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VAU-r-rozAsr szERz6DEs

amely l6trej6ft egyr6szr6l F6virosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga
(sz6khelye: 1117 Budapest, K6rdsy J6zsef u. 7-9., kepviseli: dr. D6nes Akos,
ad6szdma: 15490270-24} p6nzforgalmi sz6mlasz6ma: 11784009-15490270-
00000000) (tov6bbiakban : Megrende16)
m6sr6szr6l a DRYGON HUNGARY Kirmentesit6, Szolg6ltat6 6s Kereskedelmi
Kft. (sz6khelye: 1135 Budapest, Tatai u.4.3110., k6pviseli: Korponai N6ra, ad6sz6m:
22631778-241, p6nzforgalmi szdmlasz6m: 10918001-00000037-29120015, cg': 01-

09-936655, kivitelez6i nyilv6ntart6si azon.'. 11462038) mint v6llalkoz6 (a
tov6bbiakban: V6llalkoz6) k6z6tt az aluliroft helyen 6s napon, az al6bbi felt6telek
szerint:

El6zm6nyek
Megrendel6 a Kbt. lll. r6sze alapj6n nemzeti eljAr6srend szerinti hirdetm6ny 6s

t6rgyal6s n6lktili kcizbeszerz6si elj6r6st (Kbt. 122lA.S (1) bek.) folytatott le,'T6t6nyi
ttits Fl6nin t6ri uzletktizpont ac6l oszlopok azbeszt mentesitSsi 6s tij tfizv6d6
bevonat k6szit6si munkii" elnevez6ssel.
Az elj5r6sban nem leheteft r6szaj6nlatot tenni, igy az elj6r6sban meghat6rozott teljes
feladatra vonatkozik.
Az eljdr5s nyertese a V6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkez6seinek
megfelel6en - azalAbbi szerz6d6st kdti.
Felek rdgzltik, hogy a Megrendel6 a 2013.6vi V. t6rv6ny 8:1.$ (1) bek.7.) pontja

alapjAn szerz6d6 hat6sdg nak min6sU l.

1. A szerz6d6s t5rgya
'| . Megrendel6 megrendeli, Vdllalkoz6 pedig elvellalja a fent megiel6lt

kciz-beszerz6si elj6r6s iratanyag6ban (kul6n6sen kozbeszerzesi m(szaki
leir6sban) foglalt tartalommal az ott megjeldlt azbesztmentesitest es fj
tfizv6d6 bevonat k6szit6st tartalmaz6 kivitelez6s6t 6s kapcsol6d6 feladatok

ell6t5s6t eredm6nyfelel6ss6ggel (teljesit6s cime: 1119 Budapest, T6t6nyi 0t
63.6s 1033 Budapest, Fl6ri6n t6r6-9.)

2. Y6llalkoz6 feladata a kdzbeszerz6si mfiszaki leirAs, az irazatlan
k6lts6gvet6s, a hatdlyos jogszabAlyok, szabvdnyok 6s szakmai
szokvSnyoknak megfelel6en a munk6latok teljes kdrii megval6sitdsa annak
6rdek6ben, hogy az elkdszUlt feladat a rendeltetesszerU hasznalatra
alkalmas legyen.

3. V6llalkoz6 a munk6t l. oszte[0 min6s6gben (hi6ny-, 6s hibamentesen)'
hat6rid6re kdteles elvdgezni. V6llalkoz6 a munkav6gz6s sordn csak

6rv6nyes alkalmass6rgi bizonyitvdnnyal rendelkez6, l. oszt6lyti anyagokat,
berendezeseket, szerkezeteket hasznelhat fel. Fentiek alatt olyan anyagokat'
6s szerkezeteket 6rt Megrendel6, melyek a gyatt6 6ltal el6irt hi6ny-' 6s

hibamentes term6knek megfelel, tovAbb6 s6r0l6s 6s minden egy6b hib6t6l'

hi6nyt6l mentes €s megfelel a jogszab6lyi el6irdsoknak. A hi6ny-, 6s

hibamentes munk6latokk6nt Megrendel6 a jogszabdlyoknak, szakmai

szok6soknak, szabvAnyoknak is megfele16, hi6ny-, 6s hibamentess6get 6rti.
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A be6piteft anyagok, berendez6sek, szerkezetek min6s6g6t igazol6
dokumentumokat (ktildndsen: mUbizonylat) a Vrillalkoz6 az 6plt6si
tev6kenys6g sor6n a Megrendel6 k6pvisel6j6nek k6teles bemutatni 6s az
dtad6s-6tv6teli elj6r6s sor6n 6tadni.
V6llalkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) (kdzremfikddci(k)) ig6nybev6tel6re. Az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6n6l a Kbt. 6s a jelen szerz6d6s megkotes6hez
vezet6 kcizbeszez6si elj6r6s rendelkez6sei ir6nyad6ak. Az alv6llalkoz6kkal
kotott szez6d6sekre a Kbt. tovdbb6 a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
szabSlyai 6rtelemszerfien i16nyad6ak.
A V6llalkoz6 az ig6nybe vett alvdllalkoz66rt (kdzremfik6d66rt) 0gy felel,
mintha az alvdllalkoz6i (k6zremfik6d6i) 6ltal v6gzett munk6kat saj6t maga
v6gezte volna el. A jogosulatlanul ig6nybe vett alv6llalkoz6k vonatkoz6sdban
azon h6tr6nyos kclvetkezm6nyek6rt is felel, ami ezen alv5llalkoz6k
(kdzremUkdd6k) ig6nybev6tele n6lkill nem kdvetkeztek volna be.
Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6s t5rgyait jogilag oszthatatlannak min6sitik.

2. V6llalkoz6i dij 6s annak megfizet6se
V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6sert v6llalkoz6i d'rjra jogosult.
A v6llalkoz6 dij m6rt6ke 39.965.640,- FI+AFA, azaz Harminckilencmilli6-
kilencszAzhatvanOtezer-hatsz6znegyven forint+AFA.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a fenti d'rj 6tal6nyd'rj (mely a kapcsol6d6
szolg6ltat6sok, k6lts6gek, stb. eg6sz6t is tartalmazza), amelynek jogi
term6szet6vel tisztdban vannak. V5llalkoz6 ez alapjAn tov5bbi fizet6si ig6nyt
Megrendel6vel szemben semmif6le jogcimen nem t6maszthat, kiv6ve a
kesedelmi kamatot.
Felek rdgzitik, hogy a fenti vdrllalkoz6i dij tartal6kkeretet nem tartalmaz,
tov6bb6 hogy jelen szerz6d6s rendelkez6sei vonatkoz6s6ban a Felek
tartal6kkeret jogint6zm6ny6t nem alkalmazz6k.
Az Afa m6rt6kere, elsz6mol6s6ra a mindenkor hatdlyos Afa tdrveny
rendelkez6sei az ir6ny ad6ak.
Aa 6tal6nydij a Megrendel6 6ltal szolg6ltatott Arazatlan k6lts6gvet6s alapjdn
a V6llalkoz6 k6lts6gvet6se alapj6n kerUlt meghat6roz6sa.
Megrende16 tclbbletmunkaig6nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vdllalkoz6 - mint a szerz6d6s tirgydval kapcsolatban kell6 szak6rtelemmel
rendelkez6 jogi szem6ly - jelen szerz6d6s al6ir6sdval kijelenti, hogy a
kdzbeszerz6si eljArds alatt teljes m6rt6kben megismerte az elv6gzend6
feladatot 6s annak kdrUlm6nyeit, igy kijelenti, hogy az 6ltala megaj6nlott
v6llalkoz6i dij valamennyi felt6tel kiel6git6s6hez sz0ks6ges munk6ra
(anyagra, berendez6si 6s felszerel6si tArgyra, stb.) fedezetet nyUjt, lgy
tdbbletmunkaig6ny6r6l jelen szerz6d6ssel felt6tel n6lkiil 6s
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.9 (1) bek. mAsodik
mondat6ban foglalt k6lts6gekre is. Vellalkoz6 kijelenti, hogy az 6r-,
6rfolyamvdltozdsokkal, tov6bb6 banki, ad6z6si kondici6k v6rltoz6s6val
kapcsolatos kock6zatokat felmdrte, 6s arra a v6llalkoz6i d'rj teljes m6rt6kben
fedezetet nyfjt. P6tmunka eset6n a felek a Kbt. rendelkez6si szerint j6rnak el
azzal, hogy p6tmunk6ra csak a kcizbeszerz6si mfiszaki leir6s 6s
mell6kleteiben nem szerepl6, az ajAnlattbtelkor az aj6rnlattev6t6l, mint
hasonf6 tev6kenys6get Uzletszerilen v,6gz5 gazdasfigi szerepl6t6l elv6rhat6
gondossdggal el6re nem l6that6 okb6l kerUlhet sor. A p6tmunka elszdmol6sa
a p6tmunk6ra vonatkoz6 elj6r6sban foglaltak szerint tdrt6nik.
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8. Megrendel6 a kifizet6s sor6n az ad6z5s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll.
tdrv6ny 36/A. $-ban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

9. Megrendel6 tdj6koztatja a V6llalkoz6t, hogy a megval6sltes p€nzUgyi
fedezet6t saj6t forr6sb6l biztositja, mely rendelkez6sre dll.

10.A szez6d6st megel6z6 aj6nlatt6tel, tovdbb6 a szez6des, a kifizetesek
p6nzneme: HUF.

11.Megrendel6 a vdllalkoz6i dijat az igazolt szerz6d6sszerii teljesit6st kdvet6en
dtutalAssal, forintban (HUF) teljesiti az aldbbiak szerint:
o alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nek hi6nya eset6n a Kbt. 130. S (1)-(3) es

(5)-(6) bekezdEsei, tov6bb6 a2013.6vi V. t6rv6ny 6:130.$ (1) bekezd6se
szerint:

r alv6llalkoz6 igEnybev6tele eset6n a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
14. S (1)-(3) bekezd6sei szerint;

12.Megrendel6 a r6szsz6ml6zds lehet6s6g6t biztositja. A teljesit6s sorAn

dsszesen 2 db szdmla beny0jt6sAnak lehet6s6ge biztositoft az al6bbiak
szerint:

- 1 r6szsz6mla benyrijtAs6nak lehet6sege: az ae'61 oszlopok azbeszt
mentesit6si 6s 0j t0zv6d6 bevonat k6szit6si munk6inak 50%-os
k6szuftseg6t kdvet6en a reszszamla m6rt€ke a v6llalkoz6i dij 5070-a;

- v6gsz6mla beny0jtdsa: a kivitelez6sre vonatkoz6 nett6 vdllalkoz6i d'tj

fen nmarad6 500/o-6rn ak megfelel6 dsszeg 16l a kivitelez6sre vonatkoz6
Afa n6lkUli v6llalkoz6i dii 1\Oo/o-At el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n,
sikeres muszaki dtad6s-6tv€telt kdvet6en

13.Megrendel6 a kifizetds sor6n az Ad6z6s rendj€r6l sz6l6 2003. 6vi XCll.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 36/A. $-6ban foglaltakat teljes kOrben

alkalmazza.
14.K6sedelmes fizetEs eset€n Megrendel6, mint szerzod1 hat6s6g a 2013. 6vi

V. torv6ny 6:155.$ szerinti m6rt6kii, €s a k€sedelem id6tartamdhoz igazod6

kdsedelmi kamatot tov6bbd k6lts6g6ta16nyt fizet.
'15.A teljesit6sigazolds - mely a sz6mla (sz6mlAk) k6telez6 mell6klete -

a16ir6sdra a m(szaki ellen6rjogosult.
16,A szemHt a hat6lyos jogszab6lyok szerint kell kidllitani.

3. Szerzdd6si biztosit6kok
1. V6llalkoz6 meghirisulasi k0tb6r megfizet6s6re k6teles, amennyiben a jelen

szerz6d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt felel6s meghi0sul. A meghiusuldsi
k6tb6r m6rt6ke a nett6 vdllalkoz6i dij25o/o-nak megfelel6 Osszeg.

2. VSllalkoz6t b6rmely k6telezetts6g6nek, feladatanak k6sedelmes teljesit€se

eset|n k6sedelmi kdtb6r-fizet6si kdtelezettslg terheli, amennyiben ez6rt felel6s.

A k6tb6r alapja a szez6d6s szerinti nett6 v6llalkoz6i d'rj. A k6tb6r m!rt6.ke a

k6sedelem minden megkezdett napt6ri napja utdn napi 0,5 o/o a kdtb6ralapra

vetiteften.
3. A Megrendel6 az esetleges kdtb6r ig6ny6t ir5sbeli felsz6lit6s titj6n 6rv6nyesiti,

melynlk a VAllalkoz6 k6ieles 8 napt6ri napon belgl marad6Kalanul eleget tenni.

Amennyiben a V6llalkoz6 a fenti irat k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon belul magat
6rdemi indokol6ssal 6s azt alat6maszt6 bizonyit6kokkal nem menti ki, akkor a

kotber elismertnek tekintend6. A Kbt-ben foglalt besz5mit6si felt6telek t130.s (6)

bek.l teljesul6sekor a k6tb6r a vdllalkoz6i szAml6ba beszimithat6'
4. VAl6lko;6 a szerz6d€s hib6tlan teljesit6s6nek biztosit6s6ra valamennyi

beepitett dolog ill. elv6gzett munka vonatkoz6s6ban 24 h6nap 6ltal6nos j6t6ll6st
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v6llal. Vallalkoz6 j6t6llAsi kdtelezetts6ge - az 6rintett hib6val kapcsolatban -
megszfinik, ha a hiba a teljesit6st k0vet6en keletkezett, k0l6n6sen:

- rendeltet6sellenes vagy szakszerfi tlen haszn6lat
- sz6nd6kos rong616s vagy er6szakos behatds,
- elemi csap6s,
- szakszerfitlen szerel6 vagy javit6 jellegU beavatkoz6s,
- a sz0ks6ges karbantartds hi6nya
miatt kOvetkezett be.

Vdllalkoz6 a j6t6ll6si kdtelezefts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l szdrmitott 2
munkanapon belUl k6teles a javitdst elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi
6llom6nnyal annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t v6gezni. A hiba
kijavit6s6nak v6gs6 hat6rideje a bejelent6st krivet6 '15 nap. Amennyiben
technol6giailag a fenti idci nem tarthat6 a mfiszaki ellen6r 6ltal meghat6rozott
id6tartam azirAnyad6.
A j6t6ll6si k6telezetts6g nem Erinti a Megrendel6t megillet6 kell6kszavatoss6rgi
jogokat, 6s azok 6rv6nyesithet6s€96t.
Vdllalkoz6 teljes k6rt6rit6si kdtelezetts6get v6llal jelen szez6d6ssel
kapcsolatosan a neki felr6hat6 k6rok6rt, fUggetlentil att6l, hogy az a
Megrendel6re vagy harmadik szem6lyekre hdrramlik. Harmadik szem6lyekre
hAraml6 k6r eset6n a V6llalkoz6 kdteles az err6l val6 tudom6sszerz6st kctvet6 3
munkanapon belOl a Megrendel6t teljes k6r[ien mentesiteni a k6rt6rit6si ig6nyek
al6l, illetve amennyiben Megrendel6 a k6rt6rit6si ig6nyt teljesitette, k6teles a
fenti hatririd6ben a Megrendel6 6ltal teljesitett dsszegeket megt6riteni.
Amennyiben a VSllalkoz6 teljesit6s6vel kapcsolatban per indul, V6llalkoz6
Megrendel6 oldal6n kciteles a perbe bel6pni 6s minden int6zked6st megtenni
Megrendel6 pernyertess6ge 6rdek6ben. Pervesztesseg eset6n az el6z6 pont
rendelkez6sei megfelel6en alkalmazand6ak.

4. Teljesit6si hat6rid6
Szerzcid6 felek jelen szerz6d6s Vdllalkoz6 dltali v6gs6 teljesit6si hat6rideje a
szerz6d6sk6t6st kiivet6 45 naptiri nap. Felek rdgzitik, hogy a fenti hat6rid6
[n. szigor0 (fix) hat6rid6, melynek V5llalkoz6 Altali elmulaszt6sa a Megrendel6
6rdekm0l6s5t, minden tovdbbi int6zked6s 6s ok n6lkUl, 6nmag6ban
megalapozza.
A teljesitdsi hatdrid6be (v6ghat6ridri) az Atad{s 6tu6teti elj6rds tegfeljebb 2
napos id6tartama belesz6mit, teh6t V6llalkoz6 a fentiek szerint kdteles a
munkav6gz6st szervezni.
Minden, a szerz6d6s teljesit6s6t akadAlyoz6, el nem hArithat6 kUls6 kctrUlm6ny
(vis maior) a befejezesi hatirid6 m6dosit6s6t vonhatja maga ut6n, kiv6ve, ha
b6rmilyen munkaszervez6si (tdbb munkav6llal6 alkalmazAsa, munkaszervez6s
megvSltoztat6sa, stb.) elj6r6ssal megoldhat6 left volna a hat6rid6 betart6sa. A
hatdrid6 m6dosul6sdhoz az ok (6s annak fennAll6sdrnak id6tartama)
nyomonkdvet6si napl6ba val6 bejegyz6se 6s a Megrendel6 mflszaki ellen6r6nek
j6v6hagy6sa sztiksdges. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkez6s6re 6r116

teljesit6si id6szak - figyelembe v6ve az 6vszakokkal kapcsolatban felmer0l6
munkav6gz6st 6ltal6ban akadAlyoz6 kdr0lm6nyeket is - el6gs6ges a szerz6d6s
hat6rid6ben tdrt6n6 hi6ny 6s hibamentes teljesit6s6re.
Nem eredm6nyezi a teljesit6si hatdrid6 m6dosul6sdt az elh6rithat6, illetve a
Valhkoz6 6ltal kell6 gondoss6ggal el6re l6rthat6 okok miatt bekrivetkezett
k6sedelem.
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5. V6llalkoz6 kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a szerz6d€s kdzvetett t6rgydt
k€pez6 fel6pitm6ny kdzc€lokat szolg6l, igy fenti hat6rid6ben 6s tartalommal,
valamint min6s6gben va16 atad6sa a Megrende16 ku16nOsen fontos 6rdeke.

5. A munkateriilet 6tad5sa, munkav6gz6s
1. A munkaterUletet a Megrendel6 a szez6des mindk6t f6l dltali al6ir6sAt kdvet6

munkanapon adja 6t a V6llalkoz6nak.
2. A munkaterUletre t6rten6 felvonul6st, a munka megkezd6s6t, az 6pit6svezet6

nev6t, cim€t, telefonszSmdt a vezet0 felOgyel6nek (Steiner K6lm5n tel.: 463
O318,ZAdor P6ter tel.: 388 8700) bejelenteni, ill. leadni.

3. V6llalkoz6 a kivitelez6s sor6n kdteles a nyomonk6vet6si napl6val kapcsolatos
kotelezefts6geit ell6tni. Vdllalkoz6 a kivitelez6s megkezd6sekor kciteles
megnyitni egy, a megrendel6 mfiszaki ellen6re 6ltal hitelesitett,,Nyomonk6vet6si
Napl6"-t, melyet az 6pit6si munkek alatt naponta kell vezetni. A
,,Nyomonkdvet6si Napl6"-t megrendel6 mUszaki ellen6re b6rmikor ellen6rizheti,
abba bejegyz6seket tehet. A,,Nyomonkdvet6si Napl6"-ban rdgziteni kell minden,
a kivitelez6s szempontj6b6l jelent6s esemdnyt (pl.: munkaterUlet 6taddsa,
eltakar6sra kerUl6 szerkezetek ellen6rzese, m6r6si jegyz6kdnyvek, r6sz- 6s
v6gteljesitds, stb.)

4. V6llalkoz6 a kivitelezEs sor6n a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti kdteles a
nyomonkovetesi napl6val kapcsolatos k6telezettsegeit elldtni.

5. Ateljesites helye: 1119 Budapest, T6t6nyi ft63.6s 1033 Budapest, Fl6ri6n t6r
6-9.

6. Felek megdllapitjdk, hogy a munkaterulet atad6s-atvetele vonatkozAs6ban a

munkateriilet megfelel6, ha a munkav6gz6s hely6re az anyag sz6llit6sa gdpi
vagy k6zi er6vel megoldhat6 6s a munkav6gz6s a t6nyleges munkav6gz€s
hely6n megkezdhet6.

7. A V6llalkoz6 energiaigdny€t saj6t maga kdteles biztositani, arra Megrendel6
nem kdteles.

8. A munkater0let 6tadds6t kdvet6en a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztonsdgr6l'
a kdrnyezetv6delmi szab5lyok betart6s6r6l a V6llalkoz6 kdteles gondoskodni.
V6llalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkoz6s6ban azok
vagyontArgyaiban,6leteben, testi 6psdg6ben ill. eg6szs6g6ben a neki felr6hat6
m6don keletkezett hi6nyok6rt, ill. k6rosoddsok6rt.

9. Vdllalkoz6 kdteles az 6pitkez6s (kivitelez6s) t0zv6delmi feladatainak ell6t6s6ra.
1O.Felek rdgzitik, hogy a munkav6gz6s Uzemel6 6p0let terUlet6n t6rt6nik' igy a

V6llalkoz6 dltal ig6nybe vett (haszn6lt) tertiletek napi takarit6s6r6l gondoskodnia
kell a V6llalkoz6nak.

11.V6llalkoz6 kdteles a tenybges munkav6gzdssel 6rintett munkateruletet
megfelel6en elkeriteni.

12.YAllalkoz6 kdteles a keletkezett hullad6kot a jogszab6lyoknak megfelel6en
gy0jteni, 6s hivatalos hullad6klerak6-helyre sz6llftani, valamint ezt a Megrendel6
fe16 megfelel6en igazolni.

13.42 eltakar6sra ker0l6 munkar6szek eltakar6sa el6tt a mflszaki ellen6rt
kOzvetlenUl, ill. a nyomonkdvet6si napl6n keresztUl megfelel6 id6ben (6rtue ez
alaft a legalAbb 1 napot) 6rtesitenie kell a VAllalkoz6nak. Ennek elmulaszt6sa
eseten a Megrendel6 kdvetelheti, hogy t6rj6k fel az eltakart munkar6szeket,
melynek k6ltsdgei a Vdllalkoz6t terhelik.

14.Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszerUtlen vagy
szakszerfitlen utasitAst ad, a V6llalkoz6 kciteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a



Megrendel6 a figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, a Villalkoz6 a
szerz6d6st6l eldllhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasit6sai szerint, a
Megrendel6 kock5zatdra elEthatja. A V6llalkoz6 kdteles megtagadni az utasitAs
teljesit6s6t, ha annak vdgrehajt6sa jogszab6ly vagy hat6s6gi hatdrozat
megs6rt6s6hez vezetne, vagy veszelyeztetn6 m6sok szem6lyet vagy vagyonAt.
A felmond6si vagy el6ll6si jog csak akkor gyakorolhat6, ha m6s m6don a
szerz6d6sszer0 teljesites nem biztosithat6.

15.Mivel a munkav6gz6s iizemel6 6ptilet tertilet6n tdrt6nik, igy a V6llalkoz6 kdteles
biztositani, hogy tev6kenys6ge az iizletkdzpont rendj6t, m0kdd6s6t ne zavarja.

16.Vdllalkoz6 ktiteles az 6ltala kibontott anyagokr6l anyagfajt6k szerint
csoportositoft bont6si napl6t k6sziteni.

17. Felek rdgzitik, hogy a kibontott - vesz6lyes hullad6knak min6siil6 anyagon kivUli
- anyag tulajdonjoga a V6llakoz6t illeti.

18.Felek r6gzitik, hogy amennyiben b6rmilyen enged6ly, j6v6hagy6s, tanisit5s
sztiks6ges a rendeltet6sszerfi haszn6lathoz, annak beszerz6se a fenti teljesit6si
hat6rid6n belUl a V6llalkoz6 feladata 6s kcilts6ge.

19.V6llalkoz6 kdteles egyiittmfikcidni az 6rdekelt szervekkel, kdzszolg6ltat6kkal.
20.A V6llalkoz6 a be6pit6sre ker0l6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal

egyenert6k( hazai Min6sit6 lnt6zet 5ltal kiadott min6s6gi tan0sitv6nyt kOteles
adni. Ezt a tanlsitv6nyt a be6pit6s el6tt a m0szaki ellen6rnek at kell adni.
Amennyiben a felhaszn6land6 anyagokr6l 6s termekekr6l a harmadik szem6ly
gy5rt6 a V6llalkoz6nak ilyen tran0sitvAnyt nem 6llit ki, rigy a V6llalkoz6 a
be6pithet6s6gre vonatkoz6 alkalmassdrg16l k6teles i16sban nyilatkozni.

21.A V5llalkoz6 az 6l terhel6 j6t6ll6si, kell6kszavatoss6gi (ktitelez6 alkalmass6gi)
id6n belUli b6rmilyen jogcimen tcirten6 jogut6d n6lk0li megsz(n6se esetdre e
szerz6d6ssel engedm6nyezi az alv6llalkoz6it (kdzrem0kdd6it) a t6rgyi
beruh6zdssal kapcsolatban terhel6 j6t6ll6s, kell6kszavatoss6g alapj6n
erv6nyesithet6 Osszes jogokat. Az 6tsz5ll6s napja a jogut6d n6lkUli megsz0n6s
napja. Ezen igenyek 6rv6nyesithet6s6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6 a szez6d6s
sor6n (de legk6s6bb a teljesit6sig) kdteles igenybevett alvdllalkoz6inak cegnev6t
6s sz6khely6t, ad6sz6mAt Megrendel6nek megadni. Ugyszint6n kdteles a
V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se sordn az alv6llalkoz6i v6ltoz6sokat a
Megrendel6nek ir5sban tudom6s6ra hozni. Az el6z6ekr6l V6llalkoz6 ktiteles
alv6llalkoz6j6t ir6sban 6rtesiteni.

22.Amennyiben a szerz6d6s bdrmilyen okb6l teljesitds el6tt megszUnne, 0gy a
VAllalkoz6 halad6ktalanul 8 napon belUl kciteles a megsz[in6s napjdig v6gzett
munkikat felm6rni, 6s a munkaterOletet halad6ktalanul a Megrendel6nek
visszaadni.

23.A szez6d6s teljesit6se sordn, az b6rmilyen 6llvdrnyon, segedepUleten,
kdzter0leten, vagy oda kinyfl6, a V6llalkoz6 6ltal l6tesitett ideiglenes
6pitmenyen, b6rmilyen ideiglenes az 6pitkez6shez kapcsol6d6 szerkezeten a
V6llalkoz6 csak akkor helyezhet el reklAm c6lj6t szolg6l6 tArgyat, feliratot, vagy
tdbl6t, ha ehhez a Megrendel6 k0lcin ir6sban hozzAjArult. Az ezen el6irds
megszeg6s66rt a V5llalkoz6t k6rt6rit6si felel6ss6g terheli.

6. Kapcsolattart6s, jognyilatkozatt6tel
1. Felek kijelentik, hogy a tevekenys6gOk sor6n a tudom6sukra jutott tlzleti titkot

meg6zik. Uzleti titokk6nt defini6lnak minden olyan adatot, mely jelen szez6d6s
keretein belOl a m6sik f6llel kapcsolatban a tudomasukra jut. Kiv6telt kepez ez



al6l azon adatok 6sszess6ge, amely a Kbt. vagy
nyilv6nos adatnak min6sUl.

2. A titoktartesi kdtelezetts6g megszeges6b6l ered6
k6rt6rit6si k6telezettsdggel tartozik.

m6s jogszab6lyok szerint

kAr6ft az ez6rt felel6 f6l

3. Felek titoktart6si kotelezettsege kiterjed a munkavAllal6ikra, valamely polg6ri jogi

szerz6d6s alapj6n munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszony, vagy mAs jogviszony
alapj6n a f6llel kapcsolatban l6v6 egydb szemElyekre is. Ezen szem6lyek
magatart6s66rt a titoktart6si kdtelezettseg viszonylat6ban az 6rintett f6l' mint
saj6t magatartdsd6rt felel.

4. Nem min6siilhet Uzleti titoknak mindazon adat vagy inform6ci6' amelyet
jogszab6ly illetve egy6b dokumentum azlirzleti titok k6r6b6l kizdr.

5. Jelen szez6d6ssel kapcsolatban joghat6lyos nyilatkozaft6telre jogosult

szem6lyek az al6bbiak, akik jognyilatkozataikat kiz6r6lag irdsban, az Atv€tel

idej6t igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. Felek ez alatt 6rtik a telefax ill. az
e-mail 0zenetek v6lt6sdt, ha annak 6tv6tele igazolhat6, valamint a

nyomonkOvetEsi napl6ba az arra jogosult 6ltal teft bejegyz6st is:

Megrendel6 r6sz6r6l: Szita lstu6n, Oroszi Zoltdn
Te lefon : 27 3-3 1 57, 27 3-3 1 34, F ax'. 27 3-31 63

V6llalkoz6 resz6r6l: F6nad J6zsef
Telefon: 06-20-353-61 1 5

6. A Megrendel6 a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja alapjdn a
teljesit6st m0szaki ellen6r ig6nybev6televel ellen6zi. A mfiszaki ellen6r adatai:

a. C6gn6v: Fciv6rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6s6ga
b. Szdkhely: 1117 Budapest, K6rcisy J6zsef u. 7-9.
c. elj6r6 mfiszaki ellen6r neve, e16rhet6s6ge: Szita lstv6n
d. nyilv6ntart6si azonosit6: ME-EIl.-01 -64440

7. A mfiszaki ellen6r a Megrendel6 kdpviselet6ben j6r el.
8. Szez6d6 felek jelen szez6d6s teljesit6se sor6n kdtelesek egytittmfikddni.
9. Megrendel6 €s V6llalkoz6 egym6s ir6sbeli megkeresdseire azok kezhezvetel6t6l

sz6mitva 2 munkanapon belul ir6sban 6rdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.
10.Megrendel6 k6pvisel6je jogosult a kivitelezes soran bermikor a munka 6rll5s6t

ellen6rizni, 6s ezek eredmenyer6l a nyomonkovetesi napl6ba bejegyzeseket

eszkozolni.
11.Felek kifejezeften rogzitik, hogy a V6llalkoz6t nem menteslti a hibds teljesit6s

jogkdvetkezmdnye al6l, ha a Megrendel6 ellen6rz6si kdtelezettseget nem' vagy

nem megfelel6en teljesitefte.

7. Aezerz6d6s teliesit6s6vel kapcsolatos itadis itv6teli elj6r6s
1. Az 6tad6s-6tv6teli elj6r6s megkezd6s6r6l V6llalkoz6 Megrendeldt kdteles

k6szrejelent6s form6jSban ir6sban, a hat6lyos jogszab6lyi rendelkez6seknek
megfeiel6en 6rtesiteni. Megrendel6 k6teles az 6tadds-6tv6teli e116r6st 3

munkanapon belul megkezdeni, 6s a Kbt. 130.S (2) bek. szerint lefolytatni, az oft

meghat6rozott jogk<ivetkezmdnyek terhe mellett.
2. Az elj6rAson a felek k6pvisel6i megvizsg6liak a teljesit6st, jegyzoklilyvet

vesznLk fel, melyben felvezetik az esetleges hib6k 6s hi6nyok list6jdt' A
V6llalkoz6 koteles a jegyz6konyvbe nyilatkozni a hib6k kijavit6sanak
hatarnapjer6l, mely nem haladhatja meg 6sszess6g6ben a(z) 5 munkanapot.

3. Az dtudiel felt6teie kUl6n6sen 2 pld. 6tad6s-6tv6teli dokument6ci6 dtaddsa

Megrendel6nek, mely a kdvetkez6ket t arlalmazza:
a. kivitelez6i nyilatkozatot,



4.

5.

o.

8.

b. nyomonkdvet6si napl6 oldalait,
c. be€piteft anyagok 6s szerkezetek min6s6gi tan0sitv6nyait,
d. 6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumait,
e. ellen6rz6 m6r6sek dokument6ldsdt.

Az 6tad6s-6tu6teli elj6r6s lezdr6s6ig a VAllalkoz6 k6teles a g6peit, anyagait, a
keletkezett hullad6kot tov6bb6 a felvonulSsi 6pUleteket 6s felszerel6seit teljes
kdr0en elsz6llitani. Ennek megt0rt6nte az 5tu6tel felt6tele.
Az Atadds-dtv6teli elj5r6son a V6llalkoz6 Stadja a j6t6ll6si jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megval6sulasi dokumentdci6t 6s megadja a
be6pitett szerkezetek, berendez6si 6s felszerel6si t6rgyak haszn6lati 6s
karbantartdsi utasit6sait, valamint jelen szez6d6sben 6s jogszabdlyban rdgzitett
egy6b iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesit6se a szez6d6sszer( teljesit6s
felt6tele.
A fentiek alapj6n elv6gzett hi6nyp6tl6sokr6l ill. javit6sokr6l a V6llalkoz6 ir6sban
t6j6koztatja a Megrendel6t, aki a tArgyi munk6t - megfelel6s6g eset6n - dtveszi.
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Megrendel6 csak hidny-, 6s hibamentes
teljesit6st vesz 6t.
A V6llalkoz6 az ut6felUlvizsg6lati elj6rdsban kdteles k6zrem(kddni. Az
ut6feltilvizsg6latot a Megrendel6 hivja 6ssze a teljesit6st k6vet6 12+12 h6nap
eltelt6t kdvet6en. Az ut6felUlvizsg6lati elj6r6sban a Felek a teljesit6s
szerz6d6sszerfis6g6t 6s a hibds/hi6nyos teljesit6sb6l ered6
hib6kaUhi5nyoss6gokat vizsgSljdk 6s jegyz6kdnyvben rdgzitik. VSllalkoz6 a
jegyz6kdnyvben nyilatkozik a hibdk kijavit6sdnak hat6ridej6r6l, mely
risszess6g6ben nem lehet tdbb, mint 15 nap.

8. Vegyes 6sz616 rendelkez6sek
Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapj6n a V6llalkoz6 6ltal
k6szitend6, szerz6i jogi vddelem alaft 6116 alkot6sok vonatkoz6s6ban a
Megrendel6 a r6sz6re t6rt6n6 6trad6ssal teljes, 6truh6zhat6, 6s
korl6toz6smentes (t6rben, id6ben, felhasznSl6si m6dban) felhaszn6lSsi jogot
szerez. A felhaszndl6si jog ellen6rt6k6t a v6llalkoz6i dij taftalmazza.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a megrendel6 a rendelkez6s jog6t jelen
szerz6d6ssel kik6ti, igy a v6llalkoz6 a szellemi alkot6st csak saj6t bels6
tev6kenys6g6hez haszn6lhatja fel, nyilv5noss6gra nem hozhatja, harmadik
szem6llyel nem kdzdlheti; ilyen esetben a szellemi alkot6ssal a megrendel6
szabadon rendelkezik;
A szerz6d6s teljesit6s el6tti megsz(ntetdsEre a Ptk. vdllalkoz6si (ill. kivitelez6si)
szerz6d6sre vonatkoz6 szab6lyai i16nyad6k az a16bbiak figyelembev6tel6vel:
A s6relmet szenvedett f6l jogosult el6llni a szerz6d6st6l ill. azt felmondani a
V6llalkoz6 szez6d6sszeg6se eset6n, ha nem 611 6rdek6ben a teljesites. A jelen
szerz6ddsben s(lyos szerz6d6sszegesk6nt megjel6lt b6rmely magatartds vagy
mulaszt6s tanisit5sa az 6rdekmfl6s bekdvetkez6set 6nmag6ban megalapozza.
Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6sUl V6llalkoz6 r6sz616l

a. V6llalkoz6 a teljesit6ssel kapcsolatos b6rmely kcitelezetts6g6t akk6nt
szegi meg, hogy az el6irt min6s6gben, vagy hatdrrid6re val6 teljesit6s
nem val6szinfi,

b. V6llalkoz6 alapos ok n6lk0l munkav6gz6st felf0ggeszti (legalAbb 3
napra),

c. a Vdllalkoz6 ellen az illet6kes bir6s6g joger6s v6gz6se alapj6n
felsz6mol6si eljArAs indul; vagy

1.

2.
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d. a V6llalkoz6 vdgelsz6mol6s irdnti k6relme (amennyiben gazdas6gi
t6rsasigr6l van sz6) a c6gbir6sdgn6l benytijtdsra kertilt; vagy

e. a V6llalkoz6val szemben az illet6kes cegbir6sAg el6tt megsziintet6si,
tdrl6si eljSr6s indul, vagy

f. a V6llalkoz6 a Vdllalkoz6si Szerz6d6sben megjeldlt b6rmely hat6rid6t 10
napot meghalad6an elmulaszt, vagy

g. V6llalkoz6 a Szerz6d6sben foglalt b6rmely egy6b kcitelezetts6g6nek nem
tesz eleget, 6s emiatt a Szerz6d€s feljogositja a Megrendel6t a
felmond6sra vagy az e16ll6sra, vagy

h. V6llalkoz6 kctrnyezetvedelmi, hulladekkezelesi kotelezettseget megszegi,
i. az el6irt felel6ss6gbiztositAs - annak jelen szerz6d6sben foglalt hatAlya

alatt - bdrmely okb6l megszfinik, 6s a megszUn6s napj6val azonos
tartalommal fjabb az el6lr6rsoknak megfelel6 biztosit6si jogviszony nem
6ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhat6, ha az 0j biztoslt6s
hat6lybal6p6se el6tt keletkezett k6rokra is biztositott az eredmdnyes
ig6ny6rv6nyesit6s lehet6s6g.

j. V6flalkoz6 nem tartja be azon kdtelezetts6geket, melyek az izemel6
6ptilet Uzeme16s6nek biztositdsAhoz sziiks6gesek,

k. Jogszabdlyon alapul6 egy6b felmond6si vagy eldll6si okok fenn6llnak,

A V6llalkoz6nak ilyen esetben csak a mdr elv€gzeft munk6k elsz6mol6s6ra lehet
igdnye.
Megrendel6 jogosult €s egyben kdteles a szez6d6st felmondani - ha sziiks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata
ellSt6sAr6l gondoskodni tudjon - ha

a. a V6llalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetlen0l 25%-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes
joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg a Kbt' 56. S (1)

bekezdEs k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.
b. a V6llalkoz6 k0zvetetten vagy kdzvetlenlJrl 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed€st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes joga

szerint jogk6pes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt 56' S (1)

bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.
c. A jelen pont szerinti felmond6s eseten a V6llalkoz6 a szez6d6s

megszfin6se el6tt m6r teljesiteft szolgAltat6s szerz6ddsszerU p6nzbeli

ellen6rtdk6re jogosult.
A V6llalkoz6 jogosult jelen Szez6d6st6l val6 el6ll6sra, ha Megrendel6 - neki
fel16hat6an -

a. a munkaterUlet StadAsi kdtelezettseget a kdvetkezm6nyekre tdrt6n6
figyelmeztet6s ellen6re, a felsz6litis 6tv6tel6t6l sz6mitva is 15 napot
meghalad6an elmulasztja.

b. a sz6ml6t - felsz6lit6s ellen6re - sem fizeti meg, vagy
c. egy6bk6nt V6llalkoz6 tev€kenys6g6t lehetetlenn6 teszi.

Jelen szerz6d6s aldir6s6t kdzvetlenUl megel6z6en V6llalkoz6 bemutatta a

3OO12O11. (XI1.23.) Korm. rend. 9.$-ban 6s az aiAnlatt6teli felhivAsban
meghatdrozott felel6ss6gbiztositSrsra vonatkoz6 kdtvdnyt' V6llalkoz6
nyilatkozza, hogy a biztositds hat6lydt a jelen szerz6d6s teljesit6s6ig fenntartla.
Nem min6sUl a szerz6d6s megs6rt6s6nek, ill. nem ig6nyli a szerz6des
m6dosit6s6t, ha a VSllalkoz6 az el6irt tartralm0 felel6ss6gbiztosit5si
szerz6d6s6nek megsztin6sdt megel6z6en, legk6s6bb a megsz(n6 szez6d6s

8.

9.



megszUnesevel egyidejfileg hat6lyba 16p6, az el6irt felt6teleknek megfelel6 fj
felel6ss6gbiztosit6si szerz6d€st krlt, 6s azt a Megrendel6 fel6 igazolja.

10.E szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk.6s a Kbt. vonatkoz6
rendelkez6sei az irAnyad6k.

11.Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a
szerz6d€s teljesit6s6vel 6sszef0gg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $
(1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g
tekintetEben meriilnek fel, 6s melyek a VSllalkoz6 ad6k6teles jdvedelm6nek
csOkkent6s6re alkalmasak.

12.Felek meg6llapodnak abban, hogy a szez6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezet6t V6llalkoz6 a Megrendel6 sz6m6ra megismerhet6v6
teszi 6s a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti 0gyletekr6l a Megrendel6t
halad6ktalanul 6rtesiti.

13. Felek esetleges vit6s Ogyeiket egyeztet6s rltj6n rendezik, ennek
eredm6nytelens6ge eset6n a jogvit6k elddnt6sere - hat6skdrt6l ftigg6en -
kikotik a Megrendel6 sz6khelye szerinti J6r5sbir6sdg/Tdrvenysz6k kiz6rr6lagos
illet6kess6g6t.

14. Jelen szez6d6s csak a Kbt. 132.$ alapj6n m6dosithat6.
15.Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s b6rmely pontja

k6gens jogszab6lyba 0tkcizne, vagy a kdzbeszerz6si eljSr6s k0telez6 6rv6nyfi
dokumentum6nak tartalm6val ellent6tes lenne, akkor jelen szerz6dds fentieket
s6rt5 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kUldndsen a
szerz6d6s m6dosit6sa n6lkUl - a megs6rtett kdtelez6 6rv6nyfl jogszab6lyi
rendelkez6s vagy kdzbeszerz6si dokumentumi rendelkez6s kerUl. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt rendelkezik,
hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze 6s aA szOvegszerfien a
szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

16.Jelen szerz6d6s 4 megegyezci, eredeti p6ld6nyban k6szUlt el, elv6laszthatatlan
r6sz6t k6pezi (Megrendel6 p6ldAny6hoz kapcsolva) a kdzbeszerz6si elj6rds
iratanyaga, valamint annak r6sz6t k6pez6 beArazoft kolts6gvet6s. A szerz6d6s a
mindk6t f6l al6ir6sra 6s kdtelezetts6gv6llalSrsra jogosult vezet6
tiszts6gvisel6j6nek (V6llalkoz6n6l c6gszerfi ) a16ir6sa eset6n 6rv6nyes.

17.Jelen szerz6d6s azalAirAsAnak napj6n l6p hatAlyba.
Felek a szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvas6s 6s
6rtelmez6s ut6n, helybenhagy6lag a16irj6k.

Kelt: Budapest, 2014. okt6ber 10.

V'--.,^

V6llalkoz6
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AJANLATI NYILATKOZAT

Alu|trottKorponaiN6ra,mintaDRYcoNHUNGARYKArmentesit6,szo|galtat66s
r"iuGu"iri Korl6tolt rebbssegu T6rsas6g (ai6ntattev6 sz'khelye: 1135 Budapest, .Tatai 

u.
'i.'S/i'6.,-iierbn"v1t nyitvAntai1 c1gbir6i6g_'neve:..Fdvdrosi T6ru6nysz6k.C6gbir6s6sa'

ie;iniri-iegj"gvzek;zeia: o1-o69B660s) nevelin kdtelezetts6gvAllalasra..jososult
iii"""i.tai. a FOiirosi Onformanyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6sega, mint Ai6nlatker6

;il;i;lfif ,itil" n'oA" idrt giettozpont ac6l oszlopok azboszt mentesit6si 6s ii
it*dio--ul""nat keszltisi munkei" tirgydban meginditott kozbeszerz6si eljardssal

6sszefi.igg6sben.

1. Nvilatkozom a Kbt.40. $ (1) bekezcl6s a) pontja alapjdrn, hogy a.kozbeszerz6s t6rgydnak
' 

;]affi;-11-6-2; r.gn"tarorJtt rtiszeivel osszeiggg6iben alv6llalkoz6(ka)t veszek igenybe:

- keletkez6 veszelyes hullad6k ADR szallltes 6s ertalmatlanltasa

- laborat6riumi m6i6sek fiiggotlen laborat6rium bevon6saval

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 S (1) bekezdes b) pgntj? aJaFjAn, hosv 1929q!Ofs teljesites6hez a
- 

ldznester.es drt6k6nei i o'"2"-it meonarido niortafb-en az aHbbi atv6llalkoz6(ka)t kivanom

ig6nybe venni, az abbbi szfual6kos ardnyban:

Nem kivdn igenybe venni. / 0%

3'Nvi|atkozomaKbt.55.S(5)bekezd6sea|apj6n'hogyaza|abbikapacit6stnyujt6
sje rvezet(ek)et ktv6njuk ig6nybe venni:

Nem klvdn ig6nybe venni.

4, A Kbt 60. S (3) 6s (5) bekezd6sei alapjdn nyilatkozom' hogy aj6nlatunk az el6z6ekben

megnaiarozott-_ dltilunk-teljes k6r0en megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerz6d6stervezetben rogzltett, a tergyi feladat eltetdsahoz szuks6ges kotelezeftsegeinket

r"i.ier.tai""rf tetjesltjuk i feOivasOtiion r6gzltett 6r alkalmazAs6val. Nyilatkozunk' hogy

;il;ffiil;f ;; aiinriti totott"eg ueeitat koietoen az ajanlatt6teli felhivtuban mesjel6lt

idOpontig fenntartjuk'

Nyi|atkozom,hogynyertess6gonke?et6naje|en.dokumerrlAci6mo||6kl€t6tk6pez6
szerz6d6st€rvezet megk6[;A v?lhiures aa a sz6rzod6sben foglalt a felt6telekkel teliesitjuk'

Nvilatkozom tov6bb6, hogy vCllalkoz6sunk
i':^T;:" JJ-i,oleiiZil"rri.i""iioi' t"itooosuL t6mosataser6l sz6l6 t6rv6nv szerint

mikrovAllalkoz6snak min6s0l /
o nem tartozik a Ns- 6s 

-iozgpvaltalkozasokr6t, 
fejt6d6suk tamogat6s6r6l sz6l6 t6rv6ny

hatAlya al6.

Budapest, 2014. szeptemb€r 3.

bkti\)t{ hUNGABI-tfr.
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NYILATKOZAT

a 31Ot2O1'l (X11.23.) Korm. rendelet 14.s (8) bekezdese, valamint a '!7.s (6) bekezd6s szerinti a
- -g"td"ragl 

6. peirztigyi 6s/vagy m0siaki'6s szakmai alkalmassdgi kdvetelm6nyeknek val6

megfelel6s16l
amennyiben alkalmass6gat - v6lasztZsa szerint - nyilatkozattal kivenja igazolni'

Afulfrott Korponai N6ra, a Drycon Hungary l<fr.. (aiilrtattev1 szakhelye: 11-15 Budapest, T.atai u' 4'
'i10.,-iiairitt*at 

nyituenhit c6sbdse$ n9va.ru1rc.sir.ln.envszek 9!:2tPf.g!:"ai6ntattev6iei&fiildiiai4 il-o*ssaassi nev6b6n kotelezetts6gv6llal6sra jogosult ugyvezet6 igazsat6ja

tirieiiem. hoov a(z) f6varoil $nkorm6nyzat Ciarnok 6s Piac lgazgat636ga, mint

;i#;lffi;b jit"i'..rlieitvi r,iiailrtan t6ri ozietkdzpont ac6l oazlopok azboszt m€ntosit6si

$;jffifi;ivonat'reszrt6st munk6l" tArgyban meginditott kozbeszerz6si elj6rAsban

nyilatkozom,

hoov alSnlatk6r6 51tat t6rqya euirAs aJ6nlatt6tell felhlvris{ban el6lrt gazdas6gl 6a.p5nzilgyl'
"-"'Jliini'tiii-ir-Oi."ii 

+.s-lzaimal ali<almassigl felt6teleknek mlndenben megfelelek'

Tudom6su|ve3z6m,nogyamennyibenazAjdn|atkSronekk6ts6gemeru|fe|.je|ennyi|atkozat
;;6-5jlfi"fi6y"i i"p"ii1"to"n]llxot " 

xui. 67.5 (1) bekezd6si atapj6n felvil6soslt6s k6r6s

ferlieien er6trtratja sz6momra a megfelel6 igazolCs b€ny0jt6sat'

Budapest, 20't4. szePtemb€r 3.



NYILATKOZAT
a Kbt 55. $ (6) bekezd6s szerint

Atuffrott Korponai N6ra, a Drycon Hungary Kll. (aj6nlattev6 sz'khelye: 1135 Budapest' T.atai u' 4.

3/10., aj1ntiftev6t nyilvdntait c*gblr1seg neve: Flvetosi .T6u6nysz6k.&gbir-dseSa, aihnlaftevo

i6oieoiz6ksz6ma: 
'01-0*936655) nev6ben kotelezettsegvellalasra jogosult ugyvezet6, a(z)

rOiai6sl flnkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6edga, mintAjanlatker6 dltal ,,T6t6nyi titi 5s

Fl6r6n t6ri $zletktiziont ac6t oszlopok azbsszt mentesit6si 6s rti t{Lv6d6 b€vonat k6szit6si

munkii" tdrgyban megindttott kozboszerzesi eljCr6ssal osszefuggesben.

A Kbt. 55. S (6) bekezd6s6nek a) pontja alapj{n nyilatkozom, hogy az alkalmassag .igazol6sakor
Oemutatott.- ir6s szewez€t 6ltal' rendelkez6sre bbcsdtott er6fon6sokat a szerz6d6s teljesit6s

sor6n t6nylegesen ig6nybe fogom venni. Ennek m6dja:

Nem kivin lg6nybe venni.

A Kbt. 55. S (6) bekezdesenek b) pontja alapjan nyilatkozatom, hogy azon sz€rvezstet,_emelynek

aOatait az itiaimass6g igazol6sAhoz felhaszn6lom, az alSbbi m6don vonom be a t6ljeslt6s sor6n:

Nom klv6njuk bovonni.

Budapest, 2014. szeptember 3.

!--=-'--'1-L'(
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NYILATKOZAT
a kizar6 okok vonatkoziseban

Alullroft Korponai N6ra, mint a DRYCON HUNGARY Karmenteslt6, Szolgdltat6 6s Kereskedelmi

x{. lszerndty: 1135 Budapest, Tatai u. 4. 3/10.) ajAnlattev6 szervezei c6giegyz6sre jogosult

ibpuiiEfgl" J,,fOOnyl 6tl bs Fl6r6n t5rl Uzletkdzpont ac6t oszlopok azbo3zt mert$it6sl 6s

iiiit*eig bivonat- k6sztt6si munk6l" tergyban kitrt kozbeszez6si elj6rds sor6n az alAbbi

nyilatkozatot t€szem a kizAr6 okok vonatkozas6ban:

t.

Az 6ltalam k6pviselt !,zervezet n€m tartozik a Kbt. 56. S (1)..bekezd6s6ben, Kbt..56. 5 €)
Gkezd6s6ben'6s a Kbt. s7. S (1) bekezdes a)-d) 6s D pontjaiban meghatcrozott kizdr6 okok

hatalya ale.

[.

c6g0nk, mint aj6nlattev6 a szez6d6e teljestt€s6hez, nem vesz ig6nybe,a Kbr...56. S (1)

beliezo6s6ben 6i a Kbt. 57. s (1) bekezd6i a){) 6s D pontJaiban meghatarozott kiz6r6 okok

;;itt;-;it es6 atv6ttatkoz6tTalvitlatt<ozotat, illetve a r6szunkre kapacit6sait rendelkez6sre

bocs3t6 szervezeteUszervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. S (1) bekezd6s6ben 6s a Kbt. 57' S (1)

bekezd6s a)-d) 6s 0 pontjaiban m€gha€rozott kizdr6 okok hat6lya ald'

ilt.

Alulkott aj6nlattev6 nyilatkozom, hogy c6gemet
- szabdtyozott t6zsd6n jegyzik / szabalvozott t6zsden nem ieovzik'

Amennyiben a cdget szabdlyozott t6zsd6n nem jegpik' ogy
- ii af6ouialkat nyilatiozom a p6nzmosdi Ei a teiorlzmus finanszlroz*sa megeldzesefil

es iegii"Aaryine"er6l sz6lb2O17.6vi CXXX/;. tdrv6ny 3. S r) pontja szerint definie$

valamennyi t6nyleges tulajdonosr6l:
neve: T6rii ca;bal6n6, 6lland6 lak6helye: 1132 Budap€st, Vic'tor Hugo u' 28' 1/1'

vagy

- az alabbiakat nyilatkozom a p6nzrnos6s 6s a tenorizmus finanszlroz6sa m6g€162686r61

es megafaOafylr4s6r6l sz6lb 2007. 6vl CX11111'l. t6'6ny 3. S 

')-rb) 

pontja szerinti

term6s;etes siem6ly hieny6ban az re) pont szerinti t6nyleges tulajdon-os a jogi sz€m6ly

vagy szem6tyes Jogi teii;rt jogfepes iiervezet vezet6 tiszts6gvisel6je(i), aki(k)nek nev6t

6s 6lland6 lak6hely6t az al6bbiakban adiuk meg:

vezet6 tiszts6gvisel6: , 6lland6

tv.

Alulirott ajanlattev6 nyilatkozom, hosy a(z) r6ylnql! 9n!,:nilry* ca?rJr9l 
^6s 

Piac

ii*dides;; ;inr Ajdn6k6r6 aitar ,,YOteriy;l 6it 6g Fl6r6n t6d tizletk6zpont ac6l €zlopok
a-zbelzt mintegltlei Os ai toaroilo bevonat k6sztt6sl munk6l" t6rgyban megindttott

iOiUesreoe"i elj6r6s tekintdt6ben v6llalkoz6sunkkal szemben nem itlnak fonn a Kbt'-ben

foglalt al6bbi k26r6 okok, amelyek sz€rint nem lehet ajanlattov6:

r+



Kbt 56.5e)bekezd6g:
- amety#n i<oaretetten vagy kda/€tlenol tobb, mint 25%-os tulajdoni r6sszel vagy szavazati

ioooai iJnOeffezif oUan josiizem6ly vagy szam6lyes ioga szerint jogk6pee szeruezet, amelynek

ieli-ntet6Oen az 56. $ (t) UefezOgs k) ponti6ban meghatdrozott tult6telek bnnellnak.

A). ninc8 ily6n kir:lvetetten vagy koa/otlentll t6bb, mint 25%-os tulaidoni r6sszel vagy szavezeti

ioggal rendelkezo jogi szem6ly vagy szemelyes joga szerint jogk6p$ szervezet.

Budap6t, 2014. szeptember 3.
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A szAKirA* AILS[SEEALosirAsn6r

Alulirott Korponai N6ra, mint a ORYCON HUNGARY Kft. (sz6khely: 113s-Budapest, Tatai u.4'
3/10.) ajant;ttev6 szervezet c6giegyz6sre jogosult k6pvisetlj9 a- r_6v!psf . Onkorminyzat
Csariroli 6s Plac lgazgat6riga, mint Ajanbk6r6 dltal ,,T6t6nyi ftl 6s Fl6r6n t6ri Uzl6tk6zpont
ac6l oszlopok azb-eszt menteslt6cl 6s rij t[zv6d6 bevonat k6szlt6sl munkSi" tdrgy6ban kilrt

kdzb6sz€z6si eljAr6s sorAn az al6bbi nyilatkozatot tesz€m.

Eztiton 
nyilatkozom,

hogy nyertessfuem eset6n v6llalom, hogy a szerz6d6sk6t6s id6pontj6b-an az e_lierdst megindlt6

tetitvai egyeu-informaci6k pontj6nak 26. alpontjeban foglalt m6rt6kfi (legaldbb 30.000.000,'
FU6v 6s l{aHbb 1O.OOO.OOO,- FUkAresem6ny mert6kfi szakmai felel6ss6gbiztoslt6ssal) szakmai

felel6$egbiztoslt6ssal rendolkezni fogok.

Budap€st, 2014. szeptember 3.

DRYCON HUNGARY KfT.
t

.:,\-,.,.

Korponai N6ra
0gyvezet6 igazgat6

lo



nlA[nAs-rurnrn

Alulirott Korponai N6ra (sziiletdsi ndv: Korponal N6ra, anyja neve: T6th Zsuzsanna, sziiletdsl

hefy, id6: Budapest, 1978. ok6ber L7.l 2440 szdzhalombatta, Meggyfa utca 8/1' sz6m alatti

lakos, mint a DRYCON HUNGARY K6rmentesltq SzolgCltat6 6s Kereskedelml Xotl6tolt
Felel6ssdg0 T6rsas6g (szdkhety: 1135 Budapest, Tatai u.4.3. emelet 1O.) (a tov6bblakban:

Tiirsasdg) 0gyvezet6je a cCget akkdnt jegyzem, hogy a cdg kdzzel vagy gdppel el6irt, eldnyomott

vagy nyomtatott cdgneve ald vagy fiil6 nevemet 6n6ll6an az al6bbiak szerint lrom:

HITETESIT€S

U_1-13828_to_2014. ogyszi m

Alulirott dr. G<inczi Mikl6s UgWdd (lroda neve, clme: Giinczi & Lantos Ugyv6di lroda, 1137

Budapest, Szent lstvdn krt.2.vl27., nyllv{ntart6 kamara: Budapesti UW6dl lGmara, kamarai

nyilvdntartdsi sz6m: 13828) tanusitom, hogy a fenti aliifr6s-mlnt6t Korponal N6ra (sziiletdsi ndv:

Korponai N6ra, anyja neve: T6th Zsuzsanna, sz0letdsi hety, id6: Budapest, 1978. okt6ber 17.)

2rt4o szdzhalombatta, Meggyfa utca 8/1. szCm alatti lakos - akl szem6lyazonossdg6t a 374233sA

szdmd szemdlyi igazolvdny6val, lakclmdt a

igazolvdnydval igazolta - el6ttem saj6t kez0leg
563148 sL szdm0 lakcJmet igazol6 hat6sdgi

lrta ald.--*---
Nyilatkozom, hogy az aldirds-minta hitelesttdsre a DRYCON HUNGARY l(6tmenteslt6,
Szolg6ltat6 6s Kereskedelmi Korldtolt Felel6ss6g0 Tdrcasdg (sz6khely: 1135 Budapest, Tatai u'
4. 3. emelet 10.) elnevez€sri cdg v6ltozds bejegyz€si eljdrdsa sordn, a c€giratok alSirCsdval

ecyidejrlleg keriilt sor 6s az al6frds-minta a vCltoz6s bejegyzdsi k6relem mell6kletdt k6pezi.

Nyilatkozom tov6bbd, hogy a cdg l6teslt6 okiratiit ls Cn k6szftettem is jegyeztem ellen.-----"
A jelen at6frds-minta megfelel a cCgnyilvdnoss6grdl, a blr6sdgi cdgeljdr5sr6l ds v6gelsz5mol6s16l

sz6l6 2005. 6vi V. tOrv6ny 9.5-ban el6irt felteteleknek.
Keft Budapesten, 2014. dprilis L7. napi6n.
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1. A munkaterulet hermetikus lez6rdsa ketretegfi PE f6lieval
33 oszlop

a: 25.000.- 825.000.-
d: 2.145.000.-65.000.-

2. Almennyezet bontdsa
33 oszlop

a: 0.- 0.-
d: 1.000.- 33.000.-

3. A munkateriiletre torten6 be- 6s kil6p6shez sz0ks6ges zsilipkamrak teleplt6se 6s
uzemeltet6se, majd Stteleplt6se

33 oszlop
al 26.000.- 858.000.-
d: 68.000.- 2.244.OOO.-

4. Feh6r es fekete 0ltoz6k t6lgplt6se
33 oszlop

a: 7.200- 237.600.-
dl 22.000.- 726.OOO.-

5. Elszlv6 berendez€sek teleptt6se, iizemeltetese, ettelepltese a megfelel6 sz0r6sfokozat
ki6plt6se

33 oszlop
a: 22.880.- 755.040.-
d: 19.300.- 636.900.-

6. Ac6l, beton, ill. gipszkarton burkolatok lebont6sa
33 oszlop

a: 0.- 0.-
d: 18.000.- 594.000.-

7. Ac6l, beton, lll. gipszkarton
tdrt6n6 elsz6lltt6sa

33 oszloP

burkolatok dekontamindlesa, kizsilipel6se, majd lerak6ba

a: 2.500.- 82.500.-
d: 't0.700.- 353.100.-

L A tart6oszlopokra felhordott azbeszt elt6volit5sa, PE 66kokban t6tt6n6 gy0jt6s€' majd

az ideiglenes tArol6ban tdrt6n6 elhelyez6se az engedelyezett technol6giai el6frdsok
szerint

33 oszlop
a: 32.200.- 1.062.600.-
d: 426.@0.- 14.058.000.-
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9. A tart6oszlopok teljes megtisztttasa, majd a marad6k sz6lak megk6t6se mugyantSs

kezel6ssel
33 oszlop

a: 4.000.- 132.000.-
d: 31.000.- 't.023.000.-

10. Ellen6rz6 m6r6sek 6s a mentesitAst kdveto tisztasagi m6r6sek elv6gz6se, dokumentdlAs
33 oszlop

a: 0.- 0.-
d: 35.000.- 't.155.000.-

11. Hullad6k artalmatlanftas es sze[ltes ADR fuvanal
33 oszlop

a: 7.300.- 240.900.-
d: 17.000.- 561.000.-

'12. Egy6ni munkav6delem
33 oszloP

a: t5.000.- 495.000.-
d: 0.- 0.-

13. T0zv6delem helyre6lllt6sa 120' Dossan Hoeco F ll/1 sz6rt anyaggal
33 oszlop

a: 115.000.- 3.795.000.-
d: 185.000.- 6.105.000.-

14. Takar6 gipszkarton buftolatok helyredllMsa cD vdzszerkEzeten 12,5 mm-ea normSl

gipszkarton lap felhaszn6lAs6val, 6lv6d6vel
33 oszlop

a: 31.000.- 1.023.000.-
d: 25.000.- 825.000.-

A fentiekben felsorolt anyag, tlpus, gy6rtm6ny megnevez6s csak tej6koztat6 jelleg0, ajanhtk6r6

azzal egyen€neku anyagot, ttpust, gyertmenyt eltogad.
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vAllllxozAsr szenz6oEs
TERVEZET

amely l6trej6tt egyr6szr6l F6v6rosi Onkormdnyzat Csarnok AF Piac lgazgat6sdga (sz6khelye:
1117 Budapest, K6rdsy J6zsef u. 7-9.. K€pviseli: Dr. D6nes Akos, ad6szama: 1549O27G243,
pdnzforgalmi szAmlaszdma: 117U009-154W27G.00000000) (tov6bbiakban: Megrendel6)
m6sr€szr6l a DRYCON HUNGARY K6rmenteslt6, Szolgdnat6 6s Kereskedelmi Korlatoft
Felef6ss6g0 Tdrsasdg (sz6khely: 1135 Budapest, Tatai u.4.3/10., ad6szem: 22631778-241,
p€nzforgalmi sz6mlasz6m: 1160000G0000000G.4077@68, cg.;01-09-936655, k6pvisel6:
Korponai N6ra ugyvezet6) kivilelezoi nyilvCntart6si azon.: 11A62038) mint vellalkoz6 (a
tovAbbiakban: V5llalkoz6) kdz6tt az alullrott helyen & napon, az aldbbi felt6t6lek szerint:

El6zm6nyek

Megrendel6 a Kbt. lll. r6sze alapj6n nomzeti elj6r6srend szerinti hhdetmeny €s t6rgyalas n6lkuli
k6zb€szez6sl e[6r6st (Kbt. 12ZA.S (1) bek.) folytatott le 

"T6t6nyi 
tti 6s Fl6r6n t6ri Uzletk6zpont

ac6l oszlopok azbeszt mentesitesi 6s 0j tflzv6d6 bevonat k6szlt6si munkAi" elnevez6ssel.
Az eljArAsban nem lehetott r6szajCnlatot tenni, lgy az eljdr6sban meghat6rozott teljes falsdatra
vonatkozik.
Az elj6rds nyertese a V6llalkoz6 left, akivel Megr6ndel6 - a Kbt. rendelkoz6seinek megfelel6en -
az al6bbi ezerzbdest k6ti.
Felek rdgzltik, hogy a Megrendeto a 2013. 6vi V. t6rv6ny 8:1.S (1) bok. 7.) pontia alapjan
szez6d6 hat6s6gnak min6sul.

l. A szorz6d6s t{rgya

1 . Megrendel6 megrendeli, V6ltalkoz6 pedig etv6llalja a fent mogiel6lt kozbeszezSsi
elj6ras iratanyag6ban (kul6nd3€n kdzb$zerz6si miiszaki lelr6sban) foglalt tarialommal
az ott megjolOlt azbesztmonteslt6st 6s 0j tiizv6dd bevonat k6szitest tartalmaz6
kivitelez6s6t 6s kapcsot6d6 feladatok ell6t6e6t eredm6nyfelel6ss6ggel (teljeslt6s clme:
111 I Budapest, T6t6nyl it 63. 6s 103!l Budap€st, Fl6ri6n t6r G9.)

2. V6llalkoz6 feladata a kdzboszoz6si m0szaki lelrAs, az 6razatlan k6lts6gvot68, a
hatdlyos jogszabAlyok, szabv6nyok 6s szakmai szokv5nyoknak megfelel6en a
munk6latok toljes kdrt megval6sit6sa annak 6rdek6ben, hogy az elk6sz0lt feladat a
rondeltet6sszer0 hasznabtra alkalmas legyen.

3. Villalkoz6 a munkat l. oszt6ly0 min6s6gben (hi6ny-, 6s hibamentesen), hEt6rid6re
kdteles ekeg€zni. V6llalkoz6 a munkav6gz6s sor6n csak 6rv6nyes alkalmassagi
bizonyltv6nnyal rend€lkoz6, l. oszt6lyrl anyagokat, berendez6eeket, szerkezeteket
hasznClhat fel. Fentiek aldt olyan anyagokat, 6s szefiezeteket 6rt Megrendel6, melyek
a gyeft6 {ltal el6trt hi6ny-, 6s hibamonbs term6knek m€gfelet, tov6bb6 s6r0l6s 6s
mlnden egy6b hib6t6l, hi6nyt6l msntes 63 megfelel a JogszabaVi et6h6soknak. A hleny-'
6s hibamentes munk6latokk6nt Megr€ndelo a jogsz€b6lyoknak, szakmai szokAsoknak'
szabv6nyoknak is megfelel6, hieny-, 6s hibamentess6g€t 6rti.

4. A beepltett anyagok, berendez6sek, szerkezetek min6s6g6t igazol6 dokumentumokat
(k0l0n6sen: mfibizonylat) a V6llalkoz6 az 6pft6si tev6kenys6g sordn a Megrcndel6
k6pvisel6jen6k kotoles bemutatni 6s az 6tad6s-6tv6teli elj6rds sor6n Atadni.

5. V6llalkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) (kozr€m0kdd6(k)) ig6nybev6tet6re. Az alvdllalkoz6
ig6nybev6t€l6n6l a Kbt. 68 a jelen szerz6d6s megkdt6s6hoz vezet6 kozbeszerz6si
eljdr6s rendelkez6sei ir6nyad6ak. Az alvAllalkoz6kkal k6t6tt szarz6ddsekre a Kbt.
tovAbb6 a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet szabdtyal 5rt6lem8zergen irlnyad6ak
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6.AVe||alkoz6azigenybevettafue|la|koz66rt(ki'zrem0k6d66rt)r]gyfelel'mintha.az- 
;ir;ii;tk;;6i(kdzr;muikod6i) altal veszett munkakat saiat.masa u€9919 uoJlt.?1.-A
jogosulatlanui igenybe vett alvallalkoz6k vonatkoz6seban azon naranyos

i<olJrezmenyetert is felet, ami ezen atvdllalkoz6k (k6zrem0k6d6k) ig6nybev6tele n6lkill

nem kovetkeztek volna be.

7. Febk r6gzltik, hogy a szerz6d6s tdrgyait jogilag osahatailannak mindsttik.

2' V6llalkoz6l d[ 6s annak megflzet6se

1. V6llalkoz6 a szerz6des ieliesltes6rt valhlkoz6i dijra iogosult'
i. n virr"rrozO Oii m6*bt<e 39.965.640,. Fnl4fA, az.E Harminckilencmilli6-

kllencszSzhawandtezer-hatszf znogyen forint+AFA'

3. ;;"k ;;d;llapodnak abban, hos-v. a f9n!i 
. 
dlj 6tal6nvdij !T:!-, i--!"ff:.s:l;1d6' 

"J"isart"ili"k,'k6ltsfuek, 
stb. eg6-i6t is tartalmiza), amelynek jogi term6szet.vel

ti.iiZ6in uanri"f.. Vel6koz6 ez aiapjen tovebbi fizet6si ig6nyt Megrendel6vel szemben

r"ttifefe jog"ften nem tAmaszthat, kiv6ve a k6sedelmi kamaiot'

4 ili;ilft;irii, h"gt 
" 

tenii vamtroioi drj tarrat6kkeretet nem tartalmaz, tov6bba hogv' 
i"|;-;;;6e'e, Eno"trcre".i vonatkozisdban a Felek tartal6kkeret iogint6zm€nv6t

nem alkalmazzek.
S. E Ai"'mtrtercre, elsz6molasara a mindenkor hat6lyos Afa t6rv€ny rendelkez6sei az

irenyad6ak.
o. nl'at"ianvoij a Megr6nde6 altal ozobeltatott arazailan kolts6gvetes alapjan a

V6llalkoz6 kolts6gvet€se alapj6n keriilt meghat6rozdsa'

z. riltlli!^Groiouot-amunt<aig6irvt n9m..!osao 9L.?dl kapcsolatban V6llalkoz6.- mint a
' ' 

"r#tsae. 
t6rgydrval rapc"6tat6an kell6 izak6rtelemmel rendelkez6 jogi szem6ly - jelen

;;;ilat aiSirasavat 
'r<;1eienti, hogy a k6zbeszerz6si eljeres alatt teljes m6rt6kben

.-"gi.r"rt" az eVegzend6'ieUbatoi'es annak kiiriilm6nyeit, lgy kijelenti,.hogy az dltala

m;aianbtt vcllalkoz6i dlj valamennyi feltetel kietegftes€hez- szuks6ges mlnkara

(d",t *, beiendez6si es felszerel6si t6rgyra, stb') fedezetet . nyult' rgy

iOO66imunfaigeny616l ielen izez6d6ssel felt6tel n?lkgl 6s visszavonhatatlanul lemond'

;,kfi; ; pii. 6:+sls iil u"i. masooik mondataban fostalt k6us6sekre.is. vellalkoz6

til"i""ii 
- 

n"SV az Ar-i 'altofyamvaftozasokkat, tovAbbd banki, ad6zAsi kondici6k

virtozaiavar-i.apcsolatos 
- 
ioik6zatokat felm6rte, 6s ana a valhlkoz6i dlj teljes

#rtefU"nl"Otl"t"t nyUji. pOtrnunXJ eset6n a felei a Kbt. rendelkez6si szerint j6rnak el

L-ii n"sv potmunMra csak a kozbeszez6si miiszaki lelr6s 6s mell6kleteiben nem

Gi!'pii, "J, "rrja"rlttet"ff* 
"t 

aianf"tt"uOtOf, mint hasont6 tevekenys6get .uzletszeriien
uegidgirO""igi szerepfOiOr efvirhatd gondoss6ggal.el6re nem l6that6 okb6l kerillhet

.oi-A 
-pot rni'" etsz6mol6sa a p6tmink6ra vonatkoz6 elj6rasban foglaltak szerint

tort6nik.
a. ii"gi"no"rO a kifzet5s soran az ad6z6s rendi6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll' torv6ny 36/A' S-

ban foglaltakat teljos korben alkalm?zza'
g.Meorendelot6i6koztatjaaVc|la|koz6t,hogyamegva|6sitaspenzugyifedezet6tsajat

forrZsb6l biztosttja, mely rondelkez6sre 6ll'

10.;;;ldd;i 
'dri"rsro "iiiir"ttiit"r, 

iovauua a szerz6d6s, a kifizet6s€k penzneme: HUF

1 1 . Meqrend6t6 a v6ttatkoz6i?ij;i iiili*ofi 
"zezOO6sszer0 

toljestt66t kOvet6en Atutal6ssal'

foriitban (HUF) te$eglti az aHbbiak szerint:

r atv6latkozO igonv6.vtttrenek hi6nya e€eln a Kbt. 130. S (1)-{3) & (5)-(6)

uerezJesei, tova6ua'j zot g. 6vi V. torvSny 6:1 30.$ (1) bekezd6se szerint; 
- . ^o alvallalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a gtjonot t. (x11.23.) Korm. rendelet 14. s (1)-

(3) bekezd6sei szerint;
12. Meorendel6 a reszsztmilzas bhet6s€g6t biztosttja. A teljelit6s soren osszesen 2 db
' - 

.ra-mi"'Ulnv,iltasenak lehet6s6ge biztosltott az aEbbiak szerint:

- 1 r6szszamla oe"vuliiiin* lehet6sege: az ac6l oszlopok azb€sa m€nteslt6si

Os il-t,rareOO Ue"6nljl ietatesi mun[ainak so%-os k66z0lts6get kovet6en a

r6sziz6mla m6rt6ke a v6llalkoz6i dlj 5oo6-a;
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- vegszamla beny0jtisa: a kivitelez€sre vonatkoz6 nett6 v6llalkoz6i dtj
fennmarad6 50%-6nak megf6lel6 0sszegr6l a kivitelez6sre vonatkoz6 6fa n6lkUli
v6llalkoz6i dlj 100o6-et eEr6 megval6sult teljesit6s eset6n, sikeres mfiszaki
6tades-etv6telt k6vet6en

13. Megrendel6 a kifizet6s sor6n az Ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torv6ny (a
tov6bbiakban: Art.) 36/4. $-6ban foglaltakat t€ljes korben alkalmaza.

14. Kesedelmes fizet6s eset5n Megrendel6, mint szez6d6 hat6seg a 2013. 6vi V. torv6ny
6:155.$ szerinti m6d6k0, 6s a k6sedelem id6tartam6hoz igazod6 k6sedelmi kamatot
tov6bb6 k6ft s6g6tal6nyt fl zet.

15. A telj€sttesigazolSs - mely a szAmla (szAmldk) k6telez6 mell6klete - alAirdsdra a
m0szaki ellenOdogo3ult.

16. A szamHt a hatdlyos jogszab6lyok sz€rint kell ki6llltani.

3. Szerz{ld6s! biztoslt6kok

1 . V6llalkoz6 meghi0sul6si k6tb6r megfizet6s6re k6teles, amennyiben a jelen szez6d6s
t€ljeslt6se olyan okb6l, ami6rt felel6s meghitlsul. A meghiUsulesi kdtb6r m6rteke a nett6
vallalkoz6i dij 25%-nak megfelel6 6sszeg.

2. V6llalkoz6t b6rmely kotelezetts6g6nek, feladatanak k6s€delmes teljesit6se eset6n
k6sedelmi kdtb6r-fizetesi kdtelezetts6g terh6li, amennyiben ez6rt felel6s. A kotber alapla a
szez6d6s sz€rinti nett6 v6llalkoz6i dlj. A kotb6r m6d6ke a k6s€delem minden megkezdett
napteri napja utdn napi 0,5 % a kotb€ralapra vetltetten.

3. A Megrendel6 az esetleges kdtb€r ig6nyet frdsbeli felsz6llt6s U$en 6rv6ny6slti, melynek a
V6llalkoz6 kdtelEs I napt6ri napon belul marad6ktalanul eleget t6nni. Amennyiben a
Valhlkoz6 a fenti irat k6zh6ar6tEl6t k6vet6 3 napon b€l0l mag6t erdemi indokol6ssal 58 azt
al6t6maszt6 bizonylt5kokkal nem menti ki, akkor a k6tb€r elismertnek tekintendo. A Kbt-ben
foglalt besz6mlt6si felt6telek t130.S (8) bek.l ieljesul6sekor a kotb6r a velhlkoz6i sz6ml6ba
b€szemithat6.

4. Vlllalkoz6 a szerz6d6s hibetlan teljesltes6n€k biztosites6ra valamennyi b66pltett dolog ill.
€lv6gzett munka vonatkozds6ban 24 h6nap altalenos j6tell6st vellal. V6llalkoz6 j6t6lldsi
kdtelezettsfue - az 6rintett hib6val kapcsolatban - megszgnik, ha a hiba a teljestt6st
k6vet6en keletkezett, k0l6ndsen:

- rendeltet6ssllenos vagy szakszerutlen haszn6lat
- Ez6nd6kos rong6l6s vagy erdszakog b€hat6s,
- elemi csap6s,
- szakszer0tlen azerel6 vagy javlt6 jelleg0 beavatkozds,
- a szuks6ges karbantartao hianya
miatt kdv€tkez€tt be.

5. VCllalkoz6 a j6t6lldsi kotelezetts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l szCmltott 2 munkanapon
belol kdteles a Javltdst elkezdeni 6e megrfelel6 szem€lyi 6llom6nnyal annak befejez6s6ig
folyamatosan munkdt v6gezni. A hiba kuavtt6s6nak v6gs6 hat6rldeje a bejelent6st kdv€t6 15
nap. Amennyib€n technol6giailag a fenli id6 nem tarthat6 a m0szaki ellen6r 6ltal
m€ghaterozott id6tartam az irfinyad6.

6. A j6t6lltul kotelezetts6g n€m 6rinu a Megrendel6t megilteto kell6kszavatoss6gi jogokat, 6s
azok 6rv6nyeslthet6s6g6t.

7. Villalkoz6 teljes kCrt6rlt6si kdtolezetts6get vellal joten szez6d6$et kapcsolatosan a neki
felr6hat6 k6rok6rt, f0ggetl€n0l att6l, hogy az a Mogrendel6re vagy harmadik szem6lyekre
h6ramlik. Harmadik szem6lyekre h6ramt6 kdr eg€t6n a Vellalkoz6 kot€les az err6l val6
tudom6sszez6st k0vet6 3 munkanapon bel0l a Megrendel6t t€ljes k6r0en menteslteni a
k{rt6rlt6si ig6nyek al6l, illetve amonnyiben M€grendelo a k6rt6rlt6si ig6nyt tet|osltette,
koteles a fenti hat6rid6ben a M€grendelo Altal te|jesltett ttsszeg€ket megt6rltenl.

8. Amennyiben a Vdllalkoz6 teljeslt6s6vel kapcsolatban p€r indul, V6llElkoz6 Megrendel6
oldal6n koteles a perbe bel6pni 6s mindon Int6zk€d5st mogt€nni Megrendel6
pernyertess6ge 6rdek6ben. Pervosztess6g €set6n az €1620 pont rondelkez6sei megfelel6en
alkalmazand6ak.
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4, Telieslt6sl hatSrid6

1. Szez6d6 felek jelen szez6des vellalkoz6 drltali v6gs6 !eli9sit6:j ..hatSrideje a
' 

J."EOOe"fOtOst iovet6 ,15 naptriri nap' Felek rtigzltik' hogy a fenti haterid.6 0n' szigor!

Cirl n"iariaO, metynek Vallalkoz6 6ltali elmulaszt6si a Megrendel6 6rdekm0l6s6t, minden

iovabbi int6zfed6s 6s ok n6lk0l, dnmagaban megalapozza'

2. A'idt.;niiri nltariogu" (v6ghatarid6) az al.adas.cgteti elj6ras legifeljebb 2 napos
- iiOi"ri"." beleszamlt, tenit r/anatroz6 a fentiek szerint koteles a munkavfuz6st szeryezni'

S. MinJ"n, J szez6d6s te[etli6"6t ak"d6lyot6, el nem hdrithat6 k0ls6 k6rglmeny (vis maior) a" i"ij!;i!ii;ia;il0'niiib"ria.at vonhatji masa ut5rn,.kiv6ve, ha bermityen munkaszerv.z6si

Ir6rtb munkavallalo atKaht6sa, niunka5zervez6s megvAltodat6sa, stb') -eljArAssal
)L.frro|iii"[ii!orn"3 r'ataria6 6etart6sa. A hatarid6 m6dosuldsdhoz az ok (6s annak

fenn6ll6sanak id6tartama) niomonk6vet6si napl6ba val6 bejegyz€se 6s a Megrendel6

i"ijJiiri"rii,ioranek j6va'hag1/iJa sziikseges. V6llalt<ozo kijelenti,.hogv a rendelkez6s6re

;it6G6.,6J iaoszix - ftsyetembe .i6ve .az.6vszakokkal kapcsolatban felmerul6

*"rf""b-s-r6rt atalaban at<aOe-tyozO torulm6nyeket is - el6gs6ges a szerz6des hat6rid6ben

t6rt6n6 hEny 6s hibamentes teljesitesere - .

4. ;..i;;&;anyezi a teuesi6sii"tatiaO m6dosulAs6t az elh6rtthat6' illotve a VAllatoz6 6ltal
' lJili Jft;.;dgsal et6ie lathat6 okok miatt bekovetkez€tt k6sedelem'

s. vairafioio tijetEiti, trogy tiszteban van a?zat, hogy a. szerz6d6s kozvetett targyet k6pez6

fet6oitm6nv k6zcelokat *lifSil,-lsv tenti nataiAOUin 6s tartalommal, valamint min6s6gben

vaU etaOaia a Megrendel6 kuldnosen fontos 6rdeke'

1.

z.

5. A munkaloriilet itadisa, munkav6gz6s

A munkaterubtet a Megrendel6 a szerz6d6s mindk6t f6l altali alalr6s6t k6vet6 munl(anapon

adia et a Vellalkoz6nak.
i i",f,r.ltlrtiiJii" idrtdn6 fetvonutdst, a munka megkezdls6t' az epit6svezet6- ryva' .clq-et
i#i;;;;;i;-vezet6 felusyetdn"ii tstii"", K6trian ter.: 463 0318, Z6dor P6ter tel.: 388

87OO) bejelenteni, ill. leadni.
Gii;k;;'6 a kivitetez6s soren k6teles a nyomonkovet6si napl6val kapcsolatos

r;tlrJi*t-.es"it efletni. v6[alkoz6 a kiv'rtet6z6s megkezd6sekor koteles megnyitni egy' a

i.,ilili,-,iO]]rO".,..a*"ii elen6re iilat hitetesitett ,Nyomionkovet6si Napl6'-t, melvet..az 6pltesi

munk6k alatt naponta r"rr n"i"ini. n 
'flyom<i1foye16si 

Napl6'-t megrendel6. mfi-szaki

"iri"iiii 
uaitiir"i euenorizneti,- aoua ue;esv:2e999-t telte! 

"A "Nvomonkovetssi 
tla.nt! -0... n

io"iiiiri-r"ir minden, a riviietezes sz6riionti6bor jetent6s esem6nyt (pl.: munkat€rulet

ffiii;: Jii}ilJ]ii'r"rrio 
-ii"-*"."t"t'etteirorz€ie, 

m6r6si iesvz6konvvek, r6sz- 6s

v6gteljesit6s, stb.)
4.Va||alkoz6akivite|ez6ssorAna191/2009.(|X.15.)Korm.r.szerintik6te|esa' ;;;;io""t6si napl6val kapcsolatos kdtel€zetts6geit €llatni'

5. it|j;iti;ilj;;'' lil d ildp"st, r6t6nyi n 63..64. 10.33 Budapest' Fr6ri6n t6r &s. 
.

6. Fetek m€g6ilepttjak, nogv i;'|-rni"t"iuili at"aar-awttole vonatkozeseban a munkaterolet

meofetet6. ha a munkavogi6";;il;;""t"g sz6ilttasa g6pi vfpy k6zi er6v6l msgoldhat6

8Ji'iitiij"este" 
" 

ienvGg"s munkav6gz6s helv6n mepkezdhet6'

7. A VAllatkoz6 energiatg6ny6t';;jet r"g. iilteles biaosltarii, arra Megrendel6 nem k6tel€s.

;. i 'il;'i;i;t0i"i "ai"?aslai- r6vetoei a szem6lv-, vaovon-' 6J munkabiztonsasr6l' a

komyezetv6delmi sz€uarvok ;eiarta"aror 
" 

V6llalkbz6 koi5les gondoskodni. V6llalkoz6 felel

a Megrendel6 il. narmaoiii iiilirv& vonatxozasaban azok vagyontargyaiban, 6let6ben'

testi 6ps6g6ben i'. €g"",Jji;;-" "ir.i 
ilrrOr'at6 m6don tietetkezett hi6nvok6rt' ill'

k6rosod6sok6rt.
g. GtLrioio ioier€s az 6pttk€z6s (kivitetez6s) t0zv6delmi feladatainak elletesara.
.to. Fetek rdszttik, hogy 

" 
,riilJriie" ul..6to eNet ter0ler6n tdrtenik, Igv a v6llalkoz6 aftal

'- is6]i;"r;ti ih"Jiaitl t"rur"t x'napiiaiaritasaiot sondoskodnia ketl a VAllalkoz6nak'
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1 1. Vellalkoz6 k6teles a t6nyleges munkav€gz6ssel 6rintett munkater0letet megfelel6en
elkerlteni.

12. VSllalkoz6 kdteles a keletkezett hultad6kot a jogszab6lyoknak megfelel6en gy0jteni, 6s
hivatalos hullad6klerakdhelyre sz6llltani, valamint ezt a Megrendel6 fel6 megfelet6en
igazolni.

13. Az eltakar6sra ker0l6 munkareszek eltakaresa el6ft a moszaki ellenort kozve enul, ill. a
nyomonkovet6si napl6n keresztIll megfelel6 id6ben (6rtve ez atatt a l6gal6bb I napot)
ertesltenie kell a V6llalkoz6nak. Ennek elmulaszt6sa esot6n a Megrendel6 iovaeneti, nogy
tarjdk fel az eltakart munkar6szeket, melyn€k k6lts6g6i a Valtalkoz6t t6rh€lik.

14. Felek megcllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 cdlszer0flen vagy
szakszer0tlen utaslt6st ad, a v6llalkoz6 koteles 6t ere figyelmeaetni. Ha a Megrendel6 i
figyolmeztet6s ellen6re utasfteset fenntartja, a Vdllalkoz6 a szerz6d6st6l el6llhat vagy a
Iefagatot a Megrendel6 utasltisai szerint, a Megr€ndel6 kockazatdra eltdthatja. A V6[a[626
kOtel€s megtagadni az utaslt6s teljeslt6s6t, ha annak v6grehajtAsa jogszab6ly vagy
hat6s6gi hat6rozat megs6rt€s6hez vezetne, vagy vesz6lyeztetn6 m6sok szem6ty6t vag!
vagyondt. A folmond6si vagy elellesi jog csak akkor gyakorolhat6, ha m6s m6don a
szez6d6sszert teljeslt6s nem biztostthat6.

15. Miv6l a munkav6gz6s uzemel6 6p0let terlilet6n t0rt6nik, tgy a VAllalkoz6 koteles bizto€itani,

- hogy tev6kenys6ge ez Uzletk6zpont rendj6t, m0k6d6s6t ne zavarja.
16. Vdllalkoz6 k6teles az 6ltala kibontott anyagokr6l anyagfajt6k sierint csoportosltott bont6si

napl6t keszlteni.
17. Fel6k rogzltik, hogy a kibontott - veszSlyes hullad6knak min6sol6 anyagon kivuli - anyag

tulajdonjoga a V6llakoz6t illeti.
18. Fel€t. rogzttik, hogy amennyiben Mrmilyen enged6ly, j6v6hagyes, tan0slt6s sz0ks6ges a

rendeltet6sszeru haszndlathoz, annak beszez6se a fenti teljeslt6si hateridon belol a
V6llalkoz6 feladata €s k6lts6ge.

19. V6llalkoz6 kdteles egytittmokodni az 6rdekett szervekket, kozszotg6ltat6kkat.
20. A Vdllalkoz6 9 be6plt6sre kertll6 anyagokr6l vagy term6kek6l cE vagy azzat egyen6rt6kri

h.7ai Min6sll6 Int6zet 6ltal kiadott min6s6gi tan[sltvCnyt kdtebs adni- Ezt a tantisltvdnyt a
be6ptt6s el6tt a m0szaki ellon6rnek 6t kell adni. Amennyib€n a felhaszneland6 anyagokr6l
6s term6kekr6l a harmadik szem6ty gy6rt6 a v6llalkoz6nak ilyen tantsltv6nyt nem attn m,

- 0gy a V6llalkoz6 a be6plthet6sfure vonatkoz6 alkalmass6gr6l idteles fr6sban'nyilatkozni.
2'1. A V6llalkoz6 az 6t terhel6 j6t6[asi, kelldkszavatesagi (kdtelez6 alkalmass6gi) id6n b€tuti

bdrmilyen jogclmen t6.t6n6 jogutod n6lk0li megsz0n6se eset6re e -szez6d6ssel

engedm6nyezl az alv6llalkoz6it (ktlzrem0k0d6it) a tirgyi beruh6z6ssal kapqsolatban tarhel6
j6t6llCs, kell6kszavatoss6g alapj6n 6rv6nyeslthet6 dCszee jogokat. Az 6tszelles napja a
jogut6d nelkiili megsz0n6s napja. Ezen ig6nyek 6rv6nyeslthet6s6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6
a szerz6d6s soran (de legk6e6bb a telj*ft68ig) kdtotes ig6nyb€vett alv6tlalkoz6inak
c6gnev6t 6s sz6khely6t, ad68zem6t M€grendol6nek megadni. Ugyszint6n kdteles a
Vdllalkoz6 a szez6d6s teljeslt6se sorAn az alv6tlalkoz6i v6ltozesokat a Megrend€l6nek
lrasban tudomds6ra hozni. Az el6z6ekr6l Ve[alkoz6 kdt€tes aMallalkoz6]at lresban
6rteslteni.

22. Amennyiben a szerz6d6s bermilyen okb6t tclje8lt6s el6tt megszonne, ogy a V6llalkoz6
halad6ktalanul 8 napon bel0l kdtele6 a mogEz0n6s napj6lg v6gzett munkakat felm6rni, 6s a
munkateriilet€t helad6ktalanul a Megrendel6nek visszaadni.

23. A Bzerzdd6s teljollt68e sorAn, az bdrmilyen 6llvdnyon, seg6d6p0let€n, k6zt6ruleten, vagy
oda kinyfl6, a V6llalkoz6 6ltal l6tesltett ideiglenes 6pltm6nyen, b6rmilyen ideiglenes az
epltkez6shez kapc8ol6d6 szerkezeten a Vdltalkoz6 csak akkor helyezh6t el rokiam c6lj6t
szofg6f6 targyat, feliratot, vagy tCbl6t, ha ehhez a Megrendel6 kiitdn trasban hozzei'/iuft. pz
ezen el6lrAs megszeg6s66rt a Vdltatkoz6t k6rt6rft€si felel6s369 terheti.

6. KapclolattailA!, iognyllstlozatt6tel

t l3!ek k|elentik, hogy a tev6kenys6g0k sor{n a tudomdsukra jutott 0zleti titkot meg6zlk.
Uzloti titokkent delinidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6d6e ker€tein belol a masik
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f6||elkapcso|atbanatudomesukrajut.Kiv6te|t.k6pz'ezal6|azonadatokdsszessege,
amely a kbt. vagy m6s ioqszabalyok szerint-nyilvenos.adatnak min6sul'

2. A titoktariasi k6tetezettsef-medJteg6seuOl ered6 kar6rt az ez1rl felel6 f6l kart6rit6si

kdtelezettseggel tartozik.
3,Fe|ektitoKartesikote|ezettsegekiterjedamunkavAl|a|6ikra,va|ame|ypo|gArijogtszez6d6s

alaoidn munkavegzesre irenyul6 ,iogviszony, vagy mes iogviszony .alapj6n.. 
a. f6llel

l"H"r"ii"n'ievoiesveu szeildrffi is. Eiin szim6lvek mgqatgrt!$6rt a titoKartesi

ili"t.;;ii"fu uis.onyiitau"n az 6rintett f6t, mint saiet maoata ase6rt felel.

4. Nem min6s0lhet uzleti titofnat minoaion'aaat vaby infoimAci6, amelyet iogszab6ly illetve

egy6b dokumentum az uzleti litok kdr6b6l kizdr'

5. Jelen szerz6d6ssel X"p"tof"iO"n joghat6lyos nyilatkozatt6telre jogosult- szem6lyek az

at6bbiak, akik iognyitatkozii"iri"i Nta,'iitag ti6sbari, az a$6tel idei6t igazol6.m.6don tehetik

|r1"g-6*.b"v#rn. Febk ei alatt 6rtik a Gtofax ill. az e-mail uzenetek v6lt6s6t' ha annaK

atu6t.le igazothato, u"r"riitl nyomonkovet6si napl6ba az arra jogosult altal tett bejegyz6st

is:
Meorendel6 r6sz6r6l: Szita lstven, Oroszi Zolten
" 
f;t"ton, 27 3-91 57, 27 3-31U, Fax: 273-31 63

Vallalkoz6r6sz6r6l: KorponaiN6ra
Telefon: 700-4053, Fax: 70G2453

A Meorendeto a 1g1l2oog. (1x.15.) Korm. r. 16.S (1) b) pontja alapjan a teljesltest muszaki

.ir"nO-i igenyueu6tel€vel ellen6zi' A miiszaki ellen6r adatai:
-"-' ;. ta;;6": rOJarosl Onkorm6nvzat csam-ok 6s Piac lgazgat6saga

6. SiSfn"rv' 1117Budapest, K6rdsyJ6zsef u'7-9'
L 

"[aiO 
tli"t"ki ellen6r neve, e]6rhet6s6ge: Szita lstven

o. nvifuantirta.i azonoslt6: ME-Ell'-o1 -64440 
.

o. A m0siat<i illen6r a Megrendel6 k6pviselet6ben j6rel'

7. Szez6d6 felek jeten szerz6dtis teljesit6se- soren'koteles€k egyotm.okddni' - .. .,,.

B. Meorendel6 6s V6flaf fozielytal tta"U"ti megkeres6seire Jiok k6zhezv6tel6t6l szdmitva 2
- ;;6;;belul irAsban 6rdemi nyilatkozatot kdtelesek tenni'

e. Megrendel6 k6pvisel6je pglit]i ; Iii;lt"i"t6J;?en b6rmikor a munka 6ll6sdl ellen6rizni' 5s
-' 

ezei er.omeni6r6l " 
iyotionkovet6si napl6ba bejegyz6seket eszkozolni'

10. Fetek kifejezett€n tog#k,-l'tgi- a 
-VarrafroiOi' nem menteslti a hibAs telieelt6s

'- ffiillr"iil;;dnve ar6i-rra' a tutlgrenaet6 eilen6z6si kdtelezetts€g€t nem, vasv nem

megfelel6€n teljesltette.

7. A szerz6d6s teliesit6s6vel kapcaolatos etad6s etv6tell eliire3

1'Az6tad6s-Atv6te|ie$6r6smegkezd6s6r6|V.6||a|koz6.'Meqrende|6tk6te|esk6szreje|ent6s
formajeban iasoan, a'-hailtioJ .iogszgpqrVl rendelkezdseknek megfelel6en 6rt€slt€ni'

Megr€ndet6 kotet€s az 
"i"o#atre1"ii 

efarait 3 munkanapon belul megkezdeni, 6s a Kbt'

130.S (2) bek. szerint r".'fi-"ini, "iott 
moghat6rozott jogk6vetkezm6nye-k t"tP.T:ftt'

2. Az etj6reson a rerer< riiitibi rji.;i"iiaU:al- a i;ri5sftesq jeevzokgnvvet vesznek fel'

melyben felvezetik - 1;;t6"; ltibif. + .hi?nY91( 
fisteiai' A v6llalkoz6 kotoles a

jegyz6k.nyvbe nyiratroznil'iriEai rpvltas6nar hitdrnapjAr6l, mely nem haladhatia meg

bs-szessEg6ben a(z) 5 munkanapot'
3. Az atv6ter tenetete ruronlsel i'pii. at"oa"-aw6teli dokumentaci6 6tadesa Megrendel6nek'

melv a kovetkoz6ket tarlalmazza:
a. kivitetez6i nyilatkozatot,
b. nyomonkdvgt6si napl6 oldalait'
i. b6epttett anyagok 6s szerkozet€k min636gi tan0slw6nyait'

d. 6pilbsi hullad6kkezel6sdokumentumait'
e. eilen6z6 m6r6sekdokumentdl6s6t'
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4. Az Atad6s-6tv6teli eljCrds lez6res6ig a Vellalkoz6 kdtel€s a g6peit, anyagait, a kelotkezett
hulladGkot tovAbbA a felvonul6si 6pUleteket 6s felszerel6seit teljes kdriien elszeltnani. Ennek
megt6rt6nte az 6w6tel felt6tele.
Az 6tadds-6tv5teli elj6r5son a V6llalkoz6 etadja a j6t6ll6si jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 pld-ban a megval6suldsi dokument6ci6t 6s megadja a be6pitett szerkozetek,
berondez6si 6s felszerelAsi t6rgyak haszn6lati 6s karbantart6si utasltdsait, valamint jelen
szerz6desb€n 6s jogszab6lyban r6gzltett egy6b iratokat, stb. Ennek hi6nytalan teljeslt6se a
szerz6d6sszerfi teljesites felt6tele.
A fentiek alapiCn elv6rgzott hi6nyp6tl6sok6l ill. javltAsokr6l a V6llalkoz6 lr6sban tej6koztatja
a M6grendel6t, aki a targyi munkAt - megfelel6s6g eset5n - etv6szi.
Felek kifejezetten rdgzttik, hogy Megrendel6 csak hi{ny-, 6s hibamentes tetjeslt6st v6sz et.
A Vallalkoz6 az ut6feltilvizsg6lati eljerasban k6tel$ k6zrem0kddni. Az ut6fel0lvizsgelatot a
Megrendel6 hlvja 6ssze a telj€sltest k0vet6 12+12 h6nap eltefiet k6vet6en. Az
ut6fel0lvizsg6lati eljdr6sban a Felek a teljeslt6s szerz6d6sszEr0s6g6t 6s a hib6s,/hidnyos
teliesltesb6l er€d6 hib6kauhi6nyoss6gokat vizsg6ljek tu jegrz6konyvben 169zitik. Vcilatkoz6
a jegyz6konyvben nyilatkozik a hibdk kijavttasCnak hat6ridej6r6l, mely 0sszess6g6ben nem
lehet t6bb, mint 15 nap.

8. Vegy63 6g z616 rendelkez6sek

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6e alapj6n a V6llalkoz6 eltat k6szitend6,
szez6i jogi vedelem alatt 6116 alkotfuok vonatkozas6ban a Megrendel6 a r6sz6re t6rt6n6
dtadessal teljes, 6truh5zhat6, 6s kodetozAsment$ (t6rbon, id6ben, felhaszn6lasi m6dban)
felhaszn6l6sijogot sz€rez. A felhaszn6l6sijog ell€n6rt6k€t a v6llalkoz6i dlj tartalmazza.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a megrendel6 a rendElkez6s jogAt jelen szerz6d6ssel
kikoti, igy a v6llalkoz6 a szellemi alkotest csak sajet bels6 tev6kenys6g6hez hasznelhatja
fel, nyilv6noss6gra nom hozhatja, harmadik szemenyel nem kOzdlhetl; ilyen esetben a
szgllemi alkotassal a m€gr€ndel6 szabadon rendelkezik;
4 3zpz6d6s teliestt& el6tti megszuntetes6re a Ptk. v6llalkoz6si (ill. kivit6t€z6si)
szez6d6sre vonatkoz6 szaMlyai irdnyad6k az al6bbiak frgyelembev6tel6vel:
A s6relmet szenvedett f6l jogosult etdllni a szerz6d6st6l ill. aa fehondarii a velakoz6
szez6d6sszeg6se 6set6n, ha nem 611 6rdek6ben a teljeslt6s. A jelen szerz6d6sben sulyos
s_zez6d6sszeg6sk6nt megjelolt bdnnely magatart6s vagy mulasztds tanrisitasa az
6rdekm0l6s b€k0vetk€z6s6t onmagCban mogalapozza.
Stlyos szez6d6eezeg6snek min6s0l Vellalkoz6 r6sz6r6l

a. V6llalkoz6 a te!|esft6ssel kapcsotatos bdrmely k6telezetts€g6t akk6nt szegi m€g,
hogy az €l6lrl min6s6gben, vagy hat6dd6re val6 teljeslt6s nem val6szln0,

b. V6llalkoz6 alapos ok n6lk0t munkav6gz6st felf0ggeszti (l€gat6bb 3 napra),
c. a V6llalkoz6 ell6n az llletokes btr6e6g joger6s vSgz6se alapjan fretsz6mot6si eljAr6s

indul; vagy
d. a V6llalkoz6 v6gelsz6moHs irdnti k6relme (amennyiben gezdasegi t6rsae6gr6l van

sz6) a c6gblr6sdgnel benyijtasra ker0lt; vagy
e. a vallalkoz6val szemben az ill6t6ke8 dgbtr6s6g el6tt m€gsz0ntet6si, t0rt6si eljarcs

indul, vagy
f. a V6llalkoz6 a V6llalkoz6si Szerz6d6sben m€gjetdlt b6.mety hat6rld6t 10 napot

meghalad6an elmulaezt, vagy
g. Vdllalkoz6 a Szerz6d6sben foglalt Mrmdy egy6b k6telezette6g6nek nem tosz

eleget, 6s emiatt a Szerz6d6s feljogosttja a Megrend6l6t a felmondAsra vagy az
€l6ll6sra, vagy

h. Vellalkoz6 komy€zetv6detmi, hu ad6kkezel6si kotelezeftseget mogszegi,i. az el6trt felel6ss6gbiztoslt68 - annak jelen szea6d6sben foglalt hat6lya atatt -
b6rm€ly okb6l m€gszunik, 6s a m€gsziin6s napj6vat Ezonos tartalommal ojabb az
el6lr{soknak m6gfel€16 blztosltaei jogviszony nem e[ fenn a-al, hogy ez csak akkor
elfogadhat6, ha az 0j biztoslt6s hat6lybal6p68e el6ft keleikezett k{roira is blztositott
az eredm6nyes lg6ny6ru6nyealt6s lehet6s6g.

6.

7.
8.

1.

3.

4.

.t-j



A

I.

i. vellalkoz6 nem tartja be azon kdtolezettsAgeket, melyek az tlzem€16 6pulet

ilzemel6s6nek biztosltasahoz sziiks69esek'
k. Jogszabalyon alapul6 egyeb felmondasi vagy elAllasi okok fenn6llnak,

A VSllalkoz6nak ilyen esetben caak a mer elv6gzett munkek elszemolasara lehet ig6nye.

Meorendel6 ioSoiult 6s egyben kdteles a szez6d6st felmondani - ha sz0ks6ges olyan

tr"tzriJou"r, 
'airely leha6v6 teszi, hogy a szez6d6ssel 6rirdett feladata elHt6ser6l

gondoskodni tudjon - ha' - i. " Vdllall<oz6ban k6zvetetten vagy k6zvetl6nql 25%-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6stszerezva|ame|yolyanjogiszem6|yvagyszem6|yesjogaszerint
jogkSpee szervezet, amely nim tbtet meg a Kbt. 56' S (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghaterozoft felt6teleknek.
O. a riatlalkoz6 koaretetten vagy k6ar€tlen0l 2soh-ol meghalad6 tulajdoni reszeie96st

szerez valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes loga s:erint JoSl9P"=
szervezetuen, dmety neir felel meg' a Kbt 56. S (1) bekezd6s k) pontjSban

meghat6rozott feh6teleknek-
c. e jJf"n pont szorinti f€lmondAs eset6n a V6llalkoz6 a szez6des megszgnese el6tt- 

mir tetjdsttett szolgelatas szez6d6sszeru p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult-

B. A Verrarkoz6 jjlosutt jelen'Szerz6d6st6l val6 eldlt6sra, ha Megrendel6.- neki felr6hat6an -- -' -".-" 
rrifiterut6t atadasi kotetezettsfu6t a kovetkezm6nyekre t6rt6n6.figyelm€ztet6s- 

etenere, a felsz6llt6s 6tv6tel6t6t sz6mltva is 15 napot meghalad6an elmulasztia

b. a Ez6mlAi - felsz6llt6s ellen6re - sem fizeti meg, vagy

c. egy6bk6nt V6llalkoz6 tev6kenys6get lehe'tetlenn6 teszi'

s. Jeb-; sidr6des alAlr6s6t k6zvetlen0l-megel6z6en V6llalkoz6 bomutatta a 306/2011'- 
iiiiig.l Korm. rend. g.$ban .6e az. ..aj6nlatt6teli felhivaeban meghatarozott

ieletoss6guiaosltdsra vonatioi6 kotv6nyt. Vdllalkoz6.nyilatkozza, hogy a biztoslt6s hat6lyAt

a ieien s;ezOOgs telieslt6s6ig fenntartja. Nem min6sUl b szerz6d6s megs6rt6s6nek ill' nem

Aa-frii ;;;;ddi"mooosnZsat, ha'a V6llalkoz6 az.el6lrt tartalm0 felel6ss6gbiztosltisi

szen6d6s6nek r"grrun6ilt-''regel6z6en, legk6s6bb a megsz0n6 szerzid6s

rJg"ig"eie""r 
"gVIOefreJ- 

n"Ug-ba 16p6, az. el6lrt folt6teteknek megfelel6 (j

ieLiossJgoiztosftesiizetooest kdt, 6s azt a Megrendelo fel6 igazolja'

10. E szezdd6sbon nem szaUJfyoiott f<erO6sekb€n a Ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6 rendelkez6sei

az ir6nyad6k.
11. Fe6k ftes;aiapodnak abban, hogy a V6ltalkoz6 ne.m .fiz6t, 

illetve 8z6mol. ol a_ szerz6d6s" til;ldff""ldssi.toggesb; otvi'nton"eg"ktr, T?y?k " 
Kbt' 56' S (1) b-efez!6s k).pontja

szerinti f€lt6telefn"f ner m"gfelel6 tArslas6g tekihtet6ben merulnek fel, 6s melyok a

VaifaiiozO ad6k0teles jovedetm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak'

12.;ili';-eg;tr"poAnaf aUU"n, noSV a szez6d6s .teljesites6nek 
teljes id6tartama alatt

'-' 
i r'irioono"i 

"re'rrezetet 
vlitaiiozol MEgrendel6 szAm|ta megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt'

ilE'.s (ijL]|Ji;ias Jerinti ijgyletek6t a Mggrendet6t harad6kraranul 6rteslti.

13. Felek €6etleg", una" ugy"ii"Telyeaet6s q.ian re43-215' ennek eredm6nytelansege esei6n

a ioovit6k etdont&ere -;;-A"i6tLi fUgg6Ln - kik6tik a Megrendel6 sz6khelye szerinti

Jaia-.lf tOsasrrorv6nyaz5k kiz6r6lagos ill€t6kesseg6t'. .

14. Jelen szerz6d6s csak a Kbt. 132'S alapjan modosithato'

ii.Fir"r,-r"ginapodnat< 
"oui",-nost;rennyibenjelen 

szerz6d6s bermely pontja k6gens

iogszabelyba utkozne, 
""SV 

'q k6'ipgt"rzesi etjiras 
-f 

otelez6 6rv6nyfi dokumentumanak

tartalmaval ellent6tes r"nn-"1 
"p,ot 

i"i"n szez6d6s fentieket 86rt6 rendelkez6se hely6be -
i"i"il,"--t""aoui Jogcsebk;tnv, lgy kut0n6sen a. ezez6d6s m6dosltasa n6lkul - a

;;#;ii-ko6bi6 6rd"v0 i;ilsi"'uaivi ,eno"tkez6s vagy k6zbeszerztsi dokumentumi

rendetkez6s kerut. Fenti;la tefl megteietoen alkatmazni, ha valamely k6g€-ns jogszabelv

akk6nt r€ndelkozir, nogv ;"[riry reio"tt 
"z6ee 

a szerz6d6s r6sze 6s azt 3z6veg3zer0en a

"i"rziHe" 
n"r t" natritiii (i Eilott r€ndelk€zes a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

16. Jelen 8zetz6d68 L"fri"ro,-"r"aal poroanvban k6sztilt el' elvalaszthatatlan r6sz6t
'- rEilili ttur"fini.rO perilii'Irro'z tapcsotva) a kbzbeszerz5si eljeres iratanvaga, valamint

annak r6sz6t rcpezo oei'Lioti roits6gvetits. A szerz6d6s a mindk6t f6l al6hasra 6s

b



k0||rets6gvflHalra Feorrn rd tdag,hdGtftGf (Valrl(o!6rrrfl oags.0) Cthbe
cld6n 6ndnyco.

17. Jd.n &.r.6d6s e Cllrt&rdr md&r Lp ffilyba
Felek a rccrzdd.d, mint ffild(rl mln.bnban m.g.gyd, chlnds 6e 6rtdmsls uth,
lFly0enh{U6Lg eEfdd(

l(llt Bud.p..( 2014.

M.grmdCo Vtllakos6
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DRYCON
Hungary

Esz-Ker Kft.
H- 1026 Budapest
Pasadti ft 83.

T{rw: Felvildgositris meeaddsa, hi6nyp6tl6s a .Tdtdnyi rlti es Fl6ri6n teri Uzletkdzpont
aoCl oszlopok azbeszlrnentesit€si ds 6j trizv€d6 bevonat kCsdtdsi munlcdi" tdrgybar indito$
kdzbeszerz6si eljirds sordn

Tiszteh fgz-Ker Kft"t

A Dryoon Hungary Kft. aj6nlattev6 c€giegzCsrc jogosult kdpviseldjekdnt felvil6gositds
keret6ben nyilatkozni kivdnok an6l, hogy az ajdnlattdteli felh{vds l2Ml. pon$6nak
allcalmassfui felwteleinek az 5. sz. mellcikla (rjb6li csatol6s6val kivturok megfelelni.

ln4gtl{si
A kozbeszerzds targya szerinti dpitdsi beruhddsok telieslrdsi listrijrib6l hifnyoztak a Danubius
Zrt. megrendelCseinek 2012-es €vre vonatkoz6, a Hotel Hihon epilleteben vdgzctt acdlfelilletek
azbeszrtrentesitdse 6s tfzvdd6 bevonatok kdsdtdse t6rgy[ szerz6desszerfie,n teues{tett
referenciamrmkik adalai.

Leveltlnk mell€kletek€nt, csatolhn kuldjllk nyilatkozatunkat a 3 1 0/20 I I . (XII.23 .) Korm.
rendelet 15. $ (2) bekezdes a) poaqla alapjdn az ajrinJattdteli felbivds megk{lldCsdt6l visszafelC
szdmltott 6t dv legiclent6sebb dpitdsi beruhfuiisair6l.

Budapest, 2014. szeptember 15.

Tisztelettel:

oitY Kf?.
I t35 Birdop?sr, To|1rt &,{.

Adis:dftE ?26]ltZB.?,al
8o.k!rom'or!dn: | 0918t,tn! -0000OJ37. ?t i ?m t 5

Cir'1: ! I 15 Sudape!!, Tatn; ii, 4 Levelcri5i ciDl | 102 B'rd;rpcs!, Pf. 2l
*36 t 7002a51 - E'r,iil infoi?.jr).on.ho ww\r.dry(on hu

DRYCON HunBery Kft.
Iel ; - 36 1 700 4051 ljar:

Korponai N6ra

ovDo



b 2t2$f?W?453 K0ld6s tdcJe: 8L4-@-76 @t3g252

rfi

I
EI
at{,
d
+
o(\|
-;
d'
CLo1'
=E

o!
l.-eI€
gE

*I $
at *

8

ii{Ei
g 6

-c g
"s

!
s

E!
i.i

g.

t
I
I
g

t!

8
o
:T

Ra
o

lr

'tt

<tIt
3

g
g
.i
9

is

tI
I
g

E
s

igiif
{cg

i$3'gr
Egn '

gIiE

t
Et
g
!ag
g

.gI
:sg

F$g iis

ci

I
l_< s
CE
=.oo
at
ct

to
E
ao

ci

t
o

g
:t
E

3
E!
E

a

E

iEuE
5d'8 E

Egsir"E

Eea

Fsr

iig

s9a
EE!
dgE
l+5dit 

=rti
5t6
g.{ g
:EF

:ic

t

gisr

FEg

E l5€fi

EEi$g

srgggi

3g$gEE

igs$EE

13

t5

€

s
E

a


