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KOZBESZERZf SI DOKUMENTUMOK

l) rirnrurar6AZAJANLATTEVoKNEK

Jelen kiizbeszerzdsi elj6rrisra a 2015, 6vi cXLIII. tiirv6ny (a tov{bbiakban: Kbt.)
rendelkez6sei az irrinyad6ak,

1) Kiiziis ajdnlatt6tel

Kqt 35. S@ ,,Tcibb gazdasiigi szerepl1 k6zc)sen is tehet ajdnlatot vag,t nytijthat be rdszvdteli
jelentkezdst.

(2) Az (1) bekezdds szerinti esetben a k()zds ajtinlattevdk vagy rdszvdtelre jelentkez1k
katelesek maguk kc;zul egy, a kozbeszerzdsi eljrirtisban a k)zos ajinlattev1k vagy rdszv1telre
j elentkezdk nevdben elj drni j ogosult kepvis eldt me gi eldlni.

(3) A kozos ajdnlattev1k vagt rdszvdtelre jelentkez1k csoportjanak kdpviseletdben tett minden
nyilatkozatnak egydrtelmiien tartalmaznia kell a kazas ajdnlaievdk vagy rdszvdtelre
j e lent kezdk me gj el() I ds dt.

(!) Ahol e tdrudny az aidnlatkdrd szamara az ajdnlattev1k vagy rdszvhtelre jelentkez1k
drtesftdsdt [rja el5, valamint a kiegdsz{t6 tiijdkoztat.is megadtisa [5i.-gJ, a htdnyp,iMs Sz]. g1,
a felvildgos{tds t71. sl ds indokolds [72. gJ kdrdsi esetdien iz aianilirara i ko"a,
ajdnlattev1knek vagy l zas rdszvdtelre jelentkez6knek sz6l6 drtes{tdsdt, ;iij dkoztatdsdt, ittetue
felhivasat a (2) bekezdds szerinti kepviselfinek kiildi meg.

(5) Amennyiben az ajdnlatkdrd ajanlati biztos[tdh ny?ijtds(it t54. s] {rja el6, a kdzds
ajdnlattev6knek a biztositdkot elegendd egyszer rendelker|sri bocsritaniuk. Az ajdnlati
katr;usdgnek bdrmelyik kdzas ajanlattev' rdszdrdl tdrtdnt megsdrtdse [54. S ft) bekezddse]
esetdn a biztosftdk az ajdnlatkdrSt illeti meg.

(6) A kAzos ajanlattev1k a szerz6dds teljesltdsddrt az ajantatkdrf feld eg,,etemlegesen felelnek.

(7) A kozos ajdnlatot vagy rdszv6teli jelentkezdst benyujt6 gazdasdgi szerepl6k szemdlydben az
aidnlattdteli vagy t()bb szakaszb6l dll6 eljdrdsban a rdszidteli hatdrid, iejdrta utdn vdltozds
nem kavetkezhet be.

(8) Az ajdnlatkdrd a kdzbeszerzdsi eljdrdsban firtdnd rdszvdtelt nem k1theti gazddlkod7
szervezet alapitdsdhoz. "

Az aj6nlattev6 vagy rdszvdtelre jelentkez6 ugyanabban a krizbeszerz6si elj6r6sban
a) nem tehet m6sik ajanlatot m6s aj6nlattev6vel kcizdsen, illetve nem nyrijthat be m6sik
r6szv6teli jelentkezdst mas r6szv6telre jelentkez6vel kcizrisen,
b) m6s aj 6nlattev<i a1v6lla1koz6j akdnt nem vehet rdszt,
c) m6s aj6nlattev6 szerz6dds teljesit6sdre val6 alkalmass6g6t nem igazolhatja tKbt. 65. g (7)
bekezddsl.



2) Ertelmez6rendelkez6sek

alvdualkoz1.az a gazdasdgi szerepl6, aki (amely) a kcizbeszerz6si elj6r6s eredmdnyekdnt
megkotott szerzldes teljesit6s6ben az ajinlattev6 6lta1 bevontan kozvetleniil vesz r6szt, i<rveve
a) azon gazdas|gi szerepl6t, amely tevdkenysdg6t kiz6r6lagos jog alapj6n v€gzi,
b) a szerz6dds teljesitdsdhez ig6nybe venni kiv6nt gylt6t, forgalmaz6t, alkatr6sz vagy
alapanyag elad6j dt,
c) 6pitdsi beruhazris esetdn az dpit6anyag-e1ad6t;

A nyertes aj6nlattev6 legk6sobb a szerz6d6s megkdtdsdnek id6pontj6ban kciteles az
ajanla&6r6nek valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni, amely rdszt"vesz a szerzodes
teljesit6sdben, 6s - ha a megel6z6 kdzbeszerzdsi eljar6sban az adott alv6llalkoz6t mdg nem
nevezte meg - a bejelentdssel egyritt nyilatkozni a'61 is, ihogy az 6ltala igdnybe venni iivant
alv6l1alkoz6 nem 6ll kiz6r6 okok hatalya alatt. A nyefies aj6nlattev6 a szelt6ll6s telj esitdsdnek
idotartama alatt koteles az. ajdnlatklronek minden tov6bbi, a teljesit6sbe berrorini krvant
alvr{llalkoz6t el6zetesen bejelenteai, ds a bejelentdssel egyiitt nyilatkozni an61 is, hogy az
61tala igdnybe venni kiv6nt alviilarkoz6 nem 611 kizrir'6 okok hatelya alatt.

gazdasdgi szereBki: barmely termdszetes szemdly, jogi szem61y, egydni cdg vagy szemdlyes
joga szerint jogkdpes szervezet, vagy ilyen szemdlyek uugy rr".u"r"t"k csoporti! aki, letve
amely a piacon 6pitdsi beruhazdsok kivitelezdsdt, 6iuk sz6llit6sx uujy ,rotgaitutarok
nyfjtas6t kin6lja.

tizleti titok
K!t. 44 $ (1) A gazdas6gi szerepl6 az ali.nlatban, r6szvdteli jelentkezdsben, hianyp6tl6sban,
valamint a 72. $ szerinti indokol6sban elkiilcinitett m6don elhelyezett, iizleti titkot (id"6r.tu. u
vddett ismeretet is) [Ptk. 2:47. gl tattalmaz6 iratok nyilv6noss6gra hozaralht megtiithatja. Aziizleti titkot rulalmaz6 irat kizin6lag olyan inform6ci6kat tartalmazhit, ametyek
nyilvdnoss6gra hozatala a gazdas|gt szerepl6 rizleti tevdkenys6ge szempontj6b6l ar6nytalan
s6relmet okozna. A sazdas{pi szerenl6 qz. iizlpti fiftrni +qy+otm-,K ^n,,rtrx-i+^+r :-^f,L^-

6ltal{nossds szinti6n keriil mesfoqalmaz6sra.
(2) Az (I) bekezdds alkalmaz6s6ban a gazdaslgi
KUl0nOSen

a) azokat az inform6ci6kat, adatokat, amelyek elektronikus, hat6s6gi vagy egydb
nyilvantartdsb6l barki szdm6ra megismerhet6k,
b) az inform6ci6s onrendelkez6si jogr61 ds az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 201r.6vi GXII.
toweny 27 . $ (3) bekezd6se szerinti kcizdrdekb6l nyilvanos adatokat,

szerepl6 nem nyilv5nithatj a iizleti titoknak

c) az EhnlaItev6, illetve r6szvdtelre jelentkezd 61tal az alkalmass6g igazollrsa kordben
bemutatott

ca) kor6bban telj esitett kozbeszerz6si
szolg6ltatdsi koncesszi6k megkdt6s6re,
adatokat,
cb) g6pel,'e, eszkdzoke, berendezdsekre, szakemberekre, tanrisitv6nyokra, cimkdkre
vonatkoz6 inform6ci6kat ds adatokat.

szerzoddsek, illetve e tdrvdny szerinti dpit6s- vagy
tartalmfua ds teljesitds6re vonatkoz6 informici6kat ds



d) az ajinlarban meghat6rozott 6ruk, 6pit6si beruh6z6sok, szolg6ltat6sok leir6s6t, ide nem
6rtve a leir6snak azt a jd. meghatfuozhat6 e1em6t, amely tekintet6ben az (1) bekezd6sben
meghat6rozott feltdtelek az ajdnlallev 6 6ltal igazoltan fenn6llnak,
e) ha az ajinlatkdr6 annak benyrijt6s6t k6ri, az aj6nrattev6 szakmai aj6nlat6t, ide nem 6rtve a
szakmai aj 6nlatnak azt a j6l meghatitrozhat6 elemdt, amely tekintetJben az (1) bekezddsben
meghata"rozott felt6telek az ajhnrattev6 6ltal igazortan ferur6llnak 6s a (3) bekezd6s alapj6n
nincs akaddlya az :d'zleti titokk| nyilv6nit6snak.

(3) A gazdasdgi szerepl6 nem tilthatj a meg nev6nek, cim6nek (sz6khelydnek, lak6hely6nek),
valamint olyan tdnynek, informdci6nak, megold6snak vagy adatnak (a tov6bbiakban egyutt:
adat) a nyilv6nossdgra hozataldt, amely a 76. $ szerinti 6(akel6si szempont alapjan 6rtdkeldsre
keriil, de az ezek alapjdul szolg616 - a (2) bekezdds hat|lya aI6 nem taioz6 - rdizinform6ci6k,
alapadatok (igy kiilondsen az arazott kdltsdgvet6s) nyilvrinoss 6grahozatalfit megtilthatja.
(4) Ha a gazdasdgi szerepl6 meghatarozott inform6ci6k, adatok rizleti titokli6 nyilvrinitrisa
softn az (1)-(3) bekezd6sben foglaltakat nem tartotta be, az ajinlatkdr6 hianyp6tl6s keret6ben
kdteles felhivni az 5rintetr gazdas|gi szerepl6t a megfelel6 tatalmri dokumentum
benyrijt6sara.

2. AKbt.73, g (4) bekezdds szerinti t6j6koztat6s:

Az ad6zdsra, a kdrnyezetv6delemre, az egdszs6gvddelemre 6s a fogyat6koss6ggal dl6k
es6lyegyenl6s6g6re, a munkavrillal6k vddelmdre ds a muntafeltetelekre vonatkoz6
kdtelezettsdgekr6l aj anlattev6 ftjlkozlataslkaphat az al bbi eldrhet6s6geken:

3. Az 6rintett hat6sdgok kiizponti el6rhet6s6gei:

A foglalkoztat6spolitikridrt felel6s miniszter 6ltar vezetett miniszt6dum. Muntavddelmi 6s munkai.igyi f6igazgat6-helyettes

Telefon: (06 I) 433-0402
Fax: (06 1) 433-0455

Munkaiigyi F6oszt61y
E-mail : munkaugyi-foo@lab.hu
Telefon: (06 1) 433-0391
Fax: (06 1) 433-0457
Munkavddelmi F6oszt6ly
1086 Budapest, Szeszgydr u. 4,
E-mail : munkavedelmi-foo@1ab.hu
Telefon: (06 1) 299-9090
Fax: (06 \)299-9093
Munkahigi6n6s ds Foglalkozds- egdszsdgiigyi F6oszt6ly
1096 Budapest, N agyvi:rad t6r 2,
E-mail: titkarsag@amfi .hu
Telefon: (06 1) 459-3050
Fa,x: (06 1) 459-3059

Munkav6delmi Tan6csad6 Szolg6lat
Ingyenes (zdld) telefonsz6m : 06-80-204-292
Hat6s6gi nyilvdntart6s :



Ingyenes (zcild) telefonsz6m 06-80-204-667

' a teriileti kirendeltsdgek eldrhet6s6gek az al bbi internet-cimen tal6lhat6k:
http ://www.ommf gov.hu/index,html?akt_menu=206

ANTS-Z_: 1097 Budalest, Albert Fl6rian rit 2-6., levdlcim: i437 Budapest, pf. 839.
tel.: 06-l-476-1100, fax:06-l-476-1390, zold sz6n: 06_80-204-264, imegyei 6s
v6rosi intdzetek el6rhet6s6ge al4$I&!4tsz.hU internet-cimen tal6lhat6k

- Nemzeti Ad6' 6s vfmhivatal: H-1054 Budapest, Szdchenyi u. 2., Telefon: +36-1-
428-5 1-00, +36-40-42-42-42, F ax: +36-I -428;3_82, www.nav.sov.hu

Nemzeti Ad6- ds v6mhivatar pest Megyei Ad6- 6s y 6migazgar6s6ga (1134
Budapest, D6zsa Gyrirgy nt ][8-132., Telefonsz6m: +36 (i) qZl_ZiOO,'pu^,
+36(r)427-3998)

Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatat Eszak-budapesti Ad6- 6s V6migazgat6s6ga
CIm:1132 Budapest, Vdci irt 48/c-d.Telefonsziim: +36 (D 412_5700
email: ebpavig@nav.gov.huFax: +lA e) 412-5551
Levelez6si cim: 1387 Budapest, pf.: 45.

Nemzeti Ad6- 6s Vdmhivatal D6l-budapesti Ad6- ds y innigazgat6s ga
1096 Budapest, Haller u. 3-5.

Telefonsz6m: +36 0) 299-4000
Fax: +36 (l\299-5142

Nemzeti Ad6- 6s Vimhivatal Kelerbudapesti Ad6- ds V6migazgat6s6ga
1 144 Budapest, Gvadanyi u. 69.
Telefonszdm: +36 0) 467-7100
Fa,r: +36 (1) 460-7127

- MBH: 1 145 Budapest, Columbus u, li -23.,tel: 06_1-301-29 2i, 06_I _3OI -2943,

email : hiv atal@mbfh. hu

- orsz:igos Ktirnyezetv6delmi, Term6szetvddelmi 6s viziigyi F6feliigyel6s6g: H-
1016 Budapest, M6szaros u. 58/A., Telefon: +36_l_224-91_00, Fax: +1-6-t_Zl4_St_
63., www.orszagoszoldhatosag.sov.hu internet-cimen tal6lhat6

Egyenl6 Bin6sm6d Hat6s6g
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/8.
Telefon: 06-1 -7 95 -297 5
Zdld,sz6m:06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafi6k: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Budapest X'6viros Kormrinyhivatala
1 056 Budapest, Y 6ci utca 62-64.
Postacim: 13648p.,pf;234
tel: 06-1-328^5862



Epit6siigyi 6s oritks6gv6delmi, Hat6s6gi, oktatdsi 6s Tiirv6nyess6gi Feliigyeleti
F6osztr{ly
1 056 Budapest, Y 6ci u. 62-64.
Tel
Fax: (1\ 231-4882
Email : eoh.titkarsag@bfkh. gov.hu

- illetve fenti hivatalok teljesit6s helyszin6n tal6lhat6 kirendelts6qein

Felel6s akkredit6lt kdzbeszerzdsi szaktan6csad6: dr. Magyar Adrienn (levelez6si cim:
1076 Budapest, Jobb6gy u. 5-9. B/1/11., email cim: magvar.adrisr;2@upcmail.hu,
laj stromsz6m: 00377)



NYILATKOZA"I OK, IGAZOLASOK JEGYZTKE

i csatolandd dokumentum
t-

felolvas6lap

kiz6r6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatok

OO,. UU.$ (r) O"O"rOUr" .ffi
Kbt. 66.$ (4) bekezddse szerinti nyilatkozata kkv min6sit6srol

oldulszdm

Kbt. 66. S (6) bekezddse szerinti nyilatkozat alv61la1koz6kr61

] 
nyilatkozat alkalmassiigot igazol6 szew ezetr o1, alkalmassrigi

I kcivetelm6ny megjeldldse

alkalmass6got igazol6 szervezettel kotcjtt szerz6d6s vagy
el6szerz6d6s az er6forr6sok rendelkez6sre 6116s6161

nyLatkozat Odnrtrrr-,
feltdteleknek va16 megfeleldsr6l

ut6rr6rt .t.OU,OUn, uury

nyilatkozal a papir alapf ds az 
"r"OrronrO* OU**

egyez6sdgdr6i

-.rnu,u,-ur6, u nrrtu,O

vlltoz6sbejegyz6si k6relem ds c6gbir6s6gt U.t.OoO ,**
masolata (adott esetben)

,0"*.n nr"rrrf r.uroO r"r"

tdteles 6razott kolts6gvet6s

,rr,turOoru, j U,UttU, uU,,ut

nyilatkozat j6t6116si 6s teljesitdsibiztositdk .*****J
bocs6t6s6161

pdnzrigyi-mriszaki iitemterv I



a p6tmunkiik eset6n alkalmazand6 rezsi6radijak

1 db elektronikus aj6nlat

f'elhiv6sban el6irt egy6b O*r-*,rr"".



1. Felolvas6lap
Tirgyz ,,Fii4dr u, 32. szdm atatt taldlhatf dpiilet feliljitdsa ds dtalakitdsa a helytdrtdneti

gy[Ijtemdny sTdmdra, valamint bels6 kertfehjittisa, a gy{ijtemdny szabaithri
ki ri I litd h e ly d ne k kia la kittis a"

Ai6nlattev6 neve:

Sz6khely:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

AJANLAT ERTEKELf SRE KEM
6rt6kel6si szempont ai6nlat
tartal6kkeret n6lkiili nett6 vrillalkoz6i dii HUF'
k6sedelmi kiitb6r m6rt6ke naptdri
naponk6nt

,A

jdt4ildsi id6 h6nap
j6t{ll6si biztosit6k m6rt6ke (a tartal6kkeret
6s r{fa n6lkiil szimitott ellenszolq6ltatds 7o-
riban)

"

a teljesit6sbebevonni kivdnt felel6s miiszaki
vezet6 szakember ktizremiikiid6s6vel
dtalakitott/fehijitott miieml6k vagy helyi
v6detts6gii 6piiletek szrima (db)

db

Ddtum:

cdgszeni aliirds



2, Nyilatkozat kiz:ir6 okok tekintet6ben
(Kbt, 62.$ (1) g)-k) 6s m) pontjai, vataminr 67.g (4) bekeztl6se)

Alulirott ........., mint a ......,,........,. (Ai6n1attev6)
cdgjegyz6sre jogosult kdpvisel6je felel6ssdgem tudat6ban

kij elentem,

hogy a ,,Fiizdr u. 32. szdm ahtt tuhilhatf dpiilet feMj{tdsa ds dtdlakitdsa a helytdrtdneti
gyiijtemdny sztimdra, valamint belsd kert felfijitrisa, a gyiijtemdny izabadtdri
kitillitdhelydnek kialakittisa"tilrgyi kdzbeszerzdsi eljar6sban az- ltalim kdpviselt
v6llalkoz6ssal szemben nem 6llnak fem a felhiv6sban el6id, a Kbt. 62.g (1) bekezd6s g)-k) 6s
m) pontjaiban meghat6rozott k6vetkez6 kizar6 okok:

g) kdzbeszerz6si elj6r6sokban val6 r6szvdtelt6l a 165. $ (2) bekezd6s 1) pontja alapjan
joger6sen eltilt6sra keriilt, a Kozbeszerz6si D6nt6bizotts6g vagy - a Kozbeszerzdsi
D<int6bizottsdg hat|rozathnak feliilvizsg6lata esetdn - a UlrOsag altalloger6sen meg6llapitott
id6tartam vdg6ig;

h) kor6bbi kozbeszerzdsi vagy koncesszi6s beszerzdsi eljar6sban hamis adatot szolg6ltatott
vagy hamis nyilatkozatot tetr, ezeft az eljdr6sb6l kizlrtik, ds a kiz6r6s tekinlletdben
jogorvoslatra nem keriilt sor az drintett kozbeszerzdsi elj6r6s lez6ru16s6t6l sz6mitott harom
6vig;

l) az adott elj ar6sban el6irt adatszolg6ltatdsi kdtelezettsdg teljesitdse sorrin a val6s6gnak
nem megfelel6 adatot szolg6ltat (a tovdbbiakban: hamisadat), illeive hamis adator tu11almazo
nyilatkozatot tesz, vagy a. r<ozbeszerz1,si eljar6sban el6zetes igazol6skdnt benyrijtott
nyilatkozata ellendre nem tud_eleget termi az alkalmass6got, a kizar6 okokut uugy a sz. g qsy
bekezddse szerinti kritdriumokat 6rint6 igazoldsi kotelezettsdgdnek (a tovabbiakban egyutt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat drdemben befoly6solja az ajln\arkeronek a kiztrasra, az
alkalmassdg fenn6lliis6ra, az aj|nlat miszaki leir6snak vai6 megielel6sdgdre vagy az aj1nlarok
6rldkel6s6re vonatkoz6 d6nt6s6t, ds
ib) a gazdas6gi szerepl6 sz6nd6kosan szolgdltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben 6ltal6ban elv6rhat6 gondoss6g mellett egy6fielmrien fel tellett volna
1l9"ii",hogy az |lta\a szolg|ltatott adat a val6s6gnak, illetve nyilatkozata a rendelkezdsdre
6116 igazol6sok tartalm6nak nem felel meg;

j) eset6ben az ajdnlatkero bizonyitani tudj a, hogy az adott eljar6sban megkis6relte jogtalanul
befbly6solni az alanlxkdro dont6shozatali folyamatrit, vagy olyan bi2almas inrormaciot
kisdrelt megszerezni, amely jogtalan el6nyt biztositanu stioitru a kdzbeszerzdsi elj6rrisban,
vagy kordbbi kdzbeszerz6si vagy koncesszi6s beszerzdsi elj6r6sb6l ebb6l azokb6l ki;afidk, dsa kizir|s tekintetdben jogorvoslatra nem keriilt sor az drintett kdzbeszerz6si e1j6r6s
lezfuul|sht6l sz6mitott harom 6vig;

k) tekintetdben a kovetkez6 feltdtelek valamelyike megval6sul:
ka) nem az Eur6pal.lJni6, az Eur6pai Gazdas6gi r6rs6g vagy a Gazd,asagi Egytittmiikdddsi 6s
Fejleszt6si szewezet tag6llam6ban, a Kereskedelmi' Vil6gszeriezei kozbeszerz6si
megdllapod6sban rdszes 6llamban vagy az EUMSZ 19g. cikkdben emlitett tengerentrili
orsz6gok ds teriiletek barmelyikdben vagy nem olyan 6llamban rendelkezik ad6il1ei6sdgge1,



amellyel Magyarorsz6gnak kett6s ad6z6s elkeriildsdr6l sz6l6 egyezmdnye van, vagy amellyel
az Eur6pai Uni6nak k6toldalf meg6llapod6sa van aklzbeszenls ter6n,
kb) olyan szab6lyozotl t6zsd6n nem jegyzett t6rsas6g, amely a pdnzmosds ds a terrorizmus
finanszirozdsa mege16z6s6r61 6s megakadriLlyo z6sir6l sz6l6 iool. eui cxxxvl. tdrvdny 3, $r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontj a szerinti t6nyleges tulajdonos6t nem kdpes megnevezni,
vagy

kc) a gazdasdgi szerepl6ben ktizvetetten vagy kdzvetleniil tdbb mint 25%-os tulajdoni rdsszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szetyezet, amelynek tekintetdben a kb) alpont szerinti felt6tel fenn6l1.

m)_ esetdben a 25. $ szerinti <isszeferhetetlens6gb6l, illetve a kdzbeszerz6si eljards
el6k6szitdsdben val6 el6zetes bevon6sb6l ered6 versenytorzul6st a gazdas6gi szerepl6
kizdrdsan kiviil nem lehet m6s m6don orvosolni.

A Kbt. 62.$ (1) bekezdds kb) alpontj6ban foglaltaknak 6.s a 32U20r5. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. $ (1) bekezd6sdnek megfelel6en nyilatkozom, hogy az |ltalamkdpviselt gazdas6gi
szerepl6 (a mese!s!!_s!i@z!!!!dO.

- olyan tdrsas6gnak min6sii1, amelyet szabdlyozott t6zsd6n j egyeznek,

- olyan t6rsasdgnak min6siil, amelyet nem jegyeznek szaba|yozott L6zsd6n,

Ha az ajdnlattev6 olyan t6rsas6gnak min6siil, amelyet nem jegyeznek szabalyozotr t6zsddn,
akkor a p6nzmos6s 6s a terrorizmus frnanszirozisa megel6zdidr6l ds megakad6lyoz6s6r6l
sz6l6 2007.6vi GXXXVI. tilrv6ny 3. g d pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontli szerini defini61t
valamennyi t6nyleges tulajdonosa nev6nek ds 61land6 lak6hely6nek bemutatasa:

r) tdnyleges tulajdonos:

. ra) 12 a lermtlszetes szemdlv, aki iogi szemdlyben vag jogi szemdlyisdggel nem rendelkez1 szenezetben
Fiizvetle.niil vapt) - a Polgdri rbndnykdnyvr1l sz6l6 2013. a r. b/;&t)-aq tovtibbiakban: ptk.) B:2. g ft)bekezdesdben meghatdrozott modan -.kdzvety-e o szavazsti iosok vaer) a iulaidoni hdnvad lesalibb lruszonat
szd4_allkdvol rmdelkezik, ha a jogi szemdry vagy iogi szimdryiseggnl i*-irdJ6Ti6ii-n". u
szabdlyozott piacon jeg/zett td.rsasdg, 

..a_melyre 
a kazax|gi jogi izabdtyozdssal vagt azzal egtenjefi1ki

n e mz etkoz i e I 6 ir ds a kkal d s sz h angb an I 6y 6 kijzz dt dt e I i kAv et el m d ny e i t onat koz nak,
r.b) 19 az a termdszetes szemdly, aki iogi szemdlyben vag) jogi szemdlyisdggel nem rendelkez7 szer"vezetben q

Ptk. 8:2. $ (2) bekezddsdben meghatdrozott meghatqroi iefulydssat rendelkezik,
rc) az a termdszetes szemdly, akinek megbizdsdb6r vatamety ngtreti megbi'dst vdgrehajtanak,
rd) alapitttinyok esetdben az q termdszetes szem6ly,

. I aki qz alapintiny ttagtona regaldbb huszonbt sztizaldkd.nak a kecrvezmdnyezettje, ha a leendT
ke dv ez mdny ez ett e ket m dr m eghat dl oz t dk,

. 2. qkinek drdekdben az alapindnyt ldtrehoztak, i etve niik\dtetih ha a kedvezmdnyezetteket mdg nem
hatdroztdk meg, vagt

, 3 aki tagia az alap[tvdny kezeld.szervdnek,,vagt meghatdroz| befolydst gakoral az alapiwd.ny vagtondnak
legaldbb huszondt szazaldka felett, illetve qz alapitvany kdpviseletdbin eljdr

Vasy
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nyilatkozom, hogy nincs a pdnzmosdsrol sz6l6 t6rv6ny 3. $ r) pont ra)_rb) vagy rc)_rd)
alpontja szerinti tdnyleges turajdonosa az 6ltalam k6pviseit g*dutigr rr"r.pi6n.k. "'

r''32112015, (X. 30.) Korm. rendelet 17. $ (2) bekezddsdnek megfelel6en nyilatkozom, hogy a
szerz6dds teljesft6se sor6n nem veszek igdnybe a Kbt. 62, $ (D g)-t ) 6s m) pontjai-szerinti
kizar6 okok hat6lya al6 tarloz6 alv6llaikoz6t.

Ddtum:

cdgszerii al6iriis
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3. Nyitatkozat a Kbt, 66. S (2), (4), (6) bekezd6se tekintet6ben

Alulirott . . . . .. 
: 

. . . . 

_. 
. 

: 
. . . 

: 
. . . . . (Ajanlattev6) cdgjegyzdsre jogosult k6pvisel6je a

,,Fiizdr u, 32. snim alatt tardrhatf dpilletfeliljitdsa ds dtalakitrtii a nelytirtdnefi jyiijtemdny
szdmdra, valumint belsd kert feliljfttisa, a gyiljtemdny szabaitdri nnfiidieryanet
kialak{tdsa"r|rgyir kdzbeszerzdsi elj6rds alapj 6n m.gtdtott szerz6d6s teljesit6se drdek6ben

1. Nyiratkozom a Kbt. 66.9 (6) bekezd6s a) pontja alapjan, hogy a klzbeszerzls t6rgy6nak
al6bbiakban meghatarozott rdszeivel dsszefiigg6sben aivattatt<Jzo6<a)t veszek igdffii:

2. Nyilatkozom a Kbt. 66.$ (6) bekezd6s b) pontj a a1apj6n, hogy a szerzides teljesitlslhez az
a16bbi - ajanlatt6telkor m6r ismert - alvdllalkozoika)i kivanom ig6nybe venni:

3. A Kbt. 66. $ (2) bekezd6se alapjan nyilatkozom, hogy marad6ktalanur elfogadom az
ajanlattdteli felhivds ds dokument6ci6, valamint az annai'r|szdt klpezo szerzod,Zsteruezet
fe1t6te1eit.A szen6desteN.eze-tben rdgzitett, a t|rgyi feladat ;l16t6sahoz sztiks6ges
kdtelezettsdgeintet marad6ktalanul teljesitjtik a Felolvas6lapon $gzitett ar alkalmaz1s1val.
Nyilatkozunk, hogy aj dnlatunk at az ajdnlati kdtdtts6g be6llt6t idvet6e n az aj1nlatt1teli
felhiv6sban megjel6lt id6pontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertessdgiink eset6n a jelen dokumentdci6 mell6kret6t kdpezo
szerz5destervezet megkcit6sdt v6llaljuk 6s azt a szerz6ddsben foglalt a felt6telekkel
teljesitjiik.

Nyilatkozom tovdbbd a Kbt. 66,9 (4) bekezd6se szerint, hogy v6llalkoz6sunk

I a kis- 6s k6zdpv611a1koz6sok61, fejl6d6siik trimogat6srir6l sz6l6 torv6ny szerint
. . _v6llalkoz6snak2 min6siil /

! nem tartozik a kis- 6s ki)zepv|llalkozdsokr6l, fejl6ddsiik tdmogatasar6l sz6l6 tcirv6ny
nalalya ata-.

Keltez6s (helysdg, 6v, h6nap, nap)

(cdgszerLi al6irds)

3.

, Amennyiben nem kiviin igdnybe venni, Ugy irja be, hogy,,Nem kivdn ig6nybe venni,,
2

mikfo-, kis'vagy kdzdpvillalkozits a 2oo4 6vi xxxlv. tdrvdny meghatijrozesai szerint * a megfele16 vilaszt a jogszabdly rendelkezdseinek
tanulmdnvozdsdt kdvet6en keriij k mesadnj.
l

A nem alkalmazand6 sz6vegr6szt k6rj k tij16lnj.
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4. MEGHATALMAZAS

Alulirott mint a\z)
(sz6khely:

ffi #33"1:Tll'J'l3iT::6 :' .:'H:i"[l?''H:ilHffi
(szig. sz.: 

----; 
szi.il.: ; an.: _;

dpiilet felfij{tdsa ds dtalakitdsa a helytbrtdneti gyfijtemdny szdmtira, valamint bels6 kerr
feMjftdsa' u gyf[jtemdny, szabadtdri kidil:ithherydnek kiarakitdsa,, tirgyban
kdszitettaj anlatunkat al6ir6s6val l6ssa el.

Keltezds (helysdg, 6v, h6nap, nap)

lakcim:

(me ghatalmaz6 c6 gj e gyzdsre j o go sult
k6pvisel6j 6nek aldirrisa)

El6ttiink mint tarrik e16tt:

Al6ir6s:
Ndv:
Lakcim:

, hogy a(21 ,,Fiizdr u. 32, szdm alatt taldlhstf

(me ghatalmazott al6ir dsa)

Alairris:
Ndv:
Lakcim:

13



5. Nyilatkozat elektronikus 6s papir alapri p6ldriny egyez6s6g6r6l

Alulirott .... 
. I 

. . . . . . 
: 

. . . . . . . . . (Aj6nlattev6) cdgjegyz6sre jogosult k6pvisel6je a
,'Fiizdr u. 32' snim alatt takilhatti dpiilet fehitttisa ds dtalaiidia a helytirtdneti g1tlijremdny
szrimdra, valamint belsd kert feltjittisa, a gyiijtemhny szaba;ftfi kiaitidielydnek
kialak{tdsa'\ingyri k6zbeszerz6si eljrir6sban nyilatkozom, 11sgy az 6ltalam benyrijto tt ijailat
papir alapri 6s elektronikus p6ldrlnya egymdssal mindenben sz6 szerint megegyezik.

Keltez6s (he1ys6g, dv, h6nap, nap)

(c6gszeni a16ir6s)
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6. NYILATKOZAT ER6F'ORRAS SZERVEZET BEVONASARoL

Alulfrott........,aj6nlattev6 a Kbt. 65. g 17) bekezddse alapjan nyilatkozom, hogy az alilbb]
kapacitast ny[rj 16 szervezet(ek)et kivanj uk i genybe verur ia:

Felhiiuk afigyelmet, hogt a szakemberek - azok vdgzettsdgdre, kdpzetts1gdre - rendelkezesre
dlldsdra vonatkozd kr)vetelmdny, valamint a ritevtini szakmai mlasztalatot igazol|
reJbrencidkra vonatkozl lcdvetelmdny teljesitdsdnek igazoldsdra az ajdilattev7 csak" akkor
veheti igdnybe mijs szervezet kqpacitdsait, ha az adoti szervezet vat6iitia meg azt az dpitdsi
munktiL amelyhez e kapacitasolcra sztiksdg van. A Kbt, 65.s o bekezdd.s c) pontja szerinti
kaverclmdny igazoldsdra akkor vehetd igdnybe mds szervezet kapacitdsa, ha az'adoit szervezet
wl6s[tia meg azt a feladatot, amelyre vonatkozdan a nyilvan]artdsban szereplds, szervezett
tagsdg vagt engeddllyel rendelkezds kotelezettsdge Jbnndil. A Kbt. 65.f (7) iekezctds szermt
csatoland6 kotelezettsdgvdllaldsnak ezt kell aldtdmqsztania.

Keltezds (helysdg, dv, h6nap, nap)

(saj6tkezri al6ir6s)

r Amennyiben nem kiv6n ig6nybe venni, [gy irja be, hogy,,Nem kiviin igdnybe vennj,,
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7. EROToRRAS szERvEZET 6,s azlr.4,Nr,arrnv6 x6z6rrr
szrRz6nEs v,c.cy rl6szrnz6trs, AMELyBEN Az nnoronm,s
SzERVEZET r0tnr.nznttsfcnr v.Arr,ar,, Hocy A sznRz6nEs

rnr-.lnsirnsnunz sziixsncns nR6ronnAsor
nnNnnr,rnzf,snn Ar,rNar< MAJD A sznnz6nfs

rnr,.rssirf snnnx D6t,q.RtAMA ALATT.
(Kbt. 65. g (7) bekezd6se alapj{n)
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S. ALAIRASI CIMPELDANY VAGY ALAIRASMINTA
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9. P6TMUNK,,(K REzsr6RADiJAr

Alulirott mint a\z)
(szdkhely:

."jylT"n;'?;fr:,;:;;l;fri;:I:;fr;,ili"';
ritalakftdsa a helyt,rtdneti gyffjtemdny ssimtira, valamint ne66 nei yehtiitrisu, a
gyiijtemdny szabadtdri kitillitdhelydnek kialakitrisa" t6rgyban indult krizbeszerzdsi
eljrlr6sban esetlegesen felmeriil6 * az |ltalam az ajinlatban benvriitott rirazott
kdltsdgvet6sben nem szerepl6 - p6tmunkrik munkadrj6t az aldbbiak szerint v6llalom:

aldpitm6nyi ds dpit6mesteri kivitelezdsek dtlagos re2si6rad1ia.................._ Ftl6ra. de
nem tdbb mint 2500.- Ft/6ra,
szakipari kivitelez6sek 6tlagos rezsi6radija ..............,..,- Ftl6ra, de nem tcibb mint
2.800,- Ft/6ra"
villanyszereldsi ds dpiiletg6pdszeti kivitelezdsek dtlagos rezsi6radija
Ft/6ra, de nem tdbb mint 2.500"- Ft/6ra.

gyengearamri- 6s automatika-, illetve liftszerel6si kivitelezdsek 6tlagos rezsi6radija
Ft/6ra, de nem t6bb mint 3.500.- Ft/6ra.

krizmri-, i{:, kelt- ds vizdpitdsi kivitelezdsek 6tlagos rezsi6radija ,.,..............,- Ft/6ra,
de nem tdbb mint 2500 ,- Ftl 6ra,

18



10, folyamatban l6v6 vdltozfsbejegyz6s eset6n a v6ltoz6sbej egyz6si k6relem 6s
a c6gbir6sdgi 6rkeztet6 igazol{s m6solata

19



11. pENZUcyr ns m0sz.tKr iitnvrrnnv
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Alulirott . . (Aj 6n1attev6) cdgjegyzdsre jogosult kdpvisel6je a
,,Fiixdr u' 32. szdm ulatt taldlhatd dpiilet felfijftdsa ds dtalakit(isa a helytdrtdneti gyitjtemdny
szdmdru, valamint belsf kert felfijttdsa, a gyffjtemdny szabatttdri kidifidielyhnek
hialak[tdsa" ritrgyit kozbeszerzdsi elj rir6sban nyilatkozom, hogy c6giink vonatkoz6s6ban
maraddktalanul teljesiilnek a felhiv6sban e16irt p6nziigyi-gazdas6gi 

- 
ds mriszaki-szakmar

alkalmass6gi kdvetelm6nyek. v61lalom, hogy az aj6nlatk6r6 Kbt. 69. $ (4) bekezddse szerinti
felhivds6ra igazolom az alkalmass6gi kdvetelmdnyek fenndll6s6t a felhivdsban el6irtaknak
megfelel6en.

Keltez6s (helysdg, 6v, h6nap, nap)

12, Nyilatkozat alkalmassfgi felt6teleknek val6 meqfelel6s16l

(cdgszeni akiirris..)
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Alu1irott..........................:... (Aj 6n1attev6) cdgjegyzdsre jogosult kdpviseldje a
,'F zdr a' 32, szdm alatt taldlhutti dp iilet feffijittisa ds dtatakidisa a helyirtdneti gyfijtemdny
szdmdru, valamint belsd kert fehjittisa, a gyiljtemdryt szabaitdri kidi,iihielyhnek
kialakftdsa'\ingys klzbeszerzlsi elj ar6sban nyiladlozom,- hogy cdgiink targyi 6pit6si
beruh6z6sra..... , ... . . ..h6nap j6tall6st v6l1al.

Keltez6s (helys6g, dv, h6nap, nap)

13. Nyilatkozat j6tdll6s villakis616l

(cdgszerri al6ir6s)
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Alulirott . . (Ajanlatrev6) c6gjegyzdsre jogosult k6pvisel6je a
,,Fiizdr u, 32. szdm alatt taldlhqtd dp iilet felfijftdsa ds dtalakftdsa a helytirtdneti gy[ijtemdny
szdmdra, valamint bels6 kert felfijitdsa, u gyiijtemdny szabadtdri hinfiidielydnen
kialakitdsa" targyir kdzbeszerz6si elj ar6sban nyiiatkozom, hogy cdgiink nyeftessdge 

"r.t6n 
u

szerz6ddsktitds id6pontj6ig az ajfuIatk6r6 rendelkezds6re bocs6tjuk az |fa 6,s tartal6kkeret
ndlkiil szdmitott ellenszolg6ltat6s I%-dnak megfelel6 m6rt6kri teljesit6si biztosit6kot, tov6bb6a teuesitds (sikeres miiszaki 6tad6s-6tv6tel) id6pontj6ig (amely a j6t6ll6skezdete)az
aj6nlatkdr6 rendelkezdsdre bocs6tjuk az 6fa 6s tartal6kkeret n6lkiil sz6mitott v6llalkoz6i dij
, ,.. ..... ...%o-6nak megfelel6 m6rt6kri j6t6llisi biztositdkot.

Keltezds (helysdg, dv, h6nap, nap)

14' Nyilatkozat teljesit6si 6s j6tdll6si biztosit6k rendelkez6sre bocs6t6s616l

(c6gszerii al6irris)



vnlr,u,rozAsr szpnz6nf s
TERVEZET

Amely l6trejdtt egyr6szr6l
Budapest F6vriros X. keriilet K6b6nyai 6nkorm6nyzat
szdkhelye: 1102 Budapest, Szent L6szI6 ter 29.
ad6sz6ma: 1 57 3 57 39 -2-42
frzetlsi sz6mlaszrima: OTP Ba* Nyft. 11784009-15510000
kdpviseli: Kovdcs R6bert polgdrmester,
mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6srdsz16l
4...........................
sz6khelye:
ad6sz6rna'.

ftzetdsi szdmlaszdma
k6pviseli:
mint v6l1alkoz6 (a tov6bbiakban: v6llalkoz6, a tov6bbiakban egyiittesen: felek) kdzcitt, a mai
napon, az alulirott tafialommal.

A Megrendel6 a2016. szeptember 05. napj 6n a krizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. dvi cXLlII.
tcirv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 113.$ (1) bekezddse szerinti nyilt kdzbeszerz6si elj 6r6st
kezdemdnyezett, melynek nyertese a V6llalkoz6 1ett.

Megrendel6 ezuton nyilatkozik, hogy a jelen szerzod6sben meghatarozott 6pit6ipari
kivitelez6si tev6kenys69 ellen6rtdk6nek pdnziigyi fedezet6vel saj6t fon6sbol rendelkezik.

I. A SZERZ6Df,S TARGYA

1.A Megrendel6 megrendeli a v6llalkoz6t6l a Budapest X. keriilet,Fiiz6r u. 32. szam
(hrsz.:39003) alatt talalhat6 6piiler felLijit6sdt ds atal;kit6s6t a helyt6rtdneti gyrijtem6ny
szttmtna, valamint bels6 ked feliijitAs6t, valamint a gyrijtem6ny szabadt6ri kiallitohelyenek
kialakitds6t a csatolt kiviteli tervdokumentdci6, miiszaki 1eir6s, dpitdsi enged61y, val#int a
V6llalkoz6 kcjzbeszerz6si eljar6s sorrin tett ajanlat6ban csatoit arazotl kriits6gvetes 6s
p6nziigyi-mriszaki ritemterv alapj 6n.

A ktizbeszerz6si e1j6r6s teljes iratanyaga - kiildn fizikai csatol6s ndlkiil is - a jelen szerz6dds
elvdlaszlha tatlan reszdr kepezi.

2'A Y 6l1ralkoz6 kijelenti, hogy a kivitelezdsi tervdokument6ci6t, mriszaki leir6st, 6pit6si
engeddlyt ds a munl<ateriiletet megismerte, an a feladat meghatrir oz si:hoz sztikseges
mdrtdkben 6s az elvdrhat6 gondoss6ggal tanulm6nyozta, 6s ajanlat6iennek alapj 6n tette meg.

A vdllalkoz6 rdgziti, hogy a szerz6d6s mriszaki tartalm6t meghat6roz6 dokumentumokat
hiany'talanul 6tvette, azokat 6ttanulm6nyozta, a jelen okiratba foglalt megrillapod6st annak
megfelel6en kot6tte. A mriszaki tartalmat meghatfuoz6 dokumentumokra utalva a Vallalkozo
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rdgziti, hogy az abban foglalt megrender6i utasit6sok szi:;rn6ra 6rlermezhet6k.
min6siilnek, 6s az 6pitdsi munkateriilet jellemz6inek az ismereteben a
tevdkenysdg jogi ds mriszaki drtelemben mesval6sithat6.

teljes kdrtinek
vdllalt dpit6si

3, A v6llalkoz6 v6llalja, hogy amennyiben egy feladat (megold6s) a tervben szerepel, de a
kiir6si szrlvegben nincs 16 uta16s, illetve fordjtott esetben, ha a kiir6si szdvegnek-nincs
tervmelldklete, az adott feladat (megold6s) ilyen esetben is r6sze a teljesitdsnek.
4. A Y6llalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodlskdt6snek r6szdr61 sem jogi, sem egydb akad6lya
nincs, a teljesitdshez sziiksdges p6nziigyi 6s szakmai feltdtelrendszerrel rJndelkezit. A
V6llalkoz6 a kivitelez6i tervdokument6ci6 6s a munkateriilet jellemz6inek ismeret6ben nem
tapasztalr olyar t6nlt vagy kdrillmdnyt, amely 6t a szerz6ddsszerii teljesit6sben aka ddtyozn1,

5.A v6llalkoz6 kijelenti, hogy tudomdssal bir an6l, hogy a kivitelez es t6rgyitt kdpez6 6piilet
helyi 

_r';ddettsdg alatt alr, igy vallalja, hogy betarlj a a vonatkoz6 hatatyos 
'jogszaba|yi

rendelkez6seket.

6. A teljesitds (megval6sit6s) hat6rideje a szerz6ddskot6st6l sz6mitott g. h6nap utols6 nap1a. a
fenti teljesitdsi hat6rid6 szigoru (fix) har6rid6, A szigorri (fix) hat6rid6 jogi iermdszet6vel ds
j ogkdvetkezmdnydvel a felek tiszt6ban vannak. A Vallalkoz6 el6teljesitesre jogosult. A felek
rogzirik, hogy vis maior (igy munkavdgzdsre alkalmatlan, rendkivuli id6jarisi koriilmdnyek)
eset6n a teljesit6si hatarid6 automatikusan meghosszabbodik a vis maior ii6taltam6val, amely
nem igdnyli ajelen szerz6dds Kbt. 141. $-a szerinti m6dosit6s6t.

7 . Y 6llalkoz6i kdpesit6si nyl,atkozar:
A v6llalkoz6 rdgziti, hogy a mindenkor hat6lyban l6v6 jogszab6lyokbar meghat6rozou
kdpesit6ssel rendelkezik, amelyek a v6llalkoz6i kivitelez6i tevdkenysdg vdiz6sdre or
feljogositj6k. A v6llalkoz6 kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi js Ilarka"mara 6ltal
vezetett n6vjegyz6kbe bejelentkezett, a fenn6ll6 6pit6ipari, kivitelez6i nyilv6ntart6si sz6ma:

A v6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a kamarai ndvjegyz6kben szerepl6 1 f6, a
yakmgelal<or]zisi jogosulrsdgor sza66lyozo 266/2013.1vll.ll..1 Korm. rendeler szerinti MV-
E. MV-E-M- MV-EG. vaiamint MV-EV karegori6jn felelos mLiszaki vezercivel es vdllatja,
hogy azok jogosults6grit a szerzod6s id6tafiama alatt folyamatosan fenntarlj a, valamint
kijelenti, hogy rendelkezik 1 f6,legalibb 3 6v gyakorlati id6vel rendelkez6 6pitdsvezet6vel.

il, A SZERZ6DfSES ELLENERTEK ES FIZETESfNEK RENDJE
(ELszAMoLAs)

1: A v6llalkoz6 a jelen szen6d6sben foglalt munr<6kat egydsszegr-i aral6ny6ron, ajLntataalapjan .,...,..Ft,a2a2

e fe1!i v6llalkoz6i dij nem tartalmazza a Megrendel6 6ltal biztositott Sczo-os
tartal6kkeretet.A z 5%o brtalekkerettel novelt nett6 v6llalkoz6i clij :. . . . . . . . . Ft.

A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a jelen beszerzds hatitlya al6 tartoz6 munkdk az i talanos
forgalmi ad6r61 sz6l6 200i.6vi cxxvll tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ara tv.; 14t. $ (1)
bekezd6s b) pontja al6 tartoznak.

A vdllalkoz6 tudom6ssal bir arr6l 6s jelen szerz6d6s al6ir6s6val elfogadja, hogy a beszerz6s
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targy6t k6pez6 beruhriz6s 6pit6si engeddly k6teles dpit6si tev6kenys6g, ezert a sz6m16zas a
szrimviteli-, illetve ad6zdsi jogszab6lyoknak megfelel6en, a ,,forditott _{FA,, szab6lyai szerint
tdfidnik. Az AFA tv. 142. $-a szerint a sz6m1a riltal6nos forgalmi ad6j6t a Megreliel6 fizeti,
igy V6llalkoz6 szAmlitj6t nett6 m6don 6llitja ki, azon 6lta16nos forealmi ad6t nem
szerepeltethet. A szitrnl6n fel kell tiintetni, hogy az AFA rv.142. g-a araplrin az ad6t a
Megrendel6 fizeti.

A v6llalkoz6i dij taftalnazza az €pirolpari kivitelezdsi tev6kenys6gr6l sz6l6 19U2009.
(x.15.) Kom. rendelet (a rov6bbiakban: Etvr.) 3. g (5) bekezddsben iogrartakat, tov6bb6 a
V6llalkoz6nak a jelen szerz6ddsben foglalt feladatok teljesit6sdvel kapJsolatban felmeriil6
osszesk6lts6gdt, kiadds6t, igy a teriiletloglaldsi engeddlykdielem kcilts6g6i is. A v6llalkoz6i dij
a befejez6si hatdrid6re prognosztiziit egydsszegri i'j'a16nyfu, amely iafialmazza a miszaki
tafialom megval6sitdsrinak teljes kcilts6gdt, a kivitelezdsi *.,nk6kot, a tevdkenysegget
kapcsolatban fizetend6 minden dijat (idedrlve a szerzod.lsszerLi megval6sit6shoz sziikseges
minden tdtelt, illetdket (v6mot), valamint a felvonul6si, vagyonv6delmi kdlts6geket, aj6tall6si
6s szavatoss6gi kdtelezettsdgek kcllts6geit, a szerz<id6s t6rgy6nak rendeltetdssierLi haszn6lat6r
biztosit6 megval6sit6shoz sziiks6ges munka ellen6rtdk6t. A v6llalkoz6i dij tartalmazza
tov6bbd a hat6sdgi, szakhat6s6gi, 6s kozmri engeddlyekben foglalt kikotdseh, eloirdsok
vdgrehajt6s6nak tovdbbi kriltsdgeit,avonatkoz6 hat6lyos rendeletik 6s hat6s6gi e16ir6sok
szerinti dpitdsi tdbl6k elkdszit6s6nek ds fenntart6s6nak kcilts6geit az 6pitliez6s teljes
id6tartamara kiterjed6en, a szabv6nyoknak 6s mLiszaki specifikrici6knak va16 megfeleles,a
sziiksdges szakv6lemdnyek, min6s6gi tanrisitvdnyok ds a szerz6d6sben e16id par:am6terek
teljesit6s6t igazo16 m6r6sek kdltsdgeit.

A hivatkozott jogszab6lyi dijelemek a y 6lIalkoz6 felmdrt 6s megalapozott koltsdg- ds
mdfi6kbecsldsdn alapulnak. A felek a dijmeg6llapod6sra utalva rogzitik, iogy a vdllaikoz6
viseli a dijelemek esetleges hib6s kalkuldci6j6nak a kock6zat6t, a Megrendeld a jogszabdlyi
dijelemek teljestildsddrt szavatoss6ggal nem taftozik.

2. A v6llalkoz6 a 2.1 pontban meghatarozott v6llalkoz6i 6tal6nydijon feliil semmilyen
jogcimen tdbbletkoltsdget nem drvdnyesithet, leszrimitva az esetlegesen flheriil6 p6tmunk6t.
ur6lag az rirkdpz6sben tapasztalt hib6k vagy egy6b tdved6sek nem szolg6lhatn ai< alapot az
6talSnydr megemel6sdre.

3. A felek megdllapodnak abban, hogy jelen vdllalkoz6si szerz6ddsben alkalmazo.
dijaz6si forma, az 6tal6ny6r jellegdre tekintettel a Y 611alkoz6 tobbletmunka e1len6ft6k6nek
ktilondij az6sban tdrtdn6 elismerletds6re ds 6rv6nyesit6s6re nem jogosult.

t A Vdllalkoz6 teljesitds lgazoliLs bifiokAban 3 reszsz6sttla 6s 1 vdgszdmla benyrijt6srira
jogosult az al6bbiak szerint:

A vallalkoz6 az elso reszsz|mla benyirjt6s6ra 25%-os kdsziilts6gi fokn6l jogosult az ifa es
tartal6kkeret ndlkiil szdmitott v6lla1koz6i dij 25%-ar61. A V6llalkoz6 a m6sodik reszsz1mla
benyLijt6sara 50%-os k6sziiltsdgi fok mellett jogosult az 6fa 6,s tartal6kkeret ndlkiil sz6mitott
vdllalkoz6i dij tovdbbi 25o/o-dr6l. A v6llalkoz6 a 3. r6szsz6mTa benyijt6s6ra 75%-os
k6sziiltsdgi fok mellett jogosult, amelynek osszege az 6fa ds tartal6kkeret n6lkiil sz6mitott
v6llalkoz6i dij tovdbbi 25%-a.A v6l1alkoz6 a v6gsz6mla benyrijtds6ra a sikeres mriszaki
atadas-6tvdte1t, szerz6ddsszerii teljesitdst kdvet6en jogosult az' itfa 6s tartaldkkeret ndlkill
sz6mitott v6llalkoz6i dij fennmarad6 25%-afi1.

5' Az ellenszolgdltat6s a Megrendel6 saj6t fo'6s6b61 keriil finanszir oz6sra. Az
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ellenszolg6ltatds teljesitdse a Kbt. 135. $ (1)-(3), (5), (7) bekezd6sei, a polgari
Tcirvdnykcinyvr6l sz6l6 2013.6vi v. tdrv6ny (a rov6bbiakban: ptk.) 6:130.9 (1)-(2) bekezddsei
szerint tcifidnik iitutal6ssal, a szab|lyszeriien kitdltdtt sz6ml,a kezhezvdtel6t6l sz6mitott 30
napon beiiil v6llalkoz6nak a.....................p6n2forga1mi sz6ml6j6ra. Amennyiben a
v6llalkoz6 a teljesitdshez alv6llalkoz6t vesz ig6nybe, a ptk. 6:130.g (1)-(2) bekezd6s6t6l
eltdr6en a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt alibbi szab6lyok szerint koteles az
ellenszolg6ltatdst telj esiteni.

a) A v6llalkoz6k6nt szerz6d6 felek 1egk6s6bb a teljesitds elismer6sdnek id6pontj6ig
nyilatkoznak, hogy kdziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellen6r.t6kb6l.
b) Az cisszes Vrillalkoz6kdnt szerzod,6 fdl legkds6bb a teljesit6s elismerds6nek id6pontj6ig
nyilatkozik, hogy az riltala a teljesit6sbe a Kbt. 138. $ szerint bevont alv6llalkoz6k egyenk6nt
mekkora 6sszegre jogosultak az ellendrtdkbol.
c) AMegrendel6 felhivj a a vdllalkoz6t, valamint a b) pont szerinti a1v61lalkoz6kat, hogy a
teljesitds elismer6s6t kcivet6en 6llits6k ki sz6ml6ikat, egyidejrileg felhivja 6ket, hogy
amennyiben nem szerepelnekaz ad6zds rendjdr6l sz6l6 2003. 6vi XCII. torvdny (a
lovibbiakban: An.r 36,A. $-a szerinti k ozta(oz6smentes ad6z6i adarbdzisban. nviritsiik be a
tdnyleges kifizetds id6pontj6t61 sz6mitott harminc napn61 nem rdgebbi egyriftes ad6igazol6st.
d) AMegrendel6 a v6lla1koz6i 6s az alvlllalkoz6i teljesitds ellen6rldkdt a szfunlak'ihezvltellt
kovet<i harminc napon belill kdzvetleniil utalj a dt minden egyes v6l1a1koz6nak es
alv6llalkoz6nak.;
e) A d) pontban foglaltakt6l elt6r6en, ha valamely v6llalkoz6nak vagy alv6llalko z6nak a
kifizetds id6pontj6ban az egyiittes ad6igazol6s alapjan k6ztatoz6sa van, a Megrendel6 a
v6llalkoz6i, illetve az alvitllalkoz6i teljesitds ellen6rt6kdt a k6zrartoz6s erejlig az A;t. 3614. $
(3) bekezd6se szerint visszatartia.

6. A kifizetdsek 6s az elsz6molds pdnzneme: HUF.

7. A kifizet6s sor6n alkalmazan do az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 az Aft.361A. $-6ban foglalt
rendelkezds (visszatart6si kcitelezetts6g) is,

8. Vdllalkoz6 az ifa 6s tartaldkkeret n6lkiil sz6mitott ellenszols6lt at6s 5vo-6nak
megfelel6 m6rldkri el6leget igdnyelhet, melyet a Megrendel6 a munkateriilet atadiisdt kovet6
15 naptari napon beliil megfizet. A kifizetett e\o\eg az els6 rdszsz6mla cisszeg6b6l keriil
levonds ra,

9' A reszszixnlitkban szerepl6 munk6k a Megrendel6 mriszaki eilen6re 61tal ellen6rzesre
keriilnek. A rdszszdmlitkban szerepl6 munkal<at a Vrillalkoz6 al6nlat6ban szerepl6 munkak
szerint kell tdtelesen szerepeltetni egy sz6mlamell6kletben. A sz6mlak kiz6r6las. csak m6r
elvegzert ds min6s6gileg elfogadott munk6kat tartalmazhatnak. A Megrendelo vagy
megbizottja sz6ml6t visszautasithat amennyiben min6s6gi vagy egy6b indok miatt el nem
fosadott munk6latok szerepelnek benne.A v6llalkoz6 elfqadja, hogy a megfelel6 6s hib6tlan
melldkletek ndlkiil a sz6mlij a nem keriil kiegyenlitdsre, valamint tudom6sut veszi. hosv a kert
szdmlamell6kletek bead6s6nak kdsedelme esetdn a sz6ml6janak kiegyenlitdse is kesnillg.

10. A feladat ell6t6shoz szriksdges energiahaszn6lat lehet6sdg6t a Megrendel6 biztositja a
vri.llalkoz6 r6szdre, melynek kiilts6gdt a V6llalkoz6 viseli.A munkateriilet 6tad6s 6s a vdgs6
mriszaki 6tad6s-6tv6teli eljar6s kcizcitti id6szaka vonatkoz6 - leolvas6son alapul6 -
energiakolts6get a Megrendel6 a vrillalkoz6 rdsz6re tovdbbs z6ml6zza, amely alaplin azt a
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V6llalkoz6 a Megrendel6 r6szdre banki 6tutal6ssa1 frzet meg a szdmlfin feltiintetett fizetdsi
hat6rid6ig.
1i: A rdszteljesitdsek6l a Felek jegyz6kdnyvet vesznek fel, amelyben rdgzitik a mriszaki
teljesit6st, a hozzd tartoz6 p6nzigyi kdsziiltsdget 6s a szerz6d6st6l va16 esetLges e1t6r6st. A
felek 6ltal al6irt teljesftdsi jegyz6kdnyv a teljesit6s igazol6s melldkletdt k6peziiA rcszsz1mla
benyijt6sdhoz tarloz6 teljesitds igazolisa nem jelenti az elkdsziilt r6sz mriszaki 6tv6tet6t
(birtokba vdteldt). A sz6m16z6sho z k6szil6 tdteles kimutatdst a vdllalkoz6nak kell
6ssze6llitania.

12. v6llalkoz6 kdtelezettsdget v61lal a Kbt. 136.9 (1) bekezddse 6rtelm6ben, hogy nem
fizet, illetve sziimol el a szerz6d6s leljesit6sdvel dsszefiiggdsben olyan kcilts6geket, miiyet a
Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) pontja szerinti i.ttet"t"t tr"t n"- .Jgf"l"i6 tdrsas6g
tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Vdllalkoz6 ad6krjteles jctvedelmdneli csrikkent6s6re
alkalmasak, illetve a V611alkoz6 kijelenti, hogy a szeuodls teljesit6s6nek teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6 szdm6ra megismerhet6v6 teszi, ds ukut. t+:.g 1:y
bekezddse szerinti rigyletekr6l a Megrendel6t haladdktaianul 6rtesiti.

IIII. ASZEP(Z6D6STMEGER6SiT6STZTOSiTf,I(OX

1_. A felek a Kbt. 126. $ (1) bekezd6se ds a ptk. 6:1g6. g (1) bekezd6se rendelkezdseinek
figyelembevdteldvel a V611alkoz6 nem vagy nem szerz6ddsizeni teljesit6se eset6re az a16bbi
kdtb6rfizetdsi kcitelezetts6gben 6llapodnak meg:

a) A V6llalkoz6 ktjteles a szerz6ddsben v6llalt kivitelez6si v6ghat6rid6 betad6sara.
Amennyiben a V6llalkoz6 - olyan okb6l, amelydrt felel6s - hatririd6re nem teljesit 6s nem 611
fenn olyan kdriilmdny, amely a vdllalkoz6 teljesitdsdre n€zve haraszt6 hat6lyLi (pl. vis maior
vagy a Megrendel6 k6sedelme), rigy v6llalkoz6 a Megrendel6 r6szdre kdsedelmi kiituer
fizet6sdre kdteles. A kdsedelmi kdtbdr m6rtdke.. ...........,%o minden megkezdett napt6ri napra
n6zve, a v6llalkoz6 kcizbeszerz6si eljards sor6n tett aj 6n1at6ban foglaltak szerint. A
Megrendel6 a kdsedelmi kdtbdfi legfeljebb 20 naprixt napig drv6nyesiti. A Megrendel6 a 20
napot meghalad6 kdsedelmes teljesit6st meghiirsuldsk6nt drtdkeli, irgy arra a meghiirsulisi
kcitbdr szab6lyai ir6nyad6ak.

b) A Megrendel6 a teljesit6si v6ghatririd6vonatk ozis ban 20 napot meghalad6
V6llalkoz6 61ta1i kdsedelmes teljesitds esetdn v6lasztdsa szerint jogosult a szeiz6ddst Lonnali
hatrillyal felmondani - illetve amennyiben a teljesit6s meg sem kezd6dcitt, att6l el611ni - vagy
a Y6llalkoz6 kciltsdgdre a m6g el nem vdgzett munkdkat m6s vdllalkozdval elv6geztetni. A
Megrendelo el6ll6si, illet6leg rendkivrili felmonddsi jog6t a szerzodds tefesitdsdnek
meghirisul6s6ra hivatkozva drvdnyesitheti, ha a kdsedelem egy6fielmrien 6s vitathatatlan
m6don olyan okb61 keletkezett, amely6rt a V6llalkoz6 felel6s.

c) AV6l1alkoz6 ebben az esetben kdteles a meghirisul6s miatt keletkez6 tdbbletkolts6sek es a
ldnyleges karok cisszegdr a Megrendelonek megreriteni, valamint kcireles az dla es
tafialdkkeret n6lkiil sz6miton v6llalkoz6i diJ 25%-arrak megfelel6 mdrtdkri meghitsul6si
kdtbdft fizetni. A V6llalkoz6 koteles megtdriteni a megrendel6 meghirisuldssal
cisszefiiggdsben felmeriilt kar6t a Ptk. rendelkezdsei szerint.

2. A kcjtb6rek felmeriildsiikkor lej6rlpdnzkrivetel6seknek min6siilnek.
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3. A Yillalkoz6 a teljesitds Vrillalkoz6nak fe1r6hat6 okb61 tdrtdn6 elmaraddsa esetdre az
6fa 6s tartal6kkeret n6lkiil sz6,mitorr v6llalkoz6si dij 1 %-6nak megfelel6 bizrositdkot nyrijt a
Kbt, 134. $ (2) bekezddse szednt a szerz6d6s hat6lybal6pds6nek id6pontj6ban. A teljesitdsi
biztositdknak a sikeres miiszaki dtad6s-ritvdtelig kell drv6nyben maradnia.A biztosit6k a
Vdllalkoz6 vdrasztdsa szerint nyfjthat6 6vad6kkdnt az el6it pdnzdsszegnek a Megrendel6
fizetlsi sziml|jwa t6rt6n6 befizetdsdvel, 6tutal6s6var, pdnziigyi int6zmdny vagy biztoiit6 61tal
v6llalt garancia vagy kdszfizetl kezess6g biztosit6sdval, vagy biztosit6si szenodls arapjim
ki6llitott - keszltzeto kezessdgvdllal6st tartalmaz6 - kdtelezv6ruryel.

4' A j6t6lbsi kdtelezettsdg biztositdkak6nt a V6llalkoz6 az 6fa 6s tarlal6kkeret n61kii1
szimitott v6llalkoz6si dij ... . . . %-dnak megfele16 biztositdkor nlujt. A j6tdll6si biztosit6knak
aj6t6116s id6tarlamara kell 6rv6nyben maradnia. A j6t6l16si biztositdk a V6llalkoz6 v6laszrasa
szerint nyrijthat6 6vad6kkdnt az eloifi pdnzcisszegnek a Megrendel6 fizetesi. sz6ml6j6ra
tdft6n6 befizetdsdvel, 6tutal6s6val, p6nziigyi irx6zm6ny vagy biaosit6 altal vallalt garancia
vagy kdszfrzeto kezess6g biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerz6d6s alapjan ki61fitott -
kdszfrzeto kezess6gv6llal6st taftalmaz6 - kiitelezv6nnyel.

5. Megrendelo szdmlaszarna, amelyre a biztositdkok teliesithet6ek:

OTP Bank Nyfi. 1 1784009-1 55 10000

6. Amennyiben a V6l1a1koz6 bankgarancia biztosit6s6val vagy biztositfsi szerz6d6s
alapjan ki6llitotl - kdszfrzet6 kezess6gv6llal6st tartalmaz6 - kcitelezv6ruryel teljesfti
biztositdknyfjt6si kdtelezettsdg er, ezen okiratok 1 eredeti, hiteles pdldany 6t a vegszfimla
benyrijt6sdval egyidejrileg 6tadja a Megrendel6 r6sz6re.

7' A bankgarancia lev6lnek vagy biztositdsi szerzodes alapjan ki6llitott - k6szfizet6
kezess6gv6llal6st tartalmaz6 - kdtelezv6nynek a kdvetkez6 feltdteleknek ke1l megfelelniiik:
- a szerz6ddses dfa 6s tartal6kkeret n6lkrili v6llalkoz6i dij . . ...%-fua sz6l,- magyarorsz6gi szdkhelyri bank vagy biztosit6 rdszdr6l keriil ki6l1it6sra.
- korl6toz6s n6lkfl1i 6s visszavonhatatlan,
- 5 banki nap alatt igdnybe vehet6,
- drv6nyess6gi ideje: aj6t61l6s id6tartama.

8. Fentieken fiilmen6en a bankgararcia levdlnek vagy biztosit6i kdtelezvdnynek
rarla],maznia kell, hogy a ban-k (biztosit6) kritelezi mag6t, hogy a Megrendel6 els6 ir6sbeli
felsz6lit6s6ra - a Y 6l1a]rkoz6 esetleges kifog6s6t figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsg{lara ndlktil - a bank (biztosit6) saj6t kotelezettsdge arapjtn azornal krftzeti a
Megrendel6nek a megjeldlt dsszeget.

9. A felek megdllapodnak, hogy egyik f6l sem fe1e16s, illetve v6tkes ajelen szerz6d6sben
foglalt kotelezetts6gek azon hibdidrt vagy kdsedelmes teljesit6s66rt, amelyet vis maior
okozott. Vis maior eset6n minden f6l maga viseli a saj6t drdekkdr6ben felmeriilt k6r1. Vis
maior alatt dftend6 mindsn olyan esemdny, illetve tcirt6n6s, amelynek oka a felek rendelkezdsi
jogdn 6s drdekkdrdn kiviil esik, el6re nem 16that6, elkeriilhetetlen, 6s amery megakad6ryozza
az 6rdeke\t Felet a szerz6ddses kotelezetts6gek teljesitds6ben. igy a jelen poni drlelmezdse
szempontj6b6l a ,,vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a felek akarat6n kiviil
kdvetkezik be, nem a felek hib6j6b6l vagy hanyags6g6b6l, amelyekben a kcjtelezer
kdsedelm6re a hat6lyos Ptk.-ban meghat6rozott kimentdsi 1ehet6s6g 6wdnyesithet6.
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IV. A SZERZ6Df,S TELJESfTfSE

1._ A Megrendelo tdj6koztatja a V61la1koz6t, hogy a kivitelezdsaz dpiilet h6ts6 sz6rny6ban
tal6lhat6 lakdsok folyamatos mrikcid6se mellett trjrt6nik, igy felvonul6si telilet, illetve a
munkavdgzds az 6piileten kivijl 6s beliil tcjrt6nhet.

2. A Megrendel6 t6l'koztatja a Y |lla\kozot, hogy a munkateriilet, felvonuldsi teriilet rdszben
kozteriiletre esik, igy kdzteriilet-haszn6lati engeddly sziiksdges, amelynek megszerz6se ds
kdlts6ge a V6llalkoz6t terheli

3. 
_ 
A Megrendelo t6j6.kozratja a v6l1a1koz6t, hogy az anyagbesz6llit6si ritvonal egyetlen

helyen, a kapun kereszttl biztositott, az drldkesebb anyagokaivagy k6zi besz6llit6ssii lehet
besz6l1itani, vagy daruval 6temelni az dpiileten keresztiil.

4. A Megrendelo tajdkozratja a v6lla1koz6t, hogy a kiviteiez6s sor6n a muntateriileten a
KRESZ szab6lyai drvdnyesek, a forgalmi rend megvdltoztat6srira a vdllalkoz6 nem jogosult.

5. A Megrendel6 trij dkoztatj a a V611alkoz6t, hogy a kivitelezdssel drintett 6piilet helyi
(keriileti) v6detts6gri 6piiletnek min6sii1. A jogszab6lyi rendelkezdsek betart6sdt a Megrendel6
miiszaki ellen6re a kivitelez6s sor6n ellen6rzi.

6. A v6llalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dds tdrgy6t k6pez6 kivitelezds dpitdsi
engeddly kriteles, az 6pit6si engeddly.t a Megrendel6 a kdzbeszerz6si 

"1*aru* a y allaikoz6
rendelkezds6re bocs6totta.

7. A jelen szerz6d6s akkor tekintheto teljesitettnek, ha a V6llalkoz6:
a) a jelen szerz6d6s 1. pontjdban meghatarozott munk6t a jeren szerz6ddsben
foglaltaknak, a j6vrihagyott kiviteli tervdokument6ci6nak, a hat6lyos jogszab6lyi,
szabvanyi 6s egydb mr-iszaki el6ir6soknak ds az dpitdsi enged6lyben ioilaltaknak
megfele16en kivitelezte a rendeltet6sszer i haszniiathoz, mrikod6shez rrtkrdg"Jf"ltet.l.k
biztositfs6val,
b) a sikeres vdgs6 mriszafti dtad6s-dtvdteli elj6r6s 1efol1.tat6s6hoz sziiks6ges
dokumentumokat 6tadta,
c) a szerz6ddsben foglalt munka befejezdsdt a Vallalkoz6 ir6sban k6szre j elentette 6s a
Megrendel6 a munk6t hi6ny- ds hibamentesen 6tvette.
d) a szerz6dds tlrtgya a teljesit6s id6pontjziban a.lkalmas a rendeltetdsszerri haszndiatra,
tov6bbd megfelel a vonatkoz6 hatrilyos jogszab6lyokban, szabv6nyokban e16irt min6sdgi
kdvetelmdnyeknek,
e) a megval6suldsi terv 6tad6sra keriilt.

8. A Megrendel6 a munka 6tvdtel6t nem tagaclhatja meg, ha az elk6sziilt munka
rendeltet6sszeni hasznftlarra alkalmas. A rendeltetdsszeni haszndlatot, iizemszerii mrikcjd6st
nem akaddlyoz6 kisebb hibdkat, hi6nyoss6gokat a v6llalkoz6 30 napon beliil krjteles
kij avitani.

9. A v6llalkoz6 kijelenti, hogy az alv6llalkoz6i teljesitds ar6nya nem haladja meg a Kbt.
138. $ (1) 6s (5) bekezd6sdben meghatiirozott m6fidket.
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v. vAGyoN_nsnnlnl6ssncszrosirAs

1. A v6llalkoz6 kciteles 
_ 
biztositani a Megrendel6t minden olyan vesztesdggel ds

kdveteldssel 
.szemben, amely harmadik szemdlynek okozott szemdlyi s6^il6sek 6s dologi

krirok, valamint az ezewe visszavezethet<i vagyoni krirok kcivetkezt6ben jelentkeznek.

A v6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen kdzbeszerzds tfugyx kdpezo 6pit6si beruh6z6srateljes kd.i, <isszkockrizatf szakmai (dpitds-szerc16si) felei6ssdgbiztosit6ssalrendelkezik........ .. biztosit6n6l, amelynek karkidzetdsi limitje" 100 milli6
Ft/kar 6s 250 milli6 Fr/dv.

?. .A v6llalkoz6 jelen szerz6d6s aldirits|val egyidejiileg a Megrendel6 rendelkez6s6re
bocs6tja a felel6ssdgbiztositrisi kcjtvdny mdsolatri,t, valamint az utols6 biztosit6si dij
megfizet6sdt igazol6 dokumentum m6solat6t, amelyek egyutt a jelen szerz6dds melldkletdt
!:ryltl. Ermek hi6ny6ban a jelen szerz6des, mindaddlg nem ldp hatillyba, ameddig a
Y 6llalkoz6 az el\irt tarlalmir, 6rv6nyes biztosit6si kcitv6ny m6solat6t a MegrenOelO r1szerc irt
nem adja. Az ebb6l ered6 minden kdsedelem ds kovetkezmdny a v6llalkozot terheli.

4. A v6llalkoz6 kdtelezettsd€et v|lrar a,'a, hogy a fenti pontban irt teljes kdni szakmai
felel6ssdgbiztositdst a szerz6d6s fenn6ll6sa alatt fenniarga.

VI. A MEGRENDEL6 KOTELEZETTSfGEI f,S.TOCAT

1. A Megrendel6 jogosult ds koteles:
a) a munkatertiletet munkav6gzdsre alkalmas 6llapotban, jegyz6krinyvileg tadni a

szerz6d6skot6st6l sz6mitott 15 napon beliil.
b) 1 qb elektronikus joger6s dpitdsi engedelyezdsi tervdokument6ci6t, tov6bb6 I db

elektronikus 6s 1db papir alapir kiviteli tervdokument6ci6t t6rltdsmentesen a
V6llalkoz6 rendelkezds6re bocs6tani

c) a folyamatban l6v6 6s az elv6gzett munk6t el1en6rizru,
d) m6s v6llalkoz6val elvlgeztetni a kifog6solt, vagy hidnyolt munkrikat, a v6llalkoz6

koltsdgdre, ha felsz6litdsara a y 6llalkoz6 a kifog6solt, vagy hidnyolt cselekmdnyeket
nem javitja, illetve nem p6tolja a felsz6rit6sb an meghatfuoiott hat6rid6re;

e) kifog6solni vagy megtagadni a v6llalkozo kesobbi alvilIlalkoziit, helyszini
- szem6lyzet6t, az ajinlatt6l eltdr6en alkalmazott techn o\6gi6t, eszkdzeit;f) a Y allalkoz6val mindentor egyiittmiikcidni.

2. Ha a Megrendel6 a szerz6d6s mr.iszaki tartarmdban v rroz6sokat rendel er, 6s ha a
vriltozdsok olyan jellegiiek, hogy jelen szerz6dds m6dosit6s6t is megkdveterik, igy azt a
szerz6d6 felek az elrendelt m6dosit6soknak megfelel6en rogzitik,6s a szerz6ddsbln o, u,
aj 6nlatban foglaltak szerint j arnak el a Kbt.-ben meghatLrozoi felt6telek betafi6sa mellett. A
felek rdgzitik, hogy jelen szerz6d6s m6dosit6srira ki z6r6rag a Kbt. 141.g-6ban ioliartat
szerint kertilhet sor.

3. A Megrendel6 a szerzod6stlr eldllhat, ha a y rralkoz6var szemben cs6d- vagy
fe1sz6mo16si elj ar6s indult, ha a v6 alkoz6 a cdget elidegeniti, vagy ha egy6b olyan
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koriilmdny mertil fel, amely a szerz6d6s teljesitdsdt nyilv6nval6 m6don meghiirsitja. Ebben az
esetben a Megrendel6 a Y allalkoz6 szerz6d6sszeg6s6b6l ered6 ,r"riodd.b.n r1pzitelt
szankci6kat alkalmazhati a.

4. Megrendel6 kdteles szerz6ddsszeni 6s rendeltetdssze ri haszn lata
esetdn a teljesitds igazol|s kidllitdsara a Kbt. 135.9 (1) bekezddsdben
r alamint r vrillalkozoi dij hataridcire tcjrldno meefizetdsere.

alkalmas teljesitds
foglaltak szerint,

5. K6sedelmes fizetds esetdn Megrendel6 a ptk. 6:155.$-6ban meghatarozott mdrtdkri
k6sedelmi kamatot kdteles fizerni. A Megrendel6 kijelenri, hogy ptk. 8:1.$ (1) bekezdds 7.
pontja alapj6n szerz6do hat6s6gnak min6sil.

6' A Megrendelo kdteles a kivitelezds sor6n tervez6i mLivezet6st biztositani.

VII. A VALLALKOZo JOGAI f,S XOTTT,TZETTSf,GEI

1. A V611alkoz6 ktiteles a munkateriiletet 6tvenni, az 6tvdtelkor annak muntavdgz6sre
val6 alkalmass6g6t - ajelen szerz6dds megk<it6s6t meg e\6z6en elvegzetthez k6pest ism&elten
- megvizsg6lni, az esetleges hidnyoss6gokkal kapcsolatos 6szrev6teleit az 6tvdtelt6l sz6mitott
5 naptari napon beliil ktikin jegyz6konyvben rdgzitve kdzolni, 6s ebben a Megrendel6
figyelmdt a hidnyoss6gok megsziintet6sdre felhivni. Amennyiben a munkaterillei dtad6s-
6tv6te1dt6l szinnitort 5 naptari napon beliil a v6llalkoz6 kifog6st ds dszrevdtelt nem tesz, ugy
elvesziti azon jogit, hogy a munkateriilet 6tad6sara vonatkoz6 megrendel6i kcltelezenseg
megszegdsdvel, a kivitelez6i tervek adapt6lhat6s6g6val, megval6sithat6s6g6vai
cisszefiigg6sben kifogdst emeljen, ezzel dsszefiigg6sben p6tmunka sztiksdgessdg6re
hivatkozzon.

2, A Y6llalkoz6 kcjteles a Megrendel6 61tal dtadott terudokument6ci6t a szerz6dds
megkdt6se e16tt megvizsg6lni ds a Megrendel6t a terv felismerhet6 hib6ira, hi6nyoss6garra
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hib6ja vagy hi6nyoss6ga a kivitelez6s folyamat6ban v6lik
felismerhet6v6, aY 61lalkoz6 k6sedelem n6lkiil koteles en61 a Megrendel6t t6jdkoztatni.

3. A vdllalkoz6 kdteles a szerz6d6sben meghat6rozott tartalommal, a vonatkoz6
eloir6sok betart6s6val, rendeltet6sszeni haszn|lalra alkalmas m6don a munkat elv6sezni.
Minden alyagnak ds elvdgzett munk6nak, amelyet a vdllalkozonak kell beszereznie vagy
elk6szitenie a Magyar szabvdnyoktan e16ir1 min6s6gLinek, tov6bb6 a tervez6 ds a Megrendel6
utasitrisaival osszhangban 6116nak kell lennie.

4. Az dpit6si munkak kivitelezdsi kciriilm6nyeire vonatkoz6, kiils6 szervek ds vonatkozo
jogszabdlyok Sltal e16ir1 krivetelmdnyeket a v6l1a1koz6 kriteles megfelel6en v6grehajtani.

5. A v6llalkoz6 az |ltala vagy alv6llalko z6i 6rtal alkalmazott b6rmely szemelyzet
vonatkozasaban kdteles betaltani ds v6grehajtani a mindenkor drvdnyes munkajogi,
munkavddelmi, balesetelh6rit6si, trizv6delmi, egdszsdgrigyi szab6lyokat. Be kell h;ania
minden jogszab it|fi, szabvfuyt, helyi rendeletet 6s egy6b szab lyzatot, megrendel6i bels6
szab|lyzatot, amely a kivitelezdssel, a hibrlk kijavit6s6val, a teljesitend6 adatsiolg6ltat6sokkal
6s a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

6. A v6llalkoz6 koteles kdrtalanitani a Megrendel6t minden biintetds vagy felel6ss6g
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al6l, b6rmely rendelkezds megszegds66rl.

7. A V6llalkoz6 teljes felel6ssdggel tarlozik a szerzod6s szerinti munkrik es az ezzel
kapcsolatos munkateriilet ds egydb dolgok v6de1m66r1 a kezddsi idoponttdl a megrendelt
feladat 6tadds-6tv6tel6nek napj6ig.

8. v6llalkoz6nak ds alvdllalkoz6inak az anyagok 6s eszkrizcik mozgat6s6r irgy kell
vdgrehajtania, hogy a sz6llit6s sordn felhaszn6lt utak 6s azok mitlrgyai karosod6st ds s'6rul6st
ne szenvedjenek , A sz|llitlsi, mozgattlsi tev6kenys6g sor6n el6iddzett krimyezetk6rosod6s6rl
vagy szennyezdsdd a V6llalkoz6t terheli minden felel6ss6g 6s kcivetkezm6ny.

9 A kivitelezds sor6n a V6llalkoz6 kciteles a munkateriiletet szabadon ta:tani minden
sztiks6gtelen akad6l1t6l, ds minden vallalkoz6i eszk6,i', t<ibbletanyagot, amely mar nem
sziiksdges, tov6bb6 minden tormeldket, hulladdk anyagot el kell tisztita:ria, illetve tdvolitania
a munkateriiletr6l.

10. A V6llalkoz6 felel6s a munkateriileti renddrl alv6lla1koz6i tekintet6ben is. Az
alv6llalkoz6 igdnybevdtel6n6l a Kbt. ds ajelen szerz6dds megkcitdsdhez vezet6 kdzbeszerzdsi
eljdr6s rendelkezdsei ir6nyad6ak. Az alv|llalkoz6kkal kotdtt szerzoddsekre a Kbt. tov6bb6 a
32212015. (X.30) I(orm. reldelet, ir. a 19|2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabillyai
dfielemszertien ir6nyad6ak. A V6llalkoz6 az tgdnybe vett alv6llalkoz6drt (teljesitdsi segdddrt)
ugy felel, mintha az alv6llalkoz6i (teljesitdsi segddei) iltal vegzetr munkdkat saj6t" maga
v6gezte volna el. A jogosulatlanul igdnybe vett alv6llalkoz6k vonatkozds6ban urol h6t 6rryu,
kdvetkezmdnyekdrt is felel, ami ezen alv6llalkoz6k (teljesitdsi segddek) igdnybev6tele n6lkiil
nem kcivetkeztek volna be.

1 1 . A munkatenilel 6n€s6ro1 ds tr.izvddelmdr6l a munkatertilet 6tvdtel6t k6vet6en a
v6llalkoz6 gondoskodik. A v6llalkoz6 a munkateriilet orzlserol, vddelm6r6l oly m6don
kriteles gondoskodni, hogy ott kizar6lag csak az ana feljogositott szemdlyek tart6zkodjanak.

12. Vdllalkoz6 a saj6t kcilts6g6n kdteles a kivitelez6s folyam6n:
a) biztosita,i a kerit6st, figyelmeztet6 jelz6st, amelyek a beruh6z6s v6delm6re vagy
_ m6sok biztons6ga 6s kdnyelme drdek6ben sziiksdgesek,
b) megtenni az cisszes 6sszerii l6p6st a kdrnyezet vddelm6re a munkateriileten 6s

azon kiviil a beruh6z6ssal kapcsolatos tevdkenys6gek vonatkoz6s6ban, valamint
elkeriilni a szemdlyek, kcizvagyon vagy m6sok i*at et s6riil6sdt, amelyet a
ldgszennyez6s, zaj vagy egy6b ok eredm6nyez, 6s az o tevdkenysdg6nek
kcivetkezmdnye

c) munkateriiletet tAblAval megjel<ilni,
d) beszerezni az illet6kes hat6s6gt6l a teriiletfoglal6si enged611t.

13. Ha a beruh6zdssal kapcsolatban b6rmely olyan esemdny kdvetkezik be, amely k6rt vagy
sdriildst okoz, a v6llalkoz6 koteles drtesiteni a Megrendel6t, illetve annak k6pviselojet,
valamint megtenni a sziiks6ges l6p6seket 6s intdzked6seket.

14. A Y 6llalkoz6 krjteles a kivitelezett munk6k megval6sul6si terv6t 1 digit6lis (pdf, 6s dwg)
6s 1 papiralapir p6ld6nyban a mtiszaki 6rad6s-6tv6reli jegyz6k6'yv lez6ris6val egyiiejrileg a
Megrendel6 reszdre 6tadni, a beruh|zas sor6n ferhaszn6rt anyagok i"tl"rit-eny
nyilatkozataival, min6s6gi tanirsitvdnyokkal, garancia nyilatkozatokkal Js a berendezdsek 6s
eszkozcjk bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentdci6k 6t;ddsanak hi6ny6ban az ifiad,[s-atvltelj
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eljards meghirisul.

15.A V61lalkoz6 kciteles tov6bb6:

- a ktil<inboz6 6pit6anyagok, 6ruk szumaz|si helydt, min6s6gtanusit6s6t, valamint
mdrkaazonositds6t, hitelt drdeml6 dokumentumokk al igazolni, az lpit6anyagoknak a
k<izbeszerz6si elj6r6s mriszaki tafialm6val val6 egyen6rtdkris6gdt igazolni

- biztositani a Megrendel6 sz6mtna, hogy b6rmely id6pontban az ellenorz6si jog6t
gyakorolhassa,

- eltakar6sra keriil6 munl<ar6szek, szerkezetek eset6n a V6llalkoz6 kdteles a mriszaki
ellenort az eltakar6s id6pontj6r61 drtesiteni, a t6nyleges munka el6tt minimum 2
nappal, arurak 6rdek6ben, hogy a mriszaki ellen6r az eltakardsra keriil6 munkaresz
megfelel6sdg6t ellen6rizni tudja. Amennyiben ezt elmulasztja, rigy saj6t krilts6g6n kell
a visszabont6st elvdgezni akkor is, ha az eltakardsra keriil6 munkardsz mesfelel6
minosegben kesz lt el,

- a hat6s6gi ellen6rzdseket lehet6v6 tenni, hogy azok bdrmikor ellen6rzdseket
v6gezhessenek a kiadott enged6lyekkel kapcsolatban,

- a |egzerl munka vagy a be6pitdsre keriilt anyag, szerkezet min6s6gi megfelel6sdgdnek
vit6ja eset6n, ha a vtzsgitrar eredmdnye sz|mfua elmarasztal6, arrak koits6g6t viselni,
6s a Megrendel6 6ltal elrendelt bont6st vagy cser6t halad6ktalanul, kiilon diiazas
nelk til elvdgezni.

- 15 nappal kordbban ir6sban kdzdlni a Megrendel6vel a szerz6dds teljesitds6t (kdszre-
jelent6s).

- a dokument6lt min6s6gtamlsitdsokat, mirt az 6pitkez6s hivatalos iigyiratainak
taftozdkait az lpitkezes v6g6ig meg6rizni, es a szerziid,6s \ezar6s6val .gyia"jul.g u
Megrendel6nek dtadni,

- az ideiglenes dpitdshelyi berendezdseket saj6t kcilts6gdre fel6piteni, ds azokat
elbontani, elsz6llitani legk6s6bb a mriszaki 6tad6s_6tv6te1lel egyidejrileg,* az 6pit6ipari kivitelezds sordn keletkez6 hullad6kot
6sszegyrijteni ds elsz6llitani vagy elsz6llittatni,

6s felesleget folyamatosan

- gondoskodni arr6l, hogy muntavdgzdse sor6n, a szomszddos teriileteken kar ne
keletkezzdk,

- a haszn6\r kri1s6-belsci sz6llit6si ritvonalat folyamatosan, kiilon dij az6s ndlkiil
letakaritani, tiszt6n tartani,

- a kdrnyezetvddelmi el6ir6sokat betartani,

- az izembe helyez6s el6tt 6rint6sv6delmi vizsg6latot tartani ds az drintdsvddelmi
jegyz6kdnyveket elk6sziteni acdlb61, hogy az elvlgzen munka megfe1e16 ds nem okoz
baleseti veszdlyh ely zetet,

- a kivitelez6shez sziiksdges teriiletfoglal6si enged6ly.t beszerezni,
- meghatalmazott kdpvisel6jdt haladdktalanul elt6volitani 6s m6sik, a Megrendel6 6ltal

j6v6hagyott szem6llyel p6tolni, ha a Megrendel6 a k6pvisel6t feladatai .ll6tar6ru nem
tartj a megfelelonek es errol a vdllaikozor. a kilogds indokait is megnevezve. irdsban
dftesiti,

* az epitkezds helydn saj 6t c6gt6bl6t elhelyezni, feltiintetve az esetleses alv6llalkoz6it is
(a Megrendel6 j 6 v 6hagy itsht kovet6en),

- a munk6t a Megrendel6 vagyonvddelmi, tiizvddelmi, munkavddelmi szabiiyzat|val,
munkarendjdvel 6s a vonatkoz6 helyi jogszabdlyokkal osszhangb an vegezni,

- a j6t6l16si vagy szavatoss6gi id6 alatt felmeriil6 ds a Megrendel6 dltal jelzett hibak,
illetve hi6nyoss6gok kijavit6sdhoz, elharit6s6hoz a sziiks6ses intdzkedds6r
haladektalanul mestemi.
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- kdteles sziiksdges kivitelez6i nyilatkozatokat megteruri, elvdgezni az 6tad6s-6tv6Ieli
eljards sor6n a szakhat6s6gi el6ir6soka elrendelt munkdkat

- koteles betartani az epitesi engeddlyben foglalt el6ir6sokat.

16. A munkateriilet 6tad6s6t kovet6en a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztons6gr6l, a
k6rnyezetvddelmi szab6lyok betart6sdr6l a V6llalkoz6 kdteles gondoskodni. A V6lialkoz6
felel a Megrendel6, illetve harmadik szemdlyek vonatkoz6s6ban azok vagyont6rgyaiban,
dletdben, testi 6psdgdben, eg6szs6gdben a neki felr6hat6 m6don keletkeiett hi6r1yok6rt,
kdrosod6sokdrt.

17. A v6llalkoz6 koteles a munkateriiletet (amak munkav6gzdssel drintett rdsz6t)
megfelel6en elkeriteni itgy, hogy a hats6 dpiiletszarban ldv6 mukcid6 lak6sok
megkcizelithetosege fo[yamarosan biztositort legyen.

18. A V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6 utasit6sait betartani. Az utasit6s nem terjedhet ki a
tev6kenysdg megszervez6s6re, 6s nem teheti a teljesitdst terhesebbd. Ha a Megrendel6
cdlszenitlen vagy szakszeditlen utasit6st ad, a v6llalkoz6 kdteles 6t erre figyelmeztetni. gu u
Megrendel6 a figyelmeztetds ellendre utasit6s6t fermtartja, a V6llalkoi6 a szerz6d6st6l
e161lhat. A v6llalkoz6 koteles megtagadni az utasit6s teljesit6s6t, ha annak vdgrehajt6sa
jogszabdly vagy hat6s6gi hat|rozat megsdrl6s6hez vezetne, vagy veszllyeztetne m6sok
szemdly6t vagy vagyondt.

19. A V6llalkoz6 kdteles elvdgezni a vdllalkoz6si szerz6dds tal:talmdt k6pez6, de a v6llalkoz6j,
dij meghat6rozdsan6l figyelembe nem vett - de a tervben szerepl<i -- munk6t es az olyan
munkdt is, amely n6lkiil a mri rendeltet6sszeni haszn6latra alkalmas mesval6sit6sa nem
tortdnhet meg ltdbbletm unJ<a ).

20. A Y 6'\lalkoz6 kdteles a Megrendel6t kdpvisel6 mriszaki ellen6rrel, valamint az illetdkes
hat6s6gokkal a telj esit6s sor6n folyamatosa.n egyrittmrikddni.

2L AY 6lIalkoz6 nem jogosult projekttdrsas6g l€trehoz6s6ra.

22. A vdllalkoz6 kdteles a mriszaki dokument6ci6 min6s6gi kdvetelmdnyeire vonatkoz6
el6ir6sokat betartaai.

23. AY6llalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az a16bbi feltdteleket:
- a felhaszn6land6 dpit6- 6s szerel6ipari anyagokra, term6kekre vonatkozo

min6sdgtanfsit6 okiratokat - sz6llit6s vagy bedpitds el6tt - bemutatja, illetve igdny
eset6n m6solatban rltadj a a Megrendel6nek,

- a v6llalkoz6 lehet6v6 teszi a Megrendel6, vagy k6pvisel6je sz6m6ra, hogy bfrmely
dsszerr-i id6pontban megtekinthesse az 6pit6s helyszin6t, 6s ha a Niegrendel6
szriksdgesnek l6tj a, megfelel6s6gre vonatkoz6 vizsgdlatokat vlgezzei, vagy
v6geztessen. Amennyiben e1?e nem megfelelds, vagy min6s6gi hiba gyanirj a miatt van
sziiks6g, 6s ez a vizsg|lat sordn beigazol6dik, ennek kdltsdgeit a v6llalkoz6 kciteles
ftzetni,

- a vdllalkoz6 kdteles a vizsgalarhoz sztiksdges kdriilm6nyeket bizrositani, 6s az
elvdrhat6 egyiittmr.ik6d6st, segits6get megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a
kdrd6ses termdk, szerkezet Afi6tel6t megtagadhatja.
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24. A Yillalkoz6 a kivitelez6s so6n a 19112009. (Ix.15.) Korm. rendeletnek megfelel6en
kdteles eljrirni.

25. A v6llalkoz6 kdteles a klzbeszerzdsi eljrir6sban tett aj6rlat6ban megnevezett
alvrillalkoz6kat bevonni a teljesitdsbe. V6llalkoz6 kdteles a jelen szerz6d6s alairas1val
egyidejiileg megjeldlni az aj6nlaI6bon meg nem nevezett alvdllalkoz6kat. Az alv llalkoz6kta a
Kbt. 6s a32212015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezdsei az iranyad6k.

26. A v6llalkoz6 - tekintettel a kivitelezds 6pit6si engeddly koteles voltara - e-napl6
vezetdsdre kciteles.

VIII.A FELEK EGYTJTTMfJKOUNSN

1. A Megrendel6 k6pvisel6je ds a V611a1koz6 irgy mrikddnek egytitt, hogy a szerz6ddsnek
megfelel6 teljesitdst (hat6rid6k betart6sa stb.) a m6sik f6l r6szdre 1ehet6v6 tegy6k.

2. A felek megdllapodnak abban, hogy a szerz6dds teljesit6sdvel kapcsolatban:
Megrendel6 kdpviselet6ben:

Ndv: Mozsdr Agnes
Telefon: 06-1-4338-389" 06-30-7303-223
e-mail: MozsarAgnes@kobanya.hu

jogosult elj arni 6s j ognyilatkozatot tenni.

Megrendel6 miiszaki ellen6r6nek adatai:
Mriszaki e11en6r neve: Ddkdny Imre
kdpesitdse: okl. 6pit6m6rnok
jogosults6g szdma: 0I -647 6, 0 1 -63 1 80
&tesit6si cime:1093. Bp. Mdty6s u. 18
telefonsz6ma: +36 30 948 7255
e-mail : dekany2000@t-online.hu

V6llalkoz6 r6szdr67:
N6v: .................
Tel: ..................,
e-mail: ...,..,.......

jogosult e1j6mi 6s jognyilatkozatot tenni.

V6llalkoz6 felel6s mriszaki vezet6j6nek

k6pesitdse:
jogosultsdg sz6ma:
6rtesitdsi cime:
telefonszdma:
e-mail cime:

3., A V6llalkoz6 teljesitds6nek igazollsira a mriszaki ellen6r jogosult. Az alv6llalkoz6k
teljesitdsdnek igazol|sdra aY 6l1a1koz6 felel6s mriszaki vezet6je j ogosult.

4. A vrillalkoz6nak 6tadott rjsszes tervek, dokument6ci6k stb. a Megrendel6 kifejezett
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hozzdjinul|sa n6lki.il sem tov6bb nem adhat6k, sem a szerz6d6sen kivi.il fel nem haszn6lhat6k,
tov6bb6 tilos a Megrendel6 hozz|jdruld;sa nelktJ'l az elv6llalt, illetve a mar folvamatban l6v6
munk6kr6l adatokat kiszolg6ltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott vagy digit6lisan rlgzilett
anyagot k6zz6tenni.

IX.,{TADAS-ATVETELI ELJAR,A.S

1. A mriszaki 
'tad's-AfiAeri 

e1j6r6s magabaa foglalj a a megtekintdst, szem16t, bej6r6st. A
miiszaki |tadds-htv 6teli eljdrdsr6l jegyzlkrinyver kell felvennr.

2. Az eljdrds sor6n a V6l1alkoz6nak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzodes 6s annak mell6kleteiben meghat6rozott kdvetelmdnyeknek 6s a
hat6sagi el6ir6soknak, valamint - esetleges menetkdzben elrendelt - a megrendel6i
m6dosit6soknak megfelel6en elkdszrilt, rendeltetdsszeni haszn6latra alkalmas,
b) megval6sit6si dokument6ci6 6tad6sra keriilt a Megrendel6 r6sz6re.

3. A v6llalkoz6nak term6kfelel6ssdg-v6l1al6si nyilatkozatot kell terurie, az ltala
be6pitett anyagok, szerkezetek, munkardszek megfelel6ss6g6re, valamint az elvlgzetr mwk6k
szakszenisdgdre.

4. A sikerlelen 6tad6s-6tvdteli eljar6sok kcilts6gei a y 6llalkoz6t terhelik.

X. SZAVATOSSAC, .I6TAIIAS
1. A V6llalkoz6 gannl|lja:

a) valamennyi, jelen szerz6ddsben 6s annak mell6kleteiben meghat6rozott param6ter 6s
mriszaki adat e16rds6t,

b) az |lta|a l6trehozott ldtesitmdny min6s6ge mind a felhaszn6lt anyagok, mind a
ldtesitmdny szerkezet ds kivitel szempontj6b6l drvdnyes magyar szabiinyoknak 6s
el6ir6soknak megfelel, 6s a szerz6ddses cdl el6r6s6t maraddktalanul biztositia:

c) az 6pitdsi munk6k szakszeni 6s hib6tlan elv6gz6s6t, a vonatkoz6 szabvdnyoknak 6s
el6ir6soknak betartdsdt.

d) a Megrendelo jogdt a Ptk.-ban foglaltaknak megfelel6en szavatoss6gi igdnydnek
drvdnyesitds6re a v6lla\koz6si szerz6d6s keret6ben eirv €gzett munkdk tekintet6ben.

2. A Y illalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az |ltala bedpitett anyagok 6s elv6gzeu
munk6k vonatkoz6s6ban a vonatkoz6 hat6lyos jogszab|ly szerinti szavatoss6gi igdnyt
6w6nyesithet.

3. A V61lalkoz6 az 6lta1.a elvegzett valamennyi munk6ka 6s be6pitett anyagokra a sikeres
mriszalci 6tad,6s-arv6tel nap16t6l szamitott ......... h6nap teljes kdni j6t6ll6st vl;llat a
kdzbeszerz6si eljar6s sor6n tett ajdnlat ban foglaltak szerint.

4 A v6llalkoz6 j6t6l16si kdtelezettsdge nem terjed ki azoka a hibdkra, amelyekr6l a
V6l1alkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesitds ut6n keletkezett rendeltet6selienes
haszn6lat kdvetkezmdnye.

5. A j6t6l16si vagy szavatoss 6,gi id6 alatt felldp6 hianyossdgot, hib6r haladdktalanul a
V6llalkoz6 tudom6sara kell hozni, a V6llalkoz6 pedig kdteles halad6ktalanul intdzkedni, a
hibAt, hianyr kikiiszcibdlni.
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6. Amennyiben a vallalkoz6 a sziiks6ges intdzkeddseket nem vagy nem id6ben teszi meg,
vagy ezen intdzkeddsek nem vezetnek megfelel6 eredm6nyre, a Megrendel6 jogosult a
hibdkat, hidnyossdgokat a Y 6llalkoz6 kock|zattua 6s k6lts6g6re kikriizctbolni, ds armak
id6taftama alatt aj6trfll6si ig6nyek teljesit6s6re kikcitcitr biztositdiot igdnybe venni.

XI. A TARTALfxTTT FELHASZNALAsANaT SZABALYAI

A Megrendel6 az dfa n1lknli ellenszolg6ltat6s s%-arr'k megfe1e16 mdrtdkri tartaldkkeretet
biztosit A tafial6kkeret kiz6r6lag az 6pit6s1 beruh6z6s teljesitdshez, a rendeltetdsszerri ds
biztons6gos haszn|lathoz sztiksdges munkdk ellendrtdkdnek elszdmolas6ra haszn6lhat6
fel.Ataftaldkkeret j elen szerz6ddsben foglaltak szerinti felhasznal6sa a Kbt. alapj6n nem von;a
maga ut6n szerz6ddsm6dosit6s vagy kdzbeszeudsi elj dr6s lefolytat6s6nak szilksdgessdger.a
tafial6kkeret a szenodls teljesit6se sor6n sziiks6gessd v616, a prk. 6:244. $ (2) bekezddse
szerinti p6tmunka elv6gzds6re haszndlhat6 fel.

Megrendel6 a tartal6kkeret felhaszn|l sira p6tmunkdt az al bbl esetekben jogosult elrendelni:
- olyan munk6k, amelyek elvdgz6sdnek szilksdgessdge a szerz6d6s megkrit6sekor nem voltak
el6re l6that6ak, a kivitelezdsi tervdokumentdci6ban nem szerepelnek, azonban azok
mriszakilag elengedhetetleniil sziiksdgesek, amelyek ndlkiil az dpiilet rendeltetdsszeriien es
biztonsAgosan nem leme haszndlhat6.
- a hat6s6gi engeddlyek, szalchat6s6gi hozzirlanllsok kiad6s6hoz sziiks6ges - kiilcindsen a
haszn6latbavdteli engeddlyez6si e1j 6r6s soran a hat6s6gok 6ltal eloirt munk6k esetdn.

A tarlaldkkeret felhasznitllsfua vonatkoz6 megrendel6i ddnt6s esetdn a Megrendel6
szabalyszerii ajdnlatot k<jteles k6rni a vrillalkoz6t6l; a y 6llalkoz6 az aj 6nlatk6rds alapjan
ajanlattdtelre 6s ezzel kapcsolatos t6teles kdlts6gvetds elkdszit6sdr" t6t"l"r, amelynek
elfogad6sa eset6n a Megrendel6 pdnziigyi kdtelezetts6gvdllaldst terrtalmaz6 eseti
megrendeldseket ad ki.

A tatlaldkkeret dsszege nem jelent teljesit6si kdtelezetts6get a V6llalkoz66s fizetdsi
kdtelezettsdget a Megrendel6 sz6m6ra, az kizitt6lag a fenti esetekb6l ered6 munk6k fedezetere
szolgtil, amely a Megrendel6 6lta1 elrendelve 6s a mriszaki ellen6r 61tal elfosadott tdteles
felmdrdsi napl6 alapj 6n 6rvdnyesithet6.

A tartaldkkeret terh6re megval6sitand6 esetleges p6tmunkrira vonatkoz6 firazorr
kciltsdgvetds(ek) elkdszitdsdn6l a jelen szerz6dds megkotdsdre irdnyul6 kdzbeszerzdsi
eljar6sban benyrijtott 6razott kciltsdgvet6si tdtelek anyagkolts6g ds munkadij egys6g6rai, mint
ma,rim6lt arak alkalmazhat6k,

Azon t6telek esetdben, amelyek nem szerepelnek a benyrijtott 6razott koltsdgvetdsben, a
v6llalkoz6 a kovetkez6 arkdpz6st alkalmazhatja:Az anyagkrilis6g egys6gdr meghataroz6sanak
tekintetdben az anyagok rinkdlts6ge szirnldval igazoland6, amelyre a norma szerinti k616,
valamint sz6llit6si- es anyagtgazgar6si dij sz6mithat6 fel, amelynek €rt6ker5%. A munkadij
egys6gar meghat arozdsa kizdr6lag aY illalkoz6 rlltal - a nyerles aj 6nlatban - benyirjtott al6bbi
bontdsok szerinti rezsi6radijakkal t6fi6nhet:

38



' aldpitmdnyi 6s dpit6mesteri kivitelezdsek 6tlagos rezsi6radija .................,- Ft/6ra, de
nem tdbb mint 2500,- Ft/6ra,

- szakipari kivitelez6sek 6tlagos rezsi6radija .................,- Ftl6ra, de nem tdbb mint
2.800.- Ft/6ra^

- villanyszerel6si 6s dpiiletg6p6szeti kivitelezdsek dtlagos rezsi6radija
Ft/6ra, de nem tcibb mint 2.500,- FV6ra,

- gyenge6ramf- ds automatika-, illetve liftszereldsi kivitelezdsek ritlasos rezsi6radiia
Ft/6ra, de nem t6bb mint 3.500.- Ft/6ra"

- kozmLi-, irf, kerl- 6s vizdpit6si kivitelez6sek dtlagos rezsi6radfja .................,_ Ft/6ra,
de nem tdbb mint 2500,- FV6ra."

XII. SZERZ6Df,SSZBC6,S

1. A V6ilalk ozo szerzodesszeg6st kdvet el, ha* a kotb6rterhes hat6rid6ket nem tartj a be,

- a Y |llalkoz6val szemben felsz6mol6si vagy cs6de1j6r6s indul,
- hib6san teljesit, mert a szolg6ltatott dolog nem felel meg a teljesitfskor a vonatl<oz6

hat6lyos jogszab6lyokban ds a jelen szerzoddsben megharlrozott tulaj dons6goknak,
nem alkalmas a rendeltetdsszeni haszn6latra

- a szerz6dds meghitsul olyan okb6l, amely6rt a V6llalkoz6 felel6s,
- vonatkoz6 hat6lyos jogszabdlyi rendelkezdseket nem tartj a be.

2. A felek meg6llapodnak abban, hogy a v6llalkoz6 a teljesit6si v6ghat6rid6 tcibb mint
20 nappal t6rtdn6 tirll6pdse esetdn a Megrendel6nek jog6ban itll - v6laszt6sa szerinr - a
szerz6d6sszegds kcivetkezmdnyeinek drvdnyesitdse mellett a szenodest azonnali hat6llyal
felmondani, vagy amennyiben az lehets6ges a szerz6ddst6l e16llni. Ugyancsak jogosult a
Megrendel6 a szerzodes azonnali hat6lyri felmond6s6ra vagy az e!6l16sra., ha a v6llalkozo a
Megrendel6 felsz6litasara a Megrendelo 6lta1 kifog6solt vagy hi6nyolt cselekm6nyeket nem
orvosolja vagy p6tolja a mtiszakilag indokolt ds 6sszeni hat6rid6n behil.

3. A Megrendel6 jogosult a szerzldes azonnali hat6lyir felmond 6s6ra, ha a Y 1llalkozo
fizetdskdptelennd v61ik, cs6d- vagy felszrimoldsi elj dr6st inditanak ellene. Ebben az esetben a
V6llalkoz6 csak a szerziidesszenien elvegzetl munka ellendrt6kdre tarthat igenyt azzal a
feltdtellel, hogy a Megrendel6 a felmond6st6l sz6mitott 30 napon beliil az el*giett munka
mennyisdg6t meg6llapida 6s ki6fidke1i. Ha egyittal a y 6ll,alkoz6 rcszerol szeno-d,6sszegds is
toft6nt, akkor a Megrendel6 az elsz6mol6ssal egyidejrileg 6rv6nyesiti a szerz6ddsszegdsb6l
ered6 jogait is.

4. A Megrendel6 a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se alapj an kdteles a szerz6ddst felmoncranr -
ha sziiksdges olyan hat6rid6ve1, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata
ell6t6sar61 gondoskodni tudjon - ha

al a Y |Ilalkoz6bar kdzvetetten vagy krizvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenndll a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott feit6tel,
b/ a Y 6llaIl<oz6 kozvetetten vagy kdzvetlentil25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6ryes joga szirint jogkdpes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott felt6tel.
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Ezen pontban foglaltak szerinti felmondds esetdn V6llalkoz6 a szerzodes messzlin6se el6tt
m6r telj esitett szolgd,ltatits szerz6ddsszeni p6nzbeli ellendrtdkdre jogosult.

XIII. EGY6B RENDELKEZfSEK

1. A szerz6dds teljesit6sdre vonatkoz6 ftibb jogszab6lyok:
* az 6pitett kdmyezet alaktthsdr6l 6s vddelm6r6l sz6r6 1997 .6vi LXXVIII. torudnv.
- az €pitlipari kivitelezdsi tevdkenysdgr6l sz6l6 19112009. (IX.15.) Korm. rendelet

(Etvr.),

- az dpitdsiigyi 6s az dpitdsiiggyel tisszefiigg6 szakmagyakor|isi tev6kenysdgekr6l s2616
266/2013, (V[.1 1.) Korm. rendelet

- 1993. dvi XCIII. tdrv6ny a muntav6delemr6l (Mr.tv.)
- 1995. 6vi LIII. torv6ny a kdrnyezet vddelm6nek 6ltalinos szab6lyair6l
- 4/2002' (II. 20.) szcsM-EuM egyiittes rendelet az 6pit6si munkahelyeken 6s az

6pitdsi folyamatok sordn megval6sitand6 minimdlis munkavddelmi kciveteimdnyek6l
- a tiz elleni vddekez6sr6l, a mriszaki ment6sr61 6s a trizolt6s6$61 sz6l6 1996. 6vi

XXXI. rorvdny

- a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l s26162013,6vi V. tcirvdny

- 322/2015, (X.30.) Korm, rendelet

- Az orszdgos telepitldsrendez6si 6s 6pitdsi kdvetelmdnyekr iil sz6l6 2531199i . (xrr. 20.)
Korm. rendelet,

- az dpitdsiigyi 6s 6pitdsfehigyeleti hat6s6gi e1j6r6sokr61 ds ellen6rzdsekr 61, valamint az
6pitdsiigyi hat6s6gi szolg6ltat6sr6l sz6l6 31212012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

- az Orszilgos Tfizvddelmi Szabl,lyzatrll sz6\6 54120114. (XII. 5.) BM rendelet
- eljar6s megindit6sakor hat6lyos Kbt.

2. A felek tdrekednek arra, hogy a szerzod€ssel kapcsolatban krizrittrik felmeriil6 vit6s
k6rddseket vagy ndzetelt6r6seket trirgyal6sok ritj 6 n rcndezzlk,

3 . A j elen s zerzodds a szeuodls mindkdt f6l 61tali al6ft6s6nak napjdn 16p hat61yba.

4. A jelen szerz6d6sben nem szab|lyozon kdrd6sek tekintet6ben a mindenkor hat6lyos
magyar Polgriri Ttirv6nykdnyv es a kdzbeszeu6sek6l s2616 trirvdny rendelkez6sei 6s annak
vdgrehajt6si rendeletei az irdnyad6k.

A jelen szerzdd6st a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasds 6s kcizds
6rlelmez6s utan j6vahagy6l ag al6irt6k.

Kelt: Budapest,2016.

Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai
Onkormanyzat

Kov6cs R6bert polg6rmester
Megrendel6 Vdllalkoz6
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Pdnziigyi ellerli e gvz6s :

Szakmai ds joei szign6l6:

Hegediis Kriroly

aljegyz6

1. sz. melldklet: t6teles tirazott kdlts6gvetds

2. sz. me116k1et: p6nzi.igyi-mriszaki iitemterv

dr. Aziz-Malak N6ra

jog6sz

MUSZAKI MELLEKLETEK
(kiiliin file-ban keriilnek csatoldsra)

1. sz, miiszaki mell6klet: firazatlan kiilts6gvetdsi kiirfs
2. sz, miiszaki mell6klet: miiszaki leir6s
3. sz. miiszaki mell6klet: kiviteli tervdokumentdci6 (6piiletfehijit6s 6s

kertter-v)
4. sz. miiszaki rnell6klet: 6pit6si enged6ly
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