:~etr4áturn .(AzMadás-Koqk~Zl;IlVrs,li1lé~ vÉlge;, 

átv~teJ, ' 
Q~em~!&~~Jy~~~:,~~gy ,~a~riáta,!l:!av~tel 
jd~pqf.Í~a.y , , 

A~teíZ9c,Wil bl4!~p$lt~~iiQQ~;:~tala"t~,~lqZ!:ír.~~ílafti~~~',a:~árt?láw~j~t~~f~~i idQs,z,<lkr<l(é~~;;t 
~?natkozábeCSt.lI~"eIŐZ:~t~s ,fO~ál!!iJfí)l,a(apjál'fl;~~i~i+t~~t~~i ltIQ),Z~g (év}'fö~~,t/tla~t~u;'~z'qd0\t 
Idöszaköan Jekötésf:e~rr1/? ".Jlill~J1k(lr~tli?t1t4Ql:f~ iaMpJéf:í&tzli;\$ftl\ate .·!J~tilház~sQk ttílj!1S 
nettó (ÁFA riélküli)v'áUaMsléltékének ~Jlszí1~eéÍ'teildtt.. . 

Elszél'ltl'Olas: 
AbgtQ$rtési'id&~kri{i VQa.z6véS.f~g.~:dlJ 'l'I1~g~lI~prt&gi! :arz'id6.szakra ö~jel~ntett 
,öiztosrtottpenibéziísokb.~lIlsí~í'.i1$SleQ~i.~k;{í!lij~lJil't'á$ti!.r@p');alll;pjáil'tarténlk.. 

A Yeglage~' bJ!Z.tQsirás.1 'dlj: e1s;!~m@l$a~i;\r II . fílleltl1ífndrgfigyeiernbev,esziK 1l3adbtt 
l:ii4!tQs1fásl.éyreJ:nll.ghqt~PAq~ooi'ntni~ti~·d1jati·m~lya:mlnq!')I;ll{otl éfíízet~~dUStr~"a. 
A mihif,l1áli~;dijmlrHi/en b,i~tqS!t~~l lPPsz!lkr"J C~v@)meg!llfi~i,ilbiztqsRótabban .'IZ 

est;tPenís, ha a~nyJegll~b.ejel(~lité$ek.!3t<\pj~n;~4'~mí\Q,tt@!jenr:JéJa~ Q,ssz.ElS(l~ ki~ebb lenne, . .. ..' . . . ... 

. Azelő2;etesé& ~~gjegr:~~O'R~I,q~bőrzet~til:szei;!iíí~15,f$tef\';atc.i!QIlKkö:tIMtköV~t§erl. 
esedékes·ér$.q,.díjr~il:le,t*~I.,d~}m!l~h~tim9.QÍ'Í~p()\'I b:éI9[tén#~jR. 

A s~erz6désben feJ!ílntetett'éves ká:rtérftéSi .I11'l'1iteki'li!é9Y b)ttö$tt~sii~i5sza~óál1 '~bittoSÍtasi 
évben) roegkezdettblttOSítottherul'latasokraősstéVonla'rr ~rveóYesek.és fÚ9getlene~ akarók 
be.k1)vetketésénekloÖpontjától. . 

A jelen keretsz.(lrt5dé'SalapJál}piztoslthat6be(llh~~s.ólC 
Mihde.n.olyanp.erlltí~tá~ 

~m~ybl'!n .asZllftÖd5azl!tábtlia.kkp.z::t1I Mrrnelyilqnil'Íős.é~eb!lT) 'érintfitt 
. "fpváH~lko~,,~~?e@lkMt~lezq;., 

, é~rt.éslf~~Ie,~! ·kpn4Wl;tWm~gJa., 
" al\4J,~jl;~őZ9i. '. .' ..... .' . ...... ..... . '. . . .. ' .• 

~. antelynek.(Áfif., i1~tl<piD'Qs~t~gelJ~!'flhal~i:ll~ tneg'q ~~P:9QP;~~~q~i 
valamlilra. kívil:1;llézesak1;lré~4~iz{jd~séWé~y,~~ge$Ia'~t.kéti:IWdik, 

A.beruházá!ijéllege'lehet 
CfiiR esettín 
"rn<lg<lsép'll:es(tetQfedés,tet&'szetkazét:-éJ)lte~~ 

"takQ~p,OJe~. 
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I . 

';i.ro:d\1~pll!et; . 
~a.ll!athdJ}Jlsi~ker1!fs!<lili!lellil'lif~~W!iiV~~~~.~~(tQ~ptíi, 
.. e9,€~,~Íc~$~dáliSJétesítin~n~tKQrl\~~ te)ldél~~z~;.· 
$íaoatón\.Jln; . 
~bQt~t.IÍ~t~en;l; 
1P\Ya.n~pl:lrj·~eJ;ü1tá~Ase~1;a~l',até:thl'i!)l~g"jai.$terelés'ará'rlYaÖ!\~f1~I!)di~' 
ij.'50$"()t!Q$ii~·~~f!lrltibia~()$1il1atÓ; . 

Ak~fet~~e~q~ h~tlí~l:l' k,{~QJ(!g.~ bi",tll$:ltiíVftl!fpM{jJi),ttel~ms 'e~~t., 
,es. ~~i..r.f!e.,JJ~I\ .. i!PFíl. ~$, ...... ;.~P. V~.'l'I~~~s.· !al~PJ.~~fj\;d ,1@eggéb l~esítmé.J\lyekre; 
kl:l!oI')Qselil'P.z,j;jJ~b~m~r~ 

'(!j1jf$~~i~s@~Pt\I'l€~ti'i!Yill)Yíl$i'V~J'l~RtteftK/)myeze~go 
"csak b()í1Jiá~i;ml;/ti~.;· .... . . 

• ~9Iii'Jj~;éj3ltés, . 
'a~~Qt;és:tárná~~ífé$; 
.dUZAaszt-Q~lfe~'i1?:~r"ÍlZ0~, . . . . . 
·kútfi3tá~!Ia<w"~r",,!a''''<I ... Jj ~t"':"'""iI!'.·tfte\l .i;,;"..., ,~ ... .. ..... ,,~<):/. ",II,_"",U IH" .",e . e"",,'l"'''lj 

.hi"dak,.támf~la~, }),~k.,;"la9!Jta~~ibU~r6te18szt6'~tiÍ~zet6k~ 
··.f~YiZflk; ~íl~Íiti:t&~~1s ut'a~,~fbl·alatll.l~yft!mJer/:lé'f~ra~, 
'nltkki&rli~ ~fíln.~il~~li~~.,~i:o.tn!'l~f)jliYek 
-.. . . ... mq:\líl(~sPb~nY~$~iI:~~~t<k~~~ b.E!'(~nd~kkel iff~tva;'9k(;!eI·éS 
~14g .'. í~$! b~f,ern.!~~$~el'v'9~!ii~m\ln~k 
,1~1~ca:~~~~ít~~i:\*~k{#I'm~.r~?m~IJ~I~t<#,. ..... 
~olM$:)'\l;t$tql1áiá§ii1~Q"~\m:4JY:ép1~'M~V~I:tl~S!1a,ladJai!l,3!l%·Q\,. . 
"Ölyan,é!lUlfite~;al'li~~k'ke'~:W61~(l'ttálgtn~iA~k~~m'i! l"fl~I·IPJii~. 

-,~ténniprégéiireJdll~6vaWtiwQI61~~!Iiit1~r1MJ:lR~elka.~Q1~t9S 
nJlJnkák, 
.,er&rni:1'Í!ijé.testtmé\'1y.<iKke(Rap~1at{Jsmí1tikalii 

-ha:a:~i."i.iie:l~~~. t4G.lrattamiil me:ghliladja· a.18h6l'1apot 
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'.1 , 

l<áttér!tésilii1:'íit; 

öwészese.dés(le\iOJlásos.}; állilJ~jio~.. lOQQPlf )EtI4i!jlli~~~~ll1iény 
elemi/ii~rö~·~$et~n lQ!~:a;~ mift:;l11Q,PQl)FttJlJí~tesel'l't~ny 

If; FElEAf0 -fellltli$SégbiztoSltás 

Kátti3rltésHimir, 

QJirészeseqe,s (leVPfl~SQS~.; álJ~)áI3Q$' 
FtJb!zt.e~emé[lj( 

ZÁRADÉKOK 

OD2.A kerí:!sztfelélóss~s;(AHE"l H'SlJ2P) 
Bels/y;kártéflté§HJmlt: . 
On(esze$edés(~evonásóS) 

,1l;'I\'~i~~s~ri,n:~ 
u.Felezep~etlt:it 

004 .. ASZ~vilto~s~gJ idqsZjlkra\(Qní1tkoz6.kiterJ~ztett.ietJezet:CA:HE;)J7J33!.tP) ....... ... . 
Tartpm;, 11.bónap il4's!ábbiakk6i'tlla legkbrabbi id&p'Offtotkövet&ert 

'mlíS2i"kl.át~d~$~~tvételt 
.·~zembe-helyfó!zésvagY:.ha$ználl\tba\(étel. 
" I Feje2iéttilapfeql!zeténflkJejárilt~ 

Kártérítési IjMit'li.o042iáfaq~ril,; ~QQU:O 
Önrécsteseciéi Oeli~.nás(\)s) 

100. Agépek ésberendezesek ptóbauzei'l1ének;kulőnJel~t~!ei f;AH~~llr4$f!3~) 
Kár.W(í.I~snimit; . '~!íi{jöb eFtrbitt.eset.rié(iYt~v' 
Önfés~eS:eQ~sQev:ónál>Qs); r.,Fejezet·sierlnt· 
Ma)(jmáli~ tilrtain: 'li'Mt 

115 



Ö(l~észeseqe$!.{Ie.vPná~~: 
aj a bfJ~sEÍ{)r$OJ1~§y,k~E.m~~~p/l;ro ~1~ljI*lrtt~t!$.1uHelh:t!l~~v~~téltek 8$ 

~~re~d~~$~k'e$t~tJel'\l .;2~,q~'J1liqÍn)Uin·l~aQQQFt~te$.fl~~Y ' .. 
QI· ,!!~íll~4ft)r~j~gnY~!1Ykii:z:I1f!'&~t~!():;PQU~~lb~tt'l~~~'é$~W:e~$~~ 

eseféQam; • . 1'Q,~;.mihiffll!Jffi, ~l'lW~O:O'iirlJjj~t;~~~y. 

107. Fél\(?Ö~la's!I~~s!tm~i'iIyekí\li,@s'f;aktár~~~;\iprn~t«í~Q'íWlp.it~'t~t~!g~l'AH~"111~PP) 
Kartéritesl h.m't:2'.o.QOfrf.&~~t~~OyleY 

11·O •. Csapadékíi1t t:na~as'",ttálljÍ,sé!;.;aMZ!élti!llftíiztön~ágIlntezké~~S'ekté 
VOTlí!,tl«>l\óku.lön feltételrM?IHt'75~~e) . ... 

112.AWZ:llé!illllmib.e.~pdeilí~$~rllés:,,~~);lIt~sflelys~fn.eD lilkillma!a{\óó~IZtOl'isá9.iSíiilliil~okta' 
llonatRo~ó killÖ!1~líé~eleW(p;Ha".);l154f~P): . . 

Tárqjasl,e9ys~~k~~'t4f()ltmfQnw:iA:!átl~,,~,~l<;S!~ ~Fl: 

1·1 9, Azeplttet$\rn~gt~vóV~9Y9'n't~fQ~~il'la~/il[~l.V~ a,ajtrP$ttQttf~f@asf)r~\éb.ett'lé\{Q 
vagyQritárg~1aknak;af~if~<:ete rAI'!p,ili'~1jZP} .. 

~ártéritésrllmrt;, .' ". .... 10~nQO: .' .!lFtlkJ~t~~mWlYffill 
Ölir~s;<esecté5(JevÓl'\ásoSJ:,' JP~#~t,!'\ín,.l:Q9:QQfi)"fttiP!zt,e~~l'Iy· 

BiztosftottYi!gyQnt~r9yak~inu~zakj,i;lvult:éttél«!rtj; . 
Aml'l9r,~l'\d~jotUlaJi:fol'lábaÍ'l.l~ve:'trr~~evő;~gybe:rrm~J'ijaraQ&épületst~rk~~~~') 

121, A cő!öpillapCizási:és támfafépí~~si m:tJliMlatlJkrav.\JtlíltkozÖ'kÖLon?felletéllik.(AHE"'1176ctYlPj 

EgyedizátadékQk 

Tetós2étKetet'megpd,ntas:a, , ... ' '. 
Ajele.tt .küli!lrt.f~radék;keté;!é~~Ji~·~J~M;í}~~!I!lP~dl)llk.~~~~J:l,thQQ~illijr,;.;st,etződ&l· 
feltátélek,'lttételeseMl1Illgjélil.lt4:áta~é~ö,~~$;.a~~tji!ge,sl«j:fli.l1m~g§l~PCQásPK 
\Í.srtozatlanul':éiV.é'l\\yp.ei:i,Val'lria~, 
a bittQsltá.ríeP'í··tétlti·mtig,aZökát,ákar.okat;~ném.fédéZi:~zo~ilJa~~I~l 
kárigén;yeke~.aP'í€Hyek.·aa~p:Ufe!e~.tetaze~í1ek1\t!~gbdt:!tásaval ossi!efOWéslle 
hQ?!hátQan.bánmIYe!ícs~padeknif$t.keliltkéztek. . 

Területejb.a~árPlá$ 
f~lhÍ\lJ4k,sir\leSf:!ll}y~lffl~l\eta pl1liQ$ftott~árm~a~LOl:~fl«itéJjji!etl$é9ér~el)f:)ek .'. 
mt\~f~l~l(fel\\k~rj~~ifQpglts,ap~MQ~O:~tf!~y?ltrtet ~tQbp:akk~ött"ar:nunkpterillet 
.me'gfelel&elha~~rQ1á~~tlI,.Jey~l~foZ{íi~rái'~~ír~$~r(llet·kQr!),)!:etIIt'eBeo a;gyalog.~·e$' 

,. ;~. .;;;.' 'I" ~ ..... ""~J"""~"'''''(;';;''!;;'ito~''X''án k" .. ' .... '····iI.. . .. ~l.;"~~"~' m g"~JdfmuJor,~á ()fti:~~vaJ.~i!1 p'!!.ila~a~"~:~:.'!I!.'!.'Í.íl ·.,~ava~"a~,,~!l'.-"\'li!, .. ~kúi ne: ... 
téiíti megazökat.a~lÍ~6k$t, ~P'íely~kil,~~i1J:Eí~ü.~tn'!!r:n fI'Ilt9fél~líí~lMa~mlis§l ehl:1g 
ka.pGliQ!ót!a hiS~yQSi íltel'é'!!telefillitt~t1síÍgijn~zKflQ~Mt:i'1\\!~t~t;lm<~t 

Muernli§'kfevooatköZő.egye,dizá'tá'd$: ...... ...... .' .... '. ". ..... . .. . 
If, jehmMlől'tzarádákk~éfébélka lelek rolíiJáIlIIPll'dhák ,a(ibi.l)ili J~&.ID!~~f ~~~~~i 
feltételek;até~ere,en:ffl~9j~I!\llzáradel«lk esazesellesesktllom 'm~gálta(itld~~ök 
változqtlanplérvéoybep \!aDnalí.abí;l:to'SI@.}a ta-~9~ibetilhazás ~pasalia;mííei'ték'ket, 
eszmei érté~kel r~(lae:lkezO'~g~outárgyak; falfe$trn~nyek, ;stukkó~,.epilletreszék; 
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, 

SZ~f~ete.t~k k'á't05tlDíISll eS~$~ .• ~~ .@$l!i~~tQl~g!l? 6]geptresl&$ r{!stli((*j9~ 
kQJ'ts~gekettetí.ti 11)é9,: áz. ajánlatq:o m~9J~Jtí[t~iZti'l5Í~$I: p$$zeg 'er~éí~,' ~e eteti ,bel91 
maxlmwl'l'! l n:iUliflEt-iW bíztösításj#$ert1.~eoMnt~$) milli~ Fct~i~)I;tsI(,tamra·.()s$ZeSelt 

Je!.en zá~a.q~k alápjarllsefl1 tér1ti: rti~ga h~á mtl€itékkel!,~rnei~(t~kkeL'endelki!iŐ 
vagyóotár-gyak;f~rfe$tm~.ny.ek,.sw.~ko~iépOle:f~sz~kRaiillt,:~;a~!i!~ ... 

-POF-, eprt~sj hull<J(jj~~, ~r~lek;.r.tiiatt{'.vagy,\'afinljYértáZ~nny~:a~$J!I.il~.~te,ftr!l9é$be 
hQzh~t~Mkeletl<e'ltek; . . . '. .' ... '. . . . ..... . . 
- 9ómbásGdás., p,ené~;eqé~, lé9~Qfi @g;h.o~sé'kletl~j$Z~ö}lp·k iií#flVjjlt!12!~Sll mi~tt 
kel.étkettek; .' 
- fQlyaml!l'tQ$ánsgrQtPl~S'e~dm~l:l~tijJ1M~rp;. . '. .... .. .... . 
-IIZép~llil~ek)Se\?{;~~?e~ lJIeQgQtlt~~vafÖ:S$zefo;~gés:Oe .l,öl!!hatóan~rmilyen 
C$apad§k miatt keIEltk!!tf~~; 
". aheruhatás: tárgyát . ke'pezg ~pil($t!?e,q,építrrl~fíyQenbéklivetk!!zaol~aii karesefh*ny 
ki:illefk~zményekéi\tte~'@,9Y' m~.I.Il$~tmqg9~~Qef) ~elet~e2itoik, Joelyet a ;Mifatkoz{m 
szer4ö.d~si Jeltél;eI~Ka tétélesei1;~~~r~ljt:,z:.3r.ad~k9~~S 'i!ze,setle.ges kUlbit 
meg~flapp.dá~ok.szerinta.biitöstWí fedez~~~iill .. - ~·,~rtak; 
-a1!~!%~Il~qö.tevéke9Y$égetfolywtóvállá~ ....•... , .... I~~rl«lffibe ~or(jlh~tQki 
-j:J~.~Z~á!l vaf)q~l. C;~~~kID~t.lYgkmja:t~.lreletkeztekt:j~~f1?~á.tf~k·~!~/i!j,in~ar:)f)~l 

q$e.l~k.m ...... é2y-e. k.~ •.. · .. m .•.. ~n .. ,QStlj~ .. 1il.Z. tös. ~Q. t.tv:a. 9W./).·~.tár!}1flzika.frtí~~.J$i]1.· .... :·r:pi$f~Séi'eé$fva.9Y 
rnegrQogala$~ra rqanyul!<}~~l:lqeko$~.ms:szjntltJlató .• asefeke'Oet. 

A bjz.tosltá$i. slertŐdés .részétk~PElZi az. qj~ril~tkéréjhezme.gkí11dQtt tetvdöklifflen~aci9.\'llI~roint 
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Allianz HungiÍria Zn. 
Állomin~lcezelésl Központ 
$2.10 Veszprém, Pf.: 11 ij3. 
Telefonos ligyfélszolgilat: Oij·40·421-421 

IMBRe<95'Kft • 

. NyíreJYhá2il . 
Virágfürt utca 2. 
4551 

Tisztelt Partnerünkl 

Anianz.~ 

Ezúton iga~oljuk. how ai IMURe< 95 Kft. (4551 NYíregyháia Vir8gfiirt utca 2.) keret Építés 
biztosításának (kötvényszám: AHB72928032l) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi 
I:!erúh~~ást; 

Helyszín: 

A beruházás kezdete: 

·végec: 
Biztositási összeg: 

Megrendelő: 

A tornaterem PVC. burkolatát meghagyva, GRABOFLEX 
StrongAir Elite vagy azzal egyenértékCI sportparketta 
rendszer lerakása 1050 nm teriileten, valamint 
kapcsol6d6. munkák .elvégzése. 
4400 Nyrregyhá~a tiszavasvári Ot 12. 

Zrínyi Ilona Gimná~ium és Kollégium 

2016.05.27. 

2016.09.15. 

35. 769.539,-Ft (nettó) 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

4400 Nylregyháza S6stói u. 24. 

A fenti· murtkáv'alkapcsolatosan .6 ,'kotkáz~tviseJéskezdete,az;lldattbel'ijházaskezdete, il 

kockázatviseles'vége'ped.lS,az'adott'bllruház'á,snozfent'megapott'bef§ezésiidópont. 

A dologi·karokkártér!tésifel$o hl*t~ra·a'beru~a~~Sr1n!fenti~~perl·m~gaqo~~biztos~~siii$sz~g. 
Minden egyéb feltételí önrészesedésés kártérltési limit a keretszerz6désben leTrtak szerinti. 

Kelt.: Veszprém, 2016. május 25. 

Allianz Hungária zrt. 
Á1fpmányketolésl Központ 
8210 Veszprllm, Pf. 1163 

1J~~i~~ ... ·.......9 ..... !z( 
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KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

4551 Nyíregyháza Virágfürt u. 2 TellFax.:42/480-640 

ÁRAJÁNLAT 

Megrendelő: 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24. 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 
Rico-Tender Kft. 
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/708 

Munka megnevezése: 
Tornacsarnok padlóburkolat felújítása és tisztasági festése 
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Tiszavasvári utcai Kollégium 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. 

Megnevezés 
1. Építmény közvetlen költségei 
1.1 Közvetlen önköltség összesen 
2.1 ÁFA vetítési alap 
2.2 Áfa 
3. Amunkaára 

Nyíregyháza, 2016.05.09 

Költségvetés főösszesítő 

27.00% 

Anyagköltség Díjköltség 
25516255 Ft 10253284 Ft 
25516255 Ft 10253284 Ft 

35769539 Ft 
9657776 Ft 

45427315 Ft 

cégvezető 

Tel.: 20/9435-597 



Munkanem megnevezése 
Irtás, fOld- és sziklarllllllka 
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat 
előkészítés 

Fa- és möanyag szerkezet elhelyezése 
Felületképzés 
Összesen: 

Munkanem összesítő 

Anyag összege 

• n 

27 OOO 
23606465 

727790 
l 155 OOO 

25516255 

Díj összege 
15 OOO 

7755252 

338032 
2145 OOO 

10253284 
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Tételszám Tétel szövege 

21-OlI- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
1l.3 lerakóhelyi díjjal, 5,0 m'·es konténerbe 

21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása, kézi erőve~ önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 

Munkanem összesen: 

Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 
egységár egységre összesen 

l db 27 OOO O 27 OOO O 

5 m3 O 3 OOO O 15 OOO 

27000 15 OOO 

(I 



eg- és melegbnrkolatok készítése, aljzat előkészítés 

Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 
eg~égár ~rségre összesen 

42-042- Parkettafektetés, sportkarketta lerakása ORABO 1050 m2 21620 6890 22701000 7234500 
4.3.3 StrongAIR Elite burkolati rendszer 22 mm vtg 

többrétegű parkettából, 5,2 mm keményfa 
fedőrétegge~ 47 mm vastag rendszerben, 9 réteg 
kopásálló lakkozással, nútban vízálló ragasztóval 
ragasztva, 24 mm vtg 

táblásított rétegelt lemez eröelnyeW kereszt 
alátéttel Tűzállósági besorolása: ctl-sl 
Sportkarakter A4 (EN 14904) Standard szlnben 

42-090- Egyéb kapcsolódó munkák bordásml1e-és l klt 4375 21 875 4375 21875 
3.1.1.1- visszaszerelése 12 db szimpla és 16 db dupla 
0510110 bordásfal a falszerkezetre rögzített acéltartók 

áthelvezésével a falra dűbelezve. 

42-090- Egyéb kapcsolódó munkák padló alá süllyesztett 1 klt 123 500 18 OOO 123 500 18 OOO 
.1.1.1- rögzítési pontok, takarása kivehető 

0510111 hüvelytakaróval (2 db röplabdaháló tartó hüvely, 
2 db teniszháló tartó hüvely) 

42-090- Egyéb kapcsolódó munkák ajtó küszöb fel1épö 1 klt 6500 12335 6500 12335 
3.1.1.1- (láthat6ságijellel ellátva) elhelyezése; 4 db 
0510112 kétszárnyú ajtó elé parkettából vagy keményfából 

készített ék 

42-090- Egyéb kapcsolódó munkák kézilabda pálya I klt 236400 108 OOO 236400 108 OOO 
3.1.1.1- felfestése Orabocolor poliuretán nagy 
0510118 kopásállóságú festékkel standard színnel 

(megrendelő által megadott méretekkel) 

Egyéb kapcsolódó munkák labdafogó háló le- és I klt 3560 25400 3560 25400 
visszaszerelése 

Egyéb kapcsolódó munkák függönyök le- és I klt 6980 43680 6980 43680 
visszaszerelése 

Egyéb kapcsolódó munkák portalanítás, 1 klt 15750 89250 15750 89250 
durvatakarítás 

Parketta burkolathoz lábazat kialakítása, 164 m 3 100 1233 508400 202212 
ORABO sportparketta rendszerhez tartozó 
szellöző lábazat készítése 



,- és miianyag szerkezet elhelyezése 

•• Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen 
egységár eg~ségre összesen 

44-006-3- Falburkolat elhelyezése vakolt falra, ragasztással 3 51.5 m2 13900 6350 715 850 327025 
0210003 mm vtg. parafa burkolat; 1,40 m magassággal 

alapozott falra ragasztva, lakkozott kivitelben 
szegélyezéssel 

44-090-6 Meglévö ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként a 3 db 3980 3669 11940 II 007 
szárny aljára saválló lemez pótIásával 

Munkanem összesen: 727790 338032 



,Iületképzés 

z. Tételszám Tétel szövege 

47-011- Tisztasági festés a felületátkaparásáva~ 10% 
15.1.1.1- gletteléssel, diszperziós festéssel két rétegben, 
0151322 Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 

5992452606297 Tornaterem 

Munkanem összesen: 

Menny. Egység 

1650 m2 

Anyag Díj Anyag Dij összesen 
egységár egységre összesen 

700 1300 l 155 OOO 2145 OOO 

1155 OOO 2145 OOO 



Műszaki leírás 

a 
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Tiszavasvári utcai 

Kollégiuma (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.sz.) tornacsarnok 
padl6burkolat felújítási munkáihoz 

ElŐzmény: A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Arany János Tehetséggondozó 
Kollégiuma a volt nyíregyházi Vay Ádám laktanya területén található épületek 
felújítása, átalakítása, bővítésével valósult meg, melyet 2009-ben adtak át. Az 
intézmény versenysportra is alkalmas méretű tornacsarnoka Graboflex PVC 
sportpadlóval burkolt, mely alkalmatlan versenysport végzésére. 
Az üzemeltető elmondása szerint a padlóburkolat anyaga miatt többször hiúsult meg 
verseny és maguk a sportolók sem szívesen használják a PVC burkolatot. 

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. TAO bevonásával korszerű GRABOfl...EX 
5trongAir Elite sportparketta versenysportra alkalmas rendszert kíván padlóként 
alkalmazni. 

MŰszaki leírás: A munkavégzés a bordásfalak leszedésével kezdődik. 
A parketta beépítés helyszínre szállításáig a falak glettelése, javítása után javasolt 
festést végezni, a labdafogó hálót és a függönyöket érdemes ideiglenesen leszerelni. 
A betonaljzat alapozása után MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő réteget 
kell felhordani. 
A meg lévő Graboflex PVC burkolat nem sérült, nem kopott, jó állapotban van, ezért 
nem kerül bontásra. Nem kerül beépítésre a VAPOREX-T páraelvezető réteg sem. 

A sportparkettát a burkolat készítése előtt 1 hétig az adott helyiségben kell tárolni, 
pihentetni, a helyiség hőmérsékletének és páratartalmának felvétele céljából. A 
parketta fektetését a GRABO SPORT PAROUET Fektetésj és Tisztítási Útmutató szerint 
kell végezni. A munka a burkolat rugalmasságát adó táblásított erőelnyelő alátét 
elhelyezésével a GRABO ShockPad Elite alátétrendszer beépítésével folytatódik, 
melyet a parketta elhelyezés követ. Az alátét elhelyezésénél a forgalmasabb helyeken 
sűríteni, pótolni kell a teherelosztó habalátétet, illetve figyelni kell a fal melletti 
minimális tágulási hézag meglétére! 
A parkettákat a nútban vízálló ragasztóval kell rögzíteni egymáshoz, valamint speciális 
extra rugalmasságú polimer ragasztóval kell ragasztani az alátéthez. A burkolat 
körben a falak mentén szellőző lábazat elhelyezésével lezárásra kerül a sportpadló. Az 
ajtóknál a szintkülönbség áthidalását ugyanezen parkettából kialakított rámpávai kell 
megoldani, melyet célszerű a szintkülönbség miatt figyelemfelkeltő fekete-sárga ferde 
sávos festéssel kell ellátni, vagy a bejárati ajtóra a szintemelkedésre figyelmeztető 
tábla helyezendő! 
A különböző rögzítése k hozzáférése érdekében a parkettaburkolatban kör alakú takaró 
helyezendő el a már meg lévő hüvelyek, kampók felé, melyet anyagával takarunk le. 
Ilyenek a röplabdaháló és teniszháló oszlop állításához és rögzítéséhez szükséges 
hüvelyek, összesen 4 darab. 
A kapuk 4-4 db csavarral rögzítettek az aljzathoz. A kivitelezés során a kapurögzítés 
környékét alá kell ékelni, ne a rugalmas burkolatra terheljen a kapu. 

11 



A sportpadló és a szegélyezés elkészülte után új falburkolat készül OSB lapból, mely 
közvetlenül a falra fekszik, dübellel rögzítendő. A falburkolat szegése ún. fa pipaléc, 
mely szegezéssel rögzítendő. 

A sportparkettára a kézilabda pálya, a rendszert képező GRABOCOLOR poliuretán 
nagy kopásállóságú festékkel kerül felfestésre, a megrendelő által meghatározott 
méretekkel. 

A festés után portalanítás következhet, valamint a labdafogó hálók és a függönyök 
visszarakása. 

A kivitelező a műszaki leírásban és a tételes költségvetésben megnevezett anyagokat 
kiválthatja ugyanolyan, vagy jobb műszaki specifikációval rendelkező termékkel, 
viszont az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia! 

Nyíregyháza, 2016. 04. 26. 

melléklet 
-GRABO SPORT PARQUET Fektetés; és Tlsztításl Útmutató 
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I. Szállítás, tárolás 

A sportparketta és az alátétrendszer szállítása csak zárt járművel, síkfelületen, lapjára fek
tetett eredeti csomagolású egységekben történhet. Szállítás kor maximum 2 egységrakatot 
lehet egymásra helyezni a sportparkettából, az alátét rendszer rakatokat nem szabad egy
másra helyezni! A szállítás és tárolás során a parketta és alátétrendszer kötegeket a mecha
nikai sérülésektől óvni kell. Még a fóliázott csomagolású paneleket is tilos kitenni a fröccsenő 
és csöpögő víz hatásának, mert a védőfólia páraáteresztő. A csomagokat +15 és +25C' 
közötti állandó hőmérsékleten, 40-60% relatív páratartalmú, zárt helyiségben tároljuk az 
eredeti csomagolásban. A lerakás megkezdése előtt minimum 3-4 nappal a parkettát abban 
a helyiségben kell tárolni, ahol majd felhasználásra kerül. Szükséges, hogya burkolandó 
helyiség hőmérséklete 18-22 'C kőrüli és a relatív páratartalom 40-60%. Az alátétrendszer 
rakat pánt jait a beépítési helyre történő szállítás után el kell vágni. 

II. Munkaterület előkészítése 

• a burkolandó helyiség űres, tiszta, 
pormentes legyen. 

e az aljzat nedvességtartalma beton és 
cement esztrich esetén <2, O CM%, 
anhidrit esztrich esetén <O, 3 CM%. 

• az alátétrendszer alá Grabo Vaporex, 
Grabo Vaporex T vagy O, 2mm vastag 
polietilén fólia alátétet kell beépíteni. 

• amennyiben a burkolandó felület nagy
sága 800m2-nél nagyobb, a Grabo 
Vaporex vagy Grabo Vaporex T párael
vezető alátét beépítését javasoljuk. 

• amennyiben az aljzat nedvességtar
talma a fentiekben előírtnál magasabb, 
de nem éri el az 5CM%-ot, a Grabo 
Vaporex vagy Grabo Vaporex T pára
elvezető alététet kell beépíteni a sport
parketta rendszer alá. 

• az aljzat száraz, sima, sík, tiszta és 
teherbíró legyen. 

e az aljzat megengedett egyenetlensége 
a fesztávolságtól függöen 2mm/méter, 
ennél nagyobb egyenetlenségeket és 
szinteitérést aljzatkiegyenlítéssel meg 
kell szüntetni. 

• a fűtőtestek és egyéb szerelvények 
felszerelése és kipróbálása történjen 
meg a burkolás előtt. 

• a nyílászárók zárható, szigetelt álla
potban legyenek beépítve. 

• fektetéskor és a használat során 
is biztosítani kell a 40-60 % relatív 
páratartalmú légteret. 

• a nem előírtaknak megfelelő körülmé
nyek következtében bekövetkező káro
kért a gyártó nem vállal felelősséget. 
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1111. Fektetési útmutató 

Lerakás előtt vizsgálja meg a sporlparkettát és az alátétrendszert vizuálisan, az esetleges 
hibás elemeket különítse el. Hibás elem lefektetéséből adódó reklamációt a gyártó nem 
fogad el. 

l/l. 1. Páraelvezető (Vaporex) illetve párazáró (PE) fóliák beépítése 

121 

Grabo Vaporex / Vaporex T beépítése: mintázott felületével lefelé fektessük, a tekercsek 
széleit ütköztessük. Az illesztéseket felül 5-10 cm-es ragasztószalaggal rögzítsük. A páraeI
vezetőt a terem minden oldalán 5-10 cm hosszan vezessük fel a falra. Páraelvezető alkalma
zása esetén olyan parketta szegély t használjunk, amely lehetővé teszi a pára eltávozását a 
falak mentén. 

Polietilén fólia beépítése: minimum 20 cm-es átlapolással fektessük, 5cm széles ragasztó
szalaggal rögzítsük az átlapolásoknál, a falaknál 5-10 cm-re fel kell vezetni. 

Lerakás előtt minden esetben kontrollálja és dokumentálja a hőmérsékletet, a levegő relatív 
páratartalmát és az aljzat nedvességét. 



F'L.OORINO SPORT 

III. 2. Grabo ShockPad Elite alátétrendszer beépítése 

A falak mentén, minden oldalon a terem méretének megfelelő tágulási rést kell hagyni, az 
alábbi táblázatnak megfelelően: 

Te~ern l1;Iérete Dilatációs hézag 

<500 m· 2cm 

3cm 

>1000 m· 4cm 

A hosszabb oldalak mentén lerakjuk és tűzéssel egymáshoz rögzítjük a habalátéttel ellátott 
tűzött rétegelt lemez darabokat, a szükséges dilatációs hézagot betartva. 

Amennyiben a hosszabbik oldalak szabdaltak, (beszögellések vannak) akkor megkeressük 
az első teljesen végig rakható helyet, és ide helyezzük az egyes ShockPad szálakat. Ezt 
követően kezdjük a rövidebb oldal mentén rakni a normál méretű ShockPad táblákat úgy, 
hogy a tábla végén kilógó habalátétek és az összekötő keresztlécek a haladás irányába 
mutassanak. A lerakott alátételem végéhez illesztjük a következő elem indulási oldalát, és a 
találkozó léceket ipari tűzőgéppel, 12-14 mm hosszú, min. 12 mm hátszélességü tűző kapocs
csal összekapcsozzuk. A terem szélénél méretre vágjuk úgy, hogya már előzőleg lefektetett 
szálhoz ütközzön, majd tűzéssel rögzítjük a szélső szálhoz. A következő alátét sort az elő
zőhöz képest eltolva (téglakötés) kezdjük fektetni, ehhez felhasználhatjuk az előző sor végén 
leeső darabot. A ShockPad tábla távtartó it az előző sorhoz szorosan kell ütköztetni. 



FLOORfNG SPORT 141 

Négysoronként ellenőrizzük az alátét sáv méretét, melynek pontosan 450cm-nek kell lennie. 
Amennyiben eltérést tapasztalnak, haladéktalanul korrigáini szükséges 450 cm-re. 

A falak mentén végig és az ajtóknál félkörívben tegyünk plusz hab alátéteket a ShockPad 
lábak közötti résekbe. Ugyanezt tegyük meg az egyéb nagy terhelésnek kitett helyeken is 
(például kapuk előtt, kosárpalánk alatt). 

Csöveknél és egyéb sportszertartók elemeknél: hagyjunk 1,5-2 cm -es dilatációs rést a 
csövek és a sportszertartó elemek körül, ezt figyelembe véve végezzük el a megfelelő 
méretre vágást, és alaposan rögzítsük egymáshoz az alátét elemeket. Ezeken a részeken is 
tegyünk plusz hab alátéteket a ShockPad lábak közötti résekbe. 

III. 3. Grabo sport parketták beépítése 

A parkettát ajátéktér hosszában, az alátétrendszerre merőlegesen kell fektetni. Kezdéskor a 
parketta csapjai a haladási irányokba mutassanak. A kezdő parkettaelem hosszát vágjuk le 
oly módon, hogya parketta haladási irányba mutató vége pontosan az alátétrendszer meg
felelő rétegelt lemezének a középvonalába essék. Ez biztosítja, hogy minden további parket
tavég illesztés alátámasztott legyen. 
A terem rövidebb oldalát megmérve kiszámít juk a szükséges parketta sarok számát. 
Amennyiben a töredék sor szélessége kisebb, mint fél tábla (9 cm), úgy alkalmazzunk 
2 (kezdő és záró) töredék sort. A sportparkeUa lerakását a második sortól kezdjük, hogya 
megfelelő rögzítő-ütközőket el tudjuk helyezni. Az első parkettasor helyét kicsapó zsinórral 
jelöljük ki. 
A parkettákat az aljzathoz és egymáshoz is (hosszában és keresztben is) ragasztani kell. 
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A csap-horony ragasztáshoz vízálló D3-as ragasztót kell használni. 

A parketta táblák csapjaira mind a rövid, mind a hosszú oldalán vízálló D3-as parketta 
ragasztót hordunk fel. A vízálló csapragasztó megfelelő mennyiségére a rövid oldalakon fo
kozottan ügyelni kell. A rések között kitüremkedett ragasztóanyag ot azonnal enyhén nedves 
ruhával kell a felületről eltávolítani. 

Javasolt vízálló ragasztó: Henkel Thomsit P 640 vagy egyéb márkájú D3-as vízálló 
parketta csapragasztó. 

A parketták alátéthez ragasztását speciális extra rugalmassági tulajdonságú polimer ragasz
tóval végezzük. Az alátét minden egyes lécére, a parketta szélességéhez igazodva, 10mm 
széles és 10mm magas rugalmas polimer ragasztócsíkot hordunk fel a léc bal oldalára. 
A parketták rövid oldali illesztésénél mindkét parketta vég alá hordunk fel ragasztót. 

Mivel a ragasztó kötési ideje 24 óra, az elsőként lefektetett parketta sor pozícióját megfelelő 
ütközők segítségével rögzítjük. 

A sport parketta ShockPad-re ragasztásánál szigorúan ügyelni kell a megfelelő ragasztó 
mennyiségre: kb. 1cm magas "hurkát" kell felhordani a flexibilis ragasztóból, a ragasztó 
fogyás minimum O, 25 11m2 legyen. 

Javasolt nagyrugalmasságú alátétragasztók: SikaBond-52 Parquet és Bona R850T, 600ml-es 
tömlő kiszerelésben. A ragasztógyártók utasításai szigorúan betartandók! 

Felhordás manuális vagy pneumatikus kinyomó puskával10mm-es kivágású csőrrel. 

Az így előragasztózott felületre kézi erővel, nyomjuk rá a parkettákat úgy, hogy az alátét 
lemez és a parketta elemek között minimum 1mm-es ragasztóréteg keletkezzen. 

A parketta táblákat szorosan kell illeszteni, ehhez használjunk ütőfát, beütő szerszámot. 
Ügyeljünk arra, hogy az összeütéskor a parketta lakkrétegét ne sértsük meg. 

Ügyeljen az ütések sorrendjére, azaz először rövid oldalt, majd hosszú oldalt illesszük, több 
részletben, addig ismételve, amíg a parketták tökéletesen illeszkednek egymáshoz. 

A sor végére, a megfelelő hosszméretre vágott darabot összehúzó szerszám segítségével 
helyezzük el, a végét a dilatációs hézag nak megfelelő méretű ékkel ékeljük ki. Rendkívül 
fontos az első sor szilárd, egyenes kiékelése. 
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A parketta táblákat téglakötésben kell rakni. 
Ehhez előző sor végén megmaradt parkettát is felhasználhatjuk, ha a mérete mi
nimum 40 cm, és a két sor közötti eltolás legalább 40 cm. 

Az extra flexibilis ragasztó hosszú kötési ideje miatt ne járkáljunk a lefektetett parkettán, a 
következő sor fektetését ne a már installált parkettán állva végezzük! 

A már lefektetett, összeragasztott parkettákat a még fektetésre váró parketta kötegekkel 
kell lesúlyozni. 

Ideális esetben, az első sor fektetése után néhány órát hagyunk a ragasztó megszi
lárdulására. Ezt kiválthatjuk az első sor elé, az alátétre csavarozott, megfelelő számú 
ütköző alkalmazásával. 

Az utolsó sor méretre vágásához fektessük rá a parkettát az utolsó előttire, csapos oldalával 
a falnál lévő távtartóhoz ütköztetve. A hornyos oldalt átrajzoljunk, majd a jelölés mentén 
farészeljük. Az utolsó sor táblái 9 cm-nél ne legyenek keskenyebbek. 

Az utolsó sort is szorosra húzzuk szerelővassal, majd ezt is kiékeljük, megtartva a szükséges 
dilatációs hézagot. 

Küszöbnél, átmenő csöveknél szintén 1-2 cm tágulási hézagot kell hagyni. 

A ragasztó megkötése után az ékeket ki kell venni és a tágulási hézagat szegélyléccel, 
vagy szegélydeszkávalle kell takarni. A szegélylécet kizárólag a falhoz szabad rögzíteni. A 
rögzítés szegeléssel, csavarozással, ragasztással vagy speciális rögzítő klipsszel történhet. 
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Amennyiben Vaporex páraelvezetőt használtunk, gondoskodjunk róla, hogy a pára a sze
gélyléc mögött el tudjon távozni. A falra felhajtott páraelvezetőt a szegélyléc felső éle magas
ságában vágjuk méretre. 

IV. Sportpálya vonalak felfestése 

A sportpályavonalak felfestésére a GraboColor márkanevű, 2 komponensű poliuretán festé
künket ajánljuk, mely öt színben kapható: fehér, fekete, piros, sárga és kék 

A GraboColor festékre külön részletes útmutató készült. 

Amennyiben más gyártó 2K PUR festékét alkalmazzák, előzetes tapadási és kopásállósági 
próba végzését javasoljuk. 

V. Tisztítás, karbantartás 

A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás szennyeződés 
érje a parkettát. Az ajtó előtt lábtörlőt kell alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék be
jutását is megakadályozzuk, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a 
lakkfelületet koptat ják. 

Az állagmegóvás érdekében rendszeres napi tisztítást és igénybevételtől függően, idősza
konként végzett nedves takarítást javasolunk, mely történhet kézzel vagy géppel. 

Napi száraz takarítás 
A szilárd szennyeződéseket távolítsuk el partvissal és szintetikus vagy mikroszálas széles 
moppal vagy porszívóval. 

Enyhén nedves napi takarf/ás 
Történhet kézzel, kétvödrös módszerrel. pamut ill. mikroszálas moppal vagy egytárcsás 
tisztítógéppel. A tárcsás tisztítógéphez fehér pad-et használjunk. 

Kizárólag alig nedves mopot ill. nagyon enyhén nedves pad-et alkalmazzunk. Víz sose ma
radjon a felületen! 

Az intenzívebb vizes tisztítás tilos, mert a parketta szerkezete károsodhat, a felülete meg
dagadhat, vízfoltok képződhetnek, majd kiszáradás után zsugorodhat, és hézagos lehet. 

A nedves takarítás gyakorisága függ az igénybevételtől ill. a szennyezettség mértékétől. 

H 
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Tisztítószer javaslat 

: ,Wood Floor Cleaner I gyártó: dr. Schutz BOl1a Sportive Cleaner l gyártó: BONA ' 

Hígítás: 1: 200 (50 ml tisztítószer 101 vízhez) Hígítás: 1:200 (50 ml tisztftószer 10 I vízhez) 

Kiszerelés: 750ml ill. 51 flakon Kiszerelés: 11 iII.51 flakon 

Foltok, cipőnyomok, odatapadt szennyeződések eltávolítása 

Elatex ! gyártó: dr. Schutz Bona Sportive Olealiler / gyártó: BONA 

Fújjon Elatex spray-t egy fehér törlórongyra, 
óvatosan távolítsa el a foltot, majd tisztítsa 
meg a felületet a Wood Floor Cleanerrel és 
törölje szárazra a felílletet. 

VI. Egyéb fontos tudnivalók 

Mártsuk a fehér törlórongyot a higított 
folteltávolítóba, csavarjuk ki, hogy enyhén 
nedves legyen a ruha, óvatosan távolítsa 
el a foltot, tisztítsa meg a felílletet a Bona 
Sportive Cleanerrel majd törölje szárazra a 
lakkozott parkettát. 
Higítás: 1 kupak/100ml víz 

Ragasztás után 24 óráig a sportparkettát ne tegyük ki dinamikus terhelésnek! 

Nem sportcélú alkalmazás esetén (pl. rendezvények) asportparketta felületét ideiglenes 
burkolattal kell védeni. A tűsarkú cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is 
nyomot hagy. 

A kihúzható lelátók görgői rendkívüli módon igénybe vehetik a felületet, ezért mindenképpen 
külőn alátéttel kell védeni asportparketta felületét. Javasoljuk a Grabo Protectsport védőbur
kolat használatát. 

A parketta burkolatokhoz 18-22 oC hőmérséklet és 40-60 % relatív légnedvesség szinten 
tartása szükséges nemcsak a fektetés, hanem a létesítmény üzemeltetése során is. 

Biztosítani kell a helyiség jó szellőzését. 

Központi fűtés esetén javasolunk párásító berendezés beállítását és a páratar
talom folyamatos ellenőrzését, a parketta elemek összeszáradásának és repedések 
megelőzésének érdekében. 

A lerakott parketta sehol sem érintkezhet közvetlenül fallal, vagy egyéb épületszerkezettel. 





Név: Zrinyi Ilona Gimnázium és 
Kollégium Tiszavasvári úti Kollégiuma 
Cím : Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. 

A munka leírása: 
T ornacsamok pad1óburkolatának cseréje 
GRABOFLEX StrongAír Elite sportparkettára 

Készült: ÖN munkanonnák alapjáu 

Megnevezés 

1. Él!itmény közvetlen költsége 
2.2 Ma 

Kelt: 2016. április 26. 

Készitette : 
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Anyagköltség Dijköltség 
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C:\terc\tercvip\20 12_1 \onszla\Zrinyi Tiszavasvári II Tornacsarnok 2016 _árazatlan.slo8 



1. oldal 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

1 21-011-11.3 (23) ÖN 
Épitési tönnelék konténeres elszállítás., lerakása, 
lerak6helyi díjjal, 
5,0 m'-es konténerbe 

1 db O O O O 

2 21-011-12 (29) ÖN 
Munkahelyi depóniából építési tönnelék konténerbe rakása, 
kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, 
konténer szállitás nélkül 

5 m3 O O O O 

3 K42-042-4.3.3 (31) 
Parkettafektetés, sportkarketta lerakása 
GRABO StrongAIR Elite burkolati rendszer 
22 mm vtg többrétegfi parkettábó~ 5,2 mm keményfa 
fedőréteggel, 47 mm vastag rendszerben, 
9 réteg kopásálló lakkozás sal, nútban vizálló ragasztóval 
ragasztva, 24 mm vtg táblásitott rétegelt lemez erőelnyelő 
kereszt alátéttel 
Tüzállósági besorolása: ctl-sl 
Sportkarakter A4 (EN 14904) 
Standard színben 

1.050 m2 O O O O 

4 K42-090-3.1.1.1-0510110 (9) 
Egyéb kapcsolódó munkák 
bordásfal I .. és visszaszerelése 
12 db szimpla és 16 db dupla bordásful 
a falszerkezetre rögzitett acéltartók áthelyezésével 
a falra dübelezve. 

1 klt O O O O 

5 K42-090-3.1.1.1-0510111 (9) 
Egyéb kapcsolódó monkák 
padló alá süllyesztett rögzítési pontok, takarása 
kivehető hüvelytakaróval 
(2 db röplabdaháló tartó hüvely, 
2 db teniszháló tartó hüvely) 

1 klt O O O O 

6 K42-090-3.1.1.1-0510112 (9) 
Egyéb kapcsolódó monkák 
ajtó küszöb fe!lépő (láthatósági jellel ellátva) elhelyezése; 
4 db kétszárnyú ajtó elé 
parkettából vagy keményfából készitett ék 

1 klt O O O O 

7 K42-090-3.1.1.1-0510118 (9) 
Egyéb kapcsolódó monkák 
kézilabda pálya felfestése 
Grabocolor poliuretán nagy kopásállóságú festékkel 
standard szinnel 
(megrendeW által megadott méretekkel) 

1 klt O O O O 

Készült a TERC Kft. TERC VlP költségvetés 2015.3 - GOLD programcsomagjával. 
A tételszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagy{íjteményben szereplö szöveg egyezőségét. 
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2. oldal 

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 
T ételldfrás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

8 K42-090-3.1.1.1-0510120 (9) 
Egyéb kapcsolódó munkák 
labdafogó háló le- és visszaszerelése 

1 klt O O O O 

9 K42-090-3.1.1.1-0510122 (9) 
Egyéb kapcsolódó munkák 
fiiggönyök le- és visszaszerelése 

1 klt O O O O 

10 K42-090-3.1.1.1-0510125 (9) 
Egyéb kapcsolódó munkák 
portalanítás, durvatakaritás 

1 klt O O O O 

11 M42-042-31.1.6 (130) 
Parketta burkolathoz lábazat kialakítása, 
GRABO sportparketta rendszehez tartozó 
szellőző lábazat készítése 

164 ID O O O O 

12 M44-006-3-0210003 (4) 
Falburkolat elhelyezése vakolt falra, ragasztással 
3 mm vtg. parafa burkolat; 1,40 mmagassággal 
alapozott falra mgasztva, lakkozott kivitelben 
szegélyezéssel 

51,5 m2 O O O O 

13 M44-090-6 (11) 
Meglévő ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként 
a szárny alj ám saválló lemez pótlósával 

3 db O O O O 

14 K47-011-15.1.1.1-0151322 (90) 
Tisztasági festés a felwet átkaparásával, 
10% gletteléssel, diszperziós festéssel 
két rétegben, 
Supmlux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN; 5992452606297 
Tornaterem 

1.650 ml O O O O 

Munkanem összesen: o o 

Készült a TERC Kft. TERC VlP költségvetés 2015.3 - GOLD programcsomagjával. 
A tételszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyüjteményben szereplő szöveg egyezöségét. 

C:\terc\tercvip\2012_1 \onszla\Zrlnyi Tiszavasvári u Tornacsarnok 20 16_árazatlan,slo8 



Nyilatkozat alvállalkozókról 

Alulírott Som János, mint az Imbrex 95 Kft. (4551 Nyíregyháza,Virágfilrt út 
2.)cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom 

, hogya Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság, mint 
ajánlatkérő által "A Zrínyi Dona Gimnázium és Kolléginm, Tiszavasvári utcai 
Kollégium (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.sz.) tornacsarnok padlóburkolat felújítása és 
tisztasági festése vállalkozási szerződés keretében"elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 
sportpadló rétegrend készítésben veszünk alvállalkozót igénybe az alábbi szerint: 

-SZERVA-BÁR KFT. 

9082 Nyúl,Vaskapu utca 61. 

cégjegyzékszám: 08-09-005064, 

adószám: 11403081-2-08 

Fennt nevezett vállalkozás nem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Kelt: Nyíregyháza,2016-05-30 


