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VAllluxozqst Kenerszenz6oEs
2. REsz

amely l6trejdtt egyr6szr<il F6v6rosi Onkorm6nyzat Csamok 6s Piac lgazgat6s6ga (sz€khelye:
1117 Budapest, K6r6sy J6zsef u. 7-9., kEpviseli: dr. D6nes Akos igazgat6, ad6szdma: 15490270-
243, panzlorgalmi szamlaszama: 11784009-15490270-00000000), mint megrendel6 (a
tov6bbiakban: Megrendel6),
mAsr6szr6l az ALTI-COR Kft. (sz6khelye:2083.Solymrir,R6zsika u. 5 . kdpviseli: G6czi Laszl6,
ad6sz6ma:13411008-2-l3,p6nzforgalmi sz6mlaszdm:58300134-12000595, cegjegyzekszam: 13-
09-110330 mint v6llalkoz6 (a tov6bbiakban: VAllalkoz6) k6z6tt az alulkoft helyen 6s napon, az
al6bbi felt6telek szerint:

El6zm6nyek
Megrendel6 a Kbt. 12ZA.S (1) bek alapj6n hirdetmeny es t6rgyal6s nelktili kozbeszezesi eljdr6st
folytatott le,K0l6nf6le 6pitesi munkek 2014l2"elnevezessel.
Az efjdrdsban 2 reszre lehetett r6szaj6nlatot tenni.
Az elj6r6s 2 r6sz6nek a nyertese V6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkez6seinek
megfelef6en - az alAbbi szez6d6st k6ti.
Felek r6gzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. 6vi V. t6rveny (tov6bbiakban: Ptk.) 8:1.S (1) bekezdes
7.) pontja alapjAn szez6d6 hat6sAgnak min6sUl.

l. A szerz6d6s tirgya
1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig eMellalja a fent megjel6lt k6zbeszerz6si elj6r6s

vonatkozasaban a kdzbeszezesi miiszaki leir6sban re€zitett kivitelez6si (2. resz a CSAPI
tefephelyein felmeriil6 fest6s-m5zol6si munk6k 2014. ll. Utem) feladatok ellatas6t
eredm€nyfelel6ss6ggel.

2.
J.

Az egyes munk6kra vonatkoz6 el6ir6sokat a k6zbeszerz6si eljdr6s iratanyag a laftalmazza.
A teljeq!!eq a lhelvei az alebbiak szerint:

Bosny6k t6ri VAsdrcsamok {€lp. 1'147 , Cs6m6ri Ut 9-11 .)
Ezs6bet Szolq6ltat6 hdz (Bo. 1201 . Naqvs6ndor J6zsef u.)
Feh€rv6ri Uti Vesarcsarnok (Bo. '11'17. K6r6sv J. u. 7-9.)
Fl6ri6n t6ri Uzletk6zpont (Bp. 1033, Fl6ri6n t6r &9.)
K6rhdz utcai Vds5rcsarnok (Bp. 1035. K6rh6z u. 37-41.)
Liset t6ri Uzletk6zpont fl,p. 1102. Liqet t6r 1.)
Nagyk6r6si uti Haszn6ltcikk Piac (Bp. 1194, Naqvk6rdsi Ut 156.)
R6k6czi t6ri V6sArcsarnok Gp. 1084, R6k6czi t6r 7-8.)
R6mai t6ri Uzletkdzpont (P6k u.) (Bo. 1031 . R6mai t6r 1 .)

Szentendrei iti Uzleth6z (Bp. 1031, Szentendrei r]t l55.)
Tetenyi oti Uzletkozpont (Bp. 1119. Tetenvi Ut 63.)
VAmhiiz kdrtti V6sdrcsamok (Bo. 1093. YAmh6z krt. 1-3.)

Megrendel6 az egyes munkSkat kul6n irasbeli megrendel6ssel adja meg. A megrendeles
taftalmazza kuldndsen:

a) a teljesit6s pontos hely6t,
b) az ell6tand6 feladatok leiraset, pontos mennyis6g6t, egy6b k6vetelm6nyeket, azzal,

hogy ezek nem lehetnek ellent6tesek a k6zbeszez6si eljAr6s iratanyag6val,
c) teljesitesi hatirid6t,
d) munkaterulet atadasanak id6pontjat vagy hataridejet.

V6llalkoz6 a munk6t l. oszt6lyri min6s6gben, hatarid6re, a szakmai szabelyok 6s
szokvdnyok, el6irSsok szerint kdteles elv6gezni. V6llalkoz6 a munkav6gz6s soren csak l.
oszt6fyti anyagokat, szerkezeteket, stb. hasznalhat fel. l. oszt5ly0 min6s6g alaft a 27512013.
(V|1.16.) Korm. r-ben foglaltak teljesit6s6t 6rti a Megrendel6
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o. A be€pitett anyagok, szerkezetek min6seget, megfelel6seget igazol6 dokumentumokat a
V6llalkoz6 a kivitelezesi tevekenyseg sorAn a Megrendel6 k6pvisel6j6nek kdteles bemutatni
6s az 6tad6s 6tveteli eljdrds sor6n atadni.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a Vellalkoz6 akkor teljesit a kivitelez6si tev6kenys6g
vonatkozasaban hibatlanul, ha a megval6sult eredm6ny kielegiti az azzal kapcsolatban, a
jogszab6lyokban, tov5bbi a jelen szerz6d6sben megfogalmazott valamennyi mennyis6gi 6s
min6sdgi k<ivetelmenyt 6s alkalmas a rendeltetesszerii haszndlatra.
Vallalkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) (kozremrik6d6k) igenybevetelere. Az alvdllalkoz6
ig6nybevetel6nel a Kbt. 6s a jelen szez6d6s megk6t6s6hez vezet6 k6zbeszerz6si eljAr6s
rendelkez6sei ir6nyad6ak. Az alv6llalkoz6kkal k6t6tt szez6d6sekre a Kbt. tovebbe a
306/2011. (X|1.23.) Korm. rendelet, ill. a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szabAlyai 6rtelemszerfien
iranyad6ak.
A V6llalkoz6 az igenybe vett alvellalkoz66rt (kdzrem0k6d6ert) Ugy felel, mintha az
alvellalkoz6i (kdzrem(kdd6i) altal vegzett munk6kat sajat maga v6gezte volna el. A
jogosulatlanul igenybe vett alvillalkoz6k vonatkoz6seban azon h6tr6nyos
kOvetkezmenyek6rt is felel, ami ezen alv6llalkoz6k (kdzrem(k6d6k) igenybev6tele n6lkUl
nem k6vetkezek volna be.

ll. V6llalkoz6i dij 6s annak megfizet6se
A beruhAzAs ellen6rtek6t - mely mag6ban foglal valamennyi, a felhiv6sban ill. jelen
szez6desben rdgzitett kdtelezetts6g ellAtasenak ellen6rteket is - a felek a V6llalkoz6
ajanfata tartalmaizza, mely a kdzbeszez6si elj6r6s iratanyagak6nt jelen szez6d6s
mell6klet6t k6pezi. A beruhezasok ellen6rt6ke a jelen keretszez6d6s hatalya alatt nem
m6dosithat6.
Felek V6llalkoz6 ajanlata alapj6n az ellenszolgaltat6si indexet az alabbiakban r6gzitik:
2.108.190
Felek rdgzitik, hogy jelen szez6d6s alapjan Megrendel6 dsszesen maximum nett6
30.000.000,- Ft 6sszegig vallal megrendel6st.
Felek r6gzitik, hogy jelen szez6des tartal6kkeretet nem tartalmaz, tovAbbA hogy jelen
szez6des rendelkez6sei vonatkozasaban a Felek tartal6kkeret jogint6zm6ny6t nem
alkalmazzAk.
Az Afa m6rtek6re, elsz6mol6sAra, megfizet6s6re a mindenkor hatdlyos Afa t6rv6ny
rendelkez6sei az ir6nyad6ak.
A beruh6z6s penz0gyi fedezet6t Megrendel6 sajdt fon6sb6l biztositja, amely rendelkezesre
eil.
Megrendel6 a kifizet€s sordn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny 36/A. $-
6ban foglaltakat teljes k6rben alkalmaz2a.
Megrendel6 t6bbletmunkAra vonatkoz6 fizetesi igenyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
VAllalkoz6 - mint a szez6d6s t5rgydval kapcsolatban kell6 szakertelemmel rendelkez6 jogi
szem6ly - jelen szerz6d6s al6ir6s6val kijelenti, hogy a kozbeszez6si elj6r5s alatt teljes
m6rt6kben megismerte az elv6gzend6 feladatot 6s annak k6riilm6nyeit, igy kijelenti, hogy az
dltala megaj6nlott vallalkoz6i d'rj valamennyi felt6tel kielegites6hez sziikseges munkara
(anyagra, berendez6si 6s felszerel6si tirgyra, stb.) fedezetet ny0jt, igy
tdbbletmunkaig6nyer6l jelen szez6dAssel felt6tel n6lkUl 6s visszavonhatatlanul lemond, mely
kiterjed a Ptk. 6:245.$ ('t) bek. mesodik mondat6ban foglalt koltsegig6nyre is. Kijelenti, hogy
az Ar-, Arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondici6k valtozesaval kapcsolatos
kockazatokat felm6rte, 6s ana a vallalkoz6i dij teljes mertekben fedezetet nyrijt. P6tmunka
eset6n a felek a Kbt. rendelkez6si szerint jernak el 2,,a1, hogy p6tmunkira csak a
kdzbeszerz6si m0szaki leir6s 6s mellEkleteiben nem szerepl6, az aj6nlatt6telkor az
aj5nlattev5tSl, mint hasonl6 tev5kenys6get (iletszer0en v6gz6 gazdas6gi szerepl6t6l
elv6rhat6 gondoss6ggal el6re nem l6that6 okb6l kerulhet sor. P6tmunka eseten a felek a Kbt.
rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el. A p6tmunka elsz6mol6sa a p6tmunk6ra vonatkoz6
elj6r6sban foglaltak szerint tortenik.
Megrendel6 el6leget nem biztosit.
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Megrendel6 a vdllalkoz6i dijat a hivatalos megrendel6s alapj6n t6rt6nt teljesit6st kdvet6en,
a VAllalkoz6 szez6d6sszerii teljesites6nek Megrendel6 teljesit6sigazolasra jogosult
k6pvisel6je 6ltali igazolAs6t kdvet6en ki6llitott, formai 6s tartalmi szempontb6l szab6lyszerU
szdmla alapjin fizeti meg dtutalds 0tj6n.
Megrendel6 az adott megrendelesre vonatkoz6 v6llalkoz6i dijat teljesiGst k6vet6en,
teljesit6sigazol6s utan a fentiek szerint beny(jtott szamla alapjan fizeti meg 6tutal5ssal az
a16bbiak szerint:

- alvallalkoz6 ig6nybev6tel6nek hi6nya eset6n a Kbt. 130. S (1F(3),(5)-(6) bekezd6ser,
tov6bb6 a Ptk. 6:130.$ (1) bek. szerint;

- alv6llalkoz6 ig6nybev6tele eseten a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. S (1)-(3)
bekezd6sei szerint.
A teljesit6sigazolas kiillitAsdra - mely a szdmla k6telez6 melleklete - Szita lstvan mfiszaki
ellen6r jogosult.
A sz6mlekat a hatalyos jogszabAlyok rendelkezesei szerint kell ki6ltitani.
K6sedelmes fizetes eseten a Megrendel6, mint szez6d6 hat6sag koteles 2013. 6vi V. tv
6:155.$ szerinti k6sedelmi kamatot es kdltsfuAtal6nyt megfizetni.

lll. Szerz5d6si biztosit6kok (a szerz6d6s meger6sit6se)
V6llalkoz6 meghirisulasi k6tber megfizet6sere k6teles, ha olyan okb6l, ami6rt a V5ltalkoz6
felel6s, a szez6d6s teljesit6se meghirisul. A meghirlsulAsi k6tb6r alapja a szez6d6s szerinti
nett6 v6llalkoz6i dij, m6rt6ke a k6tberatap 25 %-a.
Vallalkoz6t, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s, a jelen Szerz6d6sben meghat6rozott barmely
k6telezettseg6nek, feladatanak k6sedelmes teljesit6se eseten k6sedelmi kdtber-fizet6si
k6telezettseg terheli. A k6tber alapja a szez6d6s szerinti nett6 v6llalkoz6i dij. A k<itb6r
m6rt6ke a k6sedelem minden naptAri napja utdn napi 0,5 o/o a k6tb6ralapra vetitetten.
A Megrendel6 az esetleges k6tb6r ig6ny6t irdsbeli felsz6lit6s 0tjdn 6rv6nyesiti, metynek a
Vallalkoz6 koteles I naptdri napon bel0l marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkoz6 a fenti irat k€zhezv6teldt kovet6 3 napon beliil mag6t 6rdemi indokolessal 6s azt
al6t6maszt6 bizonyitdkokkal k6tsfuet kiz6r6lag nem menti ki, akkor a k6tb6r elismertnek
tekintend6. A Kbtben foglalt egyeb besz6mit6si felt6telek 1130.S (6) bek.l tetjesut6sekor a
k<itber a v6llalkoz6i sz6mlaba beszamithat6.
VSllalkoz6 a szerz6d6s hib6tlan teljesit6s6nek biztositAsAra valamennyi beepitett dolog ill.
efv6gzett munka vonatkoz6s6ban jogszab6ly szerinti, de minimum 24 h6nap 6ltal6nos
j6t6llAst v6llal. VAllalkoz6 j6tellasi kdtelezetts6ge - az 6rintett hibaval kapcsolatban -
megszunik, ha a hiba a teljesit6st k6vet6en keletkezett, kul6n6sen ha:

- rendeltet6sellenes vagy szakszerutlen haszn6lat,
- szandekos rong6l6s vagy er6szakos behatas,
- elemi csapas,
- szakszenjtlen szerel6 vagy javit6 jellegu beavatkozas,
- a sziiks6ges karbantartas hi6nya

miatt kovetkezett be.
V6llalkoz6 a j6tdll5si k<itelezetts€ge alatt a hiba bejelent6set6l sz6mitott 5 napon belUl
k6teles a javit6st elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi 6llom6nnyal annak befejez6s6ig
folyamatosan munk6t v6gezni. A hiba kijavit6s6nak v6gs6 hatarideje a javites megkezd6s6t
kovet6 10 nap, azzal, hogy amennyiben egyertelmfi, hogy a hiba kijavitAsa a fenti
id6tartamon beltrl nem val6sithat6 meg, akkor a felek egyeztetnek annak hat6ridej6r6t. A
javitesok az int6zm6ny mfik6d6set nem zavarhatj6k. Amennyiben a javitAshoz az int6zm6ny
r6szleges vagy teljes kiiirlt6s6re van sziiks6g, ennek valamennyi k6ltseg6t a Vallalkoz6
el6legezi 6s viseli.
A j6trill6si kdtelezettseg az adott munkara vonatkoz6 teljesit6sigazol6s (5tu6tel napja)
ki5llit6s5nak napj6t6l kezd6dik.
A j6t6ll6si k6telezettseg nem 6rinti a Megrendet6t megillet6 keilekszavatoss6gi jogokat, 6s
azok 6rv6nyesithet6seget.
V6llalkoz6 teljes kArterit6si kdtelezetts6get villal jelen szez6d6ssel kapcsolatosan okozott
k6rok6rt.
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lV. Teljesit6si hatSrid6
V6llalkoz6 koteles jelen szerz6d6s alapjen tett megrendelest a megrendel6sben rdgzitett,
egyeztetett hat6rid6n belUl teljesiteni, mely hat6rid6 mag6ban foglalja a hiba-, 6s
hianymentes mfiszaki itv6tel lebonyolitds6nak id6tartam6t is. Ezen hatArid6 trill6p6se
megalapozza a megrendel6 6rdekmUlaset, igy Megrendel6 jogosult - minden tovAbbi
bizonyit6s n6lkUl - a szez6d6st felmondani vagy att6l elallni, jogosult tovibb6 6rvenyesiteni
kaderitesi, vagy egyeb polg6rijogi, igy kul6n0sen a meghirisul6si k6tb6r irAnti igeny6t.
Minden, a szerz6d6s teljesites6t akad6lyoz6, el nem h6rithat6 kUls6 k6rolm6ny (vis maior) a
befejezesi hatSrid<i m6dosit6s6t vonhatja maga uten, kiv6ve, ha bArmilyen munkaszervez6si
(t6bb munkav6llal6 alkalmaz6sa, munkaszervez6s megvaltoztat6sa, stb.) elj6r6ssal
megoldhat6 lett volna a hatarid6 betartisa. A hat6rid6 m6dosul6s6hoz az ok (6s annak
fennSll5sAnak id6tartama) Nyomonkdvet6si napl6ba val6 bejegyz6se 6s a Megrendel6
j6vdhagyAsa szUks6ges. VAllalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkez6s6re 6116 teljesit6si id6szak -
figyelembe v6ve az evszakokkal kapcsolatban felmeru16 munkavegzdst 6ltal6ban akad6lyoz6
korulm6nyeket is - elegsfues a szez6d6s hatarid6ben tdrt6n6 hi6ny 6s hibamentes
teljesit6s6re.
Nem eredm6nyezi a teljesitesi hat6rid6 m6dosulesat az elh6rithat6, illetve a V6llalkoz6 6ltal
kell6 gondossaggal el6re l6that6 okok miatt bekovetkezett k6sedelem.

V. A munkaterailet 6tada9a, munkav6gz6s, tervez6s
A munkateruletet 6tad6sAra a megrendel6sben meghat6rozott hatarnapon, vagy hat5rid6n
belUl kertil sor. VAllalkoz6 tudomAsul veszi, hogy nem kizSr6lagosan birtokolja a
munkaterUletet. VAllalkoz6 tevekenys6g6t ennek megfelel6en kell, hogy szeNe.ze.
Felek megdllapitjSk, hogy a munkateritlet - a fentiek okdn - megfelel6, ha a munkav6gzes
megkezdhet6.
Megrendel6 az alebbi szolg6ltatasokat bidositja terites nelkul - a rendelkezesre ell6
kapacitas fUggveny6ben -: elektromos energia, vizellAt6s. A munkav6{Jz6s sor6n (bele6rtve a
javitast is) a bejelent6st6l a munkavfuz€s kezdet6ig a szem6ly-, vagyon-, 6s
munkabiztonsigr6l, a komyezetv6delmi szabalyok betartaser6l a Vallalkoz6 kdteles
gondoskodni.
V6llalkoz6 k6teles a munkateruletet megfelel6en elkerlteni. Ennek soren Villalkoz6 Ugyeljen
arra, hogy a teruleten a forgalom biztons6gos lebonyolitds6t biztositania kell.
Vellalkoz6 k6teles a keletkezett hullad6kot a jogszab6lyoknak megfelel6en gy(jteni, 6s
hivatalos hulladeklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 fel6 megfelel6en
igazolni.
Vellalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkoz6s6ban azok
vagyont6rgyaiban, eleteben, testi epseg6ben ill. egeszseg6ben a neki felr6hat6 m6don
keletkezett hianyokert, ill. kArosoddsok6rt, s6relem6rt.
Amennyiben a forgalom korl6toz6s6hoz, vagy bArmely munka elvdgzSs6hez bejelent6s,
vagy enged6ly sziiks6ges, annak megszez6se 6s az ezzel kapcsolatos k6lts6gvisel€s a
Vdllalkoz6t terheli, melynek ellen6rtek6t a Villalkoz6i dij tartalmazza.
A munkaterulet Atadesat rdgzit6 jegyz6kdnwben a felek rdgziteni tartoznak:

- a Megrendel6 nyilatkozatet arr6l, hogy a terUleten milyen k6zmfivek haladnak,
- az 6pit6si energia 6s vizvdteli lehet6s6get,
- minden olyan kdrulm6nyt, amely a kivitelez6s 6s a felek egyuttm(kod6se
szempontj6b6l jelent6s.

Vallalkoz6 k6teles:
f a munkaterUletre t6rt6n6 felvonul6st, a munka megkezd€s6t, az 6pit6svezet6
nev6t, cim6t, telefonszdmit a vezet6 felUgyel6nek bejelenteni, ill. leadni,
f gondoskodni a munkateriilet atad6sa ut6n az 6pitkez6s tfizv6delm6r6l,
munkav6delm6r6l, ilzemel6 6pulet eset6ben az efta, hasznalt tertiletek napi takarit6s6r6l,
a munkateriilet 6z6s6r6l,
f munkej6t rigy szervezni, hogy a kivitelez6s a piac 6s vcsk. rendjet ne zavarja.

2.

?

4.

5.

7.



10. A Vdrllalkoz6 a be6pit6sre kerUl6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy .'zal egyen6rt6kfi
hazai Min6sit6 lntezet dltal kiadott min6sfui tanUsitvenyt k6teles adni. Ezt a tanfsitvAnyt a
be6pit6s el5tt a m(szaki ellen6rnek At kell adni. Amennyiben a felhasznaland6 anyagokr6l 6:s

term6kekr6l a harmadik szem6ly gyirt6 a V6llalkoz6nak ilyen tan0sitvanyt nem allit ki, tigy a
Vallalkoz6 a beepithet6segre vonatkoz6 alkalmassagr6l k6teles ir6sban nyilatkozni,
amennyiben jogszab6ly szigor0bb k6vetelm€nyeket nem ellapit meg.

1 1. A kivitelezes sor6n a Vdllalkoz6 kiz6r6lag a jelen szez6d6s alapjdt k6pez6 k6zbeszez6si
eljerasban megjel6lt feladat tekinteteben jogosult alvallalkoz6 kdzremiikdd6s6t ig6nybe
venni.

12. Vallalkoz6t terheli minden olyan kArt6rit6si 6s egy6b polgari jogi felel6ss6g (pl. serelemdlj
megfizet6se irent), amely a beruhiz6s megval6sltasakor a Villalkoz6, az atuellalkoz6ja,
egy6b k6zrem0k6d6je tevekenyseg6b6l fakad6an keletkezik, illetve harmadik szem6ly
jog6nak megsertEseb6l - bArmif6le szabadalmi jog, v6djegy, v6dett n6v, vagy egy€b v€dett
jog megs6rt6se miatt - felmertllne.

13. A V6llalkoz6 az 6t terhel6 j6t6llAsi, kell6kszavatossAgi (k6telez6 alkalmassagi) id6n beluli
b5rmilyen jogcimen t6rt6n6 jogut6d n6lk0li megsz(n6se eset6re e szerz6d6ssel
engedm6nyezi (Atruhizza) az alvillalkoz6it (k6zremgk6d6it) a t6rgyi beruh6zAssal
kapcsolatban terhel6 j6tallas, kell6kszavatoss6g alapj5n 6rv6nyesithet6 6sszes jogokat. Az
5tsz6ll6s napja a jogut6d n6lkuli megsz0n6s napja. Ezen igenyek erv6nyesithet6s6ge
6rdek6ben a V6llalkoz6 a szez6d6s sor6n (de legk6s6bb a teljesit6sig) kdteles ig6nybevett
alvallalkoz6inak cegnevet es szekhelyet, ad6szamet Megrendel6nek megadni. Ugyszint6n
k6teles a V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se soran az alvallalkoz6i v6ltoz6sokat a
Megrendel6nek ir6sban tudomdsara hozni. Pa el6zoekrol Vallalkoz6 kdteles alvSllalkoz6j6t
irasban 6rtesiteni.

14. A V6llalkoz6 koteles a szerz6d6s teljesit6se sorin az Sltala kibontott anyagokr6l anyagfajtak
szerint csoportositott bontisi napl6t kdsziteni. A bontAsi napl6ban r6gziteni kell k0l6n6sen
anyag fajt6nk6nt csoportositva az anyag min6s6g6t, mennyis6g6t. KUl6n meg kell jel6lni a
bontesi napl6ban a hullad6knak min6sUl6 6s fel nem hasznelhat6 anyagok min6seg6t,
mennyis6g6t. A kibontott, hullad6knak nem min6sul6 anyagok a Megrendel6 tulajdondban
maradnak.

15. Az 6pit6ipari kivitelez6s sor6n keletkez6 hulladekok - engeddllyel rendelkez6 kezel6hdz
t6rten6 - elszallites6ra (elszallittatasera) kotelezett szervezet a V6llalkoz6.

16. Amennyiben a szerz6d6s birmilyen okb6l teljesit6s el6tt megszrinne, ogy a Vallalkoz6
halad6Kalanul 8 napon belul koteles a megszUnes napjeig vegzett munkakat felm6rni, 6s a
munkateriiletet a Megrendel6 eltal meghatarozott id6pontban visszaadni.

17. A V6llalkoz6 k6teles a kivitelez6si tev6kenys6g6t Ogy v6gezni, hogy az a kdrnyezetet, 6s az
emberi eg6szs6get ne vesz6lyeztesse. A k6rnyezet szennyez6s6rt, az emberi egeszseg
vesz6lyeztet6s66rt, 6s a k6rnyezeti kdrokozisok6rt a V6llalkoz6t teljes anyagi 6s erk6lcsi
felel6ss6g terheli.

'18. A kivitelez6si munk6k soran keletkezett vesz6lyes hulladeknak min6sul6 a - V6llalkoz6
tulajdonaban lev6 6s marad6 - anyagokat, a V6llalkoz6 koteles megfelel6en a kdrnyezet
veszelyeztetese nelkill r6vid ideig tarolni, majd elsz6llitani 6rtalmatlanitisra.

19. A szerz6des teljesit6se sor6n, az 6ptileten, birmilyen 6llvdnyon, seged6ptrleten,
k6aertileten, vagy oda kiny(16, a V6llalkoz6 altal l6tesitett ideiglenes 6pitm6nyen, b5rmilyen
ideiglenes az Epitkezeshez kapcsol6d6 szerkezeten a Vallalkoz6 csak akkor helyezhet el
reklam celjat szolgdl6 targyat, feliratot, vagy t6blAt, ha ehhez a Megrendel6 kul6n iresban
hozzAjArult. Az ezen el6iras megszeg6s66rt a Vallalkoz6t k6rt6rit6si felel6ss6g terheli.

20. Vallalkoz6 kesedelme, ill. hibas teljesitese eset6n, - amennyiben a kifog6solt munk6t a
Megrendel6 dltal kitfiz6tt hat6rid6re a Vallalkoz6 nem v6gzi el, nem javitja ki - Megrendel6
jogosult a munkit V6llalkoz6 k6ltseg6re harmadik szem6llyel elv6geztetni.

Vl. Kapcaolattartis, jognyilatkozattetel
1. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszerftlen vagy

szakszer(tlen utasitast ad, a V6llalkoz6 koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a megrendel6 a
figyelmeztetEs ellen6re utasit6sdt fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz6d6st5l el6llhat
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(felmondhatja a szez6dest) vagy a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a Megrendel6
kockSzatdra ell6thatja. A V6llalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesites6t, ha annak
v6grehajtdsa jogszabAly vagy hat6s6gi haterozat megs6rtes6hez vezetne, vagy
vesz6lyeztetn6 m6sok szem6ly6t vagy vagyon6t. Az el6ll6silfelmondesi jog csak akkor
gyakorolhat6, ha m6s m6don a szerz6d6s szez6desszer[i teljesitese nem biztosithat6 a
fentiek okAn.
Felek kijelentik, hogy a tev6kenysegUk soran a tudomasukra jutott 0zleti titkot megrizik.
uzleti titokkent definiSlnak minden olyan adatot, mely jelen szez6des keretein belul a mesik
f6ffef kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivetelt k6pez ez al6l azon adatok osszessege, amely
a Kbt. vagy m6s jogszab6lyok szerint nyilv6nos adatnak min6sUl.
A titoKartasi kotelezettseg megszegeseb6l ered6 kar6d az e.zbrl felel6 f6l k6rt6ritesi
k6telezetts6ggel tartozik.
Felek titoKartdsi kdtelezettsege kiterjed a munkavallal6ikra, valamely polg6ri jogi szez<id6s
alapj6n munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony, vagy mAs jogviszony alapjan a f6llel
kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szemelyek magatart6seert a titoKartasi
kdtelezetts6g viszonylateban az 6rintett f6l, mint sajdt magatart6s66rt felel.
Nem min6sUlhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informAci6, amelyet jogszab6ly vagy a
tamogatasi szerz6d6s, illetve egy6b dokumentum az uzleti titok k6r6b6l kiz6r.
Jelen szerz6d6ssel kapcsolatban joghate[os nyilatkozatt6telre jogosult szem6lyek az
al6bbiak, akik jognyilatkozataikat kiz6r6lag irAsban, az 6tv6tel idej€t igazol6 m6don tehetik
meg 6rv6nyesen. Felek ez alatt 6rtik a telefax ill. az e-mail iizenetek v6ltds6t, ha annak
6tv6tele igazolhat6, valamint a Nyomonkdvet6si napl6ba az ana jogosult 6ltal tett bejegyzest
ts:

Megrendel6 r6sz6r6l: Szita lstv6n, Oroszi Zolt6n

V6llalkoz6 r6sz6r6l:

Telef on'. 27 3-31 27, 27 r3'l 34
Fax: 273-3'163
Geczi L6szl6
Telefon: 36-30-964-9806

Felel6s mUszaki vezel6: Vegi Peter
Elerhet5s6ge: .........36-30-9649806

Nyilvintartasi azonosit6: MV-6p/A-MEK ll-0579

A Megrendel6 a 19112009. (1X.15.) Korm. r. alapjan a teljesitest mfiszaki ellen6r
ig6nybev6tel6vel ellen6zi. A mUszaki ellen<ir adatai:

a. C6gn6v: F6v6rosi Onkorminpat Csamok 6s Piac lgazgat6saga
b. Sz6khely: 1117 Budapest, K6r6sy J6zsef utca 7-9.
c. Elj6r6 mUszaki ellen6r neve, el6rhet6sege: Szita lstv6n
d. Nyilv6ntart6si azonosit6: ME-EIl.-01 -64440

A mUszaki ellen6r a Megrendel6 k6pviselet6ben j6r el.
Szerz6d5 felek jelen szez6d6s teljesit6se sor6n k6telesek egyUttmUk6dni.
Megrendel6 6s V6llalkoz6 egym6s irasbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l sz5mitva 2
munkanapon belUl trdsban 6rdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.
Megrendel6 kepvisel6je jogosult a kivitelez6s sorin barmikor a munka all6set ellen6rizni, 6s
ezek eredm6nyer6l az Nyomonkdvetesi napl6ba bejegp6seket eszkOzolni.

Vll. A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos etadas atv6tela eljaras
Az 6tad6s-titu6teli elj6r6s m€kezdeser6l V6llalkoz6 Megrendel6t k6teles k6szrejelentEs
form6j6ban irdsban, megrendel6senk6nt, a hatalyos jogszabdlyi rendelkez6seknek
megfelel6en 6rtesiteni. Megrendel6 k6teles az 5tad6s-6tveteli eljSr6st megkezdeni, 6s a Kbt.
130.S (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkovetkezmenyek terhe mellett.
Az 5tad6s 6tv6teli eljdrdsok id6tartama - melybe nem szimit bele a hibak, hienyok
kijavit6s6nak id6tartama - 5 nap.
Az elj6rAson a felek k6pvisel6i megvizsgiljdrk a teljesitest, jegyz6kdnyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hib6k 6s hianyok listajat. A V6llalkoz6 k6teles a
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jegp6k6nyvbe nyilatkozni a hib6k kijavit5s6nak hatimapj6r6l, mely nem haladhatja meg
dsszess6geben az 5 munkanapot. A kijavit6s id6iartama az Atad6s-Atv€teli elj6rdrs
id6tartam6ba nem szamit bele.
Az 6tad6s-6tv6teli elj6r6son a V6llalkoz6 6tadja a jelen szez6d6sben 6s jogszab6lyban
rogzitett egy6b iratokat, stb. Ennek hi6nytalan teljesitese a szez6d6sszerfi teljesites
felt6tele. llyen iratok k0l6ndsen (2-2 p6ld6nyban az dtv6teli dokumentAci6 r6szek6nt):

a) kivitelez6i nyilatkozat,
b) nyomonkdvet6si napl6 oldalai,
c) be6pitett anyagok 6s szerkezetek min6segi tan0sitvanyai,
d) 6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumai.

A fentiek alapjan elvfuzeft hi6nyp6tlisokr6l ill. javitdsokr6l a Vatlalkoz6 irasban taj6koztatja a
Megrendel6t, aki a t6rgyi munk6t - megfelel6seg eset€n - 6tveszi.
A Vallalkoz6 ut6felOlvizsg6lati elj6r6sban k6teles kdzremfik6dni. Az ut6feliilvizsg6latot a
Megrendel6 hivja 6ssze a teljesitest k6vet6 1 6v eltelt6t k6vet6en. Az ut6felulvizsgalati
elj6risban a felek ktil6n6sen a teljesitest k6vet6en felmertilt hib6kat vizsg6lj6k meg.
V6llalkoz6 kdteles egyiiftm0kodni az erdekelt szervekkel, szemelyekkel.

Vlll. Vegyes 5s zir6 rendelkez6sek
Jelen szez6d6st a felek a keretdsszeg kimer[Es6ig, de legk6scibb 2015. december 31ig
k6tik. A fenti, detum szerint meghat6rozott hatarnapra valamennyi megrendelt munkdt teljes
konien meg kell val6sitani.
A szez6d6s teljesites el6tti megszuntetesere a 2013. 6vi V. t6rv6ny vallalkozasi ill.
kivitelez6si szerz6desre vonatkoz6 szabelyai iranyad6k az al6bbiak figyelembev6tel6vel:
Megrendel6 jogosult eldllni a szez6d6st6l ill. azt felmondani a Valtalkoz6 szez6d6sszegese
eseten .z7al, hogy a sulyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6s ez az erdekmUlast 6nmag6ban
igazolja. llyen sulyos szez6d6sszegris kulondsen ha:

a. a VAllalkoz6 ellen az illet6kes bir6s6g joger6s vegzese atapjin felsz5mol6si elj6r6s
indul; vagy

b. a Vallalkoz6 v6gelszimol6s iranti kerelme (amennyiben gazdas6gi tarsasagr6l van
sz6) a c6gbir6sagnil beny0jt6sra keriilt; vagv

c. a Vellalkoz6val szemben az illetekes c6gbir6sAg el6tt megszuntetesi, torlesi eljares
indul;

d. a Vallalkoz6 a jelen v6llalkozasi szez6desben megjel6lt bdrmely r6szhatirid6t '15

nappal elmulaszt, vagy elmulasztja a lV.1 . pont szerinti teljesitesi hat5rid6t,
e. V6llalkoz6 tevekenysege vagy mulastasa miatt szem6lyi s6rtil6s vagy a

k6zleked6k vagyon6ban olyan anyagi k6r keletkezik, melyet Megrendel6 megt6riteni
lenne kdteles,

f. birmefy piac ill. vAs6rcsamok rendeltetesszerfi haszn6latdt akadAlyozza, vagy
sUlyosan (indokolatlanul) zavarja.

g. Megrendel6 utasitasait nem tartja be, kiv6ve, ha jelen szez6d6s maskent
rendelkezik,

h, Jogszabalyon alapul6 felmond6si vagy el6ll6si okok fennSllnak,

A V5llalkoz6nak ilyen esetben csak a mAr elvfuzett munkak elsz6moldsdra lehet ig6nye.
Megrendel6 jogosult 6s egyben k6teles a szez6d6st felmondani - ha sztiks€ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6sir6l
gondoskodni tudjon - ha

a. a Vallalkoz6ban kOzvetetten vagy kozvetlenol 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
j€k6pes szervezet, amely tekintet6ben fenndll a Kbt. 56. g (1) bekezdEs k)
pontjaban meg hat6rozott valamely felt6tel.

b. a Vdllalkoz6 kdzvetetten vagy k6zvetlenUl 21o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes joga szerint jogkSpes
szervezetben, amely tekinteteben fennSll a Kbt 56. S (1) bekezdes k) pontjaban
meg hatSrozott valamely felt6tel.
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c. A Kbt. 125.5 (5) bekezd€s szerinti felmondas eset6n a Valhlkoz6 a szez6d6s
megsz0nese el6tt mar teljesitett szolgeftates szez6d6sszer0 p6nzbeli ellen6rtek6re
jogosult.

6. A V6llalkoz6 jogosult jelen Szerz6d6st6l val6 el6llasra, ha Megrendel6 - neki felr6hat6an - a
munkaterulet atadasi kotelezetts6ga a kovetkezm€nyekre t6rt6n6 figyelmeztet6s ellen6re, a
felsz6lit6s 6tv6tel6t6l szamitva is 15 napot meghalad6an elmulasztja.

7. Jelen szez6des al6lr6s6t kdzvetlentll megel6z6en Vdllalkoz6 bemutatta a 306120'l'1. (X11.23.)
Korm. rend. g.S-ban meghat6rozott szakmai felel6ss6gbiztosit6sra vonatkoz6 kotvenyt.
V6llalkoz6 nyilatkozza, hogy a biztosit6s hatAly6t a jelen szez6d6s teljesit6s6ig fenntartja.

8. E szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a 2013. 6vi V. tv. a PolgSri T6rv6nykdnyvr6l
6s a Kbt., tov6bb6 a kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6sei az irinyad6k.

9. Felek megAllapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 nem fizet, illetve szemol el a szez6des
teljesit6s6vel 0sszef0gg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezdes k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasig tekintet6ben merttlnek fel, 6s melyek a
V6llalkoz6 ad6k6teles jovedelm6nek csdkkent6sere alkalmasak.

10. Felek megillapodnak abban, hogy a szez6d6s teljesit6senek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t Villalkoz6 a Megrendel6 szamira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt.
125.S (5) bekezdes szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

11. Felek esetleges vitas ugyeiket egyeztetes 0tjan rendezik - medi6tori ill. velasztoftbir6segi
k6zrem0k6d6st nem vesznek ig6nybe -, ennek eredm6nytelensfue eset6n a jogvit6k
eld6nt6s6re - hatAsk0rt6l f0gg6en - kikdtik a Megrendel6 sz6khelye szerinti bir6seg/
T6rv6nysz6k kiz6r6lagos illetekessfu 6t.

12. Jelen szerz6des csak a Kbt. '132.9 alapj6n m6dosithat6.
13. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s b6rmely pontja kogens

jogszab6lyba Utk6zne, vagy a kdzbeszez6si elj6r6s k6telez6 6rv6nyfi dokumentumanak
tartalm6val ellent6tes lenne, akkor jelen szez6d6s fentieket sert6 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kiilcinosen a szerz6d6s m6dosit6sa n6lk0l - a megs€rtett
k6telez6 €rv€ny0 jogszabelyi rendelkez6s vagy k6zbeszezesi dokumentumi rendelkez6s
kerill. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt
rendelkezik, hogy valamely rendelkez5se a szez6d6s r6sze 6s azt szdvegszenlen a
szez6d6s nem tartialmaT-a (az adott rendelkez6s a szez6d€s reszet k6pezi).

14. Jelen szez6d€s 4 megegyez6, eredeti p6ldanyban keszillt el, elvalaszthatatlan resz6t k€pezi
(megrendel6 p6ld6ny6hoz csatolva) a k6zbeszerz6si eljArds iratanyaga, kiildn6sen az
egys6g6rgy0jtem6ny.

15. A szez6d6s a mindk6t f6l al6irdsra 6s k6telezeftsegvillaldsra jogosult vezet6
tisztsegvisel6j6nek (V6llalkoz6n6l cegszer() al6irAsa eset6n 6rv6nyes.

16. Jelen szerz6d6s az al6irAsdnak napjin l6p hatalyba.
Felek a szez6dest, mint akaratukkal mindenben megegyez<it, elolvasAs 6s 6rtelmezes ut6n,
helybenhagy6lag al6irjek.

Kelt: Budapest, 2015.

Megrendel6

Ellenjeg},-zem:
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AJANLATI NYILATKOZAT

A 2. resz tekintetdben

Alulirott G6czi Lriszl6, mint az ALTI-COR Kft.,2083 Sotl.rnar, Rozsika u. 5.. Pesr Megyei
Cdgbir6srig: 13-09-110330 nevdben kdrelezetts€gvrillalasra jogosult iigyvezet6 a F'6varosi
onkormitu:ryzat Csarnok ds Piac lgazgat6sdga. mint n;anhttero dlrai- ,.Kiil6nfdle dpit6si
munkik 2014/2" t,irgyiiban meginditon kdzbeszerz6si eljirissal dsszefiiggdsben.

1. Nyilatkozom a Kbt.40. g (l) bekezdis a) pontja alapjan, hogy a kdzbeszerzds uirgyrinak
al6bbiakban meghauitozott r6szeivel <isszefiiggdsben alvrillalkoz6(ka)r nem kiviinok
igdnybe venni.

2. Nyilarkozom a Kbt. 40 g (t) bekezd6s b) ponda alapj6n. hogy a szerz<idds teljesitesdhez a
kdzbeszerzes drtdk6nek 10%-rit meghalad6 mdrtekben alvrillalkoz6(ka)t nem kiviinok
ig6nybe venni.

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. g (5) bekezd6se alapj6n, hogy kapaciuist nyirjt6 szervezer(ek)et nem
kivdnok igdnybe venni.

4. A Kbt. 60. g (3) 6s (5) bekezd6sei alapjrin nyila&ozom, hogy ajinlatunk az el6zoekben
meghatdrozott - iirltalunk teljes kdrtien megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerz6destervezetben rdgzitett, a tArgyi l'eladat elliit isdhoz sziiks6ges kdrelezetts€geinker
maraddktalanul reljesidiik a Felolvas6lapon rdgziteu iir alkalm azdf,i.val. Nyilarkozunk. hogy
ajdnlatunkat az ajdnlati kijtdttsdg be:illtdt k6vet6en az ajritrlandteli felhivrisban megiel6lt
id6pontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyenessegtink eserdn a jelen dokumenrrici6 melldkletet kdpezo
szerzoddstervezet megkdt6sdt vrillaljuk es an ^ szerzriddsben foglalr a I'elr6telekkel
telj esitj iik.

'r'yilatkozom tovdbb6, hogy vrillalkoz.isunk a kis- 6s kcizepviillalkozdsokol, fejl6desdk
tamogatdsrir6l sz6l6 tdrvdny szerinr kisv6llalkozisnak min6s0l.

Kelt: Budapest,2O14. december 0 
At_il_;;r,,l$'s;^-

Geczi Ldszlo

tigyvezeto



NyILATK ozAT KIZARo oKoK voNATKozAsAn.q,x

Alulirott Gdczi Lriszl6, mint az ALTI-COR Kft., 2083 Solymdr, R6zsika u. 5.. ajanlanev6
szen ezet cdglegyz6sre jogosult k6pviseloje a ,,Kiiliinfdle dpitdsi munkik 2014/2" targyriban
kiirt kdzbeszerzdsi eljrt6s sonfur az akibbi nyilatkozatot teszem a kizir6 okok vonarkoziisiiban:

I.
Az dltalam kdpviselt szen'ezet nem tanozik a Kbt. 56. g (l) bekezd6#ben, Kbt. 56. S (2)
bekezdisdben ds a Kbt. 57. g (l) bekezd6s a)-d) 6s f1 pontjaiban meghat6rozon kizriro okok
hatdlya ali.

u.
C6giink, mint ajiiLnlattev6 a szerz6d6s teljesitesdhez nem vesz igdnybe a Kbr. 56. g (l)
bekezd6s6ben ds a Kbt. 57. $ (1) bekezdds a)-d) ds 0 pontjaiban meghatiirozon kiz6r6 okok
hat6lya aki es6 alviillalkoz6t/alvrillalkoz6kat, illetve a rdsztinkre kapacitasait rendelkezdsre
bocsAt6 szervezeteVszervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. $ (l) bekezdds6ben ds a Kbt. 57. {
(l) bekezdds a)-d) ds f; pontjaiban meghat6rozou kizir6 okok hauilya al6.

I II.
Alulirott ajdnlattev6 nyilatkozom. hogy cegemet

- szabalyozott r6zsddn jegyzik / szabiiLlvozott trizsdin nem jeq):zik.

Amennyiben a ceget szabdlyozott rozsddn nem jegyzik, rigy
- az alribbiakat nyilatkozom a pinzmosds tis a terrorizmus finanszirozdsa megel6:tsir6t

is megaladdlyoztisdrdl szdl6 2007. dvi CXXXVI. rdwiny-' 3. $ r) pontja szerint
defi ni6h valamennyi r6nyleges rulajdonosr6l:

Neve: G6czi L6szl6, rilland6 lakhelye: 2083 Solymrir, R6zsika u. 5.
IV.

Alulirott ajdnlanev6 nyilatkozom. hogy a(z) Fdvdrosi Onkormrinyzat csarnok 6s piac
Igazgat6s{ga, mint AjiiLnlatk6r<i riltal -Kiildnf6le 6pit6si munk{k 2014/2" rrirgyban
meginditott kdzbeszerz6si elj6riis tekintetdben villalkoziisunkkal szemben nem rillnak finn a
Kbt.-ben foglalt alabbi kiziir6 okok, amelyek szerinr nem lehet ajdnlatrevrj:

Kbt.56. $ (2) bekezd6s:
- amelyben kozvetetten vagy kdzvetleniil tdbb, mint 25%-os tulajdoni r6sszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerinl jogkdpes szenezer,
amelynek tekintetdben az 56. g (l) bekezdds /r./ ponrj6ban meghatifuozoft ibltdrelek l'enniillnak.

A) nincs ilyen kcizvetetten vagy kdzvetleniil rdbb, mint 25%-os tulajdoni rdsszel vagl,
szavazati joggal rendelkez6 jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szery-ezer.

Kelt: Budapest. 2014. december 04.



NYILATKOZAT

a 310201I txx.23.) Korm. rendeler 14.9 (8) bekezdise, valamint a l7.g (6) bekezdis szerinti
a gazdas6gi ds peuiigyi 6s miiszaki is szakmai alkalmass.igi kdvetelmdnyeknek val6

megfelel6sr6l

Aluliron G6czi Liszl6, mint 
^z 

ALTI-COR Kft., 2083 Solymrir, Rozsika u. 5., pest Megyei
cigbir6sdg: 13-09-110330 neveben ktitelezettsdgvrlLllakisra jogosult ugyvezet6 a F6vrirosi
Onkornrinyzar Csamok ds piac leazgat6sAg4 mint n:,ioi*erO riltal- ,.Kultinfele epiGsi
munkdk 20 I 4/2" t6rgyrlban meginditott kdzbeszezisi elj6nisban

nyilatkozom,

hory aj{nlatk6r6 6ltal trirgri eljrf,rds ajdnhn6teli felhiv{sdban etdirt gazdasigi 6s
p6nzligri, valamint mtsznki 6s szakmai alkalmass{gi felt6teteknek mindcnben

megfelelek

Tudom6sul veszem, hogy amennyiben az Ajrinla*drtnek kdsdge meriil fel jelen nyilatkozat
val6srigtanalmfval kapcsolatbaq akkor a Kbr. 67.9 (l) bekezdcse alapjrin felvikigojitds k6rds
keretiben el6irhatja sz6momra a megfelel6 igazolis benyrijtrisrit.

Kelt: Budapest, 2014. december 04.

tigyvezet6
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NYILATKOZAT
A szAKMAr FELEL6ssf cBrzrosirAsnol

Alulirott G6czi Lrisd6, mint az ALTICOR Kft., 2083 Solym6r, R6zsika u. 5., aj6nlattev6
szervezol cdglegyzdsre jogosult kdpvisel6je a F6vri'rosi 0nkormiinyzat Csarnok ds Piac

lgazgatbsirya, minl Ajrinlatk6r6 riltal ,,Kiilitnfele dpitesi munkri.k 2014/2" r6rgy4ban kiirt
kdzbeszerzdsi eljrinis sordn az al6bbi nyilatkozatot teszem:

Ezfton

nyilatkozom,

hogy nyeness6gem esetdn viillalom, hogy a szerzdd€sktit€s id6pontjdLban az eljrirast megindit6

felhivris Egyib informrici6k pontjrturak 26. alpontj6ban foglalt mertek0 (legal6bb 25.000.000,-
FV6v 6s legalibb 5.000.000,- Ft/kiiresem6ny m6rtdkfi szakmai feleldssdgbiaositrissal) szaknai
felel6ssdgbiaositdssal rendelkezni fogok.

Kelt: Budapest, 2014. december 04.

G6czi Liszl6
i.igyvezeto
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