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VAr-r-luozAg szeaz6oEs

amely l6trej6tt egyr6szr6l F6vdrosi Onkormdnyzat Csarnok 6s piac lgazgat6sdga
(sz6khelye: 1117 Bp., K6r6sy J6zsef utca 7-9. Kdpviseli: dr. D6nes Akos, ad6sz6ma:
15490270-243, p6nzforgalmi sz6mtaszdma.. 11784OO9-15490270 (tov6bbiakban:
Megrendel6)
m6sr6szr6l az Eurog6p6sz Epit6ipari Kft.(sz6khely: 2800 Tatrab6nya, szdvetkezet u.
10/A., ad6sz6m: 23750627-2-11, p6nzforgalmi sz6mlasz6m: ,141OOO79-21516260-

70000000 cg.:11-09-019753; k6pvisel6: Szab6 Zsolt kivitelez6i nyilvdrntartdsi azon.:
23447887) mint vallalkoz6 (a tovdbbiakban: V6llalkoz6) k6z6tt az alulirott helyen 6s
napon, az aldbbi felt6telek szerint:

Megrender6 a Kbt. n. ..erz" arapjEaln6t#il1?,*"uarrsrend szerinti hirdetm6ny 6s
tdrgyalSs n6lkiili kdzbeszez6si elj6r6st (Kbt. 122lA.S (i) bek.) folytatott le ,,K6rh6zutcai vdsircsamok fltermoventitdtorainak cslrei 6s j6rut6kos munk6f'
elnevez6ssel. (Cim: 1035 Bp., K6rh6z u. 3741 .)
Az eljdr6sban nem lehetett r6szaj6nlatot tenni, igy az elj6r6sban meghat6rozott teljes
feladatra vonatkozik.
Az e-Idras nyertese a V6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkez6seinek
megfefef6en - azalAbbi szerz6d6st k6ti.
Felek rdgzitik, hogy a Megrendet6 a 2013.6vi V. t0rv6ny 8:1.g (1) bek.7.) pontja
alapjfln szezi5d6 hat6sdgnak min6siil.

1. Mesrendet6. .mesrendet,, 

t,fffff#ui$[nt1'"r,,"lj" 
a rent megjet6tt

kdzbeszez6si eljdr6s iratanyageban (kurdnosen kbzbeszez6si md6zaki
leir6sban) foglart tartarommai az ott megjerdrt munkdk emiisat
eredm6nyfelel6ss6ggel.

2. v6llalkoz6 feladata a kOzbeszez6si mfiszaki leir6s, az arazalan k6lts6gvet6s,
a hatdJyosjogszabdlyok, szabvdnyok 6s szakmai szokvdnyoknak r"gf"lE6"n 

"munk6latok teljes k6rii megvar6sit6sa annak 6rdek6beir, trogy ai Jrteszurt
feladat a rendeltet6sszer0 haszn6latra alkalmas legyen.3. V6llalkoz6 a munkdt. L oszt6ly0 min6segben lniany_, 6s hibamentesen;,
hatdrid6re kdteles elvEgezni. V6ilalkoz6 a munkav6gz6s soran csai ervenv"s
alkalmass6gi. bizonyitvdnnyal rendelkez6, l. osztdly0 

"ny"joiat,berendez6seket, szerkezeteket haszn6lhat fel. Fentiek alatt olyan anyaiorat,6s szerkezeteket 6rt Megrendel6, melyek a gyrirt6 6ltal 
"fbirt 

nidni_, e"
hibamentes term6knek megferer, tov6bbd serurEi 6s minden 

"gv"o 
nluator,

hianyt6l mentes 6s .megfelel a jogszab6lyi et6irdsoknak. d'niany_, e,hibamentes munkdratokk6nt tvtegrenoet6 
-a 

jogszabdryoknar, 
-ilalmai

szok6soknak, szabv6nyoknak is megfere16, niany-, 6s-nibamentessdget 6rti.4. A . be6pitett 
. anyagok, berendez6sek, szerkezetek min6s6gEt igazol6

dokumentumokat (k016n6sen: m(bizonyrat) a V6ilarkoz6 az epiteiiTever<e-nvsegs9f1 a Megrendel6 k6pviser6j6nek koteres bemutatni 6s az etadas-atv6teri
eljdrds sordn 6tadni.
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V6lfafkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) (k6zrem0k6d6(k)) ig6nybev6tet6re. Az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6n6l a Kbt. 6s a jelen szez6d6s megk6t6s6hez vezet6
k6zbeszez6si elj6r6s rendelkez6sei irdnyad6ak. Az alv illlalkoz6kkal k6t6tt
szerz6d6sekre a Kbt. tovdbbd a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet szab6lyai
6rtelemszerOen ir6nyad6ak.
A V6llalkoz6 az ig6nybe vett alv6llalkoz66rt (k6zrem0k6d66rt) rjgy felel, mintha
az alvfillalkoz6i (k6zremiik6d6D aftal v6gzett munkdkat saj6t maga v6gezte
volna el. A jogosulatlanul ig6nybe vett alv6llalkoz6k vonatkozdsdban azon
h6tr6nyos k0vetkezm6nyek6rt is felet, ami ezen alv6llalkoz6k (k6zremiik6d6k)
ig6nybevdtele n6lkUl nem k6vetkeztek volna be.
Felek r6gzitik, hogy a szerz6d6s tdrgyait jogilag oszthataflannak min6sitik.

2. VAllalkoz6i dij 6s annak megfizet6se
V6llalkoz6 a szez6d6s teljesit6s6rt vdllalkoz6i dijra jogosult.
A vdllalkoz6 dij m6rt6ke 14.417.706 Ftr AFA, azaz tizenn6gymilli6-
n6gysz6ztizenh6tezer-h6tszSzhat forint+AFA, ami 6tal6nydron szdmoland6.
Fefek meg6llapodnak abban, hogy a fenti dij 1teilAnydtj (mety a kapcsolod6
szolgCltat6sok, k6lts6gek, stb. eg6sz6t is tartalmazza), amelynek jogi
termEszet6vel tisztdban vannak. V6llalkoz6 ez alapjfun tov6bbi fizet6si igdnyt
Megrendel6vel szemben semmif6le jogcimen nem t6maszthat, kiv6ve a
k6sedelmi kamatot.
Felek r6gzitik, hogy a fenti v6llalkoz6i dij tartalekkeretet nem tartalmaz, tovdbb6
hogy jelen szez6d6s rendelkez6sei vonatkozds6ban a Felek tartal6kkeret
jogintgzm6ny6t nem alkalmazzdk.
Az Afa m6rt6k6re, elsz6mol6s6ra a mindenkor hat6lyos Afa tcirv6ny
rendelkez6sei az irdnyad6ak.
Az atalfinydrl a lllegrendel6 6ltal szolg6ltatott 6razaflan k6lts6gvet6s alapjdn a
Vdllalkoz6 k6lts6gvet6se alapj6n kenilt meghat6rozdsa.
Megrendel6 tdbbletrnunkaig6nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban V6llalkoz6 -mint a.szez6d6s tdrgy6val kapcsolatban kell6 szak6rtelemmel rendelkez6 jogi
szeme$ - jelen szez6d6s al6ir6sdval kijelenti, hogy a kdzbeszez6si elj6nis
alatt teljes m6rt6kben megismerte az elv6gzend6 feladatot 6s ahnak
kdrulm6nyeit, igy kijelenti, hogy az dltala megajdnlott v6llalkoz6i d'rj valamennyi
left6tel kiel6git6s6hez sz0ks6ges munk6ra (anyagra, berendez6si es
felszerel6si !1gyla, stb.) fedezetet ny(jt, igy tdbbblmunkaig6ny€r6l jeten
szez6d6ssel felt6tel n6lkul 6s visszavonhataflanul lemond. Ez kiterjed a-ptk.
6:245.$ (1) bek. m6sodik mondatdban foglalt k6lts6gekre is. Vdllalkoz-o kijelenti,
hogy az Ar-, 6rfolyamvdltoz6sokkal, tov6bb6 banki, ad6z6si t<ondiciOt
v5ltozds6val kapcsolatos kockdzatokat felm6rte, 6s arra a v6llalkoz6i dij teljes
m6rt6kben fedezetet nyrljt. P6tmunka eset6n a felek a Kbt. rendelkez6si izeiint
jdrnak el azzal, hogy p6tmunk6ra csak a k6zbeszez6si m(szaki leir6s 6s
mell6kleteiben nem szerepl6, az aj6nlatt6telkor az aj6nlattev6t6l, mint hasonl6
tevdkenys6get Uzletszerfien v6gz6 gazdas6gi szerepl6t6l elv6rhat6
gondossdggal el6re nem l6that6 okb6l kerulhet sor. A p6tmunka elsz6mol6sa a
p6tmunk6ra vonatkoz6 eljdrdsban foglaltak szerint t0rt6nik.
Megrendel6 a kifizet6s sordn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny
36/4. $-ban foglaltakat teljes k0rben alkalmazza.
Megrendel6 t6j6koaatja a Vdllalkoz6t, hogy a megval6sit6s p6nz0gyi fedezetdt
sajdt forr6sb6l biztositja, mely rendelkez6sre drll.
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10. A szez6d6st megel6z6 ajdnlatt6tel, tov6bb6 a szez6d6s, a kifizet6sek
p6nzneme: HUF.

11- Megrendel6 a vdllalkoz6i dijat az igazolt szerz6d6sszer0 teljesit6st k6vet6en
atutalassal, forintban (HUF) teljesiti az aldbbiak szerint:

o alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nek hidnya eset6n a Kbt. 130. g (1)-(3) 6s
(5)-(6) bekezdEsei, tovdbbd a2O13.6vi V. t6rv6ny 6:130.9 (1) bekezd6se
szerint;

r alv6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
14. S (1)-(3) bekezd6sei szerint;

12. Megrendel6 a r6szsz6ml6z6s lehet6s6g6t biztositja. Ateljesit6s soren Osszesen
2 db sz6mla benyrljt6s6nak lehet6s6ge biztositott az al6bbiak szerint:

- 1 r6szsz6mla benyrljtds6nak lehet6s6ge: a thermoventil6torok 50 7o-
6nak felszerel€se, a r6szsz6mla m6rt6ke a v6llalkoz6i dij 50%-a;
- v6gsz6mla benyrijtdsa: a kivitelez6sre vonatkoz6 nett6 v6llalkoz6i dij
fennmarad6 50%-6nak megfelel6 6sszegr6l a kivitelez6sre vonatkoz6
dfa n6lkiili v6llalkoz6i dt1 100o/o-At el6r6 megval6sult teljeslt6s eset6n,
sikeres m0szaki dtadds-dtv6telt k6vet6en

13. Megrendel6 a kifizet6s sor6n az Ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny
(a tovdbbiakban: Art.) 36/4. g-iban foglattakat teljes kdrben alkalmazza.

14. K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6, mint szerzbd6 hat6s6g a 2013. 6vi V.
tdrveny 6:155.$ szerinti m6rt6k0, 6s a kdsedelem id6tartamdhoz igazod6
k6sedelmi kamatot tovdbb6 k6lts6g6ta16nyt fizet.

15. A tefjesit6sigazolds - mely a sz6mla (sz6mldk) k6telez6 mell6klete - alairasara a
mUszaki ellen6r jogosult.

16. A sz6ml6t a hat6lyos jogszabSlyok szerint kell kidllitani.

3. Szerz5d6si biztosit6kok
1. Vdllalkoz6 meghi0sulSsi k6tb6r megfizet6s6re k6teles, amennyiben a jelen

szez6d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt felel6s meghirisul. A meghi0suldsi
kdtber meneke a nett6 vdllalkoz6i dt12io/o-nak megfelel6 6sszeg.

2. Vdlla]koz6t bdrmely k6telezetts6g6nek, feladat6nak kdsedelmes teljesit6se
eset6n k6sedelmi kdtb6r-fizet6si kotelezetts6g terheli, amennyiben ez6rt felel6s.
A k6tb6r alapja a szez6d6s szerinti nett6 v6llalkoz6i d'rj. A k<!tb6r m6rt6ke a
k6sedelem minden megkezdett napt6ri napja utdn napi O,S o/o a kdtb6ralapra
vetitetten.

3. A Megrendel6 az esetleges k6tb6r ig6ny6t ir6sbeli felsz6lit6s ritj6n 6rv6nyesiti,
melynek a V6llalkoz6 koteles I naptdri napon bel0l marad6ktalanul elegetienni.
Amennyiben a VSllalkoz6 a fenti irat k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon beiiil mag6t
drdemi indokol6ssal 6s azt al6t6maszt6 bizonyit6kokkal nem menti ki, akkor a
kdtb6r elismertnek tekintend6. A Kbt-ben fogtatt besz6mit6si fett6telek t13o.S (6)
bek.l teljesUl6sekor a kdtb6r a v6llatkoz6i szdmtdba besz6mithat6.4' VSllalkoz6 a szerz6d6s hibdtlan teljesit6s6nek biztosit6sdra valamennyi be6pitett
dolog ill. elvegzett munka vonatkozds6ban 24 h6nap iltaldnos j6teitast vellal.
V6llalkoz6 j6t6lldsi kotelezetts€ge - az 6rintett hib6val kapcsolatban -
megszfinik, ha a hiba a teljesit6st kdvet6en keletkezett, kul6n6sen:

- rendeltet6sellenes vagy szakszeniflen haszn6lat
- szdnd6kos rong6lAs vagy er6szakos behat6s,
- elemi csap6s,
- szakszerfitlen szerel6 vagy javit6 jellegfi beavatkoz6s,
- a szliks6ges karbantart6s hi6nya



5.
miatt kovetkezett be.

V6llalkoz6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l szdmitott 2
munkanapon belUl kdteles a javit6st elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi
6llom6nnyal annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t v6gezni. A hiba
kijavit6sdnak v6gs6 hatdrideje a bejelent6st k6vet5 15 nap. Amennyiben
technol6giailag a fenti id6 nem tarthat6 a mUszaki ellen6r dltal meghat6rozott
id6tartam azirAnyad6.
A j6tdlkisi k6telezetts6g nem 6rinti a Megrendel6t megillet6 kell6kszavatoss6gi
jogokat, 6s azok 6rv6nyesithet6s6g6t.
Vdllalkoz6 teljes k6rt6ritesi kdtelezettseget v6llal jelen szez6d6ssel
kapcsolatosan a neki felr6hat6 k6rok6rt, fUggetlenUl att6l, hogy az a
Megrendel6re vagy harmadik szem6lyekre h6ramlik. Harmadik szem6lyekre
h6raml6 k6r eset6n a V6llalkoz6 k6teles az err6l val6 tudom6sszez6st k6vet6 3
munkanapon belUl a Megrendel6t teljes kcir0en mentesiteni a k6rt6rit6si ig6nyek
al6l, illetve amennyiben Megrendel6 a k6rt6rlt6si igenyt teljesitette, kdteles a fenti
hatdrid6ben a Megrendel6 6ltal teljesitett osszegeket megt6riteni.
Amennyiben a V6llalkoz6 teljesit6s6vel kapcsolatban per indul, V6llalkoz6
Megrendel6 oldalSn kdteles a perbe bel6pni 6s minden int6zked6st megtenni
Megrendel6 pernyertess6ge 6rdek6ben. Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont
rendelkez6sei megfelel6en alkalmazand6ak.

4. Teljesit5si hatirid6
Szerz6d6 felek jelen szez6d6s V6llalkoz6 dltali v6gs6 teljesit6si hat6rideje a
szerz6d6skiit6st kiivet5 30 naptiri nap. Felek rdgzitik, hogy a fenti hatdrid6
0n. szigor6 (fix) hat6rid6, melynek V6llalkoz6 6ltali elmulaszt6sa a Megrendel6
6rdekm(lds6t, minden tovdbbi intdzked6s 6s ok n6lktil, dnmageban
megalapozza.
Ateljesit6si hatdrid6be (v6ghatdrid6) azatadas dtv6teli eljards tegfeljebb 2 napos
id6tartama beleszemit, teh6t v6llalkoz6 a fentiek szerint kOteles a munkav6gz6st
szervezni.
Minden, a szerz6d6s teljesites6t akad6lyoz6, el nem h6rithat6 kUls6 k6rUlm6ny
(vis maior) a befejez6si hat6rid6 m6dosit6s6t vonhatja maga ut6n, kiv6ve, ha
bdrmilyen munkaszervez6si (t6bb munkav6llal6 alkalmazdsa, munkaszervez6s
megv6ltoztatdsa, stb.) elj6r6ssal megoldhat6 lett volna a hat6rid6 betart6sa. A
hatdrid6 m6dosuldsShoz az ok (6s annak fenndlldsdnak id6tartama)
nyomonkdvet6si napl6ba val6 bejegyzese 6s a Megrendel6 m(szaki ellen6r6nek
j6vdhagy6sa szUks6ges. V5llalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkez6s6re 6l16
tefjesit6si id6szak - figyelembe v5ve az 6vszakokkal kapcsolatban felmerlil6
munkav6gz6st Sltaldban akad6lyoz6 k6rulm€nyeket is - el6gs6ges a szez6d6s
hat6rid6ben t6rt6n6 hi6ny 6s hibamentes teljesit6s6re
Nem eredm6nyezi a teljesit6si hatdrid6 m6dosul6sdt az elh6rithat6, illetve a
V6llalkoz6 6ltal kell6 gondoss6ggal el6re lathat6 okok miatt bekdvetkezetl
k6sedelem.
Vdlfafkoz6 kijelenti, hogy tiszt6ban van azzal, hogy a szerz6d6s kOzvetett t6rgy6t
k6pez6 fel6pitm6ny kdzc6lokat szolg6l, igy fenti hat6rid6ben 6s tartalommal,
valamint min6s6gben val6 dtaddsa a Megrendel6 k0l6n6sen fontos 6rdeke.

5. A munkateriilet 6tadisa, munkav6gz6s
A munkateruletet a Megrendel6 a szez6d6s mindk6t fd eftali al6ir6s6t k6vet6
munkanapon adja dt a Vdllalkoz6nak.
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A munkatertiletre t6rtdn6 felvonulast, a munka megkezd6s6t, az 6pit6svezet6
nevdt, cim6t, telefonsz6m6t a vezetl felUgyel6nek (ZAdor Pflter tel.: 388-8700)
bejelenteni, ill. leadni.
V6llalkoz6 a kivitelez6s soran kdteles a nyomonkdvet6si napl6val kapcsolatos
kdtelezettsegeit ell6tni. V6llalkoz6 a kivitelez6s megkezd6sekor koteles megnyitni
egy, a megrendel6 m0szaki ellen6re aftal hitelesitett,,Nyomonk6vet6si Napl6"-t,
melyet az 6pit6si munkdk alatt naponta kell vezetni. A,,Nyomonk6vet6si Napl6'-t
megrendel6 mfiszaki ellen6re b6rmikor ellen6rizheti, abba bejegyz6seket tehet. A
,Nyomonkcivet6si Napl6"-ban rdgziteni kell minden, a kivitelez6s szempontjdb6l
jelent6s esem6nyt (pl.: munkaterUlet 6taddsa, eltakar6sra kertil5 szerkezetek
ellen6z6se, m6r6si jegyz6kdnyvek, r6sz- 6s v6gteljesit6s, stb.)
A teljesit6s helye: 1 035 Budapest, K6rhAz u. 37 41 .

Felek meg6llapitjdk, hogy a munkaterUlet 6tad6s-5tv6tele vonatkozaseban a
munkaterailet megfelel6, ha a munkav6gz6s hely6re az anyag szdllitdsa g6pi
vagy k6zi er6vel megoldhat6 6s a munkav6gz6s a t6nyleges munkav6gz6s
hely6n megkezdhet6.
A V6llalkoz6 energiaigdny6t saj6t maga koteles biztositani, arra Megrendel6 nem
kdteles.
A munkaterUlet 6tad6s6t k6vet6en a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztons6gr6l, a
kdrnyezetv6delmi szab6lyok betartdsdr6l a V6llalkoz6 kdteles gondoskodni.
V6llalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkoz6sdban azok
vagyontargyaiban, 6let6ben, testi 6ps6g6ben ill. eg6szs6g6ben a neki felr6hat6
m6don keletkezett h i6nyok6rt, ill. k6rosoddsok6rt.
V6llalkoz6 kdteles az 6pitkez6s (kivitelez6s) tfizv6delmi feladatainak ell6t6s6ra.
Felek r6gzitik, hogy a munkav6gz6s 0zemel6 6ptilet terUlet6n tcirt6nik, igy a
VSllalkoz6 dltal ig6nybe vett (haszndlt) teriiletek napi takarit6s6r6l gondoskodnia
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kell a V6llalkoz6nak.
10. V6llalkoz6 kdteles a t6nyleges munkav6gz6ssel 6rintett munkateruletet

megfelel6en elkeriteni.
11. VSllalkoz6 k6teles a keletkezett hullad6kot a jogszab6lyoknak megfelel6en

gyfijteni, 6s hivatalos hullad6klerak6-helyre sz6llitani, valamint ezt a Megrendel6
fel6 megfelel6en igazolni.

12. Az eltakardsra ker0l6 munkar6szek eltakar6sa el6ft a m0szaki ellen6rt
kdzvetlenUl, ill. a nyomonk6vet6si napl6n keresztiil megfelel6 id6ben (6rfue ez
alatt a legaldbb 'l napot) 6rtesitenie kell a V6llalkoz6nak. Ennek elmulaszt6sa
eset6n a Megrendel6 kdvetelheti, hogy t6rjrik fel az eltiakart munkar6szeket,
melynek k6lts6gei a V6llalkoz6t terhelik.

13. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszer(flen vagy
szakszerutlen utasitdst ad, a V6llalkoz6 k6teles 6t ene figyelmeztetni. Ha a
Megrendel6 a figyelmeztet6s ellen6re utasitdsdt fenntartja, a Vdllalkoz6 a
szerz6d6st6l eldllhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasit6sai szerint, a
Megrendel6 kockdzatdra elldthatja. A V6llalkoz6 kOteles megtagadni az utasitds
teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabdly vagy hat6s6gi hat6rozat
megs6rtesehez vezetne, vagy vesz6lyeztetn6 m6sok szem6ly6t vagy vagyon6t. A
felmond6si vagy eldlldsi jog csak akkor gyakorolhat6, ha m6s m6don a
szerz6d6sszerfi teljesit6s nem biztosithat6.

14. Mivel a munkav6gz6s iizemel6 6pulet teriilet6n t6rt6nik, igy a V6llalkoz6 kdteles
biztositani, hogy tev6kenys6ge az V6sdrcsarnok rendj6t, m(k6d6s6t ne zavarla.
Ennek 6rdek6ben k0ldn6sen:



VSllalkoz6 munkSt kizAr6lag nyitvatartdsi id6n kivul, illetue az 6rintett b6rl6k
el6zetes egyeztetese ut6n v6gezhet.

'f 5. V6llalkoz6 kdteles az dltala kibontott anyagokr6l anyagfajt6k szerint
csoportositott bont6si napl6t k6sziteni.

16. Felek rdgzitik, hogy a kibontott - vesz6lyes hullad6knak min6s0l6 anyagon kiviili
- anyag tulajdonjoga a Vdllalkoz6t illeti.

17. Felek rdgzitik, hogy amennyiben bdrmilyen engedEly, j6v6hagy6s, tan0sitds
szUks6ges a rendeltet6sszer0 hasznSlathoz, annak beszez6se a fenti teljesit6si
hat6rid6n belUl a V5llalkoz5teladata 6s k6lts€ge.

18. V6llalkoz6 kdteles egytittm0kddni az 6rdekelt szervekkel, kdzszolg6ltat6kkal.
19. A VSllalkoz6 a be6pit6sre kerUl6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal

egyen6rt6k0 hazai Min6sit6 lnt6zet dltat kiadott min6s6gi tan0situ6nyt kdteles
adni. Ezt a tan(sitv6nyt a be6pit6s el6tt a mfiszaki ellen6rnek 6t kell adni.
Amennyiben a felhaszn6land6 anyagokr6l €s term6kekr6l a harmadik szem6ly
gy6rt6 a V6llalkoz6nak ilyen tantsitv6nyt nem 6llit ki, rigy a V6llalkoz6 a
be€pithet6s6gre vonatkoz6 alkalmass6g16l kOteles irdsban nyilatkozni.

20. A Vdllalkoz6 az 6t terhel6 j6tdlldsi, kell6kszavatoss6gi (k6telez6 alkalmass6gi)
id6n belUli b6rmilyen jogcimen t6rt6n6 jogutod n6lk0li megsz0n6se eset6re e
szerz6d6ssel engedm6nyezi az alv6llalkoz6it (k6zremUkiid6it) a tArgyi
beruhdzdssal kapcsolatban terhel6 j6t6llds, kell6kszavatossdg alapj6n
6rv6nyeslthet6 6sszes jogokat. Az dtsz5ll6s napja a jogut6d n6lkUli megsz(n6s
napja. Ezen ig6nyek 6rv6nyesithet6s6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6 a szez6d6s
sordn (de legk6s6bb a teljeslt6sig) koteles ig6nybevett alvallalkoz6inak c6gnev6t
6s sz6khely6t, ad6sz6m6t Megrendel6nek megadni. Ugyszint6n kdteles a
V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se sor6n az alvdllalkoz6i vdltozAsokat a
Megrendel6nek irSsban tudomdsdra hozni. Az el6z6ekr6l V6llalkoz6 kdteles
alv6llalkoz6jdt ir6sban 6rtesiteni.

21. Amennyiben a szez6d6s b6rmilyen okb6l teljesit6s el6ft megsz0nne, rigy a
V6llalkoz6 halad€ktalanul 8 napon beltil kOteles a megsz(n6s napj6ig v6gzett
munk6kat felm6rni, 6s a munkater0letet halad6ktalanul a Megrendel6nek
visszaadni.

22. A szerz6d6s teljesit6se sordn, az b5rmilyen 6llv6nyon, seg6d6ptileten,
kdzterUleten, vagy oda kiny6l6, a V6llalkoz6 6ltal t6tesitett ideiglenes
6pitm6nyen, b6rmilyen ideiglenes az 6pitkez6shez kapcsol6d6 szerkezeten a
Vdllalkoz6 csak akkor helyezhet el rekldm celj6t szolgdl6 tdrgyat, feliratot, vagy
t6bl6t, ha ehhez a Megrendel6 kUl6n irasban hozzdjilrult. Az ezen el6irli
megszeg6s66rt a V6llalkoz6t kdrt6rit6si felel6ss6g terheli.

6. Kapcsolattar{fs, jognyilatkozattStel
1. Felek kijelentik, hogy a tev6kenys6g0k sor6n a tudomdsukra jutott uzleti titkot

meg6zik. Uzleti titokk6nt definidlnaliminden olyan adatot, mely jelen szez6d€s
keretein beltil a masik f6llel kapcsolatban a tudomdsukra jut. Kiv6telt k6pez ez
al6l azon adatok 6sszess6ge, amely a Kbt. vagy m6s jogszab6lyok szerint
nyilv6nos adatnak min6siil.

2. A titoKartdsi kdtelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 ka.€,ft az ez6rt felel6 f6l
k6rt6rit6si kdtelezettseggel tartozik.

3. Felek titoktartesi kotelezetts6ge kiterjed a munkav6llal6ikra, valamely polgdri jogi
szerz6d6s atapj6n munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszony, vagy m6s jogviszony
alapj6n a f6llel kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szem6fek



magatartesa€rt a titoktart6si kdtelezetts6g viszonylat6ban az 6rintett f6l, mint
sajdt magatartds66rt felel.

4. Nem min6sillhet iizleti titoknak mindazon adat vagy inform6ci6, amelyet
jogszab6ly illetve egy6b dokumentum az(lzleti titok k0r6b6l kiz6r.

5. Jelen szez6d6ssel kapcsolatban joghat6lyos nyilatkozatt6telre jogosult
szem6lyek az aldbbiak, akik jognyilatkozatiaikat kizAr6lag ir6sban, az dtv6tel
idej6t igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. Felek ez alatt 6rtik a telefax ill. az
e-mail Uzenetek v6lt6s6t, ha annak 6tv6tele igazolhat6, valamint a
nyomonkdvet6si napl6ba az arra jogosult aftal tett bejegyz6st is:
Megrendel6r6sz6r6l: Oroszi.Zoltdn

Nagy Eva
Telefon: 237 -3134, 273-3127 Fax: 273-3163

Vdllalkoz6 r6sz6r6l: Szab6 Zsolt
Telefon: 06209450865

A Megrendel6 a 19112009. (1X.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja alapj6n a tetjesit6st
m(szaki ellen6r ig6nybev6tel6vel ellen6rzi. A mfiszaki ellen6r adatai:

a. C€gn6v: F6v6rosi Onkormdnyzat Csarnok 6s piac lgazgat6s6ga
b. Sz6khely: 1117 Budapest, K6r6ssy J6zsef u. 7-9.
c. elj6r6 m(szaki ellen6r neve, e16rhet6s6ge: Nagy Eva
d. nyilv6ntartdsi azonosit6: ME-EG-|.-l 3-65 1 83

6. A miiszaki ellen6r a Megrendel6 k6pviselet6ben j6r el.
7. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n kdtelesek egyUttm0k6dni.
8. Megrendel6 6s V6llalkoz6 egymds ir6sbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l

szdmitva 2 munkanapon bel0l irAsban 6rdemi nyilatkozatot kcitelesek tenni.L Megrendel6 k6pvisel6je jogosult a kivitelezds sorin bdrmikor a munka 6ll6s6t
ellen6rizni, 6s ezek eredm6nyer6l a nyomonkOvet6si napl6ba bejegyz6seket
eszkozolni.

10. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a V6llalkoz6t nem mentesiti a hib6s teljesitds
jogk6vetkezm6nye al6l, ha a Megrendel6 ellen6z6si k6telezetts6g6t nem, vagy
nem megfelel6en teljesitette.

7. Aszerz6dSs teljesit5s6vel kapcsolatos 6tad6g itv5teli eljiris
1. Az 6tad6s-6tv6teli elj6r6s megkezd6s6r6t V6llalkoz6 Megrendet6t kdteles

k6szrejelentds formdjdban ir6sban, a hatdlyos jogszab6lyi rendelkez6seknek
megfelel6en 6rtesiteni. Megrendel6 kdteles az 6tad6s-6tv6teli elj6rdst 3
munkanapon beltil megkezdeni, 6s a Kbt. 130.S (2) bek. szerint lefolytatni, az ott
meghatdrozott jogk6vetkezm6nyek terhe mellett.

2. Az eljArAson a felek k6pvisel6i megvizsg6ljdk a teljesit6st, jegyz6k6nyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az eseileges hib6k 6s hidnyok list6j6t. A
VSllalkoz6 kdteles a jegyz6kdnyvbe nyilatkozni a hibdk kijavitds6nak
hatdrnapj6r6l, mely nem haladhatja meg 6sszess6g6ben a(z) 5 munkanapot.

3. Az 6tv6tel felt6tele kul6n6sen 2 pld. dtadAs-dtv6teli dokument6ci6 dtad6sa
Megrendel6nek, mely a kdvetkez6ket taftalmazza:

a. kivitelez6i nyilatkozatot,
b. nyomonk6vet6si napt6 oldalait,
c. be6pitett anyagok 6s szerkezetek min6s6gi tan0sitv6nyait,
d. 6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumait,
e. ellen6z6 m6r6sek dokumentdl6s6t.



4.

5.

6.

7.

8.

Az 6tad6s-6tv6leli eljiir6s lezdr6s6ig a V6llalkoz6 kOtetes a g6peit, anyagait, a
keletkezeft hullad6kot tov6bbd a felvonulasi 6puleteket 6s felszereEsLit teljes
kdr0en elsz6llitani. Ennek megtdrtente az 6tv6tel felt6tele.
Az 6tadds-dtv6teli elj6r6son a Vdllalkoz6 Atadla a j6trill6si jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megval6suldsi dokument6ci6t 6s megadja a
be6pitett szerkezetek, berendez6si 6s felszerel6si tdrgyak haszn6lati- 6s
karbantartdsi utasitdsait, valamint jelen szez6d6sben 6s jogszabAlyban rdgzitett
egy6b iratokat, stb. Ennek hi6nytalan teljesitese a szez6d6sszerri teljesit6s
felt6tele.
A fentiek alapj6n elv6gzett hidnyp6ttdsokr6l ill. javitdsokr6t a Vdllatkoz6 ir6sban
gijgloztala a Megrendel6t, aki a t6rgyi munk6t - megfetet6s6g eset6n - 6tueszi.
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Megrendel6 csak hi6nt-, 6s hibamentes
teljesit6st vesz 6t.
A V6llalkoz6 az ut6felUlvizsg6lati elj6r6sban kdteles k6zrem6k6dni. Az
ut6felUlvizsg6latot a Megrendel6 hivja 6ssze a teljesit6st k6vet6 12+12 h6nap
sor6n. Az ut6felulvizsg6lati elj6r6sban a Felek a teljesitds szerz6d6sszer0s6g6t
6s a_hibes/hianyos teljesit6sb6l ered6 hib6kavhi6nyoss6gokat vizsgdljrik 6s
jegyz6kdnyvben r6gzitik. Vdllalkoz6 a jegyz6kdnyvben nyilatkozik a hib6k
kijavit6sdnak hat6ridej6r6l, mely 6sszess6g6ben nem lehet t66b, mint 1b nap.

8. Vegyes 6szA16 rendelkez6sek
Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapjdn a Vdllalkoz6 6ltal
k6szitend6, szez6i jogi v6delem alatt 6116 alkot6so( vonatkoz6sdban a
Megrendel6 a r6sz6re tdrt6n6 6tad6ssal teljes, dtruh6zhat6, 6s korl6toz6smentes
(t6rben, id6ben, felhasznSldsi m6dban) felhaszndrl6si jogot szerez. A
felhaszndf 6si jog ellen6rt6k6t a v6llalkoz6i dij tartalmaza.
Felek megdllapodnak abban, hogy a megrendel6 a rendelkez6s jogat jelen
szerz6d6ssel kikdti, igy a v6llalkoz6 a szeilemi atkot6st csak ialat 6etso
tev6kenys6g6hez haszn6lhatja fel, nyilv6nossdgra nem hozhatja, harmadik
szem6llyel nem kozdlheti; ilyen esetben a szellemi alkotdssal a megrendel6
szabadon rendelkezik;
A szerz6d6s teljesit6s el6tti megsz(ntet6s6re a ptk. vdllalkoz6si (ill. kivitelez6si)
szez6d6sre vonatkoz6 szab6lyai irdnyad6k az al6bbiak figyelembevetel6vel:
A s6relmet szenvedett f6l jogosult elillni a szez6d6st6i ill. azt felmondani a
V6llalkoz6,szez6d6sszeg6se eset6n, ha nem 611 6rdek6ben a teljesit6s. A jelen
szez6d6sben sulyos szez6d6sszeg6sk6nt megjelolt bdrmely migatartds vagy
mulasztes tanrisit6sa az 6rdekm0las bek6vetkez6s6t dnmagdban m6galapozzai'
S0lyos szerz6d6sszeg6snek m in6stil Vdllalkoz6 r6sz6r6l

a. vdllalkoz6 a teljesit6ssel kapcsolatos bdrmely k6telezefts6g6t akk6nt
szegi meg, hogy az el6irt min6s6gben, vagy hat6rid6re val6 teljesit6s
nem val6szinfi,

b. V6llalkoz6 alapos ok n6lkijl munkav6gz6st felfUggesAi @gal6bb 3
napra),

c. a V6llalkoz6 ellen az illet6kes bir6s6g joger6s v6gz6se alapjdn
felsz6moldsi eljdrds indul; vagy

d. a- V6llalkoz6 v€gelszAmol6s ir6nti k6relme (amennyiben gazdasdgi
t5rsas6gr6l van sz6) a c6gbir6s6gndl beny0jtdsra kertilt; vagy

e. a V6llalkoz6val szemben az illet6kes cegbir6s6g el6tt mLgszfintet6si,
tdrl6si eljdr6s indul, vagy

1.

2.

3.

4.

5.



f. a Vdllalkoz6 a VSllalkoz5si Szez6d6sben megjel6lt b6rmely hat6rid6t 10
napot meghalad6an elmulaszt, vagy

g. Vdllalkoz6 a Szerz6d6sben foglalt b6rmely egy6b k6telezetts6g6nek nem
tesz eleget, 6s emiatt a Szez6d6s feljogositja a Megrendel6t a
felmond6sra vagy az eldll6sra, vagy

h. V6llalkoz6 k6rnyezetv6delmi, hullad6kkezel6si k6telezetts6g6t megszegi,
i. az elSirl felel6ss6gbiztosit6s - annak jelen szerz6d6sben foglalt hatdlya

alatt - b6rmely okb6l megsz(nik, 6s a megsz0n6s napj6val azonos
tartalommal 0jabb az el6irdsoknak megfelel6 biztosit6si jogviszony nem
dll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhat6, ha az rlj biztosft6s
hatAlybaldp6se el6tt keletkezett k6rokra is biztositott az eredm6nyes
ig6ny6rv6nyesit6s lehet6s6g.

j. V6llalkoz6 nem tartja be azon kotelezeftsegeket, melyek az iizemel6
6piilet Uzemelds6nek biztositds6hoz szUks6gesek,

k. Jogszab6lyon alapul6 egy€b felmond6si vagy el6ll6si okok fenn6llnak,

6. A Vdllalkoz6nak ilyen esetben csak a mdr elv6gzett munk6k elsz6molas6ra lehet
ig6nye.

7. Megrendel6 jogosult 6s egyben k6teles a szez6d6st felmondani - ha szUks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata
ell6tdsdr6l gondoskodni tudjon - ha

a. a V6llalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzveflenUl 25%-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes
joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1)
bekezd6s k) pon{aban meghat6rozoft felt6teleknek.

b. a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy k6zveflen0l 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt 56. S (1)
bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.

c. A jelen pont szerinti felmondds eset6n a V6llalkoz6 a szez6d6s
megsz0n6se el6tt m6r teljesitett szolg6ltat6s szez6d6sszerfi p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.

8. A V6llalkoz6 jogosult jelen Szez6d6st6l val6 el6ll6sra, ha Megrendet6 - neki
felr6hat6an -

a. a munkaterUlet 6tad6si kdtelezetts€g6t a kdvetkezm€nyekre tdrt6n6
figyelmeztet6s ellen6re, a felsz6litds dtv6tel6t6l sz6mitua is 15 napot
meghalad6an elmulasztja.

b. a sz6ml6t - felsz6litAs ellen6re - sem fizeti meg, vagy
c. egy6bk6nt Vdllalkoz6 tev6kenys6g6t leheteflenn6 teszi.

9. Jelen szerz6d6s al6lr6sdt kdzvetleniil megel6z6en V6llalkoz6 bemutafta a
30612011. (X11.23.) Korm. rend. 9.9-ban es az gAnlattdteli fethiv6sban
meghat6rozoft felel6ssdgbiztositdsra vonatkoz6 k6tu6nyt. V6llalkoz6 nyilatkozza,
hogy a biztositds hatalydt a jelen szez6d6s teljesit6s6ig fenntartja. Nem min6siil
a szez6d6s megs6rt6senek, ill. nem ig6nyli a szez6d6s m6dositds6t, ha a
VSllalkoz6 az el6irt tartalm0 felel6ss6gbiztositdsi szerz6d6s6nek megszfin6sEt
meg9l.6z6en, legk6s6bb a megsz0n6 szez6d6s megsz6n6s6vel egyidejfleg
hat6lyba 16p6, az el6irt felt6teleknek megfelel6 rlj felel6ss6gbiztositrisi szbrz6d6st
kdt, 6s azt a Megrendel6 fel6 igazolja.

10. E szez6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6
rendelkez€sei az irdnyad6k.



11. Felek megallapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 nem fizet, illetue sz6mol el a
szez6d6s teljesit6s6vel Osszefiigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. S
(1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsas6g tekintet6ben
merUlnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6k6teles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re
alkalmasak.

12. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6trartama
alatt tulajdonosi szerkezet6t V6llalkoz6 a Megrendel6 szAm6ra megismerhet6v6
teszi 6s a Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t
halad6ktalanul 6rtesiti.

13. Felek esetleges vit6s tigyeiket egyeztetes 0tjAn rendezik, ennek
eredm6nytelens6ge eset6n a jogvit6k eld6nt6s6re - hat6sk6rt6l f0gg6en - kikdtik
a Megrendel6 sz6khelye szerinti J6r6sbir6s6g/T6rv6nysz6k kiz6r6lagos
illet6kess€96t.

14. Jelen szez6des csak a Kbt. 132.9 alapj6n m6dosithat6.
15. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s b6rmely pontja

k6gens jogszab6lyba titkOzne, vagy a k6zbeszerz6si elj6r6s kotelez6 6rv6ny0
dokumentumenak tartalmaval ellent6tes lenne, akkor jelen szerz6d6s fentieket
s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcselekmdny, igy kril6n6sen a
szerz6des m6dositdsa n6lkul - a megsertett kotelez6 6rv6ny0 jogszabdlyi
rendelkez6s vagy kozbeszezesi dokumentumi rendelkez6s kerul. Fenfielet t<ett
megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt rendelkezik,
hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze 6s azt sz6vegszeriien a
szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6ik6pezi)

16. Jelen szez6d€s 4 megegyez6, eredeti p6ld6nyban k6sziilt el, elvdlaszthataflan
r6sz6t k6pezi (Megrendel6 p6ld6ny6hoz kapcsolva) a kIzbeszerzlsi elj6rds
iratanyaga, valamint annak r6sz6t k6pez6 beilrazott kcttts6gvet6s. A szez6d6s a
mindk6t f6l al6irdsra 6s kdtelezetts6gv6llaldsra jogosult vezetci

__ tisztsegvisel6j6nek (Vdllalkoz6nAl c6gszerfi) al6ir6sa eset6n 6rv6nyes.
17. Jelen szez6d6s azalAirAsAnak napjdn l6p hatdlyba.

Felek a szez6d6st, mint akaratukkar mindenben megegyez6t, elorvasas 6s
6rtelmez6s utdn, helybenhagy6lag aleirjfuk.

Kelt: Budapest, 2014. 10. 31A
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1. sz6mf melldklet

49. BEKEZDiSE SZERII{TIES
oldalszam

t

Felolvasolap (2.1. melldklet) 2

Ajenlat'r ny'ila"ozat (3/A sz. mell6klet) (Eredeti, arra feljogositott szem6ly(ek) 6ltal

al6irt nvilatkozat nv0ithato be.)
3

ffiotATBAll ELOIRT 1{YrtATKozATol(,
IGAZOIISOK
ffi6ll6sara vonatkozoan ajiinlattev6, alv6llalkoz6 6s

aj alkalmas#g igazoliisaban rdszt vev6 m5s szervezet vonatkozasaban (4' sz'

mell6klet)
n fOt. 50. 5 (1) bekezdes k) pont kc) alpontja tekintet6ben az ajiinlatev6
nvilatkozata irnit, hogv olyan tarsasagnak min6siil-e, amelyet nem jegyeznek

slbalyozott t6zsd6n,-'ragy amelyet szab6lyozott t6zsd6n jegyeznek; ha -az
aa.f"ft*Ot nem jegyzik siCrUatyozott t6zsddn, akkor a pdnzmosasr6l sz6l5 tcirvdny

i] S il oontiu szeririt defini6tt valamennyi t6nyleges tulajdonos nevdnek 6s 6lland6

nr6n6Venei< bemutatrs5t tartalmaz6 nyilatkozatot sziiks6ges beny0jtani;

amennyibett a pdnzmosasr6l sz6l6 torv6ny 3. I r) pontja szerinti tenyleges

tr-rlaidonos nincsen, az ai6nlafrerr6 erre ronatkoz6 nyilatkozqta{1-!Lrng!!E!!g)-

)

ZiiEVT. ALKALMASSAGGAL

xipcsblqiiln Et6iRr NYILArKozAro& r€44!!49e{--
@,
Nyilatkozat a 3{ol2oll (xII.23.) Korm. rendelet 14,$ (8) bekezddse, valamint a 17.5

(6) bekezd6s szerinti a gazda#gi 6s penzilgyi es/ragy miiszaki 6s szakmai

ifkalmassioi kdvetelmdnveknek ral6 meqfelel6srll' (7' sz. mell6[qQ 

-

7

ffiE SZAKMAI ALKALMASSaGGAL
KAPCSoI.ATBATI Et6iRT NYIUTKOZATOK IGAZOLA9qK-
VAGY a fenti igazol6sok helYett:
Nyilatkozat a 3lOlzOLl (XII.23') Korm. rendelet 14.5 (8) bekezdAse, valamint a 17'9

(6) bekezdes szerinti a gazda#gi es penlugyi 6s/vagy ..mfiszaki ds szakmai

itialmass5oi kdvetelm6nveknek ra16 megfelel6snil' (7'SZ. rne!16j!4)-
8

iVASMil EL6!RT EGYEB

NYILATKOZATOK IGAZOLASOK
E lattev{ ,azd;gr'r szerePl6 cegjegyz6sre jogosult, aliiir6 k6pvisel6j6nek

ai6ir6si cimo6ld6nya vaqy al5ir6s mintdja.
9

@lrElC!!e!) 10
11

vI. FE'EZM AZ A'ANUTTEVo ALTAL BECSATOLIII KIVANT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
;tEenlathoz csatoln'r kell a papir alap0 peld6ny k6polvas6 keszuldkkel kesz0lt

CD-re vasy DVD-re irt 2 db elekronikus pedenvat!

Az ai5nlat minden olyan oldal5t, amelyen - az hajtottaK vegre,

az adott dokumentumot al6ilro szem6ly(ek)nek a modosit6sn6l is k6zjeggyel kell ell5tni.

I Amennviben alkalmassegit - v6lasztdsa saerint - nyilatkozattal kiviinja igazolni'

I Amennylben alkalmassiigdt - viitattesa szerint - nyilatkozattal kivdnja igazolni'

II
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3/A. szSmf mell6klet

AJiNIATI NYILATKOZATI

Alulir.ott Szab6 Zsolt, mint az EUROGEP€SZ Kft, (ajiinlattevd mqnevezEse) 28OO

Tatab5nya, Sziivetkezet utca 1O/A. (ajdnlattev6 szdkhelye), TabMnyai Tiindnysz*
cSbin1kba, Qjiinlattev1t nyitvilntar@ Ggbiniseg neve) t7-'o9'o79753 ($inla.ttev6

c+;ieqwdkszdna) nevdben kotelezettsegv6llal6sra jogosult 09yvezet6 (tisz&g nqjeldl6se), a(z)

fdvirosi onkormirnyzat Csarnok 6s Piac lgazgatos6rga, mint Aj6nlatk6r6 5ltal ,,K6rh5z
utcai vSsSrcsarnok thermovent3tStorainak cser€je 6s j5rul6kos munkSi" t5rgy5ban

meginditott kozbeszerzesi elj6r6ssal osszefugg6sben'

1. Nyilatkozom a Kbt, 40. 5 (1) bekezd6s a) pontja alapj5n, hogy a kozbeszez6s targy5nak

a16bbiakban meghatarozott reszeivel dsszef gg6sben alvSllalkoz6(ka)t veszek ig€nybe':

Nyilatkozom a Kbt. 40 $
kozbeszez6s 6rt6k6nek

(1) bekezdds b) pontja alaPj6n, hogy a szerz6dds teljesit6sehez a

6-6t meqhalad6 m6rt6kben az al6bbi alv5llalkoz6(ka)t klvanom ig6nybe

Nyilatkozom a (5) bekezd6se alapj6n, hogy az al6bbi kapacitast nyijt6 szervezet(ek)et

4, A Kbt. 60. g (3) 6s (5) bekezd6sei alapj6n nyilatkozom, hogy ajanlatunk az el6z&k&n
meghatiirozott - Sdlunk teljes korfien megismert - dokumentumokon alapszik'

A szez6d6stervezetb€n rogzitett, a targyi feladat ell6tasahoz sz0kseges kdtelezettsegeinket

marad6ktalanul teljesiBuk I Felolvasolapon rogzitett 6r alkalmaziis5val. Nyilatkozunk _ hogy

aianfutrniut az aj6ntaU-kOtOtB6g be5llt5t k6vet6en az aj5nlattdteli felhivSsban megjelolt id6pontig

fenntatjuk.

Nvilatkozom, hoqy nyertessq]unk eset6n a jelen dokumentSci6 mell6klet6t k6pez5

srezciodste.ezet megrdtesdt vSllauuk ds azt a szez6d6sben foglalt a felt6telekkel teljesi$tik.

Nyilatkozom tov5bb6, hogy v6llalkozdsunk

I Az aEnlat eredeti p6ldrnydban az ajdnlat alSirdia ;ltal aliiirt eredeti FGld6rryban benv'itandd
2 Ame;nvib€n nem kivSn igdnybe venni, igY irla be, hogy,,Nem kiv6n 'genyEe 

vennl
I Amennyrben nem kiv6n 4dnybe vennl, igy irja be, hogy,,Nem klvan lgenyoe vennl

' Amennvrben nem kivin rgenybe vennl, Llgy lria be, hogy .,Nem kivan rgenyoe vennr

1



o a lts €s tOgdev6ttattodsotcdt, l-bJ6d€sok t tnoglti6,r6t s!6t6 6nr€ny slerint rfrc
dfCo*ndC mh&iil/

fefto6: f&Enya, 20l,L otdber ()!r.

ngyszab6lywilen
ldpvisel6 altfr{sa)

I rfillG, lde \6ey ldCgrfld@[& I 2D+, 6n )009v, t6r*ry nqttd.o[bl sirt - I rn 9fld0 vf.ad r ,ogrz${yrlnd#ffi( t'|tfi*r'ddt l!|rd.n ldd& rqdrr.
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4. szimri mell6klet
TIYITATKOZAT

a klz6r6 okok vonatkozasiiban

Atulirott szab6 zsol! mint a(z) EURoGEPEsZ Kft. (sz6khely: 2800 Tatah6nya, szdvetkezet utca

10/A.) ajenfaftev6 szervezet ceSjegyzesre jogtosult k6pvisel6ie a ,K6rh6rz utcai VSsSrcsarnok
theriroventil5torainak cser€je 6s j5rul6kos munk6i" !6rgyban kiirt k6zbeszez6si eljims sor5n

az alSbbi nyilatkozatot teszem a ki#ro okok vonatkozds6ban':

I.
Az altalam k6pviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 5 (1) bekezdesdben' !(bJ. 56. I (2)
bekezd6seben 3s a Kbt. 57. S (1) bekezdes a)-d) es f) pontjaiban meghatirozott ki#ro okok hatittp
a16.

tI.
C6giintq mint aj5nlanev6 a szez6d€s teljesitdsehez nem vesz igdnybe a Kbt. .56. 5 (1) ffezd$ben
es-a Xbt. 57. 

-g (l) bekezd6s a)-d) 6s f) pontjaiban meghatarozott kizSro okok haplya al5 es6

alviillalkoz6ValvSll;koz6kat, illewe a resziinkre kapacitasait rendelkez6sre bocsiit6

szervezetevszervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. 5 (1) bekezddseben 6s a Kbt. 57. 5 (1) bekezdes aI
d) es f) pon$aiban meghat6rozott kizdr6 okok hatalya al6.

ut.
Alulirot aj6nlafiev6 nyilatkozom, hogy cegemef

- szab6lyozott t6zsd6n jegpik / szab6llozott t6zsddn nem iegvzik'

Amenrryiben a c6get szahilyozott t6zsd6n nem jegrfzik, rirgt'
- az aliibbfikat nyilatkozom a pdnzmosiis ds a terorizmus finanszirozisa megel6z&ffi1 es

mqalad;ilwz;isiir6t sz6l6 2007.6vi Ooo0/I. tdrv6ny 3. 5 D ponEa szerint defini5lt wlamennyi
t6nileges tulajdonosr6la:
neve: Szab6 Zsolt, Slland6 lak6helye: 28OO TatabSnya, TuliPSn kdz 10.

r A Kbt. SZ g (1) bekezdes a){), valamint 0 ponqiban bglalt kizar6 okokrd \onatkozd nyila*ozafot az atu6llalkoz6 6s az alkalmassSg

igazot&iUari riizt vev6 m6s szlrvezet woatkozrsdban at ajiinlattev6(rdszvdtelre ielentkez6) vilasztdsa szerint a kpMetkez6k szerint

lehet laazolni:
a) ata;lattevo caj6t nytlatiozatot nyrijt be (a fentisk szerint - 6. sz, lrahtlnta) an6l, hogv nem !€3t lgGnybo a xbL 57'
6'tit bsh!a€r-.)+i, v.lamint fi penqia rzerind hz6r6 okok hatSlya .16 €t6 alvSllalkoz6q vabmlnt at Sltala

itGthucagenat tgazotSsSra lg6nybc vett m5s srsrvezet nom tartorik a KbL 57, 5 (1) bekezd6s a)-d), valamint D
pontF s.ednd klz5d okok hatSlya ali, vagy
b) ai eli6rasban n|eqieldlt alvdtlalkoz6 rryilatkozabit - a meg nem jeldltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az

aitatmassdq igazotiisiira igdnybe vett mds servezet nyilau(ozatdt is benyuithatja arrdl, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. 5 (1)

bekezdds a)-d), valamlnt f) pontia szerintl kiziird okok hatllla al6.
I MegElel6 viilasz alShuzand6!
3 Megfelel6 vdlasz al6h0zandd!
. I pdnznoeiis ds a terrortzmus finarsairozisa megel6zesdr6l e megakaddtyozriEirdl szdki 2007. evi O0OOI. tdrGny 3. 5 0 pontja

szerint tdrMeoes hihidonos:
ra) az a !g!86*9!gl-El9E6tl, aki iogi szemdlyben vagy szern€lyes joga szednt jogk€pes szer',/ezeben kdzvetleniil vagy - a Polg6ri

rdrv€nyttinywdt szrifi)Oi:. 6vi V. t6N€rry 8:2.5 (4) bekezd6sben fi€ghat6rozott mddon - kozvetve a szavazatijogok vagy a tulajdor

hityyad tegatebb hnszon6t sz6zaldkival rendelkezik, ha a Fgi szemely vdgy sze[€lyes Fga saerint.jogkepes szervezet nem a

stad;ffo.ritt placon jegyzett t66asdg, amelyre a kdzdssdgl jogl szabiilyozissal vagy azal egyendrtiku nemzetkdzl eldir6sokkal

O6szhangban l6vd kitzzdt€teli kovetelmdnyek vona*oznah
rb) az a-Ef!!@l!gEcx0 aki Fgi szem€tyben vagy szemelyes Fga sednt rogkdpes sze^€zetben - a Poberi Torvenykotwr6l

sz36 Zo13;viv tOrveny g2$ (2) bekezdcsben meghat6rozo$ - meghatiiroz6 befoly5ssal rendeikezik,,

rc) az a termdszetes szem€ly, akinek megblz6siMl valarnely iigyhti megbizdst vdgrehaitanalt
rd) alaoiMnvok esetdben az a term6szetes szernely,
|ifia. ai"piwlnv vagyooa tegaliibb huszonoi szdzaldkiinak a kedvezmdnyezettie, ha a leend6 kedvezmdnyezetteket mer

mmhatdrozt6k,
z. jtinet droeiduen az atapiwiinyt ldtrehozhik, illetve miik&tebk, ha a kedvezm€nyezetteket m€9 nem hatiirozt6k m€, _vagy
3. aka tagja az atapitviny kezeig szeNdnek, vagy meghatdroz6 beforyest gyakorol az alapitvdrry va$onEnak legalibb h6zonajt

szdzaldka felett, illetve az alapitvdny kipvlseletdben elj6r, tovdbbj
rej az ra)-rO) ilpontokban meghitiirozott term€szetes szer€ly hiiny6ban a jogi szemdly vagy szem6ly6 joga szerint jogkepes

szervezet vezet6 tisteeqvisel6je;

r\



va9y

az alSbbiakat nyilatkozom a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finansziroz5sa megel6z6s6r6l 6s

megakad5lyozSsiir6l sz6l6 2007.6vi OOOVI. t6rvdny 3. 5 ra)-rb) pontja szerinu term6szetes

szemdly hiSnySban az re) pont szerinu t6nyleges tulajdonos a jogi 
=em6ly 

ragy szem6lyes
joga szerint jogk€pes szeruezet vezet6 UsztsL5gvisel6je(i), aki(k)nek nevdt 6s iilland6
lak6hely6t az aliibbiakban adjuk meg:

Alulirott aj6nlattev6 nyilatkozom, hogy a(z) F6v5rosi onkorm5nyzat csamok 6s Piac
Igazgakis5ga, mint Ajdnlatkdr6 iiltal .T66nyi 6ti 0zletkdzpont C 6piilet es6viz
bloly6vezetdkeinek cser€je- trirgyban meginditott k6zbeszez€si eljdr6s tekinteteben
valhlkozSsunkkal szemben nem 6llnak fenn a Kbt.-ben foglalt aldbbi kiziir6 oko( amelyek szerint
nem lehet ai5nlattev6:

KbL s6.5 (2) bekezd6s:
- amelyben kozvet€tten vagy kdzvetlenul t6bb, mint 250lo-os tulajdoni rdsszel vagy szavazati joggal

rendelkezik olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6p€s szervezet, amelynek tekintetdben
az 56. 5 (1) bekezdds k/ pon$6ban meghat6rozott feltdtelek fenniillnak.

A)* nincs ilyen kozvetetten \€gy k6zvetlen0l tdbb, mint 25olots tulajdoni resszel vagy szawzati joggal
rendelkez6 jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes tervezet.

vezet6 tiszts{;visel6: s
, iilland6 lak6helye;

w.

Keftezds: Tatabanya, 20L4. okt6ber 09.

(celdegyzesre ragy szatdlyszer0en
meghatalmazott kdpvisel6 a16iriisa)

B)* van tobb, mint 25olo-os tulajdoni resszel vagy sza\azati hiinyaddal rendelkez6 gazdasigi tiirsasig
- amelyet az alSbbiakban nevezek meg : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a tulajdoni rdsszel vagy szavazati hiinyaddal rendelkez6 gazdasigi t6rsaslgra vonatkoz6an a Kbt. 56.
g (2) bekezdds€ben hivatkozott kizdro feltdtelek nem allnak fenn.

Keltez6s (helys€g, dv, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult ragy szahilyszerfien
meghatalmazott k6pvisel6 aliiir6sa)

t az ra)-rb) alpontokban meghat6rozon termdszetes szemdly hirnydban a Jogl szemCly vagy szerndlyes joqa szerint idgk6pes s?eryezet
vezeto tts.ts€gviseldje
5 Sziiksdg eset6n b6vi$et6!

6



7. sz. mell6klet

NYILATKOZAT

a 310/2011 (Xu.23.) Korm. rendelet 14.9 (8) b€kezd6se, valamint a 17.5 (6) bekezd6s szerinti a
gazdasagi es F€nzUgyi ds/ragy m0szaki €s szakmai alkalmassagi kdvetelmdnyeknek val6

megfelel6s16lr

amennyiben alkalmass6giit - v6lasztasa szerint - nyilatkozattal klvanja igazolni.

Alulirott szab6 zsolt, mint az EURoGEPESZ KfL (ajSnlattev6 megnevez6se) 28oo
Tatab6nya, Sz6vetkezet utca 1O/A. (ajanlattev6 sz6khelye), Tatabenyai Tdrv6nysz€k
c6gbir,6i5ga (ajiinlattev6t nyilvintart6 cegbir6sag neve), 11-09-o19753 (ajdnlattev6

cegjegyz6ksz6ma) nev6ben k6telezetts€gv6llalSsn jogosult iigwezet6 (tiszts€g megjelol6se)
kijeientem, hogy a(z) F6v5rosi dnkormSnyzat Csamok 6s Piac lgazgat6s69a, mint
Aj6nlatkdrd 5ltal ,,K6rhhz utcai v6sdrcsalnok thermoventil5torainak cserdje 6s jSrul6kos
munk5i" t6rgyban m€inditott k6zbeszezdsi elj5rSsban

nyilatkozom,

hogy ajinlatk6r6 5ltal tirgyi elj5nis aj6nlatt6teli felhiv5sSban el6irt gazdaigi 6s
penziigyi, valamant miiszaki 6s szakmai alkalmassigi felt€lteleknek mindenben

megfelelek.

TudomSsul veszem, hogy amennyiben az Aj5nlatk6r6nek k6ts69e menil fel jelen nyilatkozat

ral6sSgtartalm6val kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.9 (1) bekezdese alapjiin felvilSgositas k6r6s

kereteben el6irhatja sz6momra a megfelel6 igazol6s benyijtasat.

Keltezes: Tatab6nya, 2014, okt6ber 09.

1'r

(cegjegyz6sre jogosult vagy sza hE lyszerfien

I An€nnyiben alkalmassdg6t - v6lasztisa szerint - nyilau(ozattal kivinja igazolni.



7. sz. melleklet

NYII.ATKOZAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.S (8) bekezdes€, \€lamint a 17.5 (6) bekezdes szerinti a
gazdasiigi €s p6nzugyi es/mgy m0szaki 6s szakmai alkalmassigi kcivetelmdnyeknek val6

megfelel6sdlr
amennyiben alkalmassiigiit - viilasztiisa szerint - nyilatkozattal klyiinja igazolni.

Aluliroft Szab6 Zsol! mint az EUROGEPESZ Kft- (ajdnlatrev6 megnevez6se) 2800
Tatab6nya, Szdvetkezet utca 1O/A (aj5nlatGv6 sz6khelye). Tatabiinyai Tiirv6nysz6k
C6gbir6sSga (ajSnlattev6t nyilv5ntarto cegbir6#g neve), 11-O9-019753 (ajSnlattev6
cegjegyzekviima) nev6ben kdtelezettsegv6llal6sra jogosult iigyvezet6 (tisztseg megjelolese)
kijelentem, hogy a(z) F6vSrosi Onkorminyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6s5ga, mint
Aj6nlatk6r6 Sltal ,,K6rh5z utcai V6s5rcsarnok fiermoventilebtainak cs€r€je 6s j5rul6kos
munkei" tiirgyban megindftott kdzbeszez6si eljdriisban

nyilatkozom,

hogy ajinlatkdr6 6ltal ErSyi e[5r6s aj6nlatt6rtefl felhiv5sbban et6i]t gazdas6gi €s
p6nz0gyi, valamint mfiszaki 6s szakmai alkalmassSgi felteteleknek mlndenUen

megfelelek.

TudomSsul veszem, hogy amennyiben az Aj5nlatk6r6nek k6tsege merul fel jelen nyilatkozat
val6sagtartalmiirral kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.9 (1) bekezddse alapjdn felvilfgosGs k6res
keret6ben el6irhatja szimomra a megfelel6 igazoliis benyfjtiisiit.

Keltez6s: Tatabdnya, ZOl4. okt6ber 09.

I

(cegjegyz€sre Jogosult vagy szahilyszerfi en

I Amennyiben alkalmass6gSt - vdlasztdsa szerjnt - nyijatkozattat kivdnja igazohi.



ALAiRAsI ciapEtoiuv
Atuliroa Szabd Zsolt Oata, 1974. dprilis I1., an.: Kasszdny Mdria) 2800 Tatabdnya'

Tulipdn kdz :,0. szdm alaui lakos, mint az EurogdpCsx, Ep{tfipari Korldlolt
Felelflssigit Tdrsastig (2800 Tatabdnya, Szdvetkezet utca I0/A.) frgtveutfie (vezet6

tisztsdgvisetflje), a tdrsasdgot akklnt ieg)zem, hogt annak nevdhez nevemet ndlldan

irom az aldbbiak szerint:

Szabd

Tatabenyai 1. sz. KOzjegyz6 ----------'
1207s/H/1207 /2072 . aryszem
AJufirott tatabenyai kozjegyz6 tantsltom, hogy a fenti-
,,f,"Atalgir ctapEtoAttY " -t
SZAS6 zsOlr Tata, 7974. epriLis 77., anyja: Kasszeny Meria, 2800------
Tata.benya, Tufipen kdz 70- szem aiatti lakos, aki szem€Tyazonosseget a

246866 LA szem6 szem€JyazonoEi E6 igazoTvennyaT, lakclnet a a35653 Rr'--
sz1mt3 Takcinet igazol6 hat6segi igazolv1nnyal igazolEa, nint az-------
Etroglp6sz Epit6ipari Korletolt Eelel.4sse'rt T{taaedg (A ceg rdvidltett
neve: Burog6p6ez Kf,E., szekhelye: 2900 TaEabenya ' sz6vetkezet.ut ca - - - -
7o/A., ad6szena : 2 j 7 50 6 27 - 2' 77 ) ngwezet6je (vezet6 tisztsegYisal6ie),
ak:i a c6g adatait es kepvisefeci jogosultseget a K6zigazgatesi es-----
Igazseg .Wi Miniszxerium- ceginf orn6ci6s 4s az ETekttonikus - - - - - - - - - - - -
cZgej3rZsAan Kozrenlkiid6 szolgelat{t6T {Ttalam a mai napon Tek€rt,---
7201-5/H/7206 / 20 72 . [Wszen a]atL hitelesitett. c9.77-09-079753-
c'gj egyz'kszSnti cegkivonattal igazofta, a mai napon efdtten sajdt--'--
kez1leg irta aiii,

--- Az ngYftl
kOzjegyz6kr6l
bekezdEseiben
effen6tzEsEre

tudoniisu)- veszi a kdzjegyzd ti;jekoztatesat a---------"'
szoJ-6 7991 , evi xLI. tdrveny 122, S (2)-(70)--'------'--
fog7a7takr67, vagyis a szen€Tyazonosseg on-line-'
vonatkoz6 rende l-kezesekr6T ' -"-------

Keit Tatabenyen. 2012. Kett6ezer - t izenkett' 6v j]'Tius h6 27'----------
Euszonhetedik napj4n. ------------2

D1,fiEGYZEK:
Munkadlj :

K.ktd.:
Leir4s :

3 . 000, -FE.
L,2O0,-Ft.

300 , -Ft.
Osszegenl
etvetelet a kAziegYzd

Taiab'nya, 2072. jtiTius 27-

i. soo, -gt. , megfizetest nyerE, melwek
szenTa ki6TTiteseval igazo.Tta.

g

?i.1e4i.1.,;,p1

i';1i"X



8. szSm6 mell6klet

A szAKrA*llEHIJl%HLorrrAsn6r

Alullrott geb6 zsoft mint a(z) eunoeEp6sz rt (sz6khety: 28oo ratab5nya, szaivetkezet
lt9 10/A.) ajiSnlattew5 - szervezet cdgjegp6sre jogosutt k6pviset6jl 

' a F6v6rosi
onkomanyzat csamok €s phc lgazgat6siiga, mint Ajanlau<er6 iiltai -K6rhdz utcai
v5sSrcsarnok thermonentll6toralnak cser€je 6s l6rulikos munkdi" 

-'tirgy6ban 
kiirt

kdzteszezdsi eljiir5s sor5n az atiibbi nyilatkozatot teszem,

Ez0ton
nyilatkozom,

hogy nyertessegem eseten v6llalon, hogy a vez6ddsk6t€s id6pontJ6ban az efliir6st megindit6

letLvf e.Sr5!_ informdcidk pontJdnak 26. atpontjiiban tugtatt mdrtAku rcgaki-bb t0.OOd.O00,-

ry.ry q bsaE9q 5.000.000,- Fr/kiresem€ny m6rr6kfi szakmai fetet6ssedbizrositissat) szakmii
felel6s#gbiztodtdssal rendelkezni fogok.

Keltezes: Tatahinrd, 2014. old6ber 09.

jogosult vagy szab6lyszeriien

,lu



Bud.Dert, Xlhh& cri Pi|c
Tr ov.ll||itcmft t lt9fE3c

O||r.rlt6

Fovard OrfootuYzrt
Cr.rloL{tfh llrrydfi&r

l7 Br&Da& Ifit!.y J6anf u 7-9'

KoLrstcvErfs loossursiTo

1.4

2.1

2.3

2.5

3.t

9 493 636 Ft

9 493 636 Fr

9 493 636 Fr

4 9U O10Ft

4 924 Vto FtFdcz.t lretitlsi dap 1.4

rrldlari 14 417 7(b Fr

4.1

4.2
ArA varusi atap

Ar,l
r4 4t7 706Ft
3 W27tr Ft27%

2014. 10.09.

tl
vt5



H.t g.Kail-Aall. rcrLdrrtllt
T.rrndbF*tdff&.

lol|lL tu.ltr,.a. thtr Iryr nOprr'|: tg|r.Ol O. Anyq o.dii

Slart.a.l rld.lL

r ${r2.3a!,t (,|') or{
B|t{hdny hatdt&c polldlrrttarlcl,
fl b61, 4(x) kN/m, lctclh.a6.a|tpl,
t,J0 m nr3rcslgig,
ki!bd!61

4te r, @ 360 31 050 162000
2 2t{ll-llrt (24)

Bontoa rnysg llsdUlt{sa,
knl6hcli dfii8l,
6P n3-os tontaEftc

2 & 29700 0 59/m 0

3 ${a$r.r.r 0) oN
Frlali6d3 30x30 crn rndrrd&
t8|rglbor,
12cmftlveldgt

5& 0 95'l O 4710

4 tloact.rJ (4)
Lplff*
rdgb&IbL
al-$mn&n66ldz'u

80023{001t?20
5 {t{0ct.l.l{r3ato (r) oli|

Kor krrc.rllnc8dl v€atakck
htr*ol{lr
Ggrcnc3 r4a!!Acr,
tfl) mn l[kd &rk6lg
Hidcaon hcngcrett rlurnfntun
lancz, OtO mm Al 99J gillcnfty

575 r 2000 t720 I t50 00o 989 000

6 €{e6l.atar3erc6)oN
Kebrntncffdl v€aca&
tu&oldro,
ncs \,cd€cn,
lm nrn ttlt!6 &r|&ttig
HidGgat haryldf dunhf urn
l.rrca 0,t0 mn Al 99J trlun€ry

tll r I l2l 3799 39 23s t32 930

mrr. t0. 09,

tr_
at5



Brduog Kerl& rtcd Plrc t8 rclai nrrllk
Tcnovrrfl&.nok trhtfta|c

ronrar M4!Ma. u.Lty Ei!,r F4yt rlyls Ei!a.d0 O. tuy.c O.ciJ

7 54.on.r,2 (2) ON
K{imdB k![.3 k&dt6c, hi@i,
rmlcg- ds fon6vlz vezetdloe,

DN 100 mdGti&

DN 32-50 kdzbtt
6 db 2640 7n t5 &0 4320

s 5fiot-r,rJ (3) oN
K.elnns l6tCs LsdtAe, hidcg-,
m€hg- & fon6rytz vozti6lae,

DN 100 r6aig
DN 65

3 db 35m 7n 10560 2376

9 5a{Lt-2.5,t^t-{tuflxt0 (7r) oN
Karlma fskzsdds€,
m€nst€s k|rima,
DN 50 tn&ct blcrt
DN 65

MW-ISG wsl(rs nencc l(lrima
MSZ 290t PN 2540 2 li2'

,l db 7 216 1584 2E t& 6336

r0 $409-g! (9S) 6N
Mcnacs c$tlsloztro 3lzdt6 as

sab{lpzd
szcttlv6u* k0Esei,
DN 20

2E db 6t I 37t 17 loE l0 5E4

u s+ootFs.7 0o!) oN
Menacs csathlo46 elz{c6 ds

lzttl,lyczd
sz€rrhAr)[* t!6€i,
DN 65

2 db 3762 | 4{X 1524 2 EoE

12 ES0FGT (o oN
K&ct8npot leffll bont sa,

ncn 0nt|F0d66, NA lot mm

csdtu*roig
llt5 n2 0 630 0 66 150

2014. t0.09,

,13
3^5



iorEarMclrd

13 D{fr-r,r.rel{c'r9!2 (2D or{
F&ll, HMv, IIHV vcaadtd<
(fid(, tdclolq rzadv€ry€!.
sri8.tcE c as hd(our ndf l),
k6d$/qot
cg6lr€jjd
l(!3ftdthvitdb.tr,
hotsttl'zd todhuzd flGr{.e6lacl
sz lllcrzt6ck Ont!p.d6 aluf6lia
crlldal tlrt&r0 lczHrtvd,
NA 108 nm ca0&rfflg
ROCI(WOOL Plpo .luf6lt66l
ksrl|lao0 kddsrrpot as6haj, bc&6
&rdrd: 21 n, hlvubgr{g: 30

I{l-13r,.l{'rrar (1aoil
F&asl, HMV, HHV vczrtdld(

(tvAq idomdr' szllcfveqrck
ldgGiclac & hrlrofi! rClk0l),
kiE fE rpot
csolr4iisl

L!r||@t kivitrlhr,
hqrryd oodlhuzrt rua{dta.lcl
.z lllcrdac& thtrFd6 dufltlia
cs&*rl $rg16 lcfrlvel,
NA los mtn cs6&n6,6lg
ROCKWOOL Plpo ltrfilldwl
frcfttm k6a4n9ot ao6lr6j, bGb6
atn{ro: 27 nm, falvut gdg: 30

tf{1-tJ,tr.t{or9r eD oN
F@LHMv.HHV voe3tald(
sdlrtclac
(vdq idoflrog lcdvaty€k
lzlgc&l&c as b|!rl(ol& n€lkol),

cr6h{l8l
Krdtivitclb.rl
ho.lsrl,aa sc6lhszrl &l€r{tlfi |scl
!z lllcg&c& tlwd6 slu$lia
os&td 616|6lcdr{dvel,
NA t@ lrln cr6&r6r6ig
ROCKWOOL Plpo rluf6lltval
lorftcot kdapnpot cs6hqj, hl.A
ItmaFft 3a mr, filyl.rSd8: 30

fun.rryrj Egndl O.lap3 Odtl

216 4775 5,(xt

216 33 vn 38 664

harr*lq|telrlhc
Trr.I|ffaditf.

t|.rry fat

2ar

Itr

t9l

srd&lnmklk

20r

77t

413

u5 2t6 18 865 t6 632

20r4. 10.09.

lLt



tondrMctrcmr& ucmy Egru

16 *0er-ler,2-r{o19lt5 (2D oN
FttAL HMV, HHV vezctdck

owb idomok, szcrclvdDYek

slisE cldse ar hrkol6s ndlldlD,

k6a!*Enpot
os6hqiid
l(rdrozo0 tivitdbs!
hotgnnyzot ae,huzal folcr6sltdssel

az illezr&ck 6otrFd6 lluftili8
$lkl(sl ltrt&6 l€z{r6s6val,

NA lot mn asoltrrartig
ROCKWOOL Pipo duf6li6vsl
krrtmzott kozetsysPot a!6hdj, bel36

6hdo6: 42 rnrn' frlvasragr{8: 30

24m

Eryr.rtry|t Egr&dli O. myeg O.dlj

282 216 6 76t 5 lt4

Brd.pc4 Xartar ri..i Pl.c
Tclryc l|n'|!l b&pLa.G

216 8ll2 5184

ncrcl6i tlrrklk

s0{or-ter.2.t-{l09rtts (2D oN
F0t&i. HMV, HHV vezetdkck

(fvclq idonolg rz.r,clvdny€k
szigAcldse ds burtobs nclHlll
k6zstgylpot
ca&qii8l
kastrcaod kiriElbctu
horym}',otr lc€huzrl fc.lctsCfiasi€l

az illcsatdsek 6rtapod6 aluf6lia
csftkal 611610 ledr{s6val,
l.|A tog rnn cr6an&6lg
ROCKWOOL Pipo aluf6li6val
kssftoad lda.4yapot a.r6h€, bcls6

6tmdr$: 49 nr} fElvostagr6g: 30

gHt0l-rsr.2.l4ll9pr9 eD oN
Fil$si, HMV, HHv vpzctdkck

(lvdg idomoL, szctdv6t)d(
szigptcl&c & burkol6s nalk0l),

kocefgnpot
cs6haiid
krslmaott hvitclbcr\
IrorSrttl'zos.c€lhuzrl fclcdsltAsel
az illcadds€J. 0ntaFd6 sluf6lia
cdtlet t6rt6r6 lcz6r{s6vd,

NA too rnrr csoancoig
ROCKWOOL Pipo aluf6liival
klslload k6z4ylpot or6hq, beb6
6lt|ra(6! 60 mm' f.lv.*.A36gr 30

338 216

4tn

5^5

46 2r6 2t 40t l0 36t

2014. I0,09-

l5



S.||ra! M.lrarcA

19 flr{0rr.2.u.t-{t0trr!0 (tD olt
Ftra.l, gMv, HHv vcd&ck
(lvdq idoitd., srltdvtrylk
nifacld* as burtoLs t*lk0l),
L,6oGi5 rpot
atoltajhl
h*sa fivielbco,
ho|lrqrd roC[uzd fdcrodtd$Gl
.z lllcs6&d( ttnop.d6 drfili!
c'lHal |!dA$ hz{radval.
NA l0S mm.s66rn&6ig
ROCKWooL Plpo drdtlllvd
ldnd ldc{Cr{oa c.fft€tr bclro
ftrnA6: 76 nr|\ ftlt/lslrgd$ 30

20 Sr{C}r.r,r (r) oN
C.ldrrcdaf* bm|.r.,
Ito|lItJraa v.$r fG&@ lodlclovd(
e!6ca*.ac!'61, rrsst
l{nSvldsd, d.Dodl{rllt
DN 50 rn{&tlg

2t [*r.rro)oN
C$ndd(bdrfla
hcfrqrm vgt fckac |oClclodc
trrt6cankd6l, v.a/
[ryva$!r.I, d.gsrd{$d,
IX{ 65-t0l(odd

22 fl{0+r3lt.t,rr{it3zt9r 007)
F1fr.31vcddlq
Hortfiyaa dnoal€d larUrc,
F{Flt cr6lddsc&kd,
c$ clhdycdrc c$idomo*tal,
szol$ms nlomdrpr6bdvd,
r{b.,loq, hdmyttvrgy
p.dldcssomlba,
Dt{ t2 - DN 50
DN 15

O6crit |LrFs droal Uvol
ltcgqud cs6 dt&(lr, C[dszh:
29i253

arae.|CKflf&rsln c t.El&irurlC*
T{rtfirrbtlfbhaaf

llry. t!il Eg..ryt EG|rd{ O. rryrg O.d{

?6ln 56t 2t6 t1t3fit 51132

3lB r 0 /('O 0 lst t50

210 r 0 55E 0 7 t80

201,1. 10. (D.

lb

2!l r

6ft5

3,tt l7n t tdt 132ni0



3orutu Mcgxrrzdr ucmy Eor EgF .ry.g Egyt.dli O. lnyrg 6.ati

23 tt{oGt.5.r.1,1.tJ-0017393 (39)
Flhdsi v€zstdk
Hqgrn)/"roa lzeu!6lcsd szedate'
pr6elt cs6ee&d*cl'
ccd olhcly*c os6idoarl*al,
soL."r.'s nlot|)ispr6bdyal,

srbedo|' lF.onybs vasf
pd!6c.rdont6ba,

DN 12. DN 50
DN 25

crb€rit Ll4|!s8 sz&t8c€l ldv0l
hcgsnyzod cs6' d2txl,5, Cikkszdm:
rns'

1?9 m 9E6 2160 116 494 3E6 640

2t d.{t0c15r.r.1.rs-'llsttt94 (3a{t)

Ftltsi vrretaL.
Horgrnyzofi szArcabld szcGl6c,
pr{*h or{rr0tAekfd'
csd dhelyrz,sc csoidot|ol*rl,
sza&aszoc nyon6spr6b{val,

szabe&n, hororvba vrgl
podl6csatorndbs,

DN 12-DN50
DN 32
@it lvlaprcss szturo6l klvlll
horlanymfi cE6' d35xl'5, Cil*s6m:
zt E6

77 n | 36t 24E4 105 336 l9l 26t

25 El40&l3l.l.l,l.6'03,:n:19{t (34r)
Ftt&i vrctdlq
Horg,n'ad sz&rcebs,o szcrclds€,

prgclt as6L0tds€l&1,
csd clhclycz€ec cs6i&tnold<al'
szakaszoc nyom{sF6b6vat,

lzrbodott, hqmyba v8gf
psdl6cactomdb&

DN 12. DN 50
DN 40

G€bcrit MrpiE$ 3z&rcdl klvll
hoE8nyzo[ os6, d42x1,5, Cikbz6m:
29257

A \ 1670 2790 40 0E{t 66 960

Brd.l..&, X6rtl6 ot rl Pi.c .r.rtlLl nrnldl
T.rowcllif tetrt ltL0La|C

2014. 10.09.
7n5
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B!-t-4Kffirb.lPhc
T.rrrwrflanf g.ffat3

Ury nOD

,lt !

2!'t r

3db

E 
'tLrl 

nurLik

for&a! Mqrarrct

26 8r.,00{-1.5.1.r.1.1.74307396 Olo}
Fi!&&i Ycaddlq

Ho(8EtI|rott szaruoclcso gucldse,

F&clt c!6ldt&cl&d,
cro dhobrc6€ os{fdot!rol*81,
szakaszoe nyom{spr6b6val,

sabofut Irorurybe vs5t
padl6csstom{bq

DN12.DN50
DN 50

Crcbcrit lrf4resr szearag klv0l
htgts)'aa cs6' dt{xlJ' Cildtsdttu
2r2s8

dae&t5r.L13t{8:l7w (3g)
6N
Fftdsi r,€zEt€lq

Horgnt)'roa 3lnao6l66 sarrl&G,
F{sclt asdkotas€l&cl,

c!6 dhcbrczdsc asoidonok ndlk0l,
3ulor6 n},omdsp|6b6val,

lzedm, horcnyha vl$f
podl6c!|loflr{ts,

DN65-DN I@
DN65.DN70
Offt Msprc$ sz€neo4l klvtll
lm.fmtt ou cr6, d?6,Ixlr,
Ciklczim: 29(B

8r4rlr.r5{2r020s (5) oN
Ellgpdr kAdtasc, nrcslerd
borS8nyzott vo$/
f*ctc &dcso vcrad(fi,
rzrbadon, horonyba vagy

eodl6csatomnb8,
DN 5{)

Fckdc aoal€sor,on T-idom
lddclldar{sfinl
MSZ 6(xl6B-l (U.130 sz.) 2'

Egruryt E3/ad{ O. Anyrg 6.dtl

22,a 3 456 lo9g24 165 tt8

5767 4120 | 453 28,1 | OtE 640

t726 4&1 5 r78 B3n

2014. 10. 00.

t8
&n5



Bd.p..l, K6rltu d.ri Pi.c
T.rmovcrtihtorok tclcDltalc

Edb

38 db

4db

ldb

szrr.lari mulklk

iorsdn McgnwczA llcnnY Egru

29 U{r2-r.r.fl}2ro20lt(6)
El6gzAs kdszftdse, megl€v6

horgsnyzott va$/

f€k€tc aoelcso vezetdken,

szabadon, horonyba vagr

Fdl6c.salom6br,
DN 65

Fekete ac€lc.sdvdn T-idom
kozbeiktstds6val

MSZ 600GB.l (U,130 sz,)2 ll2'
4db

Eg|s.|Dyrg Eg&dii 6. Aoyag 6.drj

3740 6264 14 960 25 056

648 5 184

792 30 096

I 314 5 256

1170 I 170

s2-00er.1.r (1) 6N
Szer€lvdnyek leszer€lds€,

karimds szerelvdnyek,

DN 100 r#retig

ar400"r.2.r (3) oN
Szer€lvdnyek leszercl€se,

karimfu szer€lvdnyek,

DN 50 mdretig

t2{t0G1.2.2 (4) oN
Szer€lvdnyek leszer€ldse,

meodes szerelv€nyek,

DN 50 mdret f€lett

82{D0-13.r (s)
Szer€lv€nyek l€sz€relds€,

kaz6nh6zi szerelvenyek

Hdcscrdl6 szekunder kOr bont6sa

szerelvdnyek*cl

E24oo-r3.2 (5) oN
szerelvdntek l$z€rslese,
kazrnh{zi szerElvdnyek

dllvri|lycsovelq huzstszlb6lyoz6k,
rntszcrck cs6kompenzitorolq

DN 50 mdreiig

20t4. t0.09.

n

6db

9ll5

| 206 I ItO



lhl*, farl&rt.l ttc
T|'rolrfra.dr,a.tat

||dU,l3l

rl.|ta{|| ruddl

Sora.lM.llmrar

3!r rr{}r3.4(ooN
SEdvArfEk lclarl6c,
klz{nhtri la€ll€ry€k
m$fidJcrltr|@ h6os.r6l6L DN 6t
300 n& ldlot

36 e*r3s (') oN
SErrllvg[irh lctaddq
l(rdtddrallvftyd(
tffitds kv€dcdaaJrck

3? tt"aoGF.a (1c)
Smh,€Utdr lcwtl&e,
krztutld carclv6nyek
cc6 & idom.cdl lllvlqmk

3r n{.orr.r G2)
vtrll&lr bcoadozdri t{rgak
lcrad&C
s4Lpd(, ba&0i0cs0nd.,

39 E {r-2.rct{traG7or} ON
Kgold.bn Ldnli3 !andr,&y
ellrcl;rcz&o ollarhn{Hcrl
DN6sPNlo-n.lt6
szclec& o.rycatldk (sabdt''26,
blyt6ddo6, bc$/droa6)
T STAF lcrindr bcueb{bsa6
szlcp mdrocrml&t, DN 6j, pht 16
sdlr*dotr/6ry, 120 4 CikMu5z-
I&{65

,o ant{,rr{usd92(rtt}orf
Eggold.lm m€o.*cs ra€lvCoy
dhcI1r!6c!
ku|6 vsor b€kd mdel lll6/c
llolhndi}|l cldld(oddvr
DN IO
l4bkdto|zelrp
OVEI\|IROP Otlgd{tddllt6
Itdonalilor zardslsl DNlo, 3/t"
lcq Pl.ttQ r&ptz, ltlt t3 03

Bt!,[rt|t l3|ad{ O.rryq O.ctJ

tdb

2ii,'

It db

rt|b

2&

0 l0 764 0 l0 764

0 3 Tt6 0 74n

576 0 l0 351

630 0 u}rc

7t531 12t2 r43 (6t t 4u

2tlt4. t0.09.

20
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tflI5

| 2:t4 55t 35 2 t3 62A



Bd$€q K61$r (!.|Phc rrcrcLd ouollk
TlrDruli|lblotldtpliac

ionrlr MGFvtr{. ||.!ry Egd EE[.|ny|g E3D.d{ O. Arv.g O.d0

4r o{r{.2"2{t rta2 (116) oN
Es/oldclon mmetcs sz€relvdnY

elhr$€zase,

kuls6 vaor b€ls6 menettel, illctve
hollgrdivrl csetlaloaatva

DN 15

gltrbc!8P
OVENIRoP qiflcx t6lt&trlt6
gply6ccrq, DNls, u2', kn, n)€r3

sdrgardz szerelv6tybdzzal,
tlml6cs.tlab6vd 6s mcn€t€s

dr6l(lDrttal, 103 33 14

5 db 3201 612 l9 206 3 672

12 A,{,0.r-73.r-r1,(,12 (2lD 6N
Katoldsloo mco.t€s v8g/
roppmdgrlrllr szcrclvdny
elhclyczdcc, k0le6 vag/.bch6

DN 20
szclcpclq c.ssPDqotyf* (szabdt:zO'

folyt&Glzrr6, bcsv8tkoz6)

TA STAD BB b€szrb6b/€a6 sz€lcp

PN 20 rdr6asonkkal, DN 20,

orltaslcl, Cikkszdn: 52- I 5 1-220

lE .tb lt 183 Yf2 327 294 17 196

a3 t&001-?,6.r{r r/|.$ (85) oN
Kdiolddon nonetes v8g/
roppontfu ifi rts rzadvdtty
elhelyez{se, kllls6 vag bels6

DN 40
szcl€p€lq c.sappaltytlk (sztbatyz6'
fob!6-cldd, b€.vez6)
TA STAD BB bcszabilyoz6 sz3l€P

PN 4 t6ctor*kd, DN,l0,
urlt s.el, CiLklz&n: 52-15l-2,10

2 db 2t l3E I g2 56276 3 3t4

n/t5 2014. t0.09.

al
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Er..fa'lftt&-l|.c e.|tl&lr|!kll
T.rrr.dflb|..l adAfar.

to}| lr M.trr.sb |l.ry E3rr Enruryrl EOr.rill O.e"yr3 O.dIl

u a,{/'.'-7.7.rar 5asr (2a0) oN
K&old8lon ncnct€3 vary
rcpFnt65ffiszcrdv6ry

''h"TT?fry3cY'u-r
DN 50, DN 65
elcadr, ccqotytk (e.b6lyr6,
folyt6.clz{r6, bcer/.tkoz6)

' OVF.IIROP HydloaotmMR
bcszbdlyoz6 sslcp, DN65,2 U2"
h|! 1d(!!6onrary, PN25/PNI6, -20 -
I50eC, n 16caonlok vakdug6vsl
lczdrr., kv!.50.00, 106 0l 20

r db 95 94t 3 lr4 95 94E 3 ll4

s a"/0iud",r.r.24/x2203r (33) oN
Zn dgrddni tartf8 clh€ly€a6c ds

bck6tas€

(npnlm&, giaalmlt6 ds

baarbco&fo a 6i!{0{-2l -cs

fdtdsi ds h0tdsi nndszced<bcn,
nanbr{noc,
tl-{D litcr k6z6tt
Fll|ao Flcxom K ll0/ It
mcnbrlnos tigul{si raidly 'K" E

bc, 70d Rlrdcltri rztn: U2O2

r db 61 7t0 7 200 61 710 7200
15 &a|{.9.zralltl!rt (5DoN

Ldgeddny clhclyezdse ds bck0tass,
brt6c6t(€zct bohttasf,r€l,
108x36 mm - 300 mm
133x4,0 ltrn - 350 nm
kgpd&ry soalcs6bdl F-54 dPl|s, 133

6 db E 437 2130 50 622 t4580

17 @-o'+172,2{213/|63 (r0r) ON
H6ord66 dhclFzasc,
k0nl/6k h&ndr6,
ntgy
Vdddrzolclv&ry,cr lpari h6ndr,6,
Msz,ll2l0l2-72nry
konyok h&ne!6 0 C.r6l 300 C 630
mn b.nytflsrl

a& 7u0 2 t60 28 160 8640

l2n5 2014. 10.09.
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Ed|Dr.t, lo]ta! tacri Plrc
Tcruovcdiuaottl t hpiaart

2db

ldb

ldb

rrcltl&i tlr.llk

Scrrra! Mctlt|t'rta. ||.rnY DO|.

at 0{o$2t.t.t.,r{[r0ur ( 6) oN
El8rz6 oso|* k{szltdse ds

elhelycz8e sima v€ggcl'

fckric r4las6b6l,
DN lG80 mdret knz[tt
DN 25

l0 cm I' felcte acelcsO MSZ n0n
A 37x

Edb

Eg[..ryrg Eg|adiJ O. .tnyeg O.dri

I152 l66/ 9 2t6

I E54 932 3 708

2 443 25 N2 2443 25 902

I 2t2 013 64t0 | 212013 64E0

82dt$21.r.r.E-0110125 (120) oN
El{grz6 csonk kaszltds€ ds

clhelycr6€ sima vagg€l,

fc{dc acclcsdbol,

DN l0-t0 mdrst kozott
DN 65
Fck€ir scdlas6b6l MSz t20l2-
A37,X 2 lz'-oE rimr v€8gpl

t2.007-2.r (5)

Meglad h66r'gd l$clcr€I,b
bcktlt4se, szerclvdnyekkel, illave
sdt*g szerinti csa{ie mgobb
t lj€sftngrylhe I h6sdksqlet

spirrx $ct€r616 9070

&{r}&t r3J,t 012s142 (62)

Fttjs., klln -, hotd.technika
ncdvc*engplyt
g8tdrd (6d(Wolhd6) szivattt lk
elhelycz€s€ ds bcldtdse
ikeGziv$yn (ftd$c) menetes ds

l(rrir|{sldtAs€l.
DN,O
Wilo-Sram.D,Wl-16
nedvc*angoly{l keringet6
if€rszivsty{t, DN 40, ksrint{s
csrdaloz6ssrl, PNdl0

82{rcr25 (@)
K.dnh{Z, illave b6k64o
b6zrb6ly0a&a, be0zaD€ldse

139,561-279. t20 w teljcslfindny

Tfi crmovqfi ilatdok Hzand&e ds

bcqzsb6|l,ozlsa
29340o

z)14. t0. 09.

ldb

tytS

o 293 400



foElar Mi:irts-

&{rcrJ.a (7J)
Pdb.mds, Fmdcntiltri
bcla$altoclsa
60.7t1 -139J60 W tdjGslonary

Aloa{.2.rr{2:Xl,lCt (r0:r) ON
Tcanowndl&or clhdycz*c,
fl lfthat6 z!duv8l, rncoryradrc
k4-nfilca h0t&,fih6 Lh/idb.iL
3601-5000 m3/h dj€1b|6ry ldzfr
GALLETTI AE S&Iry6
tcrnousrtil&or, 23lY/t003-50
httuflllo Eljcdfi*ry: 7,Et kW /

t{lt.r,rraa?0ttar (r2) oN
Egrcdi cs6vcza4k fix mcgfogdsa
v.*GbnfidAn
vag frl cca&r, 50 anr ol{ll&set,
mx. fi:pota* 3kl.l
2 t/2" - 6" &t|€r6 k6z0t
HILfl212'MF.NIYftpdr.
cs6 llncs + MFPI
fireoot croilS (MFP-API €. MF?-
BP rlrycsdn g)

lt{l r{3.raa70ta9 Go
thcfnwfi Elaok ryorfi r0glt6c
tubnro6lb6l ol&lfiln lllarac

57 K-t&.|
Kdcobbi ld60orlbrn rart&r6
folyodddh6 clidy€o66hez
csstlc(o.4. blasl{ls

ld|'-. K&f& rt|ln c
farrveflltont tlifffa.!

thryFgr rgrryrf rg*{l O.e.y.r

ldb 0 t9 &t0 0 t9 t20

It db t925,o 134f, 365m ?t23s2

adb 20 163 936 t0652 31a1

It db n&n t$2 cm1& 23976

I Llt 270m 239& 270{0 239{0

rsdrlal rrrtll

o.d{

5t

H/t5 mt4. t0. 09.

t-\



fordr ltlirr.!6 [.r.y fS/| E$.ilytS qF|''|ffl O .llyrg O.dli

5t K-t&d
Prirna oHrll cocqh b6diAo a
ftrfAv-rnt rntO lgrimf aCsd

I Hr, 55 000 129 600 55 000 129ffi

!'9 r.|ad
F0!.si+ea!i t{|6zrt t nds

I L[. 0 toE 000 0 tot 000

&ca.rcr: 91936a16 }9AUO

lrri.tdrl0fu&lt dnrc !r.r.L.l rrlt{.
Trr.t'Lfifa.tf d.!fl|C

ml,f. 10. 09.lyt5

2'
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TELEFAX UZENBT

clM4tlT'
N{octhX6oti

c!l. Do
%W7,$oh,
TcL:6i14-511F716

Yil|.|,4J. 11

E8Z-TERKft.
DA$JM

2014.10.1s.

+3&1-789{9+3
L ?orsz,{n.t 6zzBt gcYolr'

7

'Hi|.r$otll Hr v^'l Kol.{sl szri}d l.t/ilvNtc

TAhCY,

HITI.{rP6TI"A,S
rrw^rxoztrst su.fu ONOro$rr

BstRGds trTAtEKOZT/ftAS trvti.El\,ftbrrlKEs. tr v,{usutvlR E Tov,/isBrSLDEsF,E

Tirztrlcttel:

A Fttv4rorl Ont<orntoyaet Ccamok 6r Piec lgrzgat6r{g. ("iidr&drE . ,, 
:trdn!fu 

rrtcai
V{rircermok drcnnovcatilltonisak ceer*ic 6r i6nrt6&oa mua&lil t{rggni kiizbceza#si clj&ie
l€boryofr6i* ESZ -f,ER tft. Muyp6d6et 6a fclvilfuosldrt k6r.

Clozcttnek s rHbbi ftlvildgo.It4st idink

A beoyfjtott rilohtr.rolbeo a p6azmosds €s tccroliznDs *-.nszltozisl oegel6zcs&61 6r
gfFttadfiyozda&6lsz6l6 oyihtkozenrotbea (4.szimi mell;U.t) Szeb6 Zsolt ffgrvczctd
80 7o-oo t6bbcdgi tulejdonoc ncvdt rdtuk mcg.
A hisik ldt tubrdosog ll6trrna'.n pi{sa {s Szrb6 C"rille rsndsrctcr rzemelyck a c6g 10-
10 9o-6val rcodelkczuc\ nbel tulrjdoni t6sztiL oan &i d e 25yo-og ar ri&rLtunkbai
neviik ocm ketdlt fdtiiroet6src.

TbzlchNeDc&Xtuid

F,-r''ril' gurogcpctz@gneilcon


