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2. számú melléklet a 4/F/G/1 sz. folyamatszabályzathoz 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

1. HIVATKOZÁS 

Szerződés, megrendelés kelte, nyilvántartási száma: 2020. október 13., 2023/6-4/2020/2023 

Szerződés, megrendelés tárgya: a Felek által aláírt megbízási szerződés mellékletét képező 

Integritási Megállapodás végrehajtásával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. és az egyéb 

jogszabályi rendelkezések alapján monitorozza a „Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezése” 

tárgyú közbeszerzési eljárást 

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: LH0101 

Fedezetigazolás száma: BKK/2020/0832/02/00/00 

2. SZERZŐDŐ FELEK 

Egyfelől 

Név: 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Adószám*: 

Csoportazonosító szám: 

TAO csoportazonosító szám: 

23028966-4-44 

17781372-5-44 

17100061-6-44 

a továbbiakban: BKK, másfelől 

Név: Transparency International Magyarország Alapítvány 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30., IV/2. 

Adószám*: 18192744-2-41 

Bankszámlaszám: 10700567-48892708-51100005 

a továbbiakban: Partner. 
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3. TELJESÍTÉS ADATAI 

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására 

jogosult az alábbiak szerint: 

Szolgáltatás 

megnevezése** 

Nettó ÁFA Bruttó Teljesítés 

időpontja/időszaka 

a „Széchenyi Lánchíd 
felújításának 

kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 

monitorozása 

(200 óra) 

5 000 000 Ft 1 350 000 Ft 6 350 000 Ft 2021. február 26. 

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]: 

Alvállalkozói rész (bruttó) - 

Fővállalkozói rész (bruttó) - 

Mindösszesen (bruttó) - 

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: 

Fővállalkozói rész 

(bruttó) 

Kötbér összege Fővállalkozói rész kötbér összegével 

csökkentett összege (bruttó) 

- - - 

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: 

Mindösszesen (bruttó): - 

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a 

közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is 

kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közösségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának 

vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező. 

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva. 
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A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 2.1 pontja szerinti teljesítést. 

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner 6 350 000 Ft, 

azaz hatmillió-háromszázötvenezer forint (bruttó) összegű számla benyújtására jogosult. 

1A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével 

csökkentett utalandó összeg ................................................................. Ft, azaz 

............................................................................…………………………:::...................... forint (bruttó). 

4. FIZETÉS MÓDJA 

Amennyiben Megbízó a teljesítést elfogadja, haladéktalanul teljesítésigazolást (a továbbiakban: 

Teljesítésigazolás) állít ki és 5 (öt) munkanapon belül visszaküldi a Megbízottnak. 

A Megbízott a Teljesítésigazolás kézhezvételét követően az Áfa tv. rendelkezéseivel összhangban 

számlát állít ki a Megbízási Díjról. A számlához a Megbízó által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni kell. 

A számlán fel kell tüntetni a jelen megbízási szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (különösen: 

szerződés Megbízó által rögzített nyilvántartási (iktató)száma, Megbízó csoportazonosító (CSASZ) 

száma).  

A Megbízó a Megbízott által benyújtott számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésben 

meghatározottak szerint fizeti meg a Megbízási Díjat a Megbízott 10700567-48892708-51100005 

számú bankszámlájára történő banki átutalással a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc 

(30) napon belül. A Megbízott a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. 

Kelt: Budapest, 2021. év március hónap 4. nap.                   

 

 Székely Attila sk. 
 _________________________ _________________________ 

 Beszerzés és Közbeszerzés vezető Transparency International  
 BKK Zrt.. Magyarország Alapítvány 
 
 Horváth László sk. 
 _________________________ 
 Projektmenedzsment vezető 
 BKK Zrt. 

                                                 
1 Kötbér esetén kell kitölteni. 
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