
fktat6szim: Kf 4lL1C6l- /(zolt<.

VArnxozAst szERzODEs

amely l6trej0tt egyr6sznil a F6virosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s piac
lgazgat6siga (sz6khelye: 1117 Budapest, K6r6sy J6zsef u. 7-9., kdpviseli: dr. D6nes
Akos, ad6sz6ma'. 15490270-243, p6nzforgalmi sz6mlasz6ma: 11784009-154902701
(tov6bbiakban: Megrende16
m6srdszr6 az Excelsior Kft.(sz6khelye:1114.Budapest, Bart6k B6la 0t 19., ad6sz6m:
10404797-243, p6nzforgalmi sz6mlasz6m: 11708001-20395406-00000000, cg.: 01-
09-069727; k6pviseli: Hoffmann Gydrgy) mint v6llalkoz6 (a tovabbiakban: V6llalkoz6)
k0zdtt az alulirott helyen 6s napon, az al6bbi feltdtelek szerint:

El6zm6nyek
Megrendel6 a Kbt. lll. r6sze alapjdn nemzeti eljdrr6srend szerinti hirdetm6ny 6s
t6rgyal6s ndlkUli k6zbeszez€si elj6rdst (Kbt. 122lA.S (1) bek.) fotytatott te ,,Vimh6z
kiirfti Vis6rcsarnok 6rkAd alatti padl6burkolat cser6je" elnevezdssel.
Az eljdr6sban nem lehetett rdszajdnlatot tenni, igy az eljdr6sban meghatarozott teljes
feladatra vonatkozik.
Az eljdr6s nyertese aY6llalkoz6lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkez6seinek
megfelel6en - azalAbbi szez6d6st k6ti.
Fefek rdgzitik, hogy a Megrendet6 a 2013.6vi V. t6rv6ny S:1.S (1) bek.7.) pontja
alapjAn szez6d6 hat6s6gnak min6s0l.

1. A szerz6d6s t6rgya
1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig elv6ilalja a fent megjelOlt

kdzbeszez6si elj6rds iratanyag6ban (kUl6n6sen k<izbeszez6si m0szaki
leir6sban) foglalt tartralom mal az ott megjeldlt azbesztmentesit6st 6s rij
t@v6d6 bevonat k6szitdst tartalmaz6 kivitelez6s6t 6s kapcsol6d6 feladatok
elldtds6t eredm6nyfelel6sseggel.

2. YAllalkoz6 feladata a klzbeszerzflsi mfiszaki leir6rs, a k6lts6gvet6s, a
hate[os jogszab6lyok, szabv6nyok €s szakmai szokvdnyoknak megfelel6en
a munkdlatok teljes k6rfi megval6sitdsa annak 6rdek6ben, hogy az elk6sztilt
feladat a rendeltet6sszerU haszn6latra alkalmas legyen.

3. V6llalkoz6 a munkdt l. oszt6lyri min6s6gben (hi6ny-, 6s hibamentesen),
hat6rid6re kdteles elv6gezni. V6llalkoz6 a munkav6gz6s sor6n csak
6rv6nyes alkalmassdgi bizonyitvdnnyal rendelkez6, l. oszt6ly( anyagokat,
berendez6seket, szerkezeteket haszn5lhat fel. Fentiek alatt olyan anyagokat,
6s szerkezeteket 6rt Megrendel6, melyek a gydrt6 6ltal el6irt hi6ny-, 6s
hibamentes term6knek megfelel, tov6bb6 s6rUl6s 6s minden egy6b hib6t6l,
hi6nyt6l mentes 6s megfelel a jogszabdlyi el6irdrsoknak. A hidny-, 6s
hibamentes munk6latokk6nt Megrendel6 a jogszabdlyoknak, szakmai
szokdsoknak, szabv6nyoknak is megfelel6, hi6ny-, 6s hibamentess6get €rti.

4. A be6piteft anyagok, berendez6sek, szerkezetek min6s6g6t igazol6
dokumentumokat (kiildndsen: m(bizonylat) a V6llalkoz6 az 6plt6si
tev6kenys6g sordn a Megrendel6 k6pvisel6j6nek k6teles bemutatni 6s az
6tad6s-6tu6teli elj6r6s sor6n 6tadni.
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VSllalkoz6 iogosult alv6llalkoz6(k) (kdzremiik6d6(k)) ig6nybev6tel6re. Az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nel a Kbt. 6s a jelen szerz6d6s megk6t6s6hez
vezet6 kdzbeszerz6si elj6r6s rendelkez6sei ir6nyad6ak. Az alv6llalkoz6kkal
kotdtt szerz6d6sekre a Kbt. tov6bb6 a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
szab6lyai 6rtelemszerfi en i16nyad6ak.
A V6llalkoz6 az ig6nybe vett alv6llalkoz66rt (kdzrem0kdd66rt) 0gy felel,
mintha az atv6rllalkoz6i (kdzrem0kOdtii) 6ltal v6gzett munk6kat saj6t maga
v6gezte volna el. A jogosulatlanul ig6nybe vett alv6llalkoz6k vonatkoz6s6ban
azon hdrtr6nyos kdvetkezm6nyek6rt is felel, ami ezen alv6llalkoz6k
(kdzrem(k6d6k) ig6nybev6tele n6lkiil nem kdvetkeztek volna be.
Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6s t6rgyait jogilag oszthatatlannak min6sitik.

2. VSllalkoz6i dij 6s annak megfizet6se
V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6sert vdllalkoz6i d'tjra jogosult.
A v6llalkoz6 dij m6rt6ke 10.929.260,- FI+AFA, azaz tizmilli6-
kilencszAzhuszonkilencezer-keft6sz6zhafuan,- forint+AFA, ami 6tal6nySron
sz6moland6.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a fenti d'tj 6tal6nyd'tj (mely a kapcsol6d6
szolg6ltat5sok, kOlts6gek, stb. eg6sz6t is tartalmazza), amelynek jogi

term6szet6vel tisztdban vannak. V6llalkoz6 ez alaplAn tov6bbi fizet6si ig6nyt
Megrendel6vel szemben semmif6le jogcimen nem t6maszthat, kiv6ve a
k6sedelmi kamatot.
Felek rdgzitik, hogy a fenti vdllalkoz6i dij tartal6kkeretet nem tartalmaz'
tovdbb6 hogy jelen szerz6d6s rendelkez6sei vonatkoz6sdban a Felek
tarta16kkeret jogint6zm6ny6t nem alkalmazz6k.
Rz Afa meite.-fere, elsz6molds6ra a mindenkor hat6lyos Afa tcirv6ny
rendelkez6sei az i16nyad6ak.
AzAlalAnydrl a Megrendel6 6ltal szolg6ltatott Srazatlan kdltsegvet6s alapj6n
a V6llalkoz6 k6lts6gvet6se alapjAn kerUlt meghatdroz6sa.
Megrendel6 t6bbletmunkaig6nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
V6llalkoz6 - mint a szez6d6s tdrgydval kapcsolatban kell6 szak6rtelemmel
rendelkez6 jogi szem6ly - jelen szerz6d6s aldir6sdval kijelenti, hogy a
k6zbeszerz6si elj6r6s alatt teljes m6rt6kben megismerte az elv6gzend6
feladatot 6s annak kdr0lm6nyeit, igy kijelenti, hogy az 5ltala megaj6nlott
vAllalkoz6i dij valamennyi felt6tel kiel6git6s6hez sz0ks6ges munkara
(anyagra, berendez6si 6s felszerel6si t6rgyra, stb.) fedezetet ny[jt, igy
t6bbletmunkaig6ny6r6l jelen szerz6d6ssel felt6tel n6lkUl 6s
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.$ (1) bek. m6sodik
mondat6ban foglalt k6lts6gekre is. Vdllalkoz6 kijelenti, hogy az Ar-,

6rfolyamv6ltozdsokkal, tov6bb6 banki, ad6zdrsi kondici6k v6ltoz6s6val
kapcsolatos kock6zatokat felm6rte, 6s arra a v6llalkoz6i dij teljes m6rt6kben
fedezetet ny0jt. P6tmunka eset6n a felek a Kbt. rendelkez6si szerint j6rnak el
azzal, hogy p6tmunkera csak a kdzbeszerzesi mfiszaki leirds es
mell6kleteiben nem szerepl6, az ai1nlaft6telkor az aj6nlattev6t6l, mint
hasonl6 tev6kenys6get 0zletszer0en v6gz6 gazdas6gi szerepl6t6l elv6rhat6
gondossdrggal el6re nem l6that6 okb6l kertilhet sor. A p6tmunka elsz6mol6sa
a p6tmunkdua vonatkoz6 elj6r6rsban foglaltak szerint tdrt6nik.
Megrendel6 a kifizet6s sor6n az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll.
t6rv6ny 36/A. $-ban foglaltakat teljes kcirben alkalmazza.
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9. Megrendel6 tdj6koztatja a V6llalkoz6t, hogy a megval6sit6s p6nzLigyi
fedezet6t saj6t forr6sb6l biztositja, mely rendelkez6sre 6ll.

10.4 szerz6d6st megel6z6 aj6nlaftdtel, tovdbb6 a szez6d6s, a kifizet6sek
p6nzneme: HUF.

1 1 . Megrendel6 a v6llalkoz6i dijat az igazolt szerz6ddsszerU teljesitEst k0vet6en
6tutal6ssal, forintban (HUF) teljesiti az aldbbiak szerint:
o alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6nek hidnya esetdn a Kbt. 130. g (1)-(3) 6s

(5)-(6) bekezd6sei, tovdbbd a2013.6vi V. t6rv6ny 6:130.9 (1) bekezd6se
szerint:

o alv6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
14. S (1)-(3) bekezd6sei szerint;

'l2.Megrendel6 a r6szszdml6zds lehet6s6g6t biztosltja. A teljesit6s sordn
Osszesen 2 db sz6mla benytjt6sdnak lehet6s6ge biztositoft az al6bbiak
szerint:

- 1 r6szsz6mla benyljtdsAnak lehet6s6ge: a padl6burkolat k6szit6si
munkeinak 50%-os k6szUlts6get k0vet6en a r6szsz5mla m6rt6ke a
v6llalkoz6i dij 50%-a;
- v6gsz6mla benydjtdsa: a kivitelez6sre vonatkoz6 neft6 v6llalkoz6i dij
fen nma rad6 50o/o-6nak megfelel6 dsszeg 16l a kivitelez6sre vonatkoz6
6fa n6lkiili v6llalkoz6i dt1 100o/o-Al el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n,
sikeres mfiszaki 6tad5s-6tv6telt kcivet6en

13.Megrendel6 a kifizet6s sor6n az Ad6zds rendj€r6l sz6l6 2003. 6vi XCll.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Art.) 36/4. g-dban foglaltakat teljes kdrben
alkalmazza.

l4.K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6, mint szezod6 hat6seg a 2013. 6vi
V. t6rv6ny 6:'155.$ szerinti m6rt6k0, 6s a k6sedelem id6tartam6hoz igazod6
k6sedelmi kamatot tovdbbd kdltsegetalenyt fizet.

15.A teljesit6sigazol6s - mely a sz6mla (sz6ml6k) kdtelez6 mellEklete -
aletAsela a mUszaki ellen6rjogosult.

16.A sz6ml6t a hatAlyos jogszabdlyok szerint kell ki6llitani.

3. Szerz6d6si biztosit6kok
1. V6llalkoz6 meghi0sul6si kdtb6r megfizet6s6re k6teles, amennyiben a jelen

szez6d6s teljesitdse olyan okb6l, ami6rt felel6s meghi0sul. A meghirisuldsi
kdtb6r m6rt6ke a nett6 vSllalkoz6i dij25%-nak megfelel6 6sszeg.

2. V6llalkoz6t b6rmely kdtelezefts6g6nek, feladat6nak k6sedelmes teljesit6se
eset6n k6sedelm i kcttb6r-fi zet6si kdtelezetts6g terheli, amennyiben ez6rt felel6s.
A kdtbdr alapja a szez6d6s szerinti nett6 v6llalkoz6i dij. A k0tb6r m6rt6ke a
k6sedelem minden megkezdett naptdri napja utdn napi 0,5 o/o a kdtb6ralapra
vetitetten.

3. A Megrendel6 az esetleges kdtber ig6ny6t ir6sbeli felsz6lit6s ritj6n 6rv6nyesiti,
melynek a V6llalkoz6 kdteles 8 napt6ri napon belttl marad6Kalanul eleget tenni.
Amennyiben a V6llalkoz6 a fenti irat k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon bel0l mag6t
6rdemi indokol6ssal €s azt al6tdmaszt6 bizonyit6kokkal nem menti ki, akkor a
kdtb6r elismertnek tekintend6. A Kbt-ben foglalt beszdmit6si felt6telek [130.S (6)
bek.l teljesUl€sekor a kdtb6r a v6llalkoz6i sz6ml6ba beszAmithat6.

4. Vellalkoz| a szez6d6s hib6tlan teljeslt6s6nek biztositds6ra valamennyi
be6piteft dolog ill. elv6gzett munka vonatkozAsAban 24 h6nap 6ltal6nos j6t6ll6st
v6llal. Vdllalkoz6 j6t6ll6si kdtelezefts6ge - az 6rintett hib6val kapcsolatban -
megszfinik, ha a hiba a teljesitEst k<ivet6en keletkezett, k0lOndsen:
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- rendeltetesellenes vagy szakszer0tlen haszn6lat
- szandekos rong6l6s vagy er6szakos behat6s,
- elemi csap6s,
- szakszerfitlen szerel6 vagy javit6 jelleg0 beavatkozas,
- a sztiks6ges karbantart5s hi6nya
miatt kovetkezett be.

V6llalkoz6 a j6tdllSsi kdtelezetts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l sz6mitott 5
munkanapon bel0l k<iteles a javitAst elkezdeni es megfelel6 szem6lyi
6llomdrnnyal annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t v6gezni. A hiba
kijavit5sAnak v6gs6 hat6rideje a bejelent6st kdvet6 10 nap. Amennyiben
technol6giailag a fenti id6 nem tarthat6 a mfiszaki ellen6r 6ltal meghat6rozoft
id6tartam azirAnyad6.
A j6t6ll6si kdtelezetts6g nem 6rinti a Megrendel6t megillet6 kellekszavatossagi
jogokat, 5s azok 6rv6nyesithet6s6g6t.
V6llalkoz6 teljes k6rt6ritesi kdtelezettseget v6llal jelen szerz6d6ssel
kapcsolatosan a neki felr6hat6 kArok6rt, fUggetlenUl att6l, hogy az a
Megrendel6re vagy harmadik szem6lyekre h6ramlik. Harmadik szem6lyekre
h6raml6 k6r eset6n a V6llalkoz6 kciteles az err6l val6 tudomdsszez6st kcivet6 3
munkanapon belUl a Megrendel6t teljes kdrfien mentesiteni a k6rt6rit6si ig6nyek
al6l, illetue amennyiben Megrendel6 a k6rt6rit6si ig6nyt teljesitette, kdteles a
fenti hat6rid6ben a Megrendel6 6ltal teljesitett osszegeket megt6riteni.
Amennyiben a V6llalkoz6 teljesit6sdvel kapcsolatban per indul, V6llalkoz6
Megrendel6 oldaldrn koteles a perbe bel6pni 6s minden int6zked6st megtenni
Megrendel6 pernyertess6ge 6rdek6ben. Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont
rendelkez6sei megfelel6en alkalmazand6ak.

4. Teljesit6si hatirid6
Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s V6llalkoz6 6ltali v6gs6 teljeslt6si hat6rideje a
munkateriilet 6tad6e6t6l sz6mitott 45 napt6ri nap. Felek r6gzitik, hogy a fenti
hatdrid6 0n. szigorri (fix) hatirrid6, melynek V6llalkoz6 dltali elmulaszt6sa a
Megrendel6 6rdekm0l6s6t, minden tov6bbi int6zked6s 6s ok n6lk0l, 6nmag6ban
megalapozza.
A teljesitesi hatArid6be (v6ghat6rid6) az 6tad6s 6tv6teli elj6r6s legfeljebb 5

napos id6tartama belesz6mlt, teh6t V6llalkoz6 a fentiek szerint kdteles a
munkav6gz6st szervezni.
Minden, a szerz6d6s teljesites6t akadAlyoz6, el nem h6rithat6 kiils6 korulm6ny
(vis maior) a befejez6si hat6rid6 m6dosit6s6t vonhatja maga ut6n, kiv6ve, ha
b6rmilyen munkaszervezesi (tcibb munkavAllal6 alkalmaz6sa, munkaszervezEs
megv6ltoztatdrsa, stb.) elj6r6ssal megoldhat6 left volna a hat6rid6 betart6sa. A
hatirrid6 m6dosul6s6hoz az ok (6s annak fenndllSsAnak id6tartama)
nyomonkdvet6si napl6ba val6 bejegyz6se 6s a Megrendel6 mfiszaki ellen6r6nek
j6v6hagy6sa sz0ks6ges. V5llalkoz6 ki.ielenti, hogy a rendelkez6s6re 6116

teljesit6si id6szak - figyelembe v6ve az 6vszakokkal kapcsolatban felmerUl6
munkavegz6st 6ltal6ban akaddlyoz6 kdrUlmenyeket is - el6gs6ges a szerz6d6s
hat6rid6ben tdrt6n6 hiSny 6s hibamentes teljesit6s6re.
Nem eredmEnyezi a teljesit6si hat6rid6 m6dosul6s6rt az elh6rithat6, illetve a
V6llalkoz6 6ltal kell6 gondoss6ggal el6re l6that6 okok miatt bekcivetkezett
k6sedelem.
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5. V6llalkoz6 kijelenti, hogy tiszt6ban van azzal, hogy a szez6d6s k6zvetett t6rgy6t
k6pez6 fel6pitm6ny k6zc6lokat szolg6l, igy fenti hatdrid6ben 6s tartalommal,
valamint min6s6gben val6 dtad6sa a Megrendel6 kUldndsen fontos 6rdeke.

5. A munkatertlet 5tad6sa, munkav6gz6s
1. A munkateruletet a Megrendel6 ut6lag egyezteteft id6pontban jegyz6konyvben

adja 6t a V6llalkoz6nak.
2. A munkater0letre tdrt6n6 felvonul6st, a munka megkezd6s6t, az 6pit6svezet6

nev6t, cim6t, telefonszdm6t avezetf fel0gyel6nek (Pdl S. Mikl6s tel.: 366-3539)
bejelenteni, ill. leadni.

3. Vdllalkoz6 a kivitelez6s sordn kdteles a nyomonkdvet6si napl6val kapcsolatos
kcitelezetts6geit ell6tni. V6llalkoz6 a kivitelez6s megkezd6sekor ktiteles
megnyitni egy, a megrendel6 mfiszaki ellen6re 6ltal hitelesitett ,,Nyomonkdvet6si
Napl6"-t, melyet az 6pit6si munkdk alatt naponta kell vezetni. A
,,Nyomonk6vet6si Napl6'-t megrendel6 m0szaki ellen6re bdrmikor ellen6rizheti,
abba bejegyzdseket tehet. A,,Nyomonk0vet6si Napl6'-ban rdgziteni kell minden,
a kivitelez€s szempontj6b6l jelent6s esemenyt (pl.: munkaterUlet 5tadAsa,
eltakarasra keriil6 szerkezetek ellen6rz6se, m6r6si jegyz6kdnyvek, r6sz- 6s
v6gteljeslt6s, stb.)

4. YAllalkoz6 a kivitelez6s sor6n a 19'112009. (1X.15.) Korm. r. szerinti k<lteles a
nyomonkdvetesi napl6val kapcsolatos k6telezetts6geit elldtni.

5. Ateljesit6s helye: 1093 Budapest, V6mh6z kdrrlt 1-3.
6. Felek meg6llapitjdk, hogy a munkater0let 6tadds-6tv6tele vonatkozdsdban a

munkatertilet megfelel6, ha a munkavdgz€s hely6re az anyag szdllitdsa g6pi
vagy k6zi er6vel megoldhat6 6s a munkav6gz6s a t6nyleges munkav6gz6s
helydn megkezdhet6.

7. A Vdllalkoz6 energiaig6ny6t saj6t maga k<lteles biztositani, ana Megrendel6
nem kdteles.

8. A munkateriilet 6tad6sAt kdvetrien a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztonsSgr6l,
a kdrnyezetv6delmi szab6lyok betart6s6r6l a V6llalkoz6 kdteles gondoskodni.
Vdllalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkoz6s6ban azok
vagyontargyaiban, 6let6ben, testi 6ps6g6ben ill. eg6szs6g6ben a neki felr6hat6
m6don keletkezett hi6nyok6rt, ill. k6rosod6sok6rt.

9. V6llalkoz6 kdteles az 6pitkez6s (kivitelez6s) t0zv6delmi feladatainak ell6t6s6ra.
10.Felek rdgzltik, hogy a munkav6gz6s lizemel6 6p0let tertilet6n t6rt6nik, igy a

V6llalkoz6 6ltal igdnybe vett (haszn6lt) terUletek napi takarit6s6r6l gondoskodnia
kell a V6llalkoz6nak.

11.V6llalkoz6 kdteles a t6nyleges munkav6gz6ssel 6rintett munkatertiletet
megfelel6en elkeriteni.

12.YAllalkoz6 kdteles a keletkezeft hullad6kot a jogszabdlyoknak megfelel6en
gyUjteni, 6s hivatalos hullad6klerak6-helyre szdllitani, valamint ezt a Megrendel6
fe16 megfelelcien igazolni.

13.42 eltakar6sra kerill6 munkar6szek eltakardsa el6tt a mfiszaki ellen6rt
kdzvetlenUl, ill. a nyomonk6vet6si napl6n kereszttil megfelel6 id6ben (6rtve ez
alatt a legal6bb 1 napot) 6rtesitenie kell a V6llalkoz6nak. Ennek elmulaszt6sa
eset6n a Megrendel6 kcivetelheti, hogy tdrj6k fel az eltakart munkar6szeket,
melynek kdlts6gei a V6llalkoz6t terhelik.

14. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszerUtlen vagy
szakszer0tlen utasitdst ad, a VAllalkoz6 kdteles 6t ere figyelmeztetni. Ha a
Megrendel6 a figyelmeZet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, a V6llalkoz6 a



szerz6d6st6l el6llhat vagy a feladatot a Megrendel6 utaslt6sai szerint, a
Megrendel6 kock6zat6ra ell6thatja. A V6llalkoz6 kdteles megtagadni az utasit6s
teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszab6ly vagy hat6s6gi hat6rozat
megs6rt6s6hez vezetne, vagy vesz6lyeztetn6 m5sok szem6ly6t vagy vagyonAt.
A felmonddrsi vagy el5ll6si jog csak akkor gyakorolhat6, ha m6s m6don a
szerz6d6sszerfi teljesit6s nem biztosithat6.

15. Mivel a munkav6gz6s 0zemel6 6pUlet terUlet6n tdrt6nik, igy a V6llalkoz6 kdteles
biztositani, hogy tev6kenysege az iizletk6zpont rendj6t, miikdd6s€t ne zavaria.

16.V6llalkoz6 kdteles az 6ltala kibontott anyagokr6l anyagfajt6k szerint
csoportositoft bontdsi napl6t k6sziteni.

17. Felek rdgzitik, hogy a kibontott - vesz6lyes hullad6knak min6siil6 anyagon kivUli
- anyag tulajdonjoga a V6llalkoz6t illeti.

18.Felek rdgzitik, hogy amennyiben b5rmilyen engedely, j6v6hagyis, tan0sitdts
szuks6ges a rendeltet6sszer0 hasznSlathoz, annak beszez6se a fenti teljesit6si
hat6rid6n belUl a V6llalkoz6 feladata 6s kcilts6ge.

lg.Virllalkoz6 kciteles egyUftm0k6dni az 6rdekelt szervekkel, kdzszolg6ltat6kkal.
20.AVAllalkoz6 a beepit6sre keriil6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal

egyen6rt6kfi hazai Min6sit6 Int6zet 6ltal kiadott min6s6gi tan0situ6nyt k6teles
adni. Ezt a tanrlsitv6nyt a be6pit6s elott a mfiszaki ellen6rnek 6t kell adni.
Amennyiben a felhaszn6land6 anyagokr6l 6s term6kekr6l a harmadik szem6ly
gy6rt6 a V6llalkoz6nak ilyen tanrisitv6nyt nem Allit ki, Ogy a V5llalkoz6 a
be6plthet6s6gre vonatkoz6 alkalmass6rg16l kdteles ir6sban nyilatkozni.

2l.AY6llalkoz6 az 6t terhel6 j6t6ll5si, kellEkszavatoss6gi (kdtelez6 alkalmass6gi)
id6n beluli bSrmilyen jogcimen t<!rt6n6 jogut6d n6lktlli megszfin6se eset6re e

. szerz6d6ssel engedm6nyezi az alvAllalkoz6it (kdzremfikdd6it) a tdrgyi
beruhAz6ssal kapcsolatban terhel6 j6t5llAs, kell6kszavatoss6g alapjin
6rv6nyesithet6 dsszes jogokat. Az Atsz6ll6s napja a jogut6d n6lkUli megszfln6s
napja. Ezen ig6nyek erv6nyesithetcis6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6 a szez6d6s
soran (de legk6s6bb a teljesit6sig) kdteles igenybevett alv6llalkoz6inak c6gnev6t
6s sz6khely6t, ad6sz6m6t Megrendel6nek megadni. Ugyszint6n kdteles a
V6llalkoz6 a szez6d6s teljesit6se sor6n az alv6llalkoz6i v6ltoz6tsokat a
Megrendel6nek ir6sban tudom6s6ra hozni. Az el6z6ekr6l V6llalkoz6 kdteles
alv6llalkoz6j5t i16sban 6rteslteni.

22.Amennyiben a szerz6d6s bdrrmilyen okb6l teljesites el6tt megszfinne, fgy a
V6llalkoz6 haladektalanul 8 napon bel0l kOteles a megsztin6s napj6ig v6gzeft
munkdkat felm6rni, 6s a munkaterUletet halad6ktalanul a Megrendel6nek
visszaadni.

23.A szerz6d6s teljesit6se sordn, az bArmilyen 6llv6nyon, seg6d6pUleten,
kdzterUleten, vagy oda kiny016, a V6llalkoz6 6ltal l6tesitett ideiglenes
6pitm6nyen, bdrmilyen ideiglenes az 6pitkez6shez kapcsol6d6 szerkezeten a

Vdrllalkoz6 csak akkor helyezhet el rekl6m celj6t szolgdl6 tSrgyat, feliratot, vagy
t6bl6t, ha ehhez a Megrendel6 kUl6n ir6sban hozz1Arult. Az ezen el6ir6s
megszeg6s66rt a VAllalkoz6t k5rt6ritesi felel6ss6g terheli.

6. Kapcsolattart6s, jognyilatkozatt6tel
1. Felek kijelentik, hogy a tev6kenys6gUk sor6n a tudom6sukra jutott Uzleti titkot

meg6zik. Uzleti titokk6nt defini5lnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6d6s
keretein bel0l a m6sik f6llel kapcsolatban a tudom6sukra jut. Kiv6telt kbpez ez
al6l azon adatok dsszess6ge, amely a Kbt. vagy mdrs jogszab6lyok szerint
nyilvdnos adatnak min6stil.



2. A titoktartAsi kcitelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 kAr|rl az ez6rt felel6 f6l
k6rt6rit6si k6telezefts6ggel tartozik.

3. Felek titoktart5si kdtelezetts6ge kiterjed a munkavellal6ikra, valamety polg6ri jogi
szez6d6s alapjdn munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony, vagy m6s jogviszony
alapj6n a fdllel kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szem6lyek
magatartis66rt a titoktart6si kdtelezetts6g viszonylat6ban az drintett f6l, mint
sajet magatart5s66rt felel.

4. Nem min6stilhet 0zleti titoknak mindazon adat vagy inform6ci6, amelyet
jogszabdly illetve egy6b dokumentum az rilzleti titok k6r6b6l kizAr.

5. Jelen szez6d6ssel kapcsolatban joghatdlyos nyilatkozattetelre jogosult
szem6lyek az al6bbiak, akik jognyilatkozataikat kizdr6lag irdsban, az 6tv6tel
idej6t igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. Felek ez alatt 6rtik a telefax ill. az
e-mail Uzenetek v6lt6s6t, ha annak 6tv6tele igazolhat6, valamint a
nyomonkdvetesi napl6ba az arra jogosult 6ltal tett bejegyz6st is:

Megrendel6 r6sz6r6l: Szita lstv6n, Oroszi Zolt6n
Telefon: 27 3-3'1 57, 27 3-31 34, F ax 27 3-31 63

VSllalkoz6r6sz6r6l: SzalaiAndrAs,GrAfelK6roly
Telefon: 06-30-498-2769, 06-30-977-1 91 5

6. A Megrendel6 a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja alapj6n a
teljesit6st mtszaki ellen6r ig6nybev6tel6vel ellen<irzi. A m(szaki ellen6r adatai:

a. C6gndv: F6vdrosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6sAga
b. Szdkhely: 1117 Budapest, K6r6sy J6zsef u. 7-9.
c. elj6r6 mfiszaki ellen6r neve, el6rhet6s6ge: Szita lsfu6n
d. nyilv6ntartdsi azonosit6: ME-EI l.-0 1 -64440

7. A mfiszaki ellen6r a Megrendel6 kdpvisetet6ben jAr el.
8. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s teljesitese sorAn kdtelesek egy0ttmUkddni.
9. Megrendel6 6s V6llalkoz6 egymds ir6sbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l

sz6mitva 2 munkanapon belUl irdsban 6rdemi nyilatkozatot kdtelesek tenni.
10.Megrendel6 kdpvisel6je jogosult a kivitelez6s sordn b6rmikor a munka 6ll6s6t

ellen6rizni, 6s ezek eredm6ny6r6l a nyomonkdvet6si napl6ba bejegyz6seket
eszkoz6lni.

11. Felek kifejezeften rdgzitik, hogy a V6llalkoz6t nem mentesiti a hibds teljesites
jogkdvetkezm6nye al6l, ha a Megrendel6 ellen6z6si kdtelezettseget nem, vagy
nem megfelel6en teljesitette.

7. Aszerzdd6s Gljesit6s6vel kapcsolatos 6tad6s Stv6teli elj6ris
1. Az 6tad6s-6tv6teli elj6r6s megkezd6s6r6l Vdllalkoz6 Megrendel6t kdteles

k6szrejelent6s formdj6ban ir6sban, a hat6lyos jogszab6lyi rendelkezdseknek
megfelel6en 6rtesiteni. Megrendel6 k6teles az 6tad6s-6tu6teli eljdr6st 3
munkanapon belUl megkezdeni, 6s a Kbt. 130.S (2) bek. szerint lefolytatni, az ott
meghaterozoft jogkdvetkezm6nyek terhe melleft .

2. A'z eljAr{son a felek k6pvisel6i megvizsg6ljdk a teljesit6st, jegyz6kOnyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibdk 6s hidnyok list6jAt. A
V6llalkoz6 kdteles a jegyz6kdnyvbe nyilatkozni a hibAk kijavit6s6nak
hatArnapj6r6l, mely nem haladhatja meg 6sszess6g6ben a(z) 5 munkanapot.

3. Az 6tv6tel feltdtele k0l6n6sen 2 pld. dtadds-dtv6teli dokumentdci6 dtad6sa
Megrendel6nek, mely a kdvetkez6ket t aftalmazza'.



4.

6

6.

7.

8.

a. kivitelez6i nyilatkozatot,
b. nyomonkdvetesi nap16 oldalait,
c. be6pitett anyagok 6s szerkezetek min6s6gi tan0sitvdnyait,
d. 6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumait,
e. ellen6z6 m6rdsek dokument6l6s6t.

Az 6tad6s-6tv6teli elj5r6s lez6r6s6ig a V6llalkoz6 kdteles a g6peit, anyagait, a

keletkezett hullad6kot tov6bbd a felvonul6si 6pUleteket 6s felszerel6seit teljes
kdr0en elszAllitani. Ennek megtortente az 6tuetel felt6tele.
Az 6tad5s-6tveteli elj6rdrson a V6llalkoz6 6tadja a j6tall6si jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megval6sul6si dokumentdci6t 6s megadja a
be6pitett szerkezetek, berendez6si 6s felszerel6si tdrgyak haszn6lati 6s
karbantart6rsi utasit6rsait, valamint jelen szerz6d6sben 6s jogszab6lyban 169zitett
egyeb iratokat, stb. Ennek hi6nytalan teljesit6se a szerz6d6sszerfi teljesit6s
felt6tele.
A fentiek alapj6n elv6gzett hirinyp6tl6sokr6l ill. javlt6sokr6l a V6llalkoz6 ir6sban
tdj6koztatja a Megrendel6t, aki a tSrrgyi munkit - megfelel6s6g eset6n - 6tveszi.
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Megrendel6 csak hi6ny-, 6s hibamentes
teljesit6st vesz 6t.
A V6llalkoz6 az ut6feliilvizsgSlati elj6r6sban kdteles kdzremfikddni. Az
ut6feltilvizsg6latot a Megrendel6 hivja dssze a teljesit6st kdvet6 12+12 h6nap
eltelt6t kdvet6en. Az ut6fel0lvizsg6lati elj6r5sban a Felek a teljesit6s
szerz6d6sszeriis6g6t 6s a hib6s/hi6nyos teljesit6sb6l ered6
hib6kaVhi6nyoss6gokat vizsgAlj6k 6s jegyz6kdnyvben rdgzitik. V6llalkoz6 a
jegyz6kcinyvben nyilatkozik a hib6k kijavit6s6nak hat6ridej6r6l, mely
6sszess6g6ben nem lehet tobb, mint 15 nap.

8. Vegyes 6szA16 rendelkez6sek
Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapj6n a V6llalkoz6 6ltal
k6szitend6, szerz6i jogi v6delem alatt 6l16 alkot6sok vonatkoz6s6ban a
Megrendel6 a r6sz6re tctrt6n6 6tiaddrssal teljes, 6truh5zhat6, 6s
korl6toz6smentes (t6rben, id6ben, felhaszndrldrsi m6dban) felhaszn6l6si jogot
szerez. A felhaszn6l6si jog ellen6rt6k6t a v6llalkoz6i dii lartalmazza.
Felek megAllapodnak abban, hogy a megrendelci a rendelkez6s jog6t jelen

szerz6d6ssel kikoti, igy a v6llalkoz6 a szellemi alkot6st csak saj6t bels6
tev6kenys6g6hez haszndrlhatja fel, nyilv6noss6gra nem hozhatja, harmadik
szem6llyel nem kOzdlheti; ilyen esetben a szellemi alkot6rssal a megrendel6
szabadon rendelkezik;
A szerz6d6s teljesit6s elcitti megsz0ntet6s6re a Ptk. v6llalkoz6si (ill. kivitelez6si)
szerz6d6sre vonatkoz6 szab6lyai i16nyad6k azalAbbiakfigyelembevetel6vel:
A s6relmet szenvedett f6l jogosult el5llni a szerz6d6st6l ill. azt felmondani a
V6llalkoz6 szerz6d6sszeg6se eset6n, ha nem 611 6rdek6ben a teljesit6s. A jelen

szerz6d6sben srilyos szerz6d6sszeg6sk6nt megjelolt b6rmely magatartAs vagy
mulaszt6s tanrisit6sa az 6rdekm0l6s bekdvetkezes6t 0nmag6ban megalapozza.
S0lyos szerz6d6sszeg6snek min6s0l V6llalkoz6 rbsz6t6l

a. VAllalkoz6 a teljesit6ssel kapcsolatos b6rmely kcitelezetts6g6t akk6nt
szegi meg, hogy az el6irt min6s6gben, vagy hatirrid6re val6 teljesit6s
nem val6szin0,

b. V6llalkoz6 alapos ok n6lkUl munkav6gz6st felfUggeszti (legal6bb 3

napra),

1.

4.

8



c. a Vellalkoz6 ellen az illetekes bir6sdg joger6s v6gz6se alapj6n
felszdmoldsi eljdr6s indul; vagy

d. a V6llalkoz6 v6gerszdmor6s ir6nti k6rerme (amennyiben gazdas6gi
tSrsasdgr6l van sz6) a c6gbir6s6gn6l benyrijt6sra kerUlt; vagy -

e. a V6llalkoz6vat szemben az illet6kes ceduirosag et6tt iLgsztintet6si,
trirl6si elj6r6s indul, vagy

f' a V6llalkoz6 a Vdllalkoz6si szez6d6sben megjelolt b6rmely hat6rid6t 10
napot meghalad6an elmulaszt, vagy

g. V6llalkoz6 a szerz6d6sben foglart bdrmely egy6b k6telezetts6g6nek nem
tesz eleget, 6s emiatt a Szerz6d6s feljogositja a Megrendel6t a
felmond6sra vagy az elilldsra, vagy

h. Vrillalkoz6 kdrnyezetv6delmi, hullad6kkezel6si k6telezetts6g6t megszegr,i. az elSlrl feler5ss6gbiztosit6s - annak jelen szez6d6sben-foglalt-hatdlya
alatt - bdrmely okb6l megszfinik, 6s a megsz0n6s napj6-val azonos
tartalommal 0jabb az er6irdsoknak megfelel6 biztosit6si jogviszony nem
6ll fenn azzaL hogy ez csak akkor erfogadhat6, ha iz-tij biziosit6s
hatelybal6pese el6tt keletkezett k6rokra is biztosltott az eredm6nyes
ig6ny6rv6nyesit6s lehet6s6g.j. V6llalkoz6 nem tartja be azon kdterezettsdgeket, meryek az tizemer6
6ptilet Uzemel6s6nek biztosit6sdhoz szUks6gelek,

k' Jogszab6lyon arapur6 egy6b fermondrisi vagy er6il6si okok fenndlnak,

6. A V6llalkoz6nak ilyen esetben csak a mdr elv6gzett munkdk elsz6molas6ra lehet
ig6nye.

7. Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szez6d6st felmondani - ha szuks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szez6d€ssel 6rintett feladata
ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a. a Vdllalkoz6ban., kdzvetetten vagy kdzveflenrlr 2s%-ot megharad6
tulajdoni r6szesed6st szerez varamery oryan jogi szemdry vagy szim6ryes
joga szerint jogk6pes szervezet, amely'nem ielel mega fi5t. SO. g'1f 

1bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott f;ltetebknek.
b. a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzveflenul 2s%-ot meghalad6 tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vag/szem6lyes logaszerint jogk6pes..szervezetben, amely nem felei meg- a Kbt dO S tflbekezdds k) pontjdban meghat6rozott ielt6teleknek.
c. A jelen pont szerinti fermond6s eset6n a V6[arkoz6 a szez6d6s

megsz0n6se el6tt mar teljesitett szolg6ltat6s szerz6d6sszerfl p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.

8. A.V.6llalkoz6 jogosutt jelen szez6d6st6l val6 eldildsra, ha Megrendel6 - neki
fel16hat6an -

a. a munkateriilet 6tadasi k6telezetts6g6t a kdvetkezm6nyekre t6rt6n6
figyelmeztet6s elrendre, a fersz6ritds 6tv6ter6t6r sz6miwi is 1s napot
meghalad6an elmulasz$a.

b. a sz6ml6t - felsz6lit6s ellen6re - sem fizeti meg, vagy
egy6bk6nt V6llatkoz6 tev6kenys6g6t leheteilenn6 telzi.

9. Jelen szez6d6s aldirdsat kozveflenui megel6z6en V6llalkoz6 bemutatta a
30612011. (x11.23.) Korm. rend. 9.g-ban 

- 6s az aj6nlattdteri felhivdsban
meghatarozott felet6ss6gbiztosit6sra vonatkoz6 k6tv6nyt. Vdllalkoz6
nyilatkoza, hogy a bizto-sitds hatdry6t a jeren szez6d6s terjesit6s6ig f*;t"rtr".
Nem min6stil a szez6d6s megs6rt6s6nek, i[. nem ij6nyri a- szerz6d6s



m6dosit6sdt, ha a V6llalkoz6 az elciirt tartalmU felel6ss6gbiztositdsi
szerz6d6s6nek megsz0n6s6t megel6z6en, legk6s6bb a megsz0n6 szerz6d€s
megszfln6s6vel egyidej0leg hatdlyba 16p6, az el6irt felt6teleknek megfelel6 0j
felel6ss6gbiztosit6si szez6d6st k6t, 6s azt a Megrendel6 fel6 igazolja.

10.E szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6
rendelkez6sei az i16nyad6k.

11. Felek megallapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 nem fizet, illetve sz6mol el a
szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefUgg€sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $
(1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g
tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6k6teles jdvedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak.

12.Felek meg6rllapodnak abban, hogy a szerz6d6s teljesit6senek teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezet6t V6llalkoz6 a Megrendel6 szAm1ra megismerhet6v6
teszi 6s a Kbt. 125.S (5) bekezd6s szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t
halad€ktalanul 6rtesiti.

13. Felek esetleges vit6s Ugyeiket egyeztet6s [tj6n rendezik, ennek
eredm6nytelens6ge eset6n a jogvitdk elddnt6s6re - hat6sktirt6l fUgg6en -
kikdtik a Megrendel6 sz6khelye szerinti J6r6sbir6sdtg/Tdrv6nysz6k kiz6r6lagos
illet6kess696t.

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

k6gens jogszab6lyba iitkdzne, vagy a kcizbeszerz6si elj6r5s kdtelez6 6rveny0
dokumentumdnak tartalmdrval ellentdtes lenne, akkor jelen szerzcid6s fentieket
s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kUldncisen a
szerz6d6s m6dositdrsa n6lkUl - a megs6ftett kdtelez6 6rv6nyfi jogszabdlyi
rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s ker0l. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt rendelkezik,
hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze 6s azt szdvegszerfien a
szerz6d6s nem taftalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

16.Jelen szez6d6s 4 megegyez6, eredeti p6ld6nyban k6szUlt el, elv6laszthatatlan
r6sz6t k6pezi (Megrendel6 p6ld6ny6hoz kapcsolva) a kdzbeszerz6si elj6r6s
iratanyaga, valamint annak r6sz6t k6pez6 beArazott k6lts6gvet6s. A szerz6d6s a
mindk6t f6l al6ir5sra 6s k6telezetts6gv6llal6sra jogosult vezet6
tiszts6gvisel6j6nek (V6llalkoz6n6l cegszerfi ) al6irdsa eset6n 6rv6nyes.

17.Jelen szerz6d6s az alAlr6s6nak napj6n l6p hatAlyba.
Felek a szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasds 6s
drtelmezes utAn, helybenhagy6lag alAnjAk.

l-W=ot
V6llalkoz6
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1. Aldnlattevd neve: EXGE|.8IOR lp.lt *a&falt.t6 |(ft.
tifdnbttev6 cime: 1U4. Bud.gcs.t, Bart6k B6lc rit 19.

Tekfon: L1365-4925 30lt2f-8053 Fax: Ug61-430S
E-maill exc€lslor@t-onltne,hu

2, Az aJdnlattdt6l tlrgya: ,,vfu$ar ldr6d ya.arcrrnsk lrt(.d dlt$
prdl6burkolrt crortlc-

,3, Atsnlat:

Budapest, 2014. okt6ber 9.
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Szalai Andr6s
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CSAPI - Vemhiiz k,riti V'sercsanok
6rkid alatti oadl6burkolat cserdje Ni nlaftetel i dakumenEci6

AJATLATI NYILATKOZAT

Alulirott Szalai AndrSe mint az Excelsior Kft. (1114 Budapest, Bart6k B6la it 19.,
F6vdrosi C69bir6s6g, O1-09-0069727) nevdben k,6telezettsdgvdllal6sra jogosult iigyvezetd
igazgat6, a F6vSrosi Onkormiinyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6sdga mint Ajiinlatk6r6 6ltat
,,V6mhdz kdiati Vasiircsarnok iirkdd alattl padl6burkolat csereje" tdrgySban meginditott
k6zbeszerz€si €[d16ssal osszefiiggesben.

1. Nyilatkozom a Kbt, 40, I (1) bekezd€s a) pontja alapj6n, hogy a k6zbeszerzds
t5rgyiinak aliibbiakban meghatiirozott r6szeivel dsszefiiggdsben alv6llalkoz6t veszek
ig6nybe:

Nem kiv6nok ig6nybe venni,

2. Nyilatkouom a Kbt. 40. $ (1) bekezd6s b) pontja alapj6n, hogy a kozbeszerz6s
teljesitasehez a k6zbeszerz€s 6rt6knek 10o/o-iit meghalad5 mdrtdkben az aliibbl
alvAllalkoz6t kiv5nom igdnybe venni, az al6bbi sziizal6kos ardnybani

Nem kiv5nok ig6nybe venni.

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezd6se alapjiin, hogy az alSbbi kapacitiist ny[jt6
szervezetet kivSnom ig6nybe venni :

Nem kiviinok ig6nybe vennl,

4, A Kbt. 60 5 (3) 6s (5) bekezddsei alapjein nyilatkozom, hogy ajiinlatunk az el6z6ekben
meghatii.ozott - Sltalunk teljes koriien megismert - dokumentumon alapszik.

A szeadddstervezetben rogzitett, a tdrgyl feladat ell6t6s6hoz szlksdges
kotelezetts€geinket maraddktalarul teuesiuijk a Felolvas6lapon rdgz;tett 6r
alkalmazdsdval. Nyilatkozunk, hogy aj6nlatunkat az ajinlati k6t6tts69 beilltlt k6vet6en
az ajiinlatt€teli felhiv5sban megjel6lt id6pontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertessdgiink 6etdn a jelen dokumentiici6 melldkletdt kdpezb
szerz6dAstervezet megkot6s6t v6llaljuk, 6s azt a szerz5d6sben foglalt feltdtelekkel
teljesitJiik.

Nyilatkozom tovdbbii, hogy viillalkozisunk a kis- 6s kciz6pviillalkoz6sok16l, fejlSd6stik
t6mogat5s616l sz6l6 t6rv6ny szerint kisv6llalkoz6snak mindsiil.

Budapest, 2014. okt6ber 9.

Szalal Andrds

tigyvezet6



CSAPI - VAmhAz kiirtI V's;rcsarnok
erkad alatti padloburkolat csereje

Cdgiink mint ajanlattev6
bekezdds6ben 6s a Kbt,
okok hatdly al5 es6
rendelkez6sre bocsiit6
bekezdesdben ds a Kbt.
okok hatiilya ald.

III.

A.i 6 n I a ft e te I d o ku m e n t 6 c i 6

NYILATKOZAT
a klz5r6 okok vonatkozSs6ban

Alulirott Szalil AndrSs mint az Excelsior Kft. (t114 Budapest, Bart6k B6la 0t 19..
FSvdrosi . C6gbir6siig, 01-09-0069727) ajiintattev6 szervezet c6gjegyz6sre jogosutt
kdpvisel6je a ,,V6mh6z kdr0ti Viisiircsarnok iirk.id atatti padl6burkolat iserdle" tiirgyban
kiirt k6zbeszerzdsi elJiiris sor6n az aliibbi nyilatkozatot teszem a -tiz5r6 -orot
vonatkozdsSban:

I,

Az iiltalam k6pviselt szervezet nem taftozik a Kbt. 56. g (t) bekezdes€ben, a Kbt. 56. g
(2) bekezddseben 6s a Kbt, 57 s (1) bekezd6s a)-d) 6s f) pontlaiban meghaiilrozott kiziirb
okok hatdly al5.

II.

a szerz6dds teljesit6s6hez nem vesz ig6nybe a Kbt. 56. S (1)
57 5 (1) bekezd6s a)-d) €s f) pontjaiban meghat.i.ozott kizdr6
alviillalkoz6t/alviillalkoz6kat, illetve a rdsziinkre kapacttiist
szervezet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. O (1)
57. 5 (1) bekezdds a)-d) €s f) pontjaiban meghatdrozott kizdra

Aluli.ott ajiinlattev6 nyiratkozom. hogy cdgemet szabiiryozott t6zsd6n nem jegyzik.
Az nlSbblakat lyila!!,oz_ol_a p€nzmosds ds a terrorizmus flnanszirozdsa megeldzesdr6l 6s
aKaoaryozasaror sz0t6 2007. 6vi cxxxw. tdrvdny 3. 5 r,) pontja szerint defi;iiilt
valamennyi t€nyleges tulajdonosr6l :

ry.

A:ulirott.aj6nlattev6 nyiratkozom, hogy a F6viirosi onkormiinyzat csarnok ds piac
Igazgat6siiga mint Ajiinlatkdr6 iiltal ;v6mhdz kor0ti vdsdrcsamok arkiid alathpadl6burkolat cserdJe" tdrgyban meginditott kdzbesze..dsr erjiiriis tekrntet6benva arKozasunkkar szemben nem 5llnak fenn a Kbt.-ben foglalt aldbbi krz5r6 okok, amelyek
szerint nem lehet ajiinlattev6:
Kbt. 56. 5 (2) bekezd€s:

amelyben kdzvetetten vagy kozveflenril t6bb mint zsvo-os tulajdoni r6sszet vagy szavazarijoggal rendelkezik olyan jogt szem6ly vagy szem6lyes joga szeilnt iogkdpes szirvezet,

N6v Alland6 lakhety
Hoffmann Gvdrov 1028. Budapest, HarmatcseDo u.38



csAPI - vemh'z kAruE vesircsemok
t r*.14,alattl pa d 16 butkol at ser4l e

Budap€6t, 2014. olftdb€r 9,

aftlotyn€k tcklnt€t6len az 56. S (f) b€keadde k) pon${bin meghitdrozdt felt€tel€k
fenn8llns*.

-t-

A) Nhcs llyen kdzvetetten vagy koaretbnul t6bb, m|]|t 2596-c tulajdonl dssael vagy l

s..vazatl Jsggal r€rd.lk zd to,gi szern6ly v.gy sr€mdlyes Joga szerint jogkdpes ':

s:ervgzGt, l

4d6n /€t?diel i do k u m e nt,l.ci 6

Szalal Andrds

0gWeetd

6



CSAPI - Vimh6z kiiriti V6sdrcsarnok
Srkdd alaai oadloburkolat cser6je Aienlaftateli dokumente.io

NYILATKOZAT

a 310/2011 (XIL23) Korm. rendelet 14.5 (8) bekezd€se, valamint a 17.5 (5) bekezd6se
szerinti a gazdasdgi 6s pdnzrigyi ds mfiszakl ds szakmai alkalmassiigi k6vetelm€nyeknek
va16 megfelel€sr6l

Alulirott Szal.l AndrSs mint az Excelsior Kft. (1114 Budapest, Bart6k B6la ilt 19.,
F6vdrosi C69bir6siig, 01-09-0069727) nev6ben k6telezetts€gviillaliisra jogosult tigyvezet6
igazgat6 kijelentem, hogy a F6viirosi Onkorm:inyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siiga mint
Aj6nlatker6 ailtal ,,V5mhdz k6r0ti V6#rcsarnok 5rk5d alatti padl6burkolat cserdje"
tiirgySban meginditott kozbeszerz€si elj6riisban

nyllatkozom,
hogy al6nlatk6r6 6ltal t5rgyl €U6r6s .rSnlattctell felhfvds6ban el6lrt gazdasigl 6s

p€nziigyl, yalamlnt m0!z.kl €s 33.kmal alkalmassSgl felt6teleknek mlnd€nb€n
m.gfslolek.

Tudom6sul veszem, hogy amennyiben az AJiinlatkir{nek kdtsdge mertl fel jelen
nyilatkozat val6sdgtartalm6val kap@latban, akkor a Kbt. 579 (1) bekezddse alapJdn
felvil6gositiis k6rds keretdben el6irhatja sz6momra a megfelel6 igazolds beny0jtiisiit.

Budapest, 2014. okt6b€r 9.

Szalai Andriis

iigyvezet6'
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ALAKASMINT.A,

Alulimn Salri Afllrlt (ar$e acre: ltNuthcim Margit ltedvig), 2000 Szent dte sr?ger
Fc!&c kde 8. szan ahui lakog nint a F6v{rosi Towdnysalk CQbir6dgfuil 0l{946972?
sdm sloo beie$rzett EXCEI,SIOR Ipsri & Srolgiltrti Kor$roh FGtd6${8:i Tiri'dg
(szehhclyc llt4 Sudrpcsr, B8n6k Bdla ft 14, roviditeu elrcvezdse: EXCELSTOR Kfr)
0!!.vcrctfjr ! c4gol akkdnt jegyzem, hogy a tirsaslg gdppcl vagy kdzzel cl6ln, elonyomou.
vlgy nyomt4on rlevc tbl6 nsvcmit az alibbi* szerint 6n{ll6 r itom:

' 'S"i.iloJ'i'

ElkiG$zdr

Atuliotr dol1oi Sshir-Toth Cssba iigy,vdd rdrusirom, hogy ezr . ferd ,ALAifLiS MINTA"
slncvczCso okirElot SZALAI ANDL{S. sziilctdii ncve Szllai Aldr6s (lzlilaett: Budapes!
1975- ruguszrrri 10., anyja ne!e. Krauthcin l{argit gedvi& vrzrtdi cngeddly szima:
CM28l0?0, takcimk6nya szimn: 7.13162PL) mrgytr irllanrpolgir, 2000 Szsntcndrq St€G.
Farooc koz E. szd$ al4ii lakoE, ali szemdtyazonos3Ag{'t 6 feni nregielolt & t'elmutaton vezet6i
cngcd€llycl, mlg l8kcimdl a font megjelok {s felmuraro[ lakc.inret igtzolo hat6rigi
igarolvdm)'al igltoha - ! msi nspon, cl6urm !aj{t k"!0lcg inr dl.

Kclt Budapest. 2013 & jaru& ho ?. nepjan

or t^srri ?4t\ CIA|A
. , :, , ,rr{r,4 U{l

8

iigyved



CSAqI - Viimhiz kiirdti VesArcsarnok
6rkdd alatti padl6burkotat cser4ie

Budapest, 2014. okt6ber 9.

AienlafteEli dokumen6ci6

NYILATKOZAT
a szakma! feleldss€gbiztositSsr6l

Alulirott Szalai Andnis mint az Excebior Kft. (f114 Budapest, Bart6k B6ta it 19.)
aj{nlattevd suervezet cegJegyzdsre Jogosutt kdpviseldJe a F6vlrosl onkorm6nyzat
C-rrnok €s Pl.c tr9a:gat6t6gr mint AJSnlatk6r6 iiltal ,,Vlmhdz k0rtfl Vlrdrcsainok
Srkfd ala$l p.dl6b[rkot.t crcrqG" tdrgydban klirt kdzbeszendst efiiris sor6n az
alibbl nyitatkozatot teszem.

EzUton
nyll.tkorom,

hogy lygrtessFgem eset€n viitlalom, hogy a szen6d6sk6tds id6pon{iiban az eljdrdst
qeqilgilq felhlvds E9y6b infiormiicl6k ponlJ5nak ZE. atpontjdban fogiatt ;drt6k6 (legatdbb
10,000.000,- Fal6v €s tegaliibb S.0OO.OO0,- Ftlkiiresem6ny mdrt€krj szlkmat
felel6ssdgbiztositdssal) szakmai felet6ss€gbtztostt ssal rendelkezni fi4ok.

(*.'*"

Szatal Andrds

tigyvezet6
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