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VAlur-xozAst KERETsZERZ6DEs

amely l6trejdtt egyr6szrdl F6v6rosi Onkorminyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga
(sz6khelye: 1117 Budapest, K6r6sy Jozsef u. 7-9., k6pviseli: dr. D6nes Akos,
ad6sz6ma: 15490270-243, p6nzforgalmi sz6mlasz6ma: 11784009-15490270-
00000000) (tovSbbiakban : Megrende16)
m6sr6szr6l a DRYCON HUNGARY K6rmentesit6, SzolgAltat6 6s Kereskedelmi
Kft. (sz6khelye: 1135 Budapest, Tatai u. 4.3t1O., k6pviseli: Korponai N6ra, ad6szdm:
22631778-241, p6nzforgalmi sz6mtasz6m: 10918001-00000037-29120015, cg.: 01-
09-936655, kivitelez6i nyilv6ntart6si azon.-. 11462038) mint v6llalkoz6 (a
tov6bbiakban: V6llalkoz6) kcjzoft az aluliroft helyen 6s napon, az al6bbi felt6telek
szerint:

ElSzm6nyek
Megrendel6 a Kbt. 122lA.g (1) bek alapjdn hirdetm6ny 6s t6rgyat6s n6tkuti
kdzbeszez6si eljir6st folytatoft le ,,csAPl telephelyein felmerril6 azbeszt mentesitesi
6s tfizv6d6 bevonat k6szit6si munk6k" elnevez6ssel.
Az elj6rds nyertese v6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkez6seinek
megfelel6en - azalAbbi szez<id6st k6ti.
Felek.rdgzitik, hogy a Megrendel6 a 2013.6vi V. tcirv6ny (tov6bbiakban: ptk.) g:1.g
(1) bekezd6s 7.) pontja alapjdn szerz6d6 hat6s6gnak min6sUl.

1. Mesrender6 megrenderi, ''$ril",f;:fttrgirt erv6rarja a fent mesjerort
kdzbeszerzesi elj6r6s vonatkoz6s6ban a kdzbeszezEsi mfiszaki leir6sban
rdgzitett kivitelez6si (csAPl telephelyein felmer0l6 azbeszt mentesit6si 6s
t0zv6d6 bevonat k6szit6si munkik) feladatok ell6t6s6t eredm6nyfelel6sseggel.

2. Az egyes munk6kra vonatkoz6 el6irdsokat a kOzbeszerz6si elj6r6s iratariyiga
taftalmazza.

3.A a rendel6 rhelvei az al6bbiak szerint:
Bosny6k t6ri V5sdrcsarnok (Ep. 1,147, Ca6m6ri r1t 9-1i J
Erzs6bet Szolgdltat6 hdz (Bp. tZOt, ttagysandor J6zsef lr)
Feh6rv6ri lti V6s6rcsarnok (Bp. 1117, K6rOsy J. u. Zg)
Fl6ri6n t6ri UzletkOzpont (Bp. t 033, Fl6rian t6r 6€J
K6rh6z utcai V6sSrcsarnok_(Pp. !09S, fOrnaz u. S7a1)
Liget teri Uzletkdzpont (Bp. 1102, Liget t6r 1 )
Nagyk6r6si uti HasznSltcikk piac (Ap. tig+, ttigyk6dsi rtt 156,.)
R6k6czi t6ri V6sdrcsamok (Bp. 1084, Rak6azi t6r 7-&)
R6mai t6ri Uzletk<tzpont (P@
Szentendrei rlti Uzleth6z @
T6tenyi 0ti UzletkozponiGF. ltlgj6tenyi 0t 6t)
VdmhSz k6r[ti V6s6rcsarnok (Bp. 1093, Vahh6z krtl-3,)

Megrendel6 az egyes munkakat kulon
megrendef es laftalmazza kUl6n6sen:

a) a teljesit6s pontos hely6t,

4. irdsbeli megrendeldssel adja meg. A



b) az ell6tand6 fetadatok leirdsdt,
kdvetelmenyeket, azzal, hogy ezek
kozbeszerz6si elj516s iratanyag6val.

c) teljesit6si haterid6t,

pontos mennyis6g6t, egy6b
nem lehetnek ellent6tesek a

d) munkateriilet 6tad6s6nak id6pontj6t vagy hat6ridej6t.5. V6llalkoz6 a munkdt l. osztdlyri min<is6gben, hat5rid<ire, a szakmai szab6lyok 6s
szokv6nyok, el6ir6sok szerint kdteleJ elv6gezni. V5llalkoz6 a munkav6gz6s
sor5n csak l. osztaryrr anyagokat, szerkezeteket, stb. haszn5rhat fer. r. oszt6ry0
min6s6g alatt a 27st2013. (vil.16.) Korm. r-ben fogrartak terjesit6s6t Erti a
Megrende16.

6' A . be6pitett . anyagok, szerkezetek min6s6get, megferer6s6g6t igazor6
dokumentumokat a V6llalkoz6 a kivitelez€si tevEkenys6g"soran-""rvr"giJno"ro

_ k6pvisel6j6nek kdteres bemutatni 6s az 6tad6s atv6teri;rj6;as sor6n 6tad-ni.7' Felek meg6llapodnak-abban, hogy a V6ilarkoz6 akkor terjesit a liviierezesi
tev6kenys6g vonatkoz6sdban hib6ilanul, ha a megval6sult eredm6nv kiel6qiti azazzat kapcsoratban, a jogszabdryokban, tovdlbba a ieren 

-"ieiioJEsuen
megfogalmazott varamennyi mennyii6gi 6s min6s6gi k6vetelm6nyt es akarmas arendeltet6sszer( haszn6latra.

8. V6llalkoz6 jogosurt 
. arv6ilarkoz6(k) (kozremiik6d6k) ig6nybev6ter6re. Azalv6llalkoz6 ig6nybev6ter6ner a Kbt. es i ieten szerz6dbs rieg[otesehei vezetokctzbe-szez6si erj6rds renderkez6sei ir6nyad6ak. R' 

"i";i;rk;;ir[Jr 
'iotott

szerz6d6sekre a Kbt. tov6bbe a 3061201L (xil.23.) rorr. ,*o"r"i, irr. .
^ 19.1.?99.9 (tX.15.) Korm. r. szabdtyai 6rtetemszerlen ir6nyad6ak.9' A Vdllalko-26 az ig6nybe.vett-atuailarkoz66rt (kozremrirol66rt) .gy ferer, minthaaz atvittatkoz6i (k6zrem&kcid6i) 6rtar v6gzett munkdkat ,"jti;;G'"6Jii"'uorna

el. A. jogosulaflanul ig6nybe vett alv6llilkoz6k vonatkoz6sdbariazon'h6tr6nyos
kovetkezm6nyek6rt is felel, ami ezen alv6llalkoz6k ttoii"r?toooOig6nybev6tele n€lkUl nem k6vetkeztek volna be.

ll. V6llalkoz6i dij 6s annak megfizet6se1. A beruhdz6s erren6rt6k6t.- mery magdban togtaivaramennyi, a ferhiv6sban iil.jelen szez6d6sben rrigzitett kotirezef,s6g emlasanax eilen6rt6k6t is - a ferek aVdllalkoz6 aj6nrata taftarma?a, mery a- k.zbeizerzesi egaras iraLnyag-;rentjeten szerz6d6s meil6kret6t k6pezi. A beruhdz5sot 6rrer,ertJie 'i"'j"en
_ keretszezdd6s hatdlya alatt nem m6dosithat6.2 lglef..vi!1koz6 aj5nlata arapliln az eilenszorgdrtatasi indexet az ardbbiakbanrdgzitik: l2.375.5S0.
3. F"F.k_Pg1,lil,,_l'99y je-ten szez6d6s atapjen Megrendetci osszesen maximum. 1ett6 100.000.000,- Ft dsszegig v6llal megrendel6st.4' Felek r.gzitik, t-rogy jeren szerz6d6s tartai6kkeretet nem tartarmaz, tov5bb6 hogyjelen szerz6d6s renderkez6sei vonatkoz6s6ban a Ferek tartar6kkeretjogint6zm6ny6t nem alkalmazz6k.
5' Az Afa m6rt6k6re, erszdmorSs6ra, megfizet6s6re a mindenkor hat6ryos Afa
- torveny rendelkez6sei azirAnyad6ak.6 A beruhSzas p6nzugyi feoez'et6t Megrender6 saj6t forrisb6r biztositja, ameryrendelkez6sre 6ll.
7. Megrendel6 a kifizet6ssor6n az ad6zas rendjer6l sz6r6 2003. evi XCil. torveny36/4 g-6ban foglaltakat teljes k6rben alkatmaiza.8' Megrender6 tdbbretmunkdia vonatkoz6 tizet-ii igenyt nem fogad er. Ezzetkapcsolatban V6[arkoz6 - mint a szerz6d6s tlrgyavat r,"pdor"to"n 1"rro



szak6rtelemmel rendelkez6 jogi szem6ly - jelen szez6d6s al6ir6s6val kijelenrr,
hogy a kcizbeszerz6si elj6r5s alatt teljes m6rt6kben megismerte az elv6gzend6
feladatot 6s annak kdrtilm6nyeit, igy kijelenti, hogy az dltala megajdnloft
v6llalkoz6i dij valamennyi felt6tel kiel6git6s6hez szuks6ges munkdra (anyagra,
berendez6si 6s felszerel6si targyra, stb.) fedezetet nyrijt, igy
tdbbletmunkaig6ny6r6l jelen szez6d6ssel felt6tel n6lk0l 6s visszavonhatatlanul
lemold, mely kiterjed a Ptk.6:245.9 (1) bek. m6sodik mondatdban foglalt
k6lts6grg6nyre is. Kijelenti, hogy az drr-, 6rfolyamv6ltozdsokkal, tovabb6 banki,
ad6zasi kondici6k v6ltozas6val kapcsolatos kock6zatokat felm6rte, 6s arra a
v6llalkoz6i d( teljes m6rt6kben fedezetet nyrljt. p6tmunka eset6n a felek a Kbt.
rendelkezesi szerint jarnak el azzal, hogy p6tmunk6ra csak a kozbeszerz6si
m0szaki leir5s 6s meilEkleteiben neh szerepl6, az ajdnlatt6telkor az
aj6nlaftev6t6l, mint hason16 tev6kenys6get tizletszer0en v6gz6 gazdas6gi
szerepl6t6l elvduhat6 gondoss6ggal el6re nem l6that6 okb6l kerilhet sor.
P6tmunka eset6n a felek a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el. A
p6tmunka elsz6mol6sa a p6tmunk6ra vonatkoz6 elj6r6iban togllnrat sierint
tcirt6nik.

9. Megrendel6 el6leget nem biztosit.
10. Megrendel6 a v6llalkoz_6i dijat a hivatalos megrendeles alapjan t6rt6nt teljesit€st

kcivet6en, a V6ilarkoz6 szerz6d6sszei0 terjesit6s6nek rr,regienoero
teljesltesigazolisra jogosult k6pvisel6je 6ltali igazol6s6t k6vet6en 

-riattitott,

formai 6s tartarmi szempontb6r szabdryizerfi szaira arapj6n fizeti ."g ,itri"ia.
{tj6n.

11. Megrendel6 az adott megrendel6sre vonatkoz6 vdllalkoz6i d'ljat terjesit€st
k0vet6en, lerjesit6sigazords ut6n a fentiek szerint benyrijtott szamta ltaiian
fizeti meg 6tutal6ssal az al6bbiak szerint:

. - alv6llatkoz6 ig€nybw6tet6nek hi6nya eset6n a Kbt. 130. S (1){3),(5)_(6)
bekezd6sei, tov6bb6 a ptk. 6:130.g (1) bek. szerint;

.-.-.alv6llalkoz6 igenybev6tele esetdn a 3}6t2}il1. (X11.23.) Korm. rendelet 14. g
(1 )-(3) bekezd6sei szerint.

12. A.teljesit6sigazolds ki6llitds6ra - mely a sz6mla k6telez6 mell6klete - szita
lstv6n mUszaki ellen6r jogosult

13. A sz6ml6kat a hatdryos jogszabdlyok rendelkez6sei szerint kell ki6llitani.
14. K6sedelmes fizet6s esetEn a Megrendel6, mint szez6d6 hat6s6g kciteles zo1g.

6vi V. tu. 6:155.9 szerinti k6sedermi kamatot 6s kdrts6gatar6nyt r-"gfi-ini --

lll. Szerz6d6si biztosit6kok (a szerz6d6s meger6sit6se)r. vallalkoz6 meghirlsulisi k6tb6r megfizet6s6re k6teles, ha olyan oi<b61, amidrt aV6llalkoz6 ferer6s, a szerzdd6s teljesit6se meghirisul. n megti,lsurasi idtoor
alapja a szerz6d6s szerinti.nett6 vail;rkoz6i ci1, m?rtere a r<otoeiarap is "z-a.-2. v6llalkoz6t ha oryan okb6r,. ami6rt ferertis, aleren szerzouesoenii"gh"ialo-n
P?rmgly .k6terezetts6g6nek, feradat6nak k6sedermes teqesites-e esetenk6sedelmi k<itb6r-fizet6si 

..k6telezetts6g terheli. A kOtb6r alapja 
" ,r"rrOd",

szerinti nett6 v6ilarkoz6i d'rj. A kcitb6r m6rt6ke a k6sederem mrnlirn naptari napia
utSn napi 0,5 % a kcitb6ralapra vetitetten.3. A Megrendel6 az esefleges k6tb6r ig6ny6t irisberi fersz6rit6s 0tj5n 6rv6nyesiti,
melynek a V6llalkoz6 kciteles g napt6ri napon bel0l marad6ktala,iur eLgetienn,
Amennyiben a Vdlrarkoz6 a fenti irat k6zhezv6tel6t k6vet6 3 n"pon o"itir-r"g*
6rdemi indokor6ssar 6s.azt ar6t6maszt6 bizonyit6kokkar k6ts6get ti#ol.g n"n,menti ki' akkor a k6tb6r erismertnek tekiniend6. A Kbt-bln togr"ri-igva



besz6mit6si feltEtelek I130.S (6) bek.l teljesut6sekor a k6tb6r a v6llalkoz6i
szdm16ba besz6mithat6.

4. Vellalkoz6 a szez6d6s hibdtlan teljesit6s6nek biztosit6s6ra valamennyi be6pitett
dolog ill. elv6gzett munka vonatkoz6saban jogszabdly szerinti, de minimum 24
h6nap 6ltal6nos j6t5ll6st v6llal. V6llalkoz6 j6t6lt6si k6tebzettsege - az 6rintett
hibdval kapcsolatban - megszunik, ha a hiba a teljesit6st kovet-6en keletkezett,
kU16n6sen ha:

- rendeltet6sellenes vagy szakszerijflen haszn6lat
- szdnd6kos rong6l6s vagy er6szakos behatis,
- elemi csap6s,
- szakszeriiflen szerel6 vagy javit6 jellegfi beavatkozds,
- a sztiks6ges karbantart6s hi6nya
miatt kdvetkezeft be.

s. v6llalkoz6 a j6t6llasi k6telezetts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l sz6mitott s napon
beliil kdteles a javit6st elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi dllom6nnyal annax
befejez6s6ig folyamatosan munkdt v6gJzni. A hiba 

'krjavitdsdnii 
v6gso

hat6rideje a javit6s megkezd6s6t kovetA 10 nap, azzal,'hogy amennyiben
egy6rtelmii, hogy a hiba kijavit6sa a fenti id6tartamon beliil nem u-dbsitnat6 m.g,

"klo.l . 
g -felek egyeztetnek annak hat5ridej6r6l. A javitdsok az intezmeny

mukdd6s6t nem zavarhatj6k. Amennyiben a jivitdshoz-az int6zm6ny ,e.ii"g",
vagy teljes kitirit6s6re van szriks6g, ennek valamennyi k6lts6g6t a V6lrarkoz6
e16legezi 6s viseli.

6. A j6t6ll6si kdtelezetts6g az adott munk6ra vonatkoz6 teljesit6sigazol6s (6tv6tel
napja) kiSttitdsrinak napjdt6t kezd6dik.

7. A j6t6ll6si kotelezetts6g nem.6rinti.a Megrender6t megiilet6 keil6kszavatossdgijogokat, 6s azok 6rv6nyesithet6s6g6t.
8. Vdllalkoz6 terjes k6rt6rit6si l6terezetts6get v6ilar jeren szerz6dEssel

kapcsolatosan okozott kdrok6rt.

1. V-6rarkoz6 k6teres jeren. s+";Iig:"jffi:l15,lill5"gr"no"E.t a mesrender6sben
rdgzitett, egyeztetett hat6rid6n berur teij6siteni, mery hatarid<i magdban fograria a

li99-,.9. hi6nymentes m0szaki etveter rebonyorit6.a.rr iJot"rtlrai'i.]"'E'."n
hat6rid.6 trlilep6se neg1p;v9zza l megrendei6 erdekmuldiat, lgy M"gr",;O"fOjogosult - minden tovdbbi bizonyites n6rkur - a szez6d6st r"i.non",Lni uigt 

"fi,ilelSllni, jogosutt tovdbb6 €rv6nyesiteni k6rt6rit6si, vagy egy6b potg6il ;;ji, igy
_ ktll<indsen a meghi(suldsi kcttb6r ir6nti ig6ny6t.2' Minden, a szez6d6s terjesrt6s6t akaaityoio, er nem h6rithat6 kurs6 kcirtirm6ny(vis maior) a befejez6si hat6rid6 m6dditesrit vonhatja maga ut6n, r,iueve, nab6rmilyen munkaszervez€si (t6bb munkavdllal6 alkalmazdsi, muntaszervezes

megv6ltoztatesa, stb.) elj6r6ssal megoldhat6 lett volna a hatdrid6 ueiartasa. nhat6rid6 m6dosur6s6hoz az ok (6s annak fenn6ilas6nak iooi"rt.roNyomonkdvet6si napl6ba. va.l6 bejegyzese 6s a Megrendelci iOuanlgya.,sztiks6ges. V6ilarkoz6 kijerenti, hogy i-renoerkez6sEre aiio tegesitesi io6.;i _
figyelembe v6ve az 6vszakokkar kapcsolatban felmertl6 munt<av6giest art"uu"n
akad6lyoz6 kcirtirm€nyeket is - el6gs6ges a szerz6d6s hatdrid6bei torteno r,iany6s hibamentes teljesit6s6re.

3. Nem..eredm lnyezi a teljeslt6si hat6rid6 m6dosulirsdrt az elhdrithato, illetue aV6llalkoz6 6rtar keil6 gondoss6ggar er6re r6that6 okok miaft bekovetkezen
k6sedelem.



V. A munkateriilet itad6sa, munkav6gz6s, tervez6s1. A munkateriiletet 6bdasara a megrendel6sben meghat6rozott hat6rnapon, vagy
hat6rid6n belul kerul sor. V6llalkoz6 tudomdsul velzi, hogy nem kizAi6lagosan
birtokolja a munkateruletet. V6llalkoz6 tev6kenys6g6t en-nLk megfeletoen' tett,
hogy szervezze.

2. Felek megAllapitj6k, hogy a munkatertilet - a fentiek okdn _ megfelel6, ha a
munkav6gz6s megkezdhet6.

3. Megrendel6 az al6bbi szolg6ttatdrsokat biztositja t6rit6s n6lk0l - a rendelkez€sre
6116. kapacitis fuggv6ny6ben -:. erektromos energia, vizeil6t6s. n muniauelzes
sor6n..(bele6rtve a javit6st is) a bejelent6st6r a munkav6gz6s kezdet6ig a
szem6ly-, vagyon-, 6s.munkabiztons6gr6l, a kornyezefu6delmi szab6iyok
betartSsS16l a V5llalkoz6 kOteles gondoskodni.

4. v6llalkoz6 kdteles a munkateiuletet megfelel6en elkeriteni. Ennek soran
V6llalkoz6 ugyeljen arra, hogy a tertireten aiorgarom uiztonsalos reuonvoritasat
biztositania kell.

5. V6llalkoz6 kciteres a keretkezeft hulrad6kot a jogszab6ryoknak megferer6engyiljteni, 6s hivatalos hullad6klerak6_helyre szdllitjni valamint 
"a 

a fvflirenOefO
fe16 megfelel6en igazolni.

6. Vdllalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkozasaban azok
vagyont5rgyaiban, eret6ben, testi 6ps6g6ben iil. eg6szs6g6ben a neki tJtronato
m6don keletkezett h idnyok6rt, ill. k6 iosold5sok6rt, s6retem6rt.7. Amennyiben a forgarom..korr6rtoz6s6hoz, vagy' b6rmery munka erv6gz6s6nez
|:plg"l".. vagy 

-enged6ty szukseges, 
"niit ,"g".erz6se 6s az ezzelxapcsoraros koftsegviser6s a Vdilarkoz6t terheri, merynek eilen6rt6k6t aV6llalkoz6i dij tarlalmazza.

8. A munkaterulet 6tad6s6t rdgzit6 jegyz6konyvben a ferek rdgziteni tartoznak:
r . a Megrender6 nyiratkozatat arr6i, hogy a teruleten miryen kcizm(ver
haladnak,
- az 6pit6si energia 6s vizv6teli lehetrisdget,- mj1de1 olyan kcirUlm6nyt, amely a kivitelez6s 6s a fetek
egy0ttmfi k6d6se szempontj6b6l jeient6s.

9. V6llalkoz6 k<lteles:
f a munkateriiretre_ t6rt6n6 fervonurdst, a munka megkezd6s6t, az6pit6svezet6 nev6t, cim6t, terefonszam6t a vezet6 ferugyer6nei u";Lr"nt"n,,
ill. leadni.
f gondoskodni a munkatertiret 6tad6sa ut6n az 6pitkez6s tiizv6derm6r6r,
munkav6derm6r6r, Uzemer6 6puret eset6ben az 6rtara hasznart teruretek naprtakarit6s516l, a munkaterUlet ciz6s6r6l,f 

. 
munk6j6t rigy szervezni, hogy a kivitelez6s a piac 6s vcsk. rendj6t nezava\a.

10. A V6lfalkoz6 a be6pit6sre..fgrllO qnygggkr6t vagy term6kekr6t CE vagy azzalegyenert6ku hazai Min6sit6 Int6zet irtir kiadoft-;in6s6gi t"n,i.it*rnyt-i6l;res
adni. Ezt a tanrisituAnyt a beepit6s er6tt a mfiszaki eilen6rnek 6t keil adnr.Amennyiben a felhaszndrand6 anyagokror 6s term6kekrcir a harmadik .r"r}"gyarl6 a V6ilalkoz6nak. iryen ta;ts-itv6nyt nem 6ilit ki, rrgy a varrattoz6"lbe6pithel6s6gre vonatkoz6 

..arkarmass5gror kciteres iratban .viriil".ri
amennyiben jogszab6ly szigombb kOvetelm6nyeket nem 6llapit meg.



11. A kivitelez6s sor6n a. V6ilarkoz6 kizdr6rag a jeren szerz6d6s arapjdt k6pez6
kdzbeszerz6si erj6r5sban megjerdrt ferad;t te-kintet6ben jogosurt 'arvattitozo
kcizremfi k6d6s6t ig6nybe venni.

12. Vdllalkoz6t terheri minden olyan k6rt6ritesi 6s egy6b porg6ri jogi ferer6ss6g (pr.
s6relemdij megfizet6se.i16nt), amely a beruh6zdJmegvatositaia-ror a V6llalioz6,
l:j1"fllllk-9ja, esy6.g kcizrem0k6d6je tev6kenys6-g6b6t fakad6an ketetiezir,
lilewe narmadik szemery jogdnak megs6rt6s6b6r - bdrmif6re szabadarmi ;og,

- v6djegy, v6dett n6V vagy egyeb v6dett jog megs6rt6se miatt _ felmerUtne.
13. A vellalkoz6 az 6t terhel6 j6t6ll6si, keildksza-vatossagi (k6tetez6 alkatmassagi)

id6n beluli b6rmiryen jogcimen t6rt6n6 jogut6d n6rkuii megszfin6se esetdre eszerz6d6sser engedm6nyezi (atruh6zzi) 1z arvdilarkozoit- rioiremaiood,tl atdrgyi beruh6z6ssar kapcsoratb3n 
Jerher6 j6t6il6s, rettekszivaiossag'-aLpian

5rv€nyesithet6 dsszes.jogokat..Az 6tsz6il6s napja a jogut6d nerkuri m-eg;zfin6s
napja. 

. 
Ezen ls€nvek 6rv€nyesithet6s6ge 6rdek6ben' iveilatkoz6 

" riEE ioe,sor6n (de legk6scibb a teljesit6sig) kciteies ig6nybevett atv6llalkoz6inak cdqnev€t6s .sz6khety6t, ad6sz6mdt Me-grendetrinei ;;g"d;i Gt;r-i#;'kil#r,vdllalkoz6 a szez6d6s terjesit6se sor6n az arvailarko'i6i vaftozesokat aMegrendel6nek ir6sban tudom6s6ra hozni. Az er6zoekri5r V6ilarkoz6 kdteresalv6llalkoz6jdt ir6sban 6rtesiteni.
14. AV6llalkoz6 kdteres a szerz6d6s terjesit6se soran az artara kibontott anyagokr6lanyagfajt6k szerint csoportositott- bont6si napr6t k6sziteni. n oonia.i,i"piiu.,rdgziteni kell kur6n6sen anyag fajt6nk6nt csoportositv" 

^, sr,yag rin6.iget,mennyis6g6t. Kr.ildn meg keil jerorni a bontasi napr6ban a nutao6xiai mindsuro6s fel nem haszn6lhat6 inyagok- minOseget, mennyis6g6t. A kibontott,hullad6knak nem min6s016 anyalol 
" 

[,f 
"gr"nJJl6 

iuta;OoniUan- maraona'ti-'15. Az 6pit6ipari kiviterez6s sor6n 
-keretkezo" 

nrrr"oer.or'- engeoervei ienaerrezokezer6hdz t6rt6n6 - ersz6ilit6s6ra (ersz6ilittatasara) kdterezett szervezet aV6llalkoz6.
16. Amennyiben a szez6d6s bdrmilyen okb6l teljesit6s el6tt megsz(nne, 

'gy 
av6llalkoz6 harad6ktaranur g napon beriir k<tte-res a megsztin6s napj6ig v6gzeftmunk6kat ferm6rni, 6s a munkatertiretet a Megrend-erri atat ni6ltr"ata-rizott

id<!pontban visszaadni.
17. A Vdllalkoz6 kciteles a kivitelez6si tev6kenys6g6t 0gy v6gezni, hogy az akdrnyezetet, 6s az emberi eg6szs6gei n'"-u"r.eiy"rteise. n t"o'rnyezetszennyez6s6rt, az emberi 

. 
eg61zs6g 

- 
veszeryeztet6s'eert, es a rtiiniezetik6rokoz6sok6rt a V6ilalkoz6t terjls anylgi es eir<iilcsi ferer6ss6g terneti. 

--"'"
18' A kivitelez6si munk6k sor6n rieretkez"-tt ulrtdiv". hutad6knak min6sur6 a -VSllalkoz6 turajdon6ban r6vri 6s marad6 - 

"n'y"gok"t, 
a V6ilarkoz6 kdteres

legferer6en a kdrnyezet vesz6ryeztet6s" nEtii:t rcivid ideig t6rorni, majdelsz6llitani 6rtalmafl an it6sra.
19' A szerzcid6s teljesit6se sor6n, az 6piireten, b6rmiryen 6rtvdnyon, seg6d6p0reten,k.zterrireten, vagv oda kinvrir6, a vairailoi6 artar ri,i"iit"tt"-iJigll*,

:.gilT."nY9n, b6rmilyen ideiglenes az epitfezesLz kapcsot6d6 szerkezeten av6narkoz6 csak akkor heryelhet er rekr6m c6[at szobalo tergyat, feriratot, vagyt6bl5t, ha ehhez a Megrender6 ktir<in irdsban hozzdjarun. Az ezen erciir6s
- ^ megszeges66rt a V6llalkozot kdrt6rit6si felelctss6q terheli.20. VAlla*oz6 k6sedelme,.1u .ni!!s tef;esitese eseTen, _ amennyiben a kifog,sottmunk6t a Megrender6 6rtar kit{z6tt hat6rid6re a Vdilarkozo n".n u"g.i 

"rl 
n",njavitja. .ki - Megrendel<i jogosult a munk6t vallatkozo rortsegeie"-naimaork

szem6llyel elv6geztetni.



Vl. Kapcsolattartis, jognyilatkozatt6tEl
1. Felek megAllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszer0ilen vagy

szakszer(tlen utasit6st ad, a Vdllalkoz6 koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendel6 a figyelmeztet€s ellenEre utasit6s6t fenntarth, a V6llalkoz6 a
szerz6d6st6l el6llhat (felmondhatja a szerz6d6st) vagy a feladatot a Megrendelri
utasitasai szerint, a Megrendel6 kock6zat6ra ellathatja. A vellalkozt k6teles
megtagadni az utasitas teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszab6ly vagy
hat6s6gi hatdrozat megs6rt6sehez vezetne, vagy veszeryeietn6'm6sok
szem6ly6t vagy vagyonat. Az eldllisi/felmond6si jog csak akkor gyakorolhat6, ha
m6s m6don a szez6d6s szez6d6sszerfi tetlesit6se nem biaoiithat6 a fentiek
okdn.

2. Felek kijelentik,. hogy a tev6kenys6guk sordn a tudom6sukra jutott iizleti titkot
me96rzik. Uzleti titokk6nt definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szez6d6s
keretein belul a m6sik fellel kapcsolatban a tudomasukra jut. kiueten xepiz ei
al6l azon adatok 6ss-zess6ge, amery a Kbt. vagy m6s jogszab6ryok szerint
nyilv6nos adatnak min6siil.

3. A titoktartasi kdtelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 k6r6rt az ez6rt felel6 f€l
k6rt6rit6si kdtelezeftsdggel tartozik.4 Felek titoktartdsi kdterezettsdge kiterjed a munkav6ilar6ikra, varamery porg6ri logiszerz6d6s alapjdn munka.v6szg:r9. ir6nyul6 jogviszony, vagy mai jog"uis.ony
alapj6n a f6ttel kapcsorafogl teyo egyeo dzJmetyetre isi- ezen sz-emeryer
magatart6s66rt a titoktart6si kdtelezetts6g viszonylitaban az 6rintett f6l, mint
sajdt magatart6s66rt felel.

5. Nem minristirhet uzreti titoknak mindazon adat vagy inform6ci6, ameryetjogszab6ly vagy a t6mogat6si szez6d6s, illetve egy6b'dokumentum az iizreti
titok kdr6b6l kiz6r.

6. Jelen szez6d6sser 
, 
kapcsoratban joghat6ryos nyiratkozatt6terre jogosurt

szem6lyek az ar6bbiak, akik jognyirati<olataikit ktzar6rag irdsban, 
".'aiuet 

tidej6t igazol6 m6don tehetik m6g ervenyesen. Felek ez alaltt 6rtik a telefax ill. aze-mair rizenetek v6rt5sdt, ha annik atu6tere igazorhat6, varamini aNyomonkdvetdsi napl6ba az arra jogosult eftal teft bejegfz6st is:
Megrendel6 r6sz6r6l: Sziti tiwan, Oroszi Zolt6n-

Telefon: 27 3-31 27, 27 3-3i 34

valarkoz6 r6sz6r6r: [3];ffii,1,?3
Telefon: 700,40S3

Ferer6s m uszaki u"r!ff l3l"1or?.",
Elerhet6s6ge: +36 20 3S3 6115
Nyilv6ntartdsi azonosit6: My_EptBt}7 _50222

7. A Megrendel6 a 191/2009. (rx.15.) Korm. r. arapjdn a terjesit6st mfiszaki eilen6r
ig6nybev6tel6vel ellen6rzi. A mIszaki ellen6r adaiar:

a. C6gn6v: Fciv6rosi OnkormAnyzatCsarnok 6s piac lgazgat6sdgab. Sz6khely: 1117 Budapest, Kcircisy J6zsef utca 7_9.c. Elj5r6 mUszaki ellencir neve, el6rhei6s6ge: Szita lstvdnd. NyilvAntartrisi azonosit6: ME_El l._0 1 _64;40
8. A mfiszaki ellen6r a Megrendel<i k6pviselet6ben i6r er.9. szerz6d6 felek jelen szerzrid6s terjesit6se soran kdteresek egyrittm0kddni.



10. Megrendel6 6s Vdllalkoz6 egym6s ir6sbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l
sz6mitva 2 munkanapon belul ir6sban 6rdemi nyilatkozatot kdtelesek tenni.

'l l. Megrendel6 k6pvisel6je jogosult a kivitelez6s sor6n bdrmikor a munka 6ll6sdt
ellenririzni, 6s ezek eredm6ny6r6l az Nyomonkovet6si napl6ba bejegyz6seket
eszk6z6lni.

I
Vll. A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos atadtu 6tv6teli eljir{sAz 6tad6s-6tu6teli eljdr6s megkezd6s6r6r V6llalkoz6 MegrendelSt koteles

k6szrejelent6s form6jdban ir6sban, megrendel6senkEnt, a haielyos jogszab6lyi
rendelkez6seknek megfelel6en 6rtesiteni. Megrende16 koteles az6tadai-awetdti
elj6r6st megkezdeni, 6s a Kbt. 130.5 (2t bek. szerint lefolytatni, az ott
meghat6rozott jogkdvetkezm6nyek terhe mellett.

f3 atqofg dtv6teti erj6r6sok id6tartama - merybe nem szamit bere a hib6k,
hi6nyok kijavitds6nak id6tartama - 5 nap.
Az elj6r6son a felek k6pvisel6i megvizsg6ljdk a teljeslt6st, jegyz6kdnyvet
y.e.:.z|."k fel, melyben felvezetik az esefleges hib6k 6s hi6nyol'fistajal. Ay:llt"{.kotetes a jegyz,6konyvbe nfiatkozni a hib6k kijavit6i6nak
nalamapjarot, mely nem haladhatja meg dsszesseg6ben az 5 munkanapot. A
kijavitSs id6tartama az ataddrs-6tveieli eljiras id6tarta-m6ba nem szdmit bele.
|z 6t?q?:-etu6teti etj6r6son a V6ilatrtoz6 6tadja a jeten szez6d6sben 6s
JogszaDaryban rogzitett egy6b iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesit6se aszerz6d6sszerfi teljesit6s fert6tere. ilyen iratok kurondsen 

'(2-2 
p(trdAnyban ai

dtu6teli dokument6ci6 r6szek6nt):
a) kivitelezcii nyilatkozat,
b) nyomonk6vet6si napl6 oldalai,

91 9egqitett anyagok 6s szerkezetek min6s6gi tanusitvenyai,
d) 6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumai.

l,flli:!.."'"pi6n ervegzett hi6nvp6u6sokr6r iil. javitisokr6r a V6ilarkoz6 irSsban
l"J.I9lFqa a Megrendet6t, aki a t6rgyi munk6t _ megfelel6s6g esetdn _ dtveszi.A V6llalkoz6 ut6ferrirvizsg6rati --erjar6sban 

ro-tetes ti<izremfit<ioni.-- Lut6felurvizsgaratol a Megrender6 hrvja 6ssze a t"r;".ite.t kdvet<i 1ev ertert6t
!gvet<i_gl,Az.ut6fe.rurvizsg6rati erj6r6sban a ferek kur6nosen a terjesit6st kcivet6enfelmertllt hib6kat vizsg6ljdrk meg.
V6llalkoz6 kciteles egytittm(k6dni az 6rdekert szervekker, szem6ryekker.

Vlll. Vegyes 6s z616 rendelkez6sek
Jelen szez6d6st a ferek a_ keretosszeg kimerur6s6ig, de regk6s6bb 2016.december 31-ig kcitik. A fenti, d6turn' szerint meghat6roz6tt hatirnapra
valamennyi megrendelt munk5t teljes korUen meg kell val6sitani.
A szerz6d6s terjesit6s er6tti megsiuntetes6re .ioii.6vi V. tdrv6ny v6ilalkoz6siill' kivitelez6si szez6d6sre vonatkoz6 szaoatyii irdnyad6k at ariouLlfigyelembevetelevel:
Megrendeki jogosurt er6ilni a szez6d6st6r iil. azt fermondani a V6ilarkozo
szerz6d6sszeg6se eset6n azza.l, hog.y a srilyos vagy ismetelt szerzOOesszeges
ez az 6rdekm0l6st <inmagdba n igazir;p. ilyen sriryos-szerz6d6sszeg6s ktircindien
ha:

a. a Vdllalkoz6 ellen. az illetekes bir6sdrg joger6s v6gz6se alapj6nfelsz6mol6si eljdr6s indul; vagy
b. a. V6llalkoz6 v6gelsz5mohs iranti k6relme (amennyiben gazdas6gi

t6rsas6gr6l van sz6) a c6gbir6s6gn6l benyrijtisra kerUlt; vagy

4.

2.

c.

6.



4.

c. a Vellalkoz6val szemben az illetekes cegbir6s6g el6tt megszfintet6si,
tcirl6si eljAr6s indul;

d. a V6llalkoz6 a jelen v6llalkoz6si szerz6d6sben megjeldlt bArmely
r6szhat6rid6t 15 nappal elmulaszt, vagy elmulasztja a lV1. pont szerinti
teljesit6si hat6rid6t,

e. V6llalkoz6 tevdkenysdge vagy mulaszt6sa miatt szem6lyi s6rril6s vagy a
k6zleked6k vagyon6ban olyan anyagi k6r keletkezik, melyet Megrendel6
megteriteni lenne kOteles,

f. b6rmely piac ill. vds6rcsarnok rendertet6sszerfi haszn6lat6t akadaryozza,
vagy s0lyosan (indokolafl anul) zavarla.

g. Megrendel6 utasitasait nem tartja be, kiv6ve, ha jelen szez6des m6sk6nt
rendelkezik,

h. Jogszab6lyon alapul6 felmond6si vagy el6ll6si okok fenn6llnak.

A VAllalkoz6nak ilyen esetben csak a m6r elv6gzeft munkdk elsz6mol6sdra lehet
ig6nye.
Megrendel6 jogosult 6s egyben kOteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiksdges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladita
ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a. a Vdllalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzveflentir 25%-ot megharad6
tulajdoni r€szesed6st szerez varamery oryan jogi szemdry vagy szim6les
joga szerint jogk6pes-szervezet, amely ieknt*eOen fenn6lii Kbt. 56. S(1) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott valamely felt6tet. "

b. a Vdllalkoz6 k6zveteften vagy kdzveilenur 2s%-ot megharad6 turajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly u"gis."refy"s'jog.
szerint jogk6pes szervezetben, amety tekinteteb; fe;;ell a fUt'SO. 6 Aj
9ett9zOe9 ! pontjdban meghatArozott vatamety fett6tet. - ' '

c. A Kbt- 125.s (5) bekezd6s szerinti fermond6s eset6n a v6ilatkoz6 a
szerz6d6s megszfi n6se elcitt m6r teljesitett szolg6ltat6s szez6d6sszert
p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

I _Vill1lj.9r6 
jogosutt jeten Sierz6d6st6t vat6 et6il6sra, ha Megrendet6 _ neki

Terronaroan - a munkatertilet 6tad6si ktitelezetts6g6t a kovetkezm6nyekre ttirt6n6figyelmeztet€s eilen6re, a fersz6rit6s 6tv6te-r6t6r sz6miwa ii 15 n"pot
meghalad6an elmulasztja.
Jelen szez6d6s al6ir6s6t kdzvefleni.il megel6z6en Vdllalkoz6 bemutatta a30.612011. (X11.23.) Korm. rend. S.$_Uan meghat6rozoft szakmai
felel6ss6gbiztoslt6sra vonatkoz6 k6tu6nyt. V6llarkoz6 nyilatkozza, r,osy ;
biztosit6s hat6ly6t a jelen szez6des teljesit6s6ig fenntartja.
E szerz6d6sben nem szab6ryozott k6rd6seku-en a zois.6vi v tv. a porg6ri
Trirv6nykdnyvr6l 6s a Kbt., tov6bb6 a kapcsol6d6 jogszabdlyok uon"itiiO
rendelkez6sei az rdnyad6k.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6ilarkoz6 nem fizet, iiletve sz6mor el a
szerz6d6s teljesit6s6vet dr=glugtg:bgn otyan k6tts6geket, metyek a Kbt. 56. $(t) b-9t<e.zo91 k) pontia szerinti fefi6tereknek nem megfEreb t6rsai6g tekintet6ben
mertilnek fel, 6s meryek a v6lralkoz6 ad6k<iteles jdvederm6nek csctkkentesere
alkalmasak.
Felek meg6llapodnak abban, iogy a szez6des terjesites6nek terjes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezet6t,V6llarkoz6 a Megrendel6 szdm6ra megismerhet6ve
l":ri..9: . " 59t 125 S (b) bekezd6s sz-erinti Ugytetekr6t a 

-Megrendetcit

halad6ktalanul 6rtesiti.

o.

7.

9.

10.



11. Felek esetleges vit6s Ogyeiket egyeztetEs 0tj6n rendezik - medidtori ill. v6lasztott
bir6s6gi k6zrem(krid6st nem vesznek ig6nybe -, ennek eredm6nytelens€ge
eset6n a jogvit6k eld6nt6s6re - hat5sk6rt6l fugg6en - kik6tik a Megrendeld
sz6khelye szerinti bir6s6g/ T6rv6nysz6k kiz616lagos illetekess6g6t.

12. Jelen szerz6d6s csak a Kbt. 132.g alapj6n m6dosithat6.
13' Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s b6rmely pontja

k6gens jogszab6lyba 0tk6zne, vagy a kdzbeszerz6si elj6rds kcitelezo iirvenfu
dokumentum6nak tartialmdval ellent6tes lenne, akkor jelen szez6des fentieket
s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcseti*meny, igy ktil6n6sen a
szez6d6s m6dositdsa n6lkul - a megs6rte* kcitelez6 ervenvii jogszabalyi
rendelkez6s vagy ktizbeszez6si dokumehtumi rendelkez6s kerul. renti-eket leil
megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszabdly akk6nt rendelkezik,
hogy 

. 
valamely renderkez6se a szez6dEs resze es izt szcivegszeriien a

szerz6d6s nem tartarmazza (az adott renderkez6s a szez6d6s r6sz6ik6pezi).
14. Jelen szez6d6s 4 megegyezci, eredeti p6ld6nyban k6sziilt el, elv6hsahatatian

r6sz6t k6pezi lmegr;olio p6rd6ny6hlz 
-..6ioru"t 

a kcizbeszez6si erj6r6s
iratanyaga, ktil6n6sen az egys6g6rgyiijtem6ny.

t5. A szerz6d6s a mindk6t f€l aldirasii 6s kotelezetts€gv6llal6sra jogosult vezet6
_ - tiszts6gviset6j6nek (Villalkoz6ndl c6gszerU) al5ir6sa elet6n 6rv6riy6s.
16. Jelen szeacid6s az at6irdsdnak napj-n bp iratAlyba.

Felek a szerz6d6st, mint akaratukkar mindenben megegyez6t, erorvases 6s6rtelmez6s ut6n, helybenhagy6tag al6irj6k.

Kelt: Budapest, 20 1 5.01.28

--- ,A-

It52 tnt'.0r. Lt
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A'AilLATI NYILATKOZAT

Alullrott Korponai N6fa, mint a DRycoN HUNGARY KSrmentesit6, szolgeltat6 ss
Kcr$kedelmi Korfatolt Fotet6ssegr: Ttrs*69 (ajdntaftev6 e'khetye: |1ss Budapest, Tatai u.
4..-3/.10., qAnlattevat tyitueilaft' @bl6seg neve: F6v6rosi T6v6nyszek C6gblr6sega,ajinlattevo : 0149.9366,s5) nev6ben kdtelezetts€gvdllal6sra jogosult

!9yv€!ol6l9 a Fdvarosi Onkomlnyzat C:enrok 6c plec tguert6aage, mint Ajd;btk€r6
eftal ,CSAPI bl.phclyeln irlmcr0l6 .zb..zt mentcrlfiei Ol tgzveOO Oevonet k6rzlt6ti
munkllC t6rgy6ben megindltott k6*eszez6si etjarassat 6sszef0gg6sb€n.

1. NJil?tlgzJm a Kbt. 40. g (1) bekez<t6s a) pontje alapj6n, hogy a k6zb€sz6z68 r6rgyinak
alibbhkban moghetarozott r5szaivel 6$zof0g06suen atvatunoi6lka)t veszek ig6nybe:'

A kdzb€szcrz6s azon r6sz6. amollvel 6sszefuoo6sben szerz6d6st foo k6tni:

- k€btkez6 vesz€lyes hullad6kADR sz6llitas 63 artalmaflanftasa- laborat6riumi m6resckf0ggetlcn laborat6rium bevonds6val

2. Nyilatkozom a,Kb_t: 10 s (1) bekezd6s b) ponga atapjen, hogy a szez6des tetjestt6s6hez a
k6zb6zerzes €rt5k6nek 19%:4J medhalad6 mSrt6kben az itaUUi alv6ltalkoz6(ka)t kiv6nom
ig6nybevenni,u atdbbi s@;: - ---'

ltlem klvdn ig6ny,be venni. / 0%

3. Nyilstkozom a Kbt. 55. .s .(s) bekezd6se alapj6n, hogy az arabbi kapacitcst nyujt6
szerv€zst(ek)et kivdnjuk ig5nybe venni:

Nem klvCn ig5nybe \renni.

4.4.K9!. 60. s (3) 66 (5) bekszd6s€i arapjen nyilatkozom, hogy ajdnratunk az er6z6ekben
meghat{rozott - inarunk terjes k6r0en megismert - dotumentumot<bn itapszik.

A szcz6dastorvezetben rogzitctt, a targyi feladat ellat6gdhoz szoks€ges kotelezEfts6geinket
mamd6l(.l.nul telj*lguk a F.elolvac6lapon rogzibtt 6r alkatmaz6sciat. Nyitatkozunk] hogy
ajAnlatunkat .z ijCnlati kdtottseg bc6lit6t koiet6en az ajanlatt6teti ternii,aioan megletott
icl6pontig fenntadjuk.

Nyilau(ozom, hogy nyert€ss6g-unk eseten a jelen dokumentaci6 meil6klet6t k6pez6
szerz6d6stervezet megkdt&6t vellaljuk 6s azt a sz6z6d6sben fogfan a teft6tetetilt Lf;esit1ut.

Nyilatkozom tov6bM, hogy v6llalkozAsunk
x a 

,. 
kis--..6s kriz6pv6lalkoz6sok6r, fejr6cl630k trimogaHs6r6r sz6r6 t6rv6ny szerint

mikrov6llalkozesnak min6s0l /
u nom tartozik a kis' 6s ktiz6pv6ltalkozelok6l, fejl6desuk tamogatasar6l sz6t6 t6rv6ny

hat6lya ate.

Budapest, 2014. december 1.

i/r-_ --.--- [,t
Korponai N6ra

iigwezet6 igazgat6

DRYCON HUNGANY KFX,
| 135 Budoprrt, Toro A {

td(rlfn, Z?63t7t&?-al
oonrEorlord''! t 091800 t - OO0OOO37. 29 | 2m r 5
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I{YILATKOZAT

e 31olzo11 (x1.23.) Korm. rendetet 14.9 (8) bekezd6se, vatamint a 17.S (6) bekezdes szerinti a
gazda&igi es p6nzugyi evvagy m0szaki 6s szakmai alkalmass6gi k6vetelm6nyeknek val6

megfelelesr6l
amennyiben alkalmassAg6t - vAlasztasa szerint - nyilatkozattal ktvdnja igazolni.

|fyfirott.loreonaj N6ra, a Drycon Hungary Kft. (aiinlaftevd sz6khelye: 113s Budaped, Tatai u. 4.
a1q- ai6llaft9ve nyrlvdntaft' cagbir'sf,g neve: F6v6rosi r6N6nysz6k c6gbir6s6ga, ajantattev6
dgjegwakszana: 01-0*936f,5s) neGben kdtetezetts6gvellatcsrl jogosutt-0gweit'6 iiazgat6ja
!ij9Em"I'- f'oSy 9(zl F6vlrora Onkonn{nyrat Cramok 6o Fiac tg-izga6rtir, mint
Aj6nlatk6r6 aftal "csAPl bbphotycin frtmcrii!6 .zbc.zt menbcit6ri oJ toloao -uevonat
ldsiEd munldk" t6ryyban meginditott kozbeszerz6si eljir6sban

nyiletlozom,

hogy rjlnletk5t5_ll|t l tirgyi cliari! {tnletldtoti felhlviriban cl5irt gazderigi 6! pinziigyi,
v.hmlnt mii.z.ki 63 .z.km.i arkelmar3{gi ferfitereknek minoinuen mi,gfurSrek

Tudomdsul ye*ef, hogy amennyib€n az Aianlatk6r6nek kats6ge merul fel jelen nyilatkozat
val6o6gtartalmaval kapcsotatban, akkor a Kbi. 67.5 (1) bekezd6se ataplrin fetvit5gosii6s k6r6s
ksret6b€n el6irhatja sz6momra a megfclet6 igazoHJGriy0jt6s6t.

Budapest, 2014. december 1.

AL/\- ''
Korponai N6ra

Ugyvezet6 igazgat6

DNYCON }IUNGANY KFX,
| ) 35 gudopog, Tob, ,, (

N6tr6ft 2263t77A.2. a|
6ontn6mjorld.r: | 09 i B0O ) . 0@0003 7.29 t 200I 5
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NYILATKOZAT
. Kbt 55, g (6) bckezd6.3zednt

Alulirott Koeonai N6ra, a Drycon Hungary t<ft. Gjenbttev, sz'khelye: 113s Budapeil., Tatai u. 4.

{0.-, aieqlattevdt nyttue1bft6 c6gbk6sd,g neve: F6v6rosi rar6nyiz6k &gbiros6ga, ajantaftev|
fgbgVzekgzama: 01-61936655) nev€ben kotelezettsdgvdllaEsra jogosult Ugyveiet6, a(z)
Fgvepg gnlonrrnfz.t C$mok a. paac tg.zgat6tiga, mint Aentatk6r6 Altal ,,CSAplt bphclyoin i.lmcrill6 ezbcczt monto3ltfui 6r tev6d6 bcvonat ka.;i6si munk{k', tirgyban
meginditott kozbeszerzesi eljerassal dsszefugg€sben.

A Kbt. 55. S (6) bekezd6e6nek a) pontja atapjen nyitatkozom, hogy az atkatmass6g igazotisakor
bemutatott' mas szervezet 6ltal rendelkez6sre bocs5tott er6fofusokat a szerzdd& teljesit6s
sordn t6nylegcsen ig6nybe fogom venni. Ennek m6dja:

cm klvan ig6nybe venni.

A Kbt' 55. s (6) bckozd&6nck b) nonlja arapjdn nyiratkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek
adatait az alkalmassag igazoldsahoz fulhasznelom, az alabbi m6d6n vonom Ue a teljeiit6s soran:

Nom klvlnjuk bcvonni.

Budep€st, 20'14. decomber .1.

i/. I i
...........,....: ;... :: ;;:....... sr. l: :...1):-....

Korponai N6ra
0gyvezet6 igazgat6

DNYCON HUNGARY Kf T.
I t 35 &dop.r,Iorol 6 {

rdo.2o'r,l. 22631778.2 -al
lonr.r6mhr6ft: | 0918001 .00000037.29 t 2001 5
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ilYlLATKOZAT
. kizft6 okok von.d@zatab.n

Alulirott Korponai N6ra, mint a DRYCON HUNGARY Kermsnt$1t6, Szolg6ltat6 5s Ker€skedelmi
Kfr. (sz6khely: 1135 Budape3t, Tatai u. 4. 310.) aj6nlattev6 szervezet c6gj€gfz6sre jogosult
kSpvis€l6le a ,,CSAPI bloptrly.ln iclmer0l6 azbe.zt menb.ila.l 5r fflzv6d6 bevon.t
k5.ztt6!i munldk" targyban kiht k6zbeszez6si eljares sorAn az alabbi nyilatkozatot teszem a
kiz6r6 okok vonatkoz6s6ban:

1.

Az enabm kepviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. S (1) b€kezd6s6ben, Kbt. 56. S (2)
bekezd6s6ben 6s a Kbt. 57. S (1) bekezdes a){) 6s f) pontjaiban meghaterozott kizar6 okok
h.t6lye al6.

[.

Ceg0nk, mint ajdnlattev6 a szez6d6s teljeslt5s€hez nem vesz ig6nybe a Kbt. 56. S (1)
bekezd6g6ben 6s a Kbt. 57. S (1) bekezdes a)d) 6s fl pontjaiban meghatArozott kizAr6 okok
hatalya ald es6 alv6llalkoz6UaMallalkoz6kat, illetve a r6szUnkre kapaciHsait rendelkez6sre
bocs6t6 szervezetouszeNezBtek nom tradoznak a Kbt. 56. S (1) bekezdes6ben 6s a Kbt. 57. S (1)
bekezd& a)d) 6s 0 pontjaiban meghatArozott kiz{r6 okok hat6lya al6.

1il.

Alultrott .j6nhttev6 nyilatkozom, hogy c6gemot
- Bz.Mlyozott t6zsden jegyzik / szaMlvozott t6zsd6n nem ieq\zik.

Amennyiben a c6get szaMlyozotl t6zsd6n nem jeglzik, lgy
- az aEbbiakat nyilatkozom a penzmos{s 6s a tenorizmus finanszirozesa mqel6z6s6r6l

6s megakadilyozdsdtd/l sz6l6 2007. 6vi Cxpryl. t6rv6ny 3. S 0 pontja szerint defini6ll
valamennyi t6nyloges tulajdonosrol:
ncve: T6rsi Csaba J6nos, illand6 lak6h€ly€: 1132 Budapest, Mclor Hugo u.28. 111.

va9y

- az eHbbiakat nyilatkozom a p6nzmoses 6s a tenorizmus finanszlrozAsa megel6z6s6r6l
6e megakad6lyoz6s6r6l sz6l6 2@7. 6tti CXrc(V|. torGny 3. S ra)-rb) pontja szerinti
tsrm6szetes szemely hieny6ban az rq pont szerinti t6nyleges tulajdonoe a jogi ezem6ly
vagy szem5lyes joga szerint jogk6pes szeN€zet vezet6 tisAs6gvisel6je(i), aki(k)nek nev6t
6s elhnd6 lak6hely6t az alabbiakban adjuk meg:

vezet6 tiszts6gvisel6 : Alland6 lak6helye:

tv.

Alulirott ajAnlaftev6 nyilatkozom, hogy a(z) F6vlroei Ontorminyzat Cnrnok 5r Piec
lgrzg.t6.tg., mint 4anlatk6r6 altal ,,CSAPI trbphclyrln iolmcrltl6 .zb..zt montolta.i 6.
tiiadd6 bcvomt k6rzi6sa munkak" t5rgyban megindltott k6zbcszerz6si eljeres tekintsteben
vallalkoz6sunkkat szemben ncm illnek fenn a Kbt.{en foglalt al6bbi kiz6r6 okok, amelyek
szerint nem lehet ajan lattev6:

Klt,

+
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IEll€lHr:
: ryt |a.hraabn v.ey l(lErdr$ t!!b, rnh0 2513c t{irbri r-at vrgy wdi
Fffd cdr|tdr dyrrt io$ romlly qy tunffr joe. rdrtioddF. svlA emfynct
trkhblbm a 56. 5 (f ) b.kd. [) eodab.n rt thdarod tblEbH( bnnalnek

0'qrlylt l@rt|It vXy k0ard.n0tt6bb, mht2JL'.6 tusri ilcal vegyt..v.zdjoggdtrlt|lcs6jodrarr|*yngyruilyrriqerrirtiog|<leoirarq. --

&d.pd, 2D14. <lrcrnrbor l.

tx=-_"-_
,..i.,......,.,,-.,..ii..-..i...

fomoni ll6n
0amdtgfl6

DTYCOil HUil'iANYXFT.
| 135 Sudepr*bq rrr {t&2?6tttt&zal

b*d|tb6tr. l('lmt.@m07.29l2$t s
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A szAKrAr rrtEttl5g"lLrsirAsR6L

Alulirott KoDonai N6ra, mint a DRycoN HUNC,ARY Kft. (sz6khety: 1135 Budapest, Tatai u.4.
u10.) ajanlattev6 szervezet c6gjegyz6sre jogosult k6pviset6je a F6vlrori 'Onkorminyzat
cr.mot 6.- Pi.c lgnzget66ag., mint 4anlati<eo cftat "isApl iolcphetyein lctmeruio ezoaztmontFibi a. tiizvSd6 bcvonat ka.zlt6.l munldk" t6rgy6ban kili k6zbeszerz6si elj6r6s
sordn az aldbbi nyilatkozatot teszem.

Ezuton
nyiletkozom,

Itos1, lverteaeegem eset6n v6llalom, hogy a szerz6d&k6t6s id6pontj6ban az eljar6st megindit6
fclhivds Esy6b.hl9ry-699!-poftj6nak 26. atpontj6ban rogran rirert6rO lbgatC'bb 9O.OOO.OOo,-
Fv.ev_ 68.logalabb 10'000.000,- Ft/k6reaem6ny m6rtr3krl szakmai felel&ssfubizlosit6ssal) szakmai
fu lcl6sdgbizto8tt6$al rendelkozni fogok.

Budapagt, 2014. december 1.

Korponai N6ra
ugyvezet6 igazgat6

DRYCON HUNGARY KF.I
| | 35 &dop6t bto, 61 1,

N6dnE2263t7t&211
Sonhdohdor | 091800| -000m037.r1?00 t5



AUIRA$MIilTA
Alulirott rorponal tr6r. (sruretdsi ndv: (orponai N6ra, anyja neve: T6th zsuzsanna, sr0ht6si
hefy' iddi: Budap€st, 1978. okt6ber L7.l 244a Szczharombatta, Me8€yfa utca 8/1. szcm atatti
lakos, mint a DRYco HU GARY rilrrncntcrtd, sro[dhat6 {s rGroskcddrnr rodatortFclcl6s..$ T6.".st (sa6khely: 1135 Budapest, Tatai u.-4. 3. emelet 10.) (a twiibbiakban:
TSrsaslg) ugyrrezet6je a cdget akkdnt jegyzem, hogy a c6g kdzzel vagy geppel el6frt, el6nyomott
vagy nvomtatott cdtneve ard vagy f6r6 nenemet 6nflr6an az ardbbial srerint irom:

. -&o. :.qa., 
'--. 

.*L. *: s..
forpon l dr.

HIIE1ESfTfS

U_r_'828_t6_2O14. iigyszam

Kelt gudapesten, 2014. dprilis 17. napjan.

Afufirott dr' G6nczi Mikr6s iigyvdd (iroda neve, cime: Gainczi & Lantos {J8W&i rr.',a, L137Eudapest, S2ent tstvdn lrr. z. vlL7., nyflv6ntart6 kamara: Budapesti Ug]rr6ji Kamar.;r;
rryilv6ntertiisi srdm: 138281 tanusftom, rrogy a funti ardfrjs-mintSt xorponar [6fi. (sziiretdsr n6v:Korponai l{6ra, anyja neve: T6th Zsuzsanna, szubtdsi hely, id6: Budapest, 1978. okt6ber 17.}2t!o szdzhalombatta, Meggyfa utca 8/1. sz6m alatfl ratos - aki szem;tyaronossdgct a 374233sAsdmi 

.szemdryi igazorvdnydvar, rakctmdt a 563148 St ,"Cmrr rakcimct igazol6 hat6sdtiisaroMnyaval igazolta - el6ttem saj& kczgleg irta at6.-_--___*--_-
Nyilatlobm, hogy az aHfrds-mrnta hitehsJtdsre a DRvcoN Hur{GAny K{rmcntre tt6,Stol'lt't6 6 (crcskcdcrmr norrtroh Hd6se0 Ta,""na! (srakherv: rr$ auaapest, iaiai u.4' 3' emelet 10') elnevez6sfi c€g viirtozcs bejemdsi er;iJr" ,oran, a c6giratok arrircsdv.legyidej0hg ker0lt sor ds az aldfrcs-minta a vittozrs bejegyzesi kdrerem meldkretdt k6pezi.
ly.lftkollm.tovdbbS, hogy a cdg t6tesfr6 okiratat i, en rei.i,t?tt"m €s jegyeztem e[en.__..__-_
A jeten aldirds-minta meSfelel a cdSnyilvjnossdgr6l, a bir6siigi Jgelj6nisr6l ds vCgetszdmolCsr6l
::916 

2006. Cvi V. tiirv6ny g.S-ban el6irt fettdtete*nef. -_-___

4o
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lldat6sz6m:
vAu-euozAsl xenerszenz6oEs

amely l6trej6tt egy€szr6l F6vlroai 6nkorminyzet Csarnok 6s Piac lg.zgat6o{ga (sz6khelye:
1117 Budapest, K6r6sy J6zsef u. 7-9., k6pviseli: dr. D6nes Akos igrzgat6, ad6sz6ma: 154W270-
2.43, p6nziorgalmi sz6mlasz6ma: 11784009-1549027M000@00), mint megrendel6 (a
tov6bbiakban: Megrendel6),
m&dszr6l a Drycon Hungery KfL (ajAnlattev6 szekhelye: 1'135 Budap€st, Tatai u.4. V10.,
aj{nlattev6t nyilvantart6 c6gbir6sAg neve: F6vdrosi T6rvenysz6k C€gbir6siga, ajinlattev6
c6gj€gfz6Kzema: 01-09936655) (sz6khelye: 1135 Budapest, Tatai u. 4. 3110, k6pviseli:
Korponai N6ra 0gwez€t6 igazgat6, ad6szema: 22631778-241, p5nzforgalmi szamlaszam:
'10918001-00000037-29120015, c6giegFekszem: 01-09-936655), mint v6llalkoz6 (a
tovebbiakban: Vdllalkoz6) katzott az alullrott helyen 6s napon, az alabbi felt6telek sz€rint:

El6zmanyek
Megrendel6 a Kbt. 12ZA.S (1) bek alafi6n hirdetm€ny ris targyalas nelkiili k6zb$zez6si eljar5st
folytatott le .CSAPI t lcph3lyeln llrlmer0l6 .zbcazt mont6it6.l 6s t0zy6d6 bevonst
ld.zita.i munldk" elnevez6ssel.
Az eljergs nyertese V6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelk€zeseinek megfelel6en - az
alSbbi szerz&l6st koti.
Fel€k rdgdtik, hogy a Megrendel6 a 2013. 6vi V. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ptk.) 8:1.S (1) bekezd6s
7.) pontja alaSj6n szerz6d6 hat6sSgnak min6strl.

l. A uerz6d6r t{rgye
1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig cMallalja a fent megieldlt k6zb€szerzesi eljares

vond(ozAsAban a kdzbeszez6si moszaki leir6eban r6gzltett kivitelez6si (CSAPI
bbph.ly.in i.lmodll6 ezb..zt monb.l6.i 6r fEv6d6 b.von.t katzitali munkik)
feladatok elhtasat er€dmenyfElel6ss6ggel.
Az egyes munkekra vonatkoz6 el6ir6sokat a kozbeszez6si eljirds iratanyaga
tartalmazza.
A teliostt6E helvei a ilcorendel6 bLDhohd az alCbbiak

fuegrendel6 az egyes munkdkd kul6n ira3beli megrendel6ssel adja meg. A megrendel6s
tartalmazza koldn63en:
a) a teljoslt6s pontos helyet,
b) az sUAt nd6 feladatok lelre86t, pontos mennyis6g6t, egy6b k6vetslm5nyeket, azzal,

hogy ezek nem lehetnek ell€nta6ek e kilzbeszerz6si eljaras iratanyagaval.
c) teliesftesihaterid6t,
d) munkateriilet etadasanak id6pontjet vagy hataridej6t.
V6llalkoz6 a munkdt l. osn6[0 min6s6gben, hat6rid6re, a szakmai szaMlyok 6s
szokv6nyok, el6irisok szerint kdteles cfu6gezni. VAllalkoz6 a munkav6gz6s soran csak l-

2.

3.

4.

rcu.,

4x



oszt6ly0 anyagokat, szerkezeteket, stb. hasznelhat fel. l. osdelyri min6sfu alatt a
275nO13. M1.16.) Korm. r-ben foghltakte|jesnesa 6rti a Megrendet6.

6. A be6pltett anyagok, szerkezetek min6s6g€t, megfetel6s6g6t igazol6 dokumentumokat a
vallalkoz6 a kivitelez6si tev6kenys6g sor6n a Megrehoel6 k6pvisel6j6nek koteles
bomutatni 6s az itadis dtv6teti elj6r6s sorAn 6tadni.

7. Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 akkor teljesit a kivitelez6si tev6kenys6g
vonatkozaseban hiMtlanul, ha a megval6sult eredm6ny kielegtti az r--al kapcsolatban, a
jogszabalyokban, tovebb6 a jelen szez6d6sben megf€almazott valamennyi mennyisqJi
6s min6s€gi kovetelmenyt 6s alkalmas a rendeltet6sszer0 haszn6tatra.

8. Vallalkoz6 jogosult alvdllalkoz6(k) (krrzremrikod6k) ig6nybev6tel6re. Az atv6llalkoz6
ig6nybev6t€l6n6l a Kbt. 6s a jelen szerz6d6s megkdt6s6hez vezet6 kdzbeszez6si eljaras
rendelkez6sei iranyad6ak. Az alv6[alkoz6kkal kdtoft szez6d6sekre a Kbt. tovebbd a
306/2011. (X|1.23.) Korm. rendetet, iil. a 191/2009. (tX.15.) Korm. r. szabetyai
6rtelemszerrien irdnyad6ak.

9. A. vallalkoz,6.ez ig€nybe vett atv6 atkoz66rt (k6zrem0k6d66rt) rigy fetet, mintha az
alv6llalkoz6i (kdzrem{ik6d6i) iltat vfuzett munkdkat saj6t magja id,gezte volna et. A
iogosulatlanul leenvbe vett aMallalkoz6k vonatkoz6s6bln aron hitrinyos
kovetk€zmenyek€rt is Glel, ami ezen alvdllalkoz6k (kozremuk6d6k) igenybevetete neakut
nem kdvetkeaek volna be.

ll. Vltlelkoz6i d[ rir rnnek mrgfizot6*
'l . A boruh&6s etlen6rt6k6t - mely magiban foglat ialamennyi, a felhivesban ill. jelen

sz€tz6d6sb€n rdgzitett ktttelezetts6g ellat{sCnak ellen€rt6k6t is - a felek a Vallalkozo
ajanlata tartalm aza, mely . a kdzbeszerz6si eljaras iratanyagak6nt jelen szez6d6s
melbklet6t k6pezi. A beruhezasok eilen6rt6ke a jelen keretszerioaes nltatya atatt nem
m6dosithat6.

2. Fclek V_6^llalkoz6 ajenlata alapj6n az elterczolgeftatasi indexet az alCbbiakban r6gzitik:
r2375550.

3 f1:I ^ Iq^rltik, hogy jeten szerz6d€s alapjdn Megrendeto ttsszesen maximum nett6
100.000.000,- Ft 6sszegig v{ilat megrendet6ii4 Felek_ r.6gzltik, hogy jelen szez6d6s tartalekkeretet nem tartalmaz, tovdbb6 hogy jeren
szerz6d6s rendelkez6sei vonatkozescban a Felek tartal6kkeret ;ogint-imentZi nem
alkalma-ak.

5. Az Afa m6rt6k6re, elszamoHs{ra, megfrzet6s6re a mindenkor hat6lyos Afa torveny
rendelkezesei az trinyad6ak.

6.

7.

8.

A..beruhaz6s p€nzugyi fedezetet Megrendel6 saj6t fon6sb6t biztositja, amety rendetkezesre
6il.
Megrendel6 a kifrzet6s sor6n az ad6zas rendjer6t sz6l6 2003. 6vi XCil. tdrveny 36/4. g6ban
foglaltakat telj3s korben alkalmaza.
lbgrendel6 tdbbletmunk6ra vo1atftoz6 fizetesi ig6nyt nem fogad et. Ezel kapcsotatban
v6llalkoz6 - mint a szerz6d6s !6rgyavat kapcsotaiba; keil6 szal6rtetemrrl"t ,"rio'.ti.io-i"gi
,291,!l.y - ielen szez6d6s arairtuevar kijabnti, hogy a k<izbeszez6si erras aijtt ieG
m6rt6kben megismerte az elv6gzend6 felidatot 6s ahnat k6rulm6nyeit, idv r<iierenti trdgv
az anah megaj6ntott v6ttatkoz6i dij vahmennyi tulr6tet kietegitesehi.. siull"egl;;"ntZL(anyagra, berendez6si 6s fetszeret6si tCrgyra, sib.) fedezetet - nydjt, iS,
tobbl.tmunkaig6ny{6! i9t9n szerz6d6sser fett6tel ;6lkur 6s vi$zavonhatattanut iemorid-,

39I kl9tj{ a Ptk. 6:245.9. (1) bek. mtuodik mondateban fostalt kolrs€sig6"vre ii. xliii""it,
losy - ar-, arforyamv{ltozdsokkal, tov6bba banki, ad6z6si kondici6i v6ltozdsdvar
kapcsohtos kockdzatokat felm6rte, 6s ana a v6llalkoz6i dij tsljes merteroen teoezaiet niult.
P6tmunka eset6n a felek a Kbt. renderkez6si szerint jdma-k ei azal, trog/potmu"ii; &lxa kdzbesz€rzesi mris'aki teir6s 6s metbkleteiben nem szeregd, ai' ilanbttetetkor az
ajanhttev6t6l, mint hasont6 tev€kenyseget iizbtszergen vegio-gazdaiagi szcrif6t6t
e-lv{rhat6. g.ondo$fugal el6re nem l6that6 okb6t keriilhet sor. F6tminka esiten a teler a
Kbt. .rendelk€z6seinek megfelel6en j6mak el. A p6tmunka erszamoratJ 

-a 
pornuniara

vonatkoz6 elj6r6sban foglaltak szorint t6rt6nik.
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9. Megrendel6 eloleg€t nem biztosit.
10. Megrcndel6 a velhlkoz6i dljat a hivatalos megrerdeles alapj6n tortent teljesit6st ktivet6en, a

V6llalkoz6 szerz6d6sszeru teljesltesenek Megrendel6 teti$it6sigazolasra jogosult
k6pvisol6j€ eltali igazobsat kovet6en kiAllitott, formai 6s tanalmi szempontb6l szabalyszer0
sz6mla alapj6n fizeti meg etutalas Utj6n.

1 1 . Megrendel6 az adott megrendel6sre vonatkoz6 vellalkoz6i d'rjat teljesitost k6vet6en,
teljesitesigazol6s ut6n a fentiek szerint benyujtott sz6mla alapjdn fizeti meg atutaHssal az
aEbbiak szerint:

- akallalkoz-6 ig6nybev6tel6nek hi6nya eseten a Kbt. 130. s (iHg),(s)-(6) bekezd6sei, tov6bbd a
Rk. 6:130.$ (1) bek. szerint;
- alv6llalkoz6 ig5nybev6tele ecet6n a 306/2011. (X1t.23.) Korm. rendetet 14. S (1)-(3) bekezdesei
szerint.

12. A t€liesit6sigazol6s kiallit:bara - mely a szAmla kd(elez6 mell6klete - Szita lstven moszaki
ellen6r jogosult.

13. A sz6mlAkat a hatllyos jogszaMlyok rendelkez6sei szerint kell ki6llitrani.
14. K6sedelmes fizetes eset6n a Megrendel6, mint szerz6d6 hat6sig koteles 2013. 6vi v tv.

6:'155.S szerinti k6sedelmi kamatot ris k6lts6girtal6nyt megfzetni. -

lll, Szerz6dad bizto.ltatok (. tzcrz6dir mogrr6rit6rc)
1. v6lqlkoz6 meghi0sul6si k6tb6r megftzet6s&e k6totes, ha ofan okb6t, ami5rt a Vdlatkoz6

felel6s,_a szerz6des teljeslt€s€ m€ghilsul. A meghi0sulasi koib6r alapja a 6z6rz6des szerinti
nett6 v6llalkoz6i dtj, m6rt6ke a k6tb6ralap 25 %-a.

2' vallalkoz6t, hi olyan okb6! amigrt fetel6s, a jeten szez6d6sb€n meghaterozott barmety
k6tolezetF6gdnck, feladat6nak k6sedelmes teljesit6se eset6n k6sed;lmi k6tber-fzet6ii
kotelezctts6g terheli. A kiitber alapja a szez6d6s szerinti nett6 v6ltatkoz6i dlj. A kotber
m6rt6ke a k6s€delem minden napt6ri napja ut6n napi 0,5 % a kdtb6ralapra vetitetten.3. 3.lt.g-fql6 az esetlegcs kittb6r ig6ny6t irtubelifelsz6lltas utj6n erv6nyesiti, metynaK a
V6llelkoz6 k6tele3 8 napt6ri napon GEI ma€d6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vellalkoz6 a fenti irat kezhezvStel6t k6vet5 3 napon belul magAt Srdemi indokolass;l 6s azt
?li!6maq46 bizonyltd<okkal k6b6gct kizer6bg nem menti ki, akkor a k6tb6r elismertnek
tekintend6. A Kbt-ben fogtatt egy6b beszAmttcii fett6tetek l13o.s (6) bek.l tetjesut6sekor a
kOtb6r a v6llalkoz6i sz6ml6ba besz6mlthat6.

4. V6lhlkotr6 a szez6d6s hib6tlan t€lj€sit686nek biztositds6ra valamennyi be6pitett dotog ill.
elv6gzett munka vonatkozes6ban jogszaMly szerinti, de minimum 2a lonap 6ltelAnosj6gilest vellal. V6llalkoz6. j6r6[esi k6t€lez€tisfue - az 6rinteft hib6vat kapr&obtoan -mcgsz0nik, ha a hiba a tcljeslt&t k6vet6en kele iezett. kul6n6sen ha:

- rendeltot&€llenes vagy szakszer00en hasznalat
- szand6ke rong6l6s vagy er6szakos behatAs,
- clemi caap6s,
- szakszer0tlen szerel6 vagy javit6 jellegrfi beavatkozds,
- e sz0ks6ge3 karbantartgs hi6nya
miatt kovetk z€tt be.
5. V6llrlkoz6 a j6t6ilasi kdtclezetts6ge alatt a hiba bejebnt6s&61 sz6mitott S napon beltil

lGtcles a javltast elkezdeni 6s 
.. 
megfelel6 8z9m6ryi 6lomannyar annar uetgez6s€ig

fo-lyamatosan munk6t v€gezni. A hiba kijavitcsanak v6!s6 hat6rideje a javftas meg[ezaesa
f9l€tq 10 nap, azat, hogy amennyiben egy6rretri0, hogy a' niUi fiiavitasi - tenti
id6tartamon beliil nem va-tpgitfrato meg, akkoii fetet< egyeztltnek anna( hat6ridej6r6t. Ajavit{sok az int6zmeny m0l#F6t nem zavarhatj6k. Amennyiben a iavtt6shoz az intizm6ny
r6szleges 

_ 
vagy t€ljes kiurit6s€re van szatks6g, ennek vatimennyi k6lts6g6t j vittalt ozo

el6lcgezi 6s vi3eli.
6- A .j6t6ll6si ktitetezetts6g az adott munk6ra vonatkoz6 telj$it6sigazoles (ctv6tel napja)

kiallttisanak napjet6t kezd6dik.
7. A i6'tall6sj k0tsi6zolts6g nom Srinti a M€gr.rd€l6t m€gitt€t6 kstt6kszavatoss6gi jogokat, es

azok Crv6nyeslthet6seg6t.

1+
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8. V6llalkoz6 teljes k6fterit6si kd(elezettrBeget vallal jelen szez6d5ssel kapcsolatosan okozott
kirok6rt.

IV, Tclis.liSli hatirid61 Vallalkoz6 k6t€les jelen. sz€rz6?6s alapjan tett megrendel6st a megrendet€sben r6gzitett,
egyeaetett ha6rid6n betiit tetjesiteni, mety hat6rid6 mag6ban foglalja a hiG-, 6s
hidnymentes mgs'aki ftvetel lebonyolitesenak id6tartamdt is. Ezen-hai6rid6 trllt6p6se
megalapozza_ a megrendel6 6rdekmfl6s6t, igy Megrendel6 jogosult - minden tovabbi
bizonyites n6lkul - a szerz6d6st felmondini vJgy att6t- e-lailni, jogosuh tov6bbd
Srv6nyesfteni kert6rit6si, vagy egy6b potg6ri jogi, igy-tutonosen a megiirisut6si kdtb6r
ininti igeny6t.

2' Minden, a szez6d6s teljesltes6t akad6lyoz6, el nem harithat6 k0ls6 k6rulm6ny (vis maior)a befejez6si hatefid6 m6doeitdsdt vonhatja maga ut{n, kiv€ve, hi 'barmilyeri
munkaszervez6si (t6bb munkavellal6 alkalmtesa, munkaszervez6s megvdltoztatAsa,
stb.)_elj6ressal mogoldhat6 lett volna a hat6rid6 betartdsa. A hat6rid6 m6djsuHsAhoz az
ok (6s annak fennalEs6nak idtitartama) Nyomonkovet5si napl6ba val6 bejegyi6se 6s a
Megrendet6. j6v6hagycsa szuks6ges. v6ilatkoz6 kijelenti, hogy " r"no"liJigJer" atrteljesit&i id6szak - figyetembe v6ve az 6vizakokkar - kapcsolatban temerur
mulkavfuz6st 6ltal6ban akaddlyoz6 k6r0lm6ny€ket is - elfus5ges a szerz6d5s
hatCrid6ben t6rten6 hieny 6s hibamcntes tel.iestt6s6re.

3. N.em. eredm6nyezi a teljesttrlsi hatarid6 m6dosul6sCt az elherithat6, illetve a Va atkoz6
{ltal kell6 gondossaggar er6re r{that6 okok miatt bekovetkezett kesederem.

V. A munkfriil.t at das., munkev5gzis, tarvoz6s1. A munkateruletet aadescra _a megrenderesben - meghatarozott hatarnapon, vagy
hat6rid6n berul keriir sor. Vdilarkoz6 tudom6sur veszi, h{y nem iizaroujos"l trtoror;a
a munkaterttetEt. veilalkoz6 tev5kenys6g6t ennek megfe6l6en terr, rrogi izJJezze.2. Felek megalrapig6k, trogy a munkat-rubt - a rintiet oun' l-i,"gt"i"ro, n" .
munkav6gzes megkezdhet6.

3. Megtsndel6 az alabbi szobenaEsokat biztositja t6rit6s n6lkUl - a rendelkezesre 6116

Fq"S" trrggy6ny6ben. -: .etektromos energia, vizeil6tas. n munfavegi;- soAn(bel*ry€ a javnest is) a 
-bejerent6st6r.a 

munkavlgiis kezdet6ig 
" "r"rtlv-, 

-r"gyon-, 
e.munkabiztonsegr6l, a kOmyezctv6delmi szabcly;k betadesar6l a v6llalkoz6 r(oteresgondoskodni.

4. Villalkoz6 kdtetes a munkateruletet megfelel6en elkeriteni. Ennek sor6n V6ltatkoz6

- .'.qy."lj.n arra, hogy a terubten a brgarom biztons6gos rebonyoritds6t baztosGnia ie[.5. vellalkoz6 kdteres a keretkezett nuiladetot a iog;teoatyornat megfeteioen tyu]ieni, eshivatalos hutlad6klerak&helyre szcllitani, vatamint ea a uegrenoiro rere rilll,Lreroen
igazolni.

6. v6llalkoz6 ferer a Megrendsr6 i[. harmadik szemeryek vonatkozas6ban azok
vagyontargyaiban, 6let6_ben, teeu 6psdg6ben ill. eg6szs6g€ben a neki tetronato mooon

_ keleRezett hienyokert, ill. kerosodasok6rt, s6relem6-rt.7. Amennyiben_.a forgarom korr6toz.6s6hoz, vagy bdrmery munka erv6gz6s6h€z bejerent€s,
va.gy enged6ly sz0ks6ges, annak megszerz6G 6s az azzel tapcsotitoe koftseovise6s a

^ Vailalkoz6t tcrheli, melynek elten6rt6kEt a Vailatkoz6i dij tartafmizza.---8. A munkateruret 6tad6s6t r6gzit6 jegyz6k6nyvben a ferei r6gziteni tartoznak:- a Megrender6 nyitatkozatdt an6r, hogy a terunten miryen kdzmovek heradnak,- az 5plt5si energia 6s vizv€teti lehetosdrget,

. . , minden oryan k6riirm6ny{, amely a kivilebzes 6s a ferek egyuttmgkdd&e szempontiab6rjolent6s.
9. V6llatkoz6 k6tetes:

I a munkateruletre t6rt6n6 furvonurast, a munka megkezd6s6t, az epitesvezet6 nevet,cim6t, tcl.fonszemft a vezet6 fetugyet6nek bejelenteni, itt. iiaoni,! gondoskodni a munkaterubt dtaddea utin az 6pitkez68 t0z\r6delm6r6l, munkav6delmdr16l,
uzernel6 6pulet escteben az altala haszn6[ terubtek nipi takarit6s6r6l, a munkaterfitet 6rz6s6r6l.
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I munk4et igy szervezni, hogy a kivitelezes a piac 6s vask. rendj6t ne zavarja.
10. A V6llalkoz6 a beepit6sre kerul6 anyagok6l vagy term6kekr6l cE vagy azzal egyen€rtekii

hazai Min6sit6 lntezet dltal kiadott min6s5gi tanisitvenyt koteles adni. ea a tinUsiWang
a be6pit6s el6tt a m0szaki ellen6mek 6t kell adni. Amennyiben a felhaszn6land6
anyagokr6l 5s term5kekr6l a hamadik szem6ly gyert6 a Vdllalkoz6nak ilyen tanfisitvenyt
nem dlllt ki, Ugy a Vellalkoz6 a be6pithet6sfure vonatkoz6 alkalmassSgr6i k6teles ir6sban

_ . lyjlpl|(oznir amennyiben jogszab6ly szigonibb kovetetmenyeket nem aiiapit meg.
1 1. A kivitelez€s sorCn a V6llalkoz6 kizdr6lag a jelen szez6dds alapjit k6pez6 kozbeszez6si

eljer6sban megj€l6lt feladat tokintet6Uen figosult alv6llalkoz6' i(6zrehr:foO6set ig6nybe
venni.

12. v5llalkoz6t terheli minden olyan k6rterlt6si es egybb polgeri jogi felettus6g (pt. seretemdij
megfize€se ir6nt), amely a beruhcz{s megval6eit6sakor a vathtkoz6, ai ilvauavozctii,
egy6b kttzrcm0kod6je 

.tevekenys6g6b6l fakadoan kelotkezik, ill6t\re harmadik szem6ty
jogenak megs6rt6sdb6l - Mrmif6le s-abadatmi jog, v6dje9y, v6dett n6v, vagy egy66
v6dett jog m6gs6rtese miatt - f€lmertilne.

13. A Velhkoz6 az 6t teftel6 i6t6tlAsi, kell6kszavatose6gi (k6telez6 atkatmass6gi) id6n betgti
Mrmilyen jogcimen t&ten6 jogutod n6lkuli megsz0n6se eset6re e 'szerz6d6ssel
engedmenyezi (6:truhez4 az atv6llatkoz6it (k6ziem0kdd6it) a targyi beruh6z6ssal
kapcsolatban terhel6 j6t6tHs, kcllakszavatosseg ahpjan 6rv6nyesfthaE'ossze- ;ogokat.Az.etszell6s nar[a a jogut6d n6tkuti megszgn6Jnapjl. Ezen ig6nyek erv6nyesitnlt8s€ge
6rdek6ben a verhlkoz6. a szez6d6s sordn (d'c bgk&6-bb 'a 

tegesitesig; rotetes
ig6nybeveft alvafialkoz6inak cegnevet es sz3t<neryEt, ad6szdmii Megrlndel6net
m.egadni..Ugyszint6n koteles a vJlhttoz6 a szerz6d6i teljesltese soran az Zpaitatrozoi
valtozasokat a Megrendel6nek ir6sban tudomasera hoii. Az el6z6ekr6l V6llalkoz6
kdteles alvdllalkoz6jdt irAsban 6rtesiteni.

14. A vallalkoz6 k6tel* a sze_z6d€s telj€slt&e sorin az dltata kibontott anyagokr6l
:nYagfs_it6k szerint csoportosjtott bontdai napl6t k6sziteni. A bontisi naptriLn iftitent
kell kul6nos€,n ryag f+6.nk6nt *oportositva a:z anyu min6s6g6t, r"nnyL"get.-xuron
m€g kell jelOlni a bont6si napl6ban a hullad6knak- min6sol6 5s fet nem hjazndthat6
?lyagok min6s6g€t, mennyis6g6t. A kibontott, hulladeknak nem min6siit6 anyagok a
McArendel6 tulalloniban maradnak.

15.A2 6plt6ipari kivitel€z6s soran k€lctkez6 hullad6kok - enged6llyel rendelkez6 kezal6h6z
. ^ ttt.t6n6 - €lszefliHs6ra (elsz6llittatdsera) kotelezctt szorveza a v6ttakoz6.
16. Amennyiben a szerz6d6s Mrmilyen okb6r terj6tt& er6tt megszgnne, ugy a Vc arkoz6

halad6ktatanur 8 napon beriir kot€r€s a megsz0n6s napj6ig vefett mrnr.eihi"iremi, es
-_ ? Iyl\leryletet a Megrendet6 dftal meghitirozott id6pontban visszaadni.
17. A v6llslkoz6 k6t6les a kivitelez6si tev6kenys6g6t ugy v6gezni, hogy az a komyezetet, €6

az 
. 
emberi e9-6szs69e! ne vesz6ryeztesie. A r-ohyelet szennyez6s6rt, iz emberi

eg6sBeg v€szeryeztet&66_rt, 5s a idrnyezeti k6rokozisok6rt a vairaxozotierps anyagi
6s srkOlcsi felet6ss6g terheti.

18. A kivitclcz€si munkak sor6n kolelkez.ft vesz5lyes hulladeknak min6sul6 a - V6llalkoz6
tulajdonaban t€v6 6s marad6 - anyagokat, a vAtatkoz6 xotetes megfetiio"n 

" 
iolnio"t

vesz6lyeztetose n6lk0l r6vid id€ig tarolni, majd ebz6llitani erialmatla;itasra
19. A szerz6des terj6it6se 9or6n, az 6p0r&en, bdrmiryen ailvenyon, ieg6d6puraen,

kozteriiteten, vagy oda kinyrit6, a V{itatkoz6 6lrat t6iesitett iajigrines-?pitr;Jny"n,
Mrmilyen id€iglenes az epltkezeshez kapcsot6d6 szerkezeten a v5lblkoz6 csak akkor
!,-..!y".!{ el rekr{m c6rjit szorgcr6 rergvai ferirdor, vagy tibl6t, na etrnii a uellnoero
f+6n irfuban hozz6j6rult. Az ezen er6tras megszeg6s6€rt a valhlkoz6t kZrt6ritesi
fslel6sseg terheli.

20. 
-V6llalkoz6 k5sed6tme, it] triolg tetjesit&e eset6n, - amennyiben a kifog6sort munket a
Megrendet6 eftat kit0z6tt hat6rid6re a veilarkoz6 nem v6gzi er, nem jivitj"'ta - Iri"g;noerojogosutt a munk{t V6 atkoz6 kolts6g6r6 harmadik szem6]Vel ;M6ge;etni.
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Vl. K.pctol.trrtis, jognyllatkozatt6tel
1. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszer0 en vagy

s'.kszerotlen utas'rtist ad, a vellalkoz6 koteles 6t 6ne figyslm€ztetni. Ha a Megrendel6 a
figyeheztet6s ellen€re uta3iteset fenntartja, a V6llalkoz6 a sz€z6d6st6l elallhat
(felmondhatja a szez6'de$) vagy a feladatot a Megrendel6 utasftaoai szerint, a
Megr€ndel6 kock6zatara ellithatja. A V6llalkoz6 k6teles megrtagadni az utasitas
teljesit&6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabaty vagy hat6s69i natarolat megsert€s€hez
vezetner vagy vesz6lyeaeh6 mAsok szemetya vagy vagyonit. Az el6ll{si/felmondasi j€
csak akkor gyakorolhet6, ha m6s m6don a szerz6d6s-&ez6d6sszer0 tetjeslt6se nem
biaosithat6 a fentiek okin.2 F,glll^lji?lpttil(.h_oqy.a tev6kenF6guk soran a rudomesukra jutotr ilzteti ritkot meg6rzik.

Uzleti titokk€nt definielnak minden olyan adetot, maly jeten szsz6d6s ker€tein beliil ;Asik
f6llel kapcsolatban a tudomesukre jut. Kiv6telt k6iliz ez el6l azon adatok dsszessege,

_ 1m9ly a Kbt. vagy m6s jogszabClyok szerint nyilv6noe adatnak min6siit.3. A titoktartasi kuelezettsAg mcgszeg6s6Ml 
' 
ered6 kCr6rt az i.'raft felel6 f6l kArt6rit6si

kotelezstF6ggel tartozik.
4. Fel6k titoktartdsi k6telazetts6ge kiterjed a munkaveltal6ikra, valamely potgari jogi szez6des

alapjan. munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony, vagy m6s ;ogvi;dny- aripian 
-" -rerrer

kapcsolatban l6v6 egy6b szem5lyekre is. Ezen szimElyek higatartisiert' a fitottartasi
_ lgGlezettgq.viszonytat6ban az 6rintett f6t, mint saj6t magitart6sdErt tetet.5. Nem min6sulhet 0zreti titoknak mjr-rdalon adat vagy intoinacr6, ameryet jogszab6ry vagy a

t6mogat6si szerz6d6s, ill.tve egy6b dokumsntum ii uztefi titok koreb6l kizci6. J:j:l. szerz6d66ser kaocsorflb11. joghatcryos nyiratkozattaerre iogoJi szem6ryek azal{bbiak,-akik jognyitatkozataikat rizerotag f6sban, az dtv6tet idej6i igazoto m6d;'tehetg
meg 6rv6nyesen. Felek ez alatt 6rtik a 6bfax ill. az e-mail tizenete-k v6lt6sCt, tra annaretv6teb igazorhat6, varamint a Nyomonkdvet6si napl6ba az ar.a iogosrii anai' tetttrjcayz6st is:

Mcgrendel6 r6szer6l: Szita lstven, Oroszi Zott6n

Vellalkoz6 resz6r6t:

Tef efon: 27}31 27, 27 3-31 U
Fax: 273.3163
Korponai N6ra
Telefon: 70G4053
Fax:7W2453
Felsl63 mfiszaki vezet6: F6nad J6zsef
El6rhet6sfue: +36 20 353 6115
NyilvAntart6si azonoslt6: nAt-tilWOl-SOZ22

7. A Megrender6 a 19112009. 
-(rx.15.) Korm. r. arapjcn a terj".rt6st miiszaki eilen6rigenyb€v6tel6vel ellen6rzi. A moszaki ellen6r adatai: ' '

a. C€gn6v: F6v6rosi Onkonn6nyzat Csamok 6s piac lgazgat6s6gab. Sz6khely: 1117 Budapest, K6r6sy J6zsef utca 7-9.c. Eljir6 mrjszaki ellen6r neve, el6rhet6s6se: Szita lstvdnd. Nyitv6ntartasi azonosit6: y5_f 
I 1.-g 1 _6a.fa6

8. A m0szaki ellen6r a Mcgrcndet6 k6pvisel€t6ben i6r el.9. Szez6d6 felek jelen szez6d6s teljeslt6se sor6n k0t€bs€k €gy0ttmUk6dni.
10' Megrendel6 6s V6llalkoz6 €ymai ircsb€li megkeresdseire azok k6zhezv6tet6t6t szemitva 2munkanapon belul lrasban 6rdemi nyilatkozatot k6telesek tenni.
11' Megrend6l6t6prri*l6je jogosult a kvitetez6s sor{n bjrmikor a munka ailasat eilen6rizni, esezck eredm6ny6r6l az Nyomonk6vet6si napl6ba b€jeglz6seket eszk6z6lni.

Vll. A rzerz6d6. t lj.d6.6v.l krpcsohtoc it dts ltv6teli etjiras1' Az ctad6s-6tv6teli etjar6s megkezd6ser6l v6llalkoz6 Megrendetdt kil6t-s k6szrejetent6sformiji$n lrasban, mcgrender6scnk6nt, a haiirvos - jogszab6ryi rendek&dietner<
megfetet6cn 6rtestteni. Megrendet6 koteles az atao6i-atvdtdii etj6rast megtatt"ni-L" 

"Kbt' 130.S (2) bek. szerint blolytatni, az ott megtrataroiott jogk6vet'kezm6nye-r tertre menett.
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Az Ctad6s 6tv6teli elj6rdsok id6tartama - melybe nem sz6mit bele a hibek, hi6nyok
kijevltCa6nak id6tartama - 5 nap.
Az eljcrason a tulek k6pviset6i megvizsgdlj6k a tetjesit6st, jegyz6k6nyvet vesznek fer,
melyben fehrez3tik az esetleges hiMk es hi6nyok listaj6t. A V6llatkoz6 kdtetes a
jegp6konyvbe nyilatkozni a hib6k kijavit6s6nak hatamapj6r6l, mety nem hatadhatja meg
6sszess€g6ben az 5 munkanapot. A kijavites id6tariama az 6tad6s-6tv6teli 

-etj6r6i

id6tartam6ba nem szimit bele.
Az atad5s-atv5teli eli6r6son a V{llatkoz6 etadja a jalen szez6d6sben 6s jogszabavban
r6s{tett egy6b iratokat, stb. Ennek hi5nytatin tetjesit6se a szerz6dessieiii teljeiites
feft6tele. llyen iratok kot6n6s€n (2-2 p6ldenyban az 6tv6teli dokumenteci6 dszek6nt):'

a) kivitelez6i nyilatkozat,
b) nyomonkovet6si napl6 oldalai,
gl 9+gltett anyagok 66 szerkezetek min6s6gi tanisitv6nyar,
d) 6pft6si h ulladEkkezel6s dokumentumai.

A fentick alapjin elv€gzett hirinyp6tlasokr6l ill. javit6sokr6l a V6ttatkoz6 hasban taj6koztatja
a MegJ€ndel6t, aki a tirgyi munk6t - megfelel6s€g $eten - 6tvEszi.
A Vallalkozo ut6felulvizsg6lati elj6rdsban k6teles kdzrem0kirdni. Az ut6feliilvizsgalatot a
MegGndel6 hivja 6ssze e te|jesit6st k6vet6 1 6v eltelt6t k6vet6en. Az ut6felul;izsgelati
elj6r6sban a fEl€k k0tdn6s€n a t€ljesit6st k6vet6en felmerolt hibakat vi6g6uek meg.
V6ll.lkoz6 k6tele3 €gyiitt|lrlokfi ni az 6rdekelt szervekkel, szem6tyekkel.

Vlll. Vcgycr 5s 2.?6 rrndelkoz6sek
Jelen szerz6d6st a felek e ker€t63szeg kimerul6s6ig, de legk6s6bb 2016. december 31-ig
kotik. A fenti, daum szerint meghat6rozott hatamapa vabmennyi megrendelt munkat teljes
k6r0en meg kell val6sitani.

| .szez6d6s teljesit€s el6tti megsz0ntEt6s6re a 20i 3. 6vi v. t6rv6ny viilatkoz6si iil.
kivitel€z6si szez6d5sre vonatkoz6 szabdlyai ircnyad6k az al6bbiak figyeleinbev6tet€vet:
Megrendol6 jogosult elallni a szerz6d68t6l'ill. azt ielmondani a vailatk:o;6 szez6d6sszeg€se

"."15n 
elial, hogy a sulyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6s ez az 6rdekmfleet 6nmagiban

igazolja. llyen silyos szez6d6sszeg6s kiil6n6sen ha:
a. a v6llalkoz6 ellen az iflet6kes bir6s6g joger6s v6gz6se alapjen fetszemol6si etjAras

indul; vagy
b. a vellalkozi v6gelszimolds ir6nti k6relme (amennyiben gazdas6gi t6rsas6gr6l van

sz6) a c6gbir6segnel b€ny0jt6sra kerut; vagy
c. a vellalkoz6val szemben az illet6kes c€gbk6seg el6tt megsz0ntet&i, t6rl&i eljeras

indul;
d. a v6llalkoz6 a jelen v6llalkoz6si szerz6d6sben megiel6h bermely r6szhat6rid6t ls

nappal elmutaszt, vagy elmulasztja a |V.1. pont szerinfu tetlesitesi h;tCrid6t,e. 
.V_al1lkoz. j tev6kenys6ge vagy mutasdAsa miatt szem6lyi s6riil6s vagy a
k6zlekGd6k vagyonaban olyan anyagi k6r keletk€zik, melyet Megrendel6 megt6r-iteni
lenne ktiteles,

f. bdrmely piac irr. v6s6rcsamok rendertet6sszerti haszndratdt akadaryozza, vagy
sulyosan (indokolaUanul) zavarja.

g. ltlbgrendel6 utasit6sait nem tartja be, kiv6ve, ha jelen szerz6d6s mdsk€nt
rendelkezik.

h. Jogszabaryon alapul6 felmond6si vagy elillasi okok fennallnek.

A-vallalko.6nak ilyen osetben caak a mer eMogzett munkdk elsz6mol6s6ra lehet ig6nye.

Iggy:|g jogosult.6s egyben kdtetes a szez6d6st ietmondani - na szutseli otyan
hararktovet, amety lehet6v6 teszi, hogy a szez6d5ssel 6rintett feladata 5mtaaaro.gondGkodni tudjon - ha

a. a v6llalkoz6ban kozvet€tten vagy kda/efleniil 2sol6-ot meghalad6 tulajdonl
r6szes€d6st szerez varamery otyari logi szem6ry vagy szem6iyes ioga szerint
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jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fennell a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k)
pontjAban meghatarozott velamely felt6tel.

b. a V6llalkoz6 kozvetetten vagy kozvotl€niil25%-ol meghalad6 tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fennall a Kbt 56. S (1) bekezd6s k) pontj6ban
m€g hat6rozott valamely felt6tel.

c. A Kbt. 125.5 (5) b€kezdes szerinti telmondas eset6n a Vellalkoz6 a sze.z6d6s
megsz(n6se el6tt mer t€ljesitett szolgdltates szerz6d6sszer0 penzbeli ellen6rt6k6re
jogosult.

6. A VAllalkoz6 jogosult jelen Szerzdd6stol val6 elAllAsra, ha M€grendel6 - neki felr6hat6an - a
munkatcrttlet 6tadasi k6telezetts6g6t a kdvetkezrn6nyekre t6rt6n6 figyelmeaet6s ellen6re, a
felsz6lftAs atv6tel6t6l sz6mitva is 15 napot meghalad6an elmulasztja.

7. Jelen szerz6d6s alCiris6t kdzvetlenul megel6z6en V6llalkoz6 bemutatta a 3O6l2O't1.
(X11.23.) Korm. rend. g.Sban meghatdrozot s..kmai fetel&s6gbiaosit5sra vonatkoz6
kotvenyt. V6llalkoz6 nyilatkozza, hogy a biztosit6s hatevdt a jelen szerz6d6s toliesites6ig
fenntarlja.

8. E szerz6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben a 2013. 6vi V. tv. a Polgiri T6rv6nyk6nwr6l
6s a Kbt., tovrlbb6 a kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6k.

9, F€lck m€galhpodnak abban, hogy a V6tlalkoz6 nem fizet, iltetve szamol el a szez6d6s
teljeslt6s6vel osszefuggesb€n olyan k0lts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megblel6 tdrsasdg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a
Velhkoz6 ad6kdteles jOved€lmenek caold(entes€re alkalmasak.

10. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6s telje3it6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonoei szerk€zet6t V6llalkoz6 a M€9rendel6 szem6ra megiemerhet6vS teszi 6s a Kbt.
125.S (5) bekezd6s szerinti 0gyletekr6t a M.grendct6t hatad6Katanut 6rtesiti.

11. Felsk ecetleges vites 0gyeiket egyedet6s ritjin rendezik - medi6tori ill. v6lasztottblr666gi
k6zremfik6d6st nem vcgznek ig6nybe -, ennek eredm€nytelens6ge eseten a jogvitak
eld6nt6sere - hatesk6rt6l fngg6en - kikOtik a Megrendel6 szekhelye szerinti bir6s6g/
T6rv6nysz6k kiz6r6lagos itlet6kess6g6t.

12. Jclcn szcrz6d6s cgak a Kbt. 132.9 alapjan m6doglthat6.
13. Felek megAllapodnak abban, hogy amennyib€n jeten szez6d6s barmoly pontja k6geng

jo$zabalyba 0tk6zne, vagy a ktizbeszerz6si eljares k6trelez6 6rv6nyg dokumentumanak
tartslm6val ellent6tos lenne, akkor jelen szaz6d6s fentieket s6rl6 rendelkez6se hely6be -
minden tovabbi jogcselekm6ny, igy kul6ndsen a szez6d6s m6dosit6sa nelkul - a
megs6rtett k0telez6 6rveny0 jogszaMlyi rendelkezes vagy kozbeszezesi dokumentumi
rencblkezes keriil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni, ha valamely kfuens jogszaMly
akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze 6s azt szdvegszerten i
szerz6d5s nom tartalm"--. (az adott Gndelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

14. Jelen szez6dSs 4 megegy€26, eredeti pSldanyban k5sziilt el, efuelaszthataflan r6sz6t
k6pezi (megrendel6 p6ld5ny6hoz csatolva) a kozbeszerzesi eljer6s iratanyaga, kul0n6s€n
az egys6gergyUjtem6ny.

15. A szerz6d6s a mindket fel aHfr6sra 6s kotelezettsegv6llalasra jogosult vezet6
tisztsegvisel6i€nek (Vdllalkoz6nil c6gszer0) al6irasa eset6n 6rv6nyes.

16. Jelen szez6d6s az al6ir6sinak napjln l6p hatityba.

Fclek a szez6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasis 6s 6rtelmez6s ut6n,
helybenhagy6lag a16lrj6k.

Kelt: Budapest, 2014.

Mcgrendel6

Ellcniegyzem:

w,,t,
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Vellalkoz6


