
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Név:

Székhelye:
Adószáma:

Baakszámla száma:

KépviseU:

Pilisbotosjenő Község Önkormányzata
2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.
15734666-2-13
11742001-15441276-00000000

Tömöri Balázs polgármester
tnint Megrendelő (a továbbiakban: Megtendelő),

tnásrészről a

Név:

Székhelye:
Adószáma:

Bankszámla száma:

Képviseli:

Marina Lux Kft.

2230 Gyömrő, Szent István út 28.
25865820-2-41

11709002-25960877-00000000

Varga Mátk
mint VáUalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

Megrendelő és VáUalkozó továbbiakban együttesen mint: Felek között alulírott helyen és napon az
alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy a PiUsbotosjenő Község Önkotmányzata, tnint Ajánlatkérő a
közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§'(1) bekezdés
szeanti, nemzed eljárásrendbe tartozó nyflt közbeszerzési eljárást indított' "Bölcsőde
kivitelezese Pilisborosjenőn" tárgyában. (továbbiakban mint: Közbeszerzési eljárás)
S^erződés

2. A Felek rögzítik hogy a Közbeszerzési eljárásban a VáUalkozó, nünt nyertes Ajánlattevő tette
a legjobb ár-érték arányú étvényes ajánlatot.

3.

4.

5.

A Felek a Közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárást megindító felhívásban, a
KözbeszeKési Dokumentumokban és annak meüékleteiben, az esedeges kiegészítő
tájékoztatásokban, valammt a nyettes Ajánlattevő ajánlatában és annak'meUékleteiben
rögzített feltételeknek megfelelően a jelen Szerződést körik. (továbbiakban mint: Szerződés)

A Kozbeszerzesi eljárás sotán keletkezett iratokat úgy keU tekinteni, mint amelyek a
szerzódés. elválaszthatatlan részeit képezik' az2al egyutt olvasandók és értelmezendők,
különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
- eljárást megindító felhívás,
- Közbeszerzési Dokumentumok

- kiegészítő tájékoztatás (amennyiben erre sot került),
- nyertes Ajánlattevő ajánlata

A 4. pontban megjelölt dokumentumok fizikaüag nem kerülnek csatolásra a Szerződés
tötzsszövegehe2, a2onban annak alapdokumentumait képezik, tnelyek a Szerződés teljesítése
vonatkozásában tartalmilag ü-ányadóak. (továbbiakbaa mint: Alapdokumentumok)
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6. Á2 Alapdokumentumok közötü, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értehnezési nehézség esetén a dokumentumok hieratchiája a következő: jelen
Szerződés törzsszövege, eljárást megindító felhívás, Közbeszer^ési Dokumentumok,
kiegészítő tájékoztatásra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), nyertes
ajánlat.

II. A Szerződés tátgya

1. Megrendelő jelen Szerződés alapjáa megrendeU a Közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát
képező bölcsőde (2097 Pilisbotosjenő, Prohászka Ottokár utca 3.) kivitelezésére vonatkozó
munkák elvégzését a jelen Szerződésben és alapdokumentumaiban foglaltaknak megfelelően.
(továbbiakban mint: Kivitelezés)

2. A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó műszaki tartaltnat a Kö^beszerzési

dokumentumok tészét képező kiviteli tervdokumentádó és a Közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részét képező árazott költségvetés Szerződés tartalmazza.

3. Vállalkozó kijelenü, hogy mint a Szerződés tel]esítéséhe2 kellő szakismetettel és tapasztalattal
rendelkező cég, bütokában van a Kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembereknek és
eszközökaek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés pontos
részleteü-ől és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a lüvitelezésnél irányadó
jogszabályi és hatósági előírásokról.

4. Vállalko2Ó a jelen Szerződés aláírásával váüalja az alábbiakat:

A szerződés teljesítésébe kötelezően bevonandó felelős műszaki vezetőnek a 266/2013. (VII.
11.) Korm. Rendelet 1. melléklet W. pontja MV-E szakterület szerinti jogosultság
megszerzéséhez szükséges mértéken felüli MV-E szakterületen fflegszerzett szakmai
gyakorlata: 36 hónap.

III.VáUalkozási díj

1. A Kivitelezés váUaIkozási díja összesen nettó 289 993 602, - Ft, azaz összesen nettó
kétszáznyolcv-aaküencmillió-küeacszázküencvenháromezer-hatszázkét Ft. (továbbiakban
mint: Vállalkozási díj).

2. Felek rögzítik, hogy a VállaUíozási díj egyösszegű átalányár, amely a Kivitelezés részét képező
valamennyi munka eüenértékét tartalmazza. VáUaIkozó kijelenú, hogy a fenti átalányárat azt
követően határoizta tneg, hogy a Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt -
különös tekintettel a Közbeszerzési eljátásbaa kiadott műszaki tartalomra áttanulmányozta
és megvizsgálta.

3. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezés eUenértékét a
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/28 számú támogatásból, valamint saját forrásból
finanszírozza. A támogatás intenzitása: 85,000000 %.

4 Megrendelő nem kíván a 322/2015. (X. 30.) Koan. teadelet 20. § szerinti tartalékkeretet
előími.



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

VáUalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított teljes eUenszolgáltatás 5%-ának
megfelelő de legfeljebb 75 miJlió Forint összegu előlegte jogosult. Felek rögzítik, hogy a2
előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegnyújtásra vonatkozó kéreínet
benyújtsa Megrendelő részére.

Az előleg igénylése nem kötelező. VáUalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a
Szetződésben Szerződés meghatározott kivitelezési munkák Enanszírozására használhatja
fel.

Ainennyiben VáUalkozó alváUalkozót nem von be a teljesítésbe, Megrendelő az
ellenszolgáltotást átutalással teljesíü a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján, a
VaUalkozo által benyújtott (rész)számla alapján, a számla kiáUításától számított 30 napon
belül, a Kbfc 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdesei
fígyelembevételével.

Amenaylben Yallalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ellenszolgáltatás
teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, vakmint a 135. § ~(3) beke^dés felhataÍmazása
alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányado.

Megrendelő 3 db részs^ámla és 1 db végs^ámla benyújtására biztosít lehetőséget.

Az eloleget a VáUaUíozó a Szerződés Szerződéshatályba lépését követő 15 napon belül
igényelheti az előlegnyújtásra vonatkozó kérelem benyújtásával. Az előleg a végszámla
összegéből kerül levonásra.

VáUalkozó köteles a számlák tartakaára vonatkozó Megrendelői előírásokat betartani.

A VáUalkozási dlj akkor tekinteadő kiegyenHtettnek, amikor azt a VáUalkozó számláján
jóyáürták. A számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)teljesítésre vonatkozó
(tés2)teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása. A teljesítésigazolás minden esetben a számla
meUéHetét képezi.

Műszaki és Pénzügyi ütemezés:

1. tészszámla összege: 72 498 400, 5, - Ft, feltétele: 25 %-os készültség.
2. részszámla összege: 72 498 400,5, - Ft, feltétele: 50 %-os készültség.
3 részs2ámla összege: 72 498 400,5,- Ft, feltétele: 75 %-os készültség.
végszámla összege: 72 498 400,5, - Ft, feltétele: 100 %-os készültség.

A jelen Szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként les^áUított temiékekre és a felhasznált
anyagokta vonatkozóan - amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a
Megtendelő tulajdonába - a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizátólag a dolog
átadásával és a Kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási díj maradéktahn kiegyenlítésével szerez
tulajdonjogot.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése szerint a 32/A. § (1) beke^dés
rendelkezéseiaek alkalmazása során a havonta nettó módoa s^ámított 200 000 forintot
meghaladó kifizetésnél VáUalkozó az igénybe vett alváUalkozónak a teljesítésért - visszatartási
kötelezettség aélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó a VáUalkozó rendelkezéséte bocsát a téayleges kifizetés időponqától
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,



b) az alváUalkozó a kifízetés időpontjában szerepel a köztattozásmentes adózói adatbázisban,
vagy
c) Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályaicól szóló
kormányrendelet szerinü köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Váüalkozó az általáaos adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő
köztartozás etejéig visszatartja a kifi^etést. Ha a2 általános adóigazolásban s2ereplő
köztartozás ellenére Vállalkozó ehnidasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen
felel az alváUaUkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztatíozásért. A visszatattási
kötelezettség az általáaos forgalmi adóra neín terjed ki.

IV. A Szerződés hatálya, a teljesítés határidej'e, helye

1. A munkaterület átadásának tervezett napja: a Szerződés hatálybalépését követő 5
munkanapon belül.

2. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadásának napját követő naptól szátnított 8 hónap.

3. Ajánktkérő előteljesítést elfogad.

4. A Szerződés teljesítési helye: 2097 PÍIisborosjenő, Prohászka Ottokár utca 3. (Helyrajzi szám:
3337)

V. Teljesítési feltételek

1. VáUaIkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni,
azonban köteles a Megrendelő céls^emtlen vagy szakszeruden utasításaira feUiívni annak a
fígyeLnét. A VáUalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint vagy az általa adott
anya^al a munkát, ha azzal jogszabályt vagy hatósági rendeUsezést sértene vagy a.z élet- vagy
vagyonbiztonság ves^élyeztetésére vezetne.

2. Megrendelő köteles a Kivitelezés teljesítési helyét a Szerződés hatálybalépést követő 5
munkanapon belül jegyzőkönyyileg munkavégzésre alkalmas állapotban a VáUaIko2Ó
rendeUsezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a
Megrendelő a fenti kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő e késedelem
idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 30
napot meghaladó késedelembe esik, a VáUalkozó jogosult a Szerződéstől eláUni vagy azt
rendkívűlt felmondással felmondani.

3. Vállalkozó betartja a teljesítés helyén itányadó munkavédelmi, vagyonvédehni és tűzvédeüiú
előírásokat és megteszi a szükséges iatézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges
károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.

4. A Kivitelezésért a kárv-eszélyt az átadás-átv-étel időpontjáig a VáUaIkozó viseli. A kárveszély
az átadás-átvéteU eljárás lezárásáaak napjával száll át a Megrendelőre.

5. VáUalkozó kizárólag a terv-ekaek és a vonatkozó szabványoknak megfelelő, CE jelöléssel
eUátott minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés
során. Válklkozó köteles a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és
szabváayokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. VáUaIkozó a
munkaterület és az ott elhelyezett dolgok őrzéséétt kizárólag akkor felel, ha a felek
kifejezetten így áüapodtak meg
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6' Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési
,
tSelé^ogs2a;báÍyokn?k megfele16 elhelyezése, valamint VáUalkozó saját felvonu5si jeUegű
letesítoiényeinek Idvitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megüsztítása a
VáUaUsozó kötelessége.

71 y?ialkozo a i°gs2abályaltal előírt esetben és módon elektronikus építési napló vezetésére és

felelős műszakl vezető alkaltna^ására köteles. Felek nevében az alábbi személyekpgosultak
az építési naplóba bejegyzést temú:

Megrendelő részéről: Szabó András műszaki eUenőr, Bugovics Kálmán műszatí eUenőr,

VáUalkozó részéről: Varga Márk (NÜJ: 985903792)

8. Váüalkozó jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót,
továbbá egyéb kozreműködőt jogosult igénybe veani, azok tevékenységéért azonbaa ú^
felel, mint a sajátjáért.

9. A Felek jelen Szerződés teljesítése során köksönösen együttműködve kötelesek eljámi, és
^_t!!e?ek e^ymás,t minden 017an könilményről haladéktalanul tájékoztetm, amely a
Kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.

10' ^__KÍitelezfs me8törtentét a Felek 2 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvben (e-
jegyzőkönyyben) tögzítík, amelyet mindkét fél aláit.

11. A sikeres átadás-áfryétel feltételei a következők:

a Kivitelezés Szerződésszerű tnegvalósítása,
- az eloírt szabványoknak, spedfikádóknak és a műszaki követelményeknek való

megfelelés,
jogszabály által előú-t teljesítmény-nyüatkozatok

12. VáUalkozó a jelen Szerződésben rögzitett Kivitelezést határidőben teljesíti, amennyiben az
arra vonatkozo átadás-átvéteU jegyzőkönyv (e-jegy2 Őkönyv) aláírása jelen Szerződésben

foghlt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkatetületet és azon belül a
Kivitelezést a sikeres átadás-átvételt követően, a vállalko^ási díj teljes Idegyenlítését követóen
köteles a Megtendelőnek birtokba adni. Ezen átadást a felek iegyzőkönwben re-naolól
rög2Ítik.

,
pí. 6:244'§ ^2) ̂bekezdése alaPJán a váUalkozó köteles elvégezni az utólag megtendelt,
kulonösen teivmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, haannak elvégzIse-n^m~tes2Í
feladatát aránytalanul terhesebbé (póünunka).

14. Ptk. ̂6:244. § (1) bekezdése alapjá.n a váUalkozó köteles elvégezni a váUalkozási szer2Ődés
tartahnát képező, de a váUalko2Ói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az
olyan munkát is amely nélkül a mű rendeltetésszerii hasznáÍatca alkalmas megyalósítása nem
történhet meg (többletmunka).

15. A^Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint VáJlalkozó nem fizet, metye számol el a Szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k);m) és



16.

q) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülaek fel és amelyek
a Válklkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkahnasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tidajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíü.

17. Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult a rendelkezésére bocsátott tervek általa elvég2endő
tervezési feladathoz szükséges továbbterv-ezésre, átdolgozásra.

18. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az u-ányadó.

VI. Késedelem, hibás teljesítés, meghiúsulás, jótállás, szavatosság

1. Olyan késedelmes teljesítés esetén, amely késedelemért a Vállalkozó a felelős, a Megrendelő
kötbért jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett munka
értékének 1% naponta, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj
30%-a. 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a Szerződést meghiúsultaak
teldnri.

2. A VáUaIkozó hibás teljesítési kötbér Ezetésére köteles, amennyiben hibásan, hiányosan
teljesít. A mértéke a hibás teljesítéssel érintett munka értékének 15%-a. A hibás teljesítési
kötbér érvényesítése Megrendelő szavatossági igényérvényesítését kizárja. Amennyiben
Vállalkozó a hibát a megjelölt póthatáridőbea nem javítja ki, a Szerződés meghiúsultnak
tekintendő.

3. Olyan megUúsulás esetén, amely meghiúsulásért a Vállalkozó a felelős, a Megrendelő
meghiúsulási kötbért jogosult érv-ényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánhü
ár 30%-a. Meghiúsulás esetén Megrendelő eláU a szerződéstől, illetve ha a teljesítés
megkezdődött, fehnondja a szerződést.

4. A különböző jogcímeken érvényesített kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó
váUalkozói díj 30%-át. A már megfizetett késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbér összege
a meghiúsulási kötbér összegébe beszámít. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése akpján teljesítés
elmaradása esetére kibötött kötbér érv-ényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A Ptk. 6:187.
§ (2) bekezdése akpján a Megreadelő a hibás teljesítés miatíi kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossagl igenyt.

5. Megtendelő jogosult a kötbért a2 esedékes (rész)számla összegébe beszámítani.

6. VáUaIkozónak a Szetződésben foghlt kötelezettségeinek Szerződéss2erű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljátások alkahnasságáért és minőségéért - fíiggedenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alváUaIkozója, esedeg egyéb jogszerűen bevont harmadik
s2emély alkalmazza - teljes körű jótállást keU vállalnia. A jótállás időtartama: 12 hónap. A
jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljátás befejezésének a napja.

7 A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fehnerült, jótáüás körébe tartozó hibát annak
észlelése után haladéktalanul ícásban közölni a VáUalko2Óval. Ezen kötelezettség
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.

^^.



8. A Vállalkozó jótáUási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék teimészetes
elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból,
vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely tráatt jelen
Szerződés vagy jogs2abály alapján a VáUalkozót felelősség nem terheU. Mentesül a VáUatkozó
jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott
hamiadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használaú utasításba és a
műleírásba ütköző tevékenységéből ered.

9. Megrendelő alkalmazza a Ptk. 6:186. §-át.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Pelek Szerződéssel kapcsolatban jognyilatko2at tételére jogosult képviselői:

Megtendelő:
Név: Tömöri Balázs polgármester
Cím: 2097 Pilisborosjenő Fő u. 16
Telefon: +36 30 467 7178
Email: o nnester ilisboros'eno.hu

Név: dr. Horti Istváa jegyző
Cím: 2097 PiUsborosjenő Fő u. 16
Telefon: +36 30 942 7280
Email: ieevzo(a)oilisborosieno.hu

VáUalkozó:
Név: Varga Márk
Cím: 3100 Salgótatjáa Vitágos utca 13
Telefon: +36 20 355 1467
Etnaü: info@marinalux.eu

Vállalkozó felelős műszald vezetője:
Horváth Krisztma

Cím: 3121 Somoskőújfalu, Ifjúságu. 18. MV-É-M: 12-1175 NÜJ: 554829401
Telefon: +36 70 885 1467
Emaü: info@marinalux.eu

2. Bámiely fél jogosult a Szetződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén teadMvüli
fehnondás útján a Ptk. 6:249. § alapján megszüntetni, amennyiben a szerződésszegés
abbahagyására a másik felet előzetesea megfelelő határidő biztosításával feUiívta, azonban e2
etedménytelen maradt.

3. Rendkívüli felmondásm jogosult a Megrendclő akkor, ha a VáUaüíOzót az MKIK építőipari
kivitelezői nyilv-ántartásából tötölték. Bámielyik fél jogosult elállni a szerződéstél, iüetve ha a
teljesítés megkezdődött, felmondani a szerződést, ha a másik fél adószátnát felfíiggesztették
vagy ha eUene csőd-vagy felszámolási eljárás indul azzal, hogy a csődeljátásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja akpján az
adóssal kötött Szerződéstől fizetési haladék időtartama alatt nem lehet eláUni, iUetve
felmondani.
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Szerződő felek mentesühiek a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeÍk nem-, vagy
tészleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a Szerződés hatályának beálltát
követően fehnerülő, előre nem látható eUiáríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis
maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szetződő felek egymást haladéktalanul
értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a Szerződésszem teljesítés
érdekében.

A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban fogkltak szeont - a Szetződéstől
eláUhat, ha:

feltédenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást keU lefolytatni;
Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódMs következett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötele2ettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kltnondta, hogy az Eiuópai Unió jogából eredő vakmely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megáUapított
jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk. -baa foglaltak szerint - attól
eláUni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áUt fenn, és ezért ki keUett vohia zami a közbeszerzési
eljárásból.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani ha
a VáUalkozóban köwetetten vagy közvedenül 25%-ot meghaladó ttdajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáU a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel;
a váUaIkozó közvetetten vagy közvedenül 25%-ot meghaladó tukjdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott vakmely feltétel.

A VáUalkozó kijelenti, hogy 15. 000. 000, - HUF/év és 5. 000. 000, - HUF/káresemény
összeghatárig érvényes felelősségbiztosítással tendelkezik. VáUatkozónak a Szerződés
aláításakot a Szeiződéshez csatoküa kell az érv-ényes felelősségbiztosítási kötvényének a
másolatát vagy meglévő felelősségbiztosítását ki keU terjesztenie az előírt összegte. A
felelősségbiztosítási Szerződésnek a Szerződés teljesítésének teljes időtartamára keü
vonatkoznia. VállaUsozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendeUsezzen
a felelősségbiztosítással. Amennyiben a biztosítási kötv-ény olyan rendelkezéseket,
ki^árásokat tattahnaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a
Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére.

A Szerződés csak a Kbt. 141. §-a szerint módosítható. A Szerződés módosításának írásbeli
formában kell történnie.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántai-tott adataiban, így
külöaösea a székhelyben, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szerv-ezet és a
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kapcsokttartók adataiban bekövetkező változás. Az etnlített változásokról az érintett Fél a
másik Felet - az eset körülményeitől fíiggően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

9. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletóségű nyertes ajánlattevő köteles a
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolüi, hogy az iUetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvedenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötü jogsegély igénybevétele nélkül.

10. Felek kijelentoüs, hogy a másik félte vonatkozóan a Szerződés alapján üidomásukra jutott
minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt - a másik fél előzetes írásbeli
hozzájámlása nélkül - hamiadik fél rendelbezésére nem bocsátják, és hozzáférhetővé nem
teszÍk.

11. VáUalkozó a Szerződés aláírásával ayilatkozik atról, hogy a nemzeú vagyoiuól szóló 201 1. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szermt ádátható szervezetnek minősül, továbbá aua
vonatkozóan, hogy - az áUamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. töi-vény (a továbbiakban:
Áht.) 41. § (6) bekezdésére tekintettel - tudomásul veszi, hogy áüáthatóságának eUenőrzése
céljából Megrendelő a Szerződésből eredő követelései elévüléséig az Aht. 55. §-a szerint
jogosult Válhlkozó ádáthatóságával összefíiggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat
ke2elni.

11. 1. VáUaUsozó tudomásul veszi - az Ávr. 50. § (la) bekezdésére tekintettel -, hogy a fenú
nyilatkozatában fogkltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt
tájékoztatni, továbbá azt, hogy amennyiben a Szerződés Vállalkozó valódan tartalmú
nyüatkozatán alapul, a Szerződést Megrendelő azonnali hatáUyal felmondja vagy - ha a
Szerződés teljesítésére még nem került sor - a Szerződéstől eláU, és kifizetést Váüalkozó
részére nem teljesít.

Felek tudomásul veszik, hogy az AUami Számvevőszék - az Allami Számvevőszékcől szóló
2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinü ellenőrzési feladataival összefüggésben
- elLenőmheü az államháztartás alcendszereiből fínanszu-ozott beszer^éseket és az

áUamháztartás altendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a
Megrendelő nevében vagy képviseletében eljátó természetes és jogi személynél, valamint
azoknál a szetződő feleknél, akik, ületve amelyek a Szer2Ődés teljesítéséért felelősek, továbbá
a Szerződés teljesítésében közremuködőknél.

Megrendelő tudomásul veszi, iüetőleg hoz^ájárul, hogy a VáUaIkozó jogosult jövőbeni
ajánlataiban nyüvánosságra hozni annak tényét, hogy a Megrendelő a VáUaIkozó üzleü
partaereinek körébe tartozik, illetve - jelen Szerződés megs2Űnését követően - Ü2leti
partaeretnek kötébe tartozott.

12. A Szerződésből eredő jogvitákat Felek megkísérük békés úton readezni. Amennyiben ez nem
vezet eredményt e, igényeiket a hatáskörtel és iUetékességgel rendelkező bíróság előtt

érvényesítik.

13. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrol s^vló 2013. évi V.
törvénynek (Ptk.) a váltalkozási és a kivitelezési szerzódésre vonatkozó spedáüs, iUetve a
kötehnekre és a szerződésekce vonatkozó általános rendelkezései, a^ építoipari kivitele'ysi
tevékenjségrSl s^oló 191/2009. (IX. IS. ) Konn. rendelet vonatkozó rendelkezései, a^ építési
beruhá^asok kö^bes^er^esének rés^etes s^abáljairól s^oló 322/2015. (X. 30. Korm. rendelet,



valamint a kö^bessyrysekről s^óló 201S. évi CXLIII. tőrvényíiek (Kbt.) a szerződések

módosításáta és teljesítésére vonatkozó szabályai irányadóak.

A S^erspdést a Felek, mint s^abad akaratukkal mindenben megege^ot a mai napon, megfelelően felhatalma'yi tí

jog-, cselekvo és s^rydőképes képviselSik útján, elolvasás és értelme^és után, a S'yr'ydésjogkövetke^ményeinek
teljes tudatában, heljbenha^ólag írták alá.

Kelt: Pmsbor. Míatóa^. tó . ember 29.
2230 Gyömrő

Szent István út 28.
Adószám: 2586582Q;2-41

Varga Márk
ugyvezetö

Marina Lux Kft.

VáUalkozó képviseletében

f'
Q-

^os^
'i

^

Tömöri Balázs

polgátmester
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

Megrendelő képviseletében

.^.

Porosné Pataki Aiukó

Pénzügyi Irodavezet
penzugyl en]e zo

/Í^Jf"\
^' ' ^\

."0

^... . ^/
'^tván)

^"^
-^ gyző
jo eUenjegyző

A-lapdokumentumok:

I. Kö^es^er^ésí el/árást megindító felhwás
II. Kö^bes'yr'yáDokumentumok (Kiegés^itS tájéko^tatás)
III. Vállalko^o, mint nyertes ajánlattevo ajánlata

Mellékktek:

1) s^amú mellékkt: Felelosségbi^osítás másolata
2) s^amú melléklet: Atláthatósági nyilatko^at
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2. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYIIATKOZAT

A nemzeti va onról sizóló 2011. évi CXCVI. törvén 3. 1 bekezdés 1. b on 'a szeriati
"o " személ ek va "o " személ'sé el nem rendelkező azdálkodó szervezetek részére

Alulírott Varga Márk, mint a
Cégnév: Marina Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2230 Gyömrő, Szent István út 28.
Cégjegyzékszám: 13-09-204209
Adós2ám: 25865820-2-41

képviselője nyüatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt. ) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja s2eriat ádátható
szervezetnek mmősül1, mivel olyan (me^elelo aláhú'yndó)

belföldi "o ' személ ,

külföldi jogi személy
belföldi jogi személyiséggel nem renddkező gazdálkodó szervezet
külföldi jogi személyiséggd nem rendeUsező gazdálkodó szerve2et, amely megfelel

a következő feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a tettorizmus fínanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa

' Az Nvt. 3. § (1) bekezdése szerint ádátható szervezet:
a) * az áUam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a aemzeúségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodó szeivezet, amelyben az álkm vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állanii vagy helyhatósági szerv
és az Európai Gazdasági Térségről szóló megáUapodásban részes áUam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
reszvenytarsasag,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következó feltételeknek:

ba) * tulajdonosi szeikezete, a pénzmosás és a terrommus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagáUamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendetkezik adóflletőséggel, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerülésérol szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a táisasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott eUenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetíenűl vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazaú joggal biró
jogi személy, jogi személyisé^el nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetébea a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek
fennáUnak;
c) az a dvil szervezet és a vízitársulat, amely megfdel a következő feltételeknek:
ca) vezetó tisztségviselói megismerhetók,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető úsztségviselői nem átíátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagáBamában, az Európai Gazdasági Térségről S2Ó1Ó megáUapodásban részea államban, a Gazdasági
Együttműködési és Pejlesztési Szervezet tagáUamában vagy olyan áUamban van, amellyel Magyaiországnak a kettős adóztatás
elkerüléséról szóló egyezménye van;

2 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény 3. §-ában foglaltak
szerint tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyisé^el nem rendelkező szervezetben közvetíenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazaü
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyisé^el nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyisé^el nem
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályoz'ssal vagy azzal egyeaértékű
aemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követehnéayek vonatkoznak,
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megismerhető (a táblá'syt a ténykges tulajdonosok s^ama s-yrint megfelelően bővítendő):

Sor-
szam

1.

Tényleges
tulajdonos neve

Varga Márk

Természetes

személy tukjdonos
születési helye, ideje
/gazdátkodó
szervezet székhelye

Születési helye:
Salgótarján

Születési ideje:
1995/08/30

Természetes

szetnély
tulajdonos
édesaayja neve
/ gazdálkodó
szetvezet

adószáma és

adóiüetősége

Félegyházi Eva

Tulajdoni
hányad/befolyásának
és szavazati jogának

100%

Amennyiben a szervezetben közvetíenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni
tészesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező j'ogi személy vagy pgi
személyiséggel nem rendelkező szetvezet3 található, annak adatai a következők ̂ f^ abban a^

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a tennészetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) akpítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az ahpítvány vagyona legalább huszonöt százalékáaak a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működteúk, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az akpítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyoaának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalirú vagyonkezelési Szerződés esetében
ea) a vagyonrendeló, valamint annak a) vagy b) pont S2erind tényleges hilajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, iiányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott tecmészetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vezetó tisztségviselője;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § [Befolyás]
(1) Többségi befolyás az olyan kapcsoht, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi
személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
(2) A befolyással rendelkező akkoi rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására;
vagy
b) a jogi személy más tagjai, iUetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezovel
azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazatí jogukat, feltéve, hogy együtt a
szavazatok több naint felével rendelkeznek.

(3) A többségi befolyás alíkor is fennáU, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett
befolyás útján biztositottak.
(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az. ald a jogi személyben szavazaú joggal rendelke2Ő más jogi személyben
(köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, anulyen
mértékű befolyással a befolyással rendelkezó a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét
meghaladó mértéku befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló
befolyását teljes egészében a befolyással rendelkezó közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
(5) A közeli hozzátartozók közveüen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe keU számítani.

3 A tó'kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §. 84. pontjában meghatározottak szerint közvetett tulajdon, illetve közvetett
befolyás: egy váUalkozás tulajdoni hányadának, illetóleg szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, iUetóleg szavazati
joggal renddkező más váUalkozás (köztes váUaIkozás) tulajdoni háayadán, szavazad jogán keresztül történő gyakodása. A közvetett
tulajdon, a közvetett befolyás arányának megáUapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással renddkezőnek a köztes
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esetben kell kitölteni, amennyiben releváns, több s^rvesft esetében a táblá^at sorai me^ekloen bőwtendőek):

Adóillctőscgc Adószáma
szcmélyisóggcl ncm

rcndclltcző szcrvczct
3C1CVC

Tulajdoni
hányad/bcfolyásának
C3 szavazati jogának
mcrtckc

A közvedenülvagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró
jogi s2emély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosa(i)4 (csak abban a^ esetben kell kitölteni, amennyiben releváns,, több s-yrve^et esetében a táblá^at
sorai me^eklöen bővítendoek):

Edcsanyj Tulajdoni
a-awe hányad/bcfolyásá

nak cs szavazati
V J. J.X^-J-t-^-?'>. ^-

82SÜT1

Gaedálkodó
szcrvczct ncvc

Tcnylcgcs
tulajdono3(ok)

Szülctési
hclyc, idcjc

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban tészes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szeryezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, atnellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkeriiléséről szóló egyezménye van,

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, 5 (magyarors^agis^ékhelfye lrendelke^őga^dálkodós'yrve^eínek nem kell

vállalkozásban fennáüó szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg keU szorozni a köztes váüalkozásnak a váUalkozásban femiáüó
szavazad vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes váüalkozásban fennálló szavazatí vagy tulajdoni hányad
az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészkéat keU figyelembe venni.

4 A tényleges tulajdonos fogalmának részletezését Id. az 1. sz. lábjegyzetben.

SA társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-a szerint ellenőtzött kűlfoldi társaság:
a) a belföldi illetőségu adózónak és a külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi s2emély, amely tekintetében az

adózó (önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen)
aa) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közveden vagy k02vetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ab) a jegyzett tőkéből 50 szá^alékot meghaladó közveden vagy közvetett rés2esedéssel rendelkezils;, vagy
ac) adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
abban az üzleti évében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő adó
kisebb, mint az a különbözet, ameUyeI az a társasági adó, amelyet a székhelye szerinti államot Magyarországnak
feltételezve fízetett volna, meghaladja a külföldi személy által megfi^etett társasági adónak megfelelő adót,
valamint

b) a belföldi ílletőségű adÓ2Ó külföldi telephelye abban az adóévében, amelyben a külföldi telephely által megfizetett
táisasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az a különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet a telephely szerinti
államot Magyarországnak feltételezve fizetett volna, meghaladja a külföldi telephely által megfizetett társasági adónak
megfelelő adót,
azzal, hogy
c) nem minősül ellenórzött külföldi társaságnak a külföldi személy, illetve a külföldi telephely, ha egyértdműen
megáUapítható, hogy megfelelő személyzettel, felszereltséggel, eszkö^áUománnyal és helyiséggel rendelkezik, amelynek
révén érdemi gazdasági tevékenységet folytat,
d)ítC') alpoat alkalmazásakor - figyelemmel az e)-f) alpontban foglaltakra is - minden esetben úgy kell tekmteni, hogy a
külföldi személy, iUetve a külföldi telephely érdenú gazdasági tevékeaységet folytat, ha az általa saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottakkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői
vagy kereskedelmi tevékenységből szánnazó bevétele eléri összes bevétele legalább 50 százalékát,
e)3id) alpont szerinti arány megállapításakor a külföldi személy, illetve a külföldi telephely bevételei mellett számításba
kell vemú a külföldi személy székhelye, iüetve a külföldi telephely fekvése szerinti áll ban székhellyel rendelkező
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kitöltenie

Utolsó lczárt adócvc GazdáUcodó szcrvczct ncvc Az illctőscg szcrinü országban
termclő, -fcldolgozó,
mczőgazdflsági, -szolgáltató,
bcfcktctői, vakmint

kcrcskcdclmi tevckcnyscgből
származó bcvctclcnck aránya

4. a gazdálkodó szeivezetben közvetíenül vagy közvetetten több mint 25%-os tula)donnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáUsodó szenrezet tekintetében aiz 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy Pilisborosjenő Község Önkoönányzata az áUamháztartásról szóló 201 1.
évi CXCV. törvény (a továbbiakbaa: Aht. ) 41. § (6) bekezdés alapján a kiadási előitányzatok terhére
nem köthet olyan jogi személlyel, jogi s2emélyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen
visszterhes Szerződést, iüetve a létcejött üyen Szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely
szervezet nem minősül átlátható szerv-ezetnek.

Tudomásul veszem, hogy ezen átíáthatósági feltétel eUenőtzése céljából, a szervezetemmel kötött
Szerződésből eredő követelések elévüléséig, a szei-vezet átlathatóságával összefüggő adatokat a
Pilisborosjenő Község Önkormányzata kezeU.

Kijelentem, hogy ha a jelen nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, arról
haladéktalanul tájékoztatom Püisborosjenő Község Önkomiányzatát.

Tudomásul veszem, hogy a valódan tartalmú nyüatkozat akpján kötött Szerződést Pilisborosjenő
Község Onkormányzata az államháztartásról s2Óló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Konn. rendelet 50. § (la) bekezdése akpján fehiondja, vagy - ha a Szerződés teljesítésére

valamennyi kapcsolt vállaüsozása összes bevételét, valamint a saját eszközzel és munkaviszonyban foglallíoztatott
alkalmazottakkal folytatott termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői vagy kereskedelmi
tevékenységből szánnazó bevételét is,
f) a d)-e) alpont alkalmazásakoi befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a
hitdviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint a külföldi személy székhelye, illetve
a külföldi telephely fekvése szerinti államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok
által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által
felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az említett állam illetékes hatóságának
engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb
szervezet befektetése, illetve tevékenysége,
f)^_ nem nainősül elleaőrzött külföldi társaságaak a külföldi személy (ideértve a belföldi iüetőségű
adózó külföldi telephelyét is) abban a2 üzleti évében, amelynek minden napján van egy benae legalább 25 százalékos
részesedéssel rendelkező olyan tagja, rés2véayese, amely, vagy amelynek kapcsolt vállaüsozása az üzleti év első napján
már legalább öt éve elismert tőzsdén jegy2 ett,

^ a2 e rendelkezésbea foglaltakat az adózó köteles bÍ2onyítani;
i)^ az a) alpontban foglalt részesedés fennállását akkor keü teljesítettnek tekinteni, ha az adózó adóévének a
többségében fennáll;

T^- ^4
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még nem került sor - a S^erződéstől eláll.

Kijelentem hogy az általam képviselt szerve2et alapító (létesítő) okirata, metve külön jogszabály
szerinü nyüvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szer^ezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

Marina Lux Kft.

Kelt: PiUsborosjenő, 2020. december 29. SzS^S.
Adószám: 25865820-2-41

...<^^
Varga Márk
ugyvezetö

Marina Lux Kft.
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