
vALLALKoZASI SZERZ6DES

amely l6trejott egyrdszr<il :

XIII. Kerti leti Ktizszolgliltat6 Zrt.
szdkhely: I l3l Budapest, Bdke utca 65.
cdgjegyzeksz6m: 0l - l0-042850
ado sztrm : I 20 52 5 8 5 -2 - 4 I
kdpviselo: dr. Palatka Livia v ezerigazgato
mint aj6nlatkdro ds Megrendelci (a tovribbiakban: Megrendelo)

milsrdszrol:
c6gn6v: BAUHOLZ-KOMFORT Epit6ipari F6villalkozdsi Kft.
szdkhely: 2045 Torokbillint, 0152/12 hrsz
cegsegyzekszim'. 13 09 I 82280
ad6 szim : | 0626825 -2- | 3
bankszdm I a szim : I I 7060 I 6-207 27 082-00000000
kdpviseli: Ndzo J6nos tigyvezet6
mint aj6nlattevo ds Vrillalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6),
egytittesen: Felek kdzdtt, alulfrott helyen 6s idoben, azalfibbi feltdtelekkel

1. El6zm6ny

l.l. Megrendel6, mint aj6nlatk6ro a kdzbeszerzdsekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. torvdny (a
tovribbiakban: Kbt.) l15. $ szerint kozbeszerz€si eljiir6st inditott a ,,Budapest Fdvdros XIII.
Keriileti 0nkormdnyzat tulajdondban ldvd hasznosfttis el6tt dltd laktisok felfijittisi munkdlatainak
elvdgzdse" lirgyirban, mely k6zbeszerzesi eljrirris l. rdszdnek nyertese a Vrillalkoz6 lett.

2. A szerz6d6s tdrgya

2.1 . A Megrendelo megrendeli. a V6llalkozo elvillalja a XIII. Pann6nia utca 10. 2. emelet 3. sziim
alatti hasznosftiis elott rill6 lakiisok feltjft6si munkiiinak elvdgzdset.

2.2. A rdszletes mtiszaki lefriis, valamint a tdteles kdltsdgvetds ds a Viillalkoz6 aj:inlata a szerzdd6s
melldkletdt kdpezik.

3. A teljesft6s helye, ideje

3.1 . A teljesftds helye: XIII. Pann6nia utca 10. 2. emelet 3.

3.2. Teljesftdsi haliridri: a munkatertilet iltadiisit6l szdmitott25 naptdri nap.

3.3. A munkatertilet 6tadiisa a jelen szerzodds al6irisdt6l sz6mitott 3. munkanapon tortdnik

3.4. A szerzldes teljesft6se sor6n a kivitelezds helyszfn6n elhelyezett eszkdzdk, gdpek, berendez6sek
€s felvonuldsi dpi.iletek vddelme a V:lllalkoz6 feladata, melydrt a Megrendelo nem villlal anyagi
felelossdget.

3.5. A kivitelezds akkor minostil szerziidd,sszeninek, ha a viillalt teljesitdsi hatiiridon beltil az elofrt
feladatokat a Viillalkoz6 elvegzi, ds a mriszaki 6tad6s-iitvdtel megtortdnik. A kivitelezds idoszak:lba
nem szitmit bele a ,,kdszre jelentes" es az iiadits-iltvdteli elj5rris megkezddse kozotti idotartam. A
mriszaki 6tad6s-6fvetel soriin felt6rt hibrik vagy hianyossiigok kijavit;isa (p6tl6sa) a kivitelezds
idotanamrlba sz6m ftand6.
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4. Vrillalkozrisi dfj, fizet6si felt6telek

4.1. A szerzodd,s szerinti nett6 viillalkozoi dij - a V6llalkoz6 nyertes ajfinlata alapjiin: 1.426.406,- Ft
+ AF'A.

4.2. A Megrendelo kijelenti, hogy a jelen v6llalkozilsi szerzodds pdnztigyi teljesitdsdhez sztiksdges

fedezet rendelkezdsre iil l.

4.3. A jelen szeruodds keretdben a Viillalkozofele teljesftendo kifizetdseket magyar forintban (HUF)
kell teljesfteni.

4.4. A V6llalkoz6 a munk6t sajrit kbltsdgenvegzi el. A Megrendelo a Vrlllalkoz6nak eloleget a Kbt.
135. g-ban foglaltak szerint fizethet. A Vrillalkoz6 a koltsdgeit a vrillalkozdsi dijban drvdnyesiti.

4.5. A fent meghatflrozott v6llalkoz6i dij viiltoztat6siira nincs lehetos6g, ezt a szerzcidds teljes
idotartama alatt tartani kell. (Az Af'A merteke a mindenkor hatdlyos AFA tdrv6nynek megfeleloen
viitozhat).

4.6. A v6llalkoz6i dij mag6ban foglalja a szolgilltatds nyrijtrisrinak teljes dijit, igy peldinl az

esetleges anyag kolts6get, valamint a tevdkenysdg elvdgzds6hez sziiksdges valamennyi technikai
eszkdzt ds szemdlyzetet is. A Vrlllalkoz6 nem jogosult egydb koltsdg, dij szimllziisiira Megrendelo

fele a szerzodds teljesftdse sor6n.

4.7. Az ellenszolgilltat6s teljesitdse a Polgrlri Torvdnykdnyvrol sz6l6 2013. evi V. ttirvdny (a

tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban eloirtaknak megfelel6en banki iitutal6ssal tdrt6nik az elvdgzett

szolg6ltatils tekintetdben, a Megrendelo 6ltal kiadott teljesft6si igazolils alapjdn kidllitott szitmla

ellendben annak kezhezveteldtol szilmftott 30 napon beltil.

4.8. Az iitutal6s teliesitdse az ali},bi okmiinyok egytittes benyrijt6sa ellendben ttirtdnik:
- a V:illalkozo szitmklja 1 eredeti p6ldrinyban cdgszenien al6frva, felttintetve a Megrendelo

nevdt 6s cim6t;
- a Megrendelo ds a Vrillalkoz6 kdztitt a jelen szerzodds szerint elkdszitett ds al6irt teljesftdsi

igazolls egy pd I drlnya.

4.9. A Megrendelo kdsedelmes fizetdse esetdn a V6llalkoz6 jogosult a kdsedelembe esds idopontj6t6l

kezd6doen a tclkeosszeg utiin a Polg6ri Torv6nykonlvben meghatirozott mdrtdkti kdsedelmi kamatot

felsz6mitani.

4.10. A Megrendelo tAjdkortatja a Vrlllalkoz6t, hogy a szerzodds szerinti teljesit6s ellendrtdkenek

kifizetdse a32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 32lA. $-a szerint tortdnik.

4.11. A Megrendelo a Kbt. 135. $ -ban foglaltak teljesftdset v6llalja.

4.12. A Kbt. 136. $ (l) bekezddse, valamint 143. $ (3) bekezdds szerinti rendelkezdsek

4.12.1. Megrendelo kik6ti, hogy
a) a Vrillalkoz5 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzodds teljesitds6vel dsszefiiggdsben

olyan koltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont ka)-kb) alpont szerinti

felt6teleknek nem megfelelo tiirsasiig tekintetdben mertilnek fel, ds melyek a V:illalkoz6
ad6koteles j ovedelmenek csokkentdsdre alkalmasak;
b) Vdllalkoz6 a szerzodds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezeldt a

Megrendelo szdmdra megismerhetovd teszi ds az 5.7.2. pont szerinti tigyletekrol a

Megrendelot haladdktalanul drtesiti.
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4.12.2. A Megrendelo jogosult es egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sztiksdges olyan
hatiiridovel, amely lehetovd teszi. hogy a szerz6ddssel drintett feladata ell6teser6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a V6llalkoz6 t6rsas6g6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szervezet. amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpondilban
m e ghatir ozott fe I t6te I ekne k.
b) a VSllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghatirozott feltdteleknek.

4.12.3. Az 4.12.3. bekezdds szerinti felmondiis esetdn a V6llalkoz6 a szerzSdds megsztindse elott
m6r teljesftett szolgdltatds szerzodesszeni pdnzbeli ellen6rtdkere jogosult.

4.13. A V6llalkoz6 a teljesitdsdt k6vet6en, a teljesftds igazolls alapjdn ki:illftott szimliln Budapest
F6vSros XIII. KerUleti Onkorminyzat nevdben elj6r6 XIII. Ker[leti Kdzszolg6ltat6 Zrt.-t tiinteti fel
vevokdnt. A szimlifi a Kdzszolgiitato Zr1. Beruhiiz6 divfzi6jrinak cimdre (l l3l Budapest, Hajdri u.
29.) kiildi meg.

5. Szerz6d6s biztosit6kai

5.1 . A Vrillalkoz6 a szerz,6d€,s idoszaka alatti (idedrtve a vdllalt j6trill6s idriszaka alatti) kesedelmes
vagy hib6s teljesftds, illetve a meghirisuliis esetdn ktitbdr fizetesdre koteles. A kotbdr a Vrillalkoz6
eltal vAllalt j6t6lkis idcitartama alatt is ervdnyesfthet6.

5.2. K6sedelmi kotbdr: A kdsedelmes teljesftds esetdn fizetendo kdsedelmi kdtbdr mdrtdke a nett6
vrillalkoz6i dij 0.2 Yo-aFt / kdsedelmes nap. melynek maximiilis mdrtdke a nett6 v6llalkozoi dij l0
o/r-a. Amennyiben a kdsedelmi kotbdr eldri a maximum6t, vagy a kdsedelem idotartama a 90 napot,
rigy Megrendelo jogosult a szerzoddst azonnali hatrlllyal felmondani, illetoleg a szerzciddstol el6llni.

5.3. Hib6s teljesftdsi kotbdr: Hibrls teljesftdsnek szdmit, ha az elvegzett munka nem felel meg az
ajiinlatkdr6sben leirt kovetelmdnyeknek, illetve a beny0jtott ajiinlatnak, vagy miis okb6l nem
alkalmas a rendeltet6sszeni haszniiatra. A hibris teljesitdsrol a Megrende16 kdpviseloje
jegyzokonyvet vesz fel. El nem fogadott hibiis teljesftds esetdn a kotbdr mdrtdke az adott
megrendelds szerzodds szerinti ellendrtdkdn ek 5 %o-a.

5.4. Meghifsukisi kotbdr: Az Ajinlatkdro a szerzodd,s teljesftds6nek elmarad6sa esetdre meghirisuldsi
kotbdrt kdt ki. A meghirisul6si k<itb6r mdrt6ke a tartaldkkeret ndlkiili nett6 v6llalkoz6i dij 20 Yo-a,

melyet Ajrlnlatkdro drtesitdsere, l5 napon beltil kell a kdtelezettnek (nyertes ajrinlattevo)
megfizetnie.

5.5. J6trilkisi biztosftdk: Az Ajdnlatkdro a szerz6des hibas teljesftdsdvel kapcsolatos igdnyek
biztosftdkakdnt j6trlll6si biztosftdkot kot ki. A j6tdll6si biztosftdk osszege a tartaldkkeret n6lktili nett6
v6llalkoz6i dij 5 o/'-a. A j6trlll6si biztositek hatrilyrlnak a j6t:ill6si idoszak alatt folyamatosan fenn
kell Sllnia a j6trlll6si idoszak lej6rtinak napjiiig, abban az esetben is, ha a j6t6lkisi idoszak a
jogszabdly alapjdn rijb6l indul vagy nyugv:lssal meghosszabbodik. A jotrlll6si biztositdkot a nyertes
Ajiinlattevo koteles a j6trill6si idoszak kezdo napjin rendelkezdsre bocsiitani. A Kbt. 134. $ (6)
bekezdds a) pontja ds a 134. $ (7) bekezddse alapjrin a biztosftdk nyertes Ajrlnlattevo vdlasztisa
szerint teljesftheti az alihbi m6dokon:

- Az ellendfidkbol visszatartiisra kertil, ds a toviibbiakban az ovaddk szabiiyait kell a visszatartott
osszegre megfeleloen alkalmazni.
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- Ovaddkkent az eloirt penz6sszegnek az Ajinlatkdr6 fizetdsi szdmliljdra tdrtdno befizetdse,
iitutal6sa.

- Pdnztigyi intezm|,ny vagy biztos(t6 6ltal v6llalt garancia vagy kdszfizeto kezessdg biztosftiis6val,
vagy biztos(t6si szerzod5,s alapjin kirillftott - keszfizeto kezess6gviillal6st tartalmaz6
kotelezvdnnyel.

5.6. A Megrendelo a kotb6r osszeg6t meghalad6 kiiriit is jogosult drv6nyes(teni a Viillalkoz6val
szemben.

5.7. Birmely nem szerzoddsszerti teljesitds jogi fenntartils ndlkiili elfogadrisa a szerzodo r6szerol
nem 6ftelmezheto joglemond6skdnt azon ig6nyrril vagy igdnyekrol, amelyek a szerzodot
szerzoddssze96s kovetkezmdnyekdnt megi I letik.

6. A szerz6d6s teljesit6se, m6dosft:isa

6.1. A Megrendeki t|jekoztatja a Viillalkoz6t, hogy a szerzodds teljesitdsdre vonatkoz6 adatokat a

Kbt. 43. $ (l) bekezdds f) pontja alapj6n sajiit honlapj6n. illetve a Kozbeszerzdsi Hat6s6g 6ltal
tizemeltetett Kozbeszerzdsi Adatbrlzisban kozzdteszi.

6.2. A jelen szerzod6s mindennemri m6dosit6sa csak a szerzodo felek kozos megegyezds6vel,

fr6sban, a Kbt. 141 . $-ban meghatirozottak figyelembe vdtel6vel tortdnhet.

6.3. A Kbt. 37. g (5) bekezdese alapjin a szerzodds m6dositiisiir6l ktildn jogszabiily alapjin
meghatdrozott minta szerint Megrendelo tijekoztat6t kdszit ds azt hirdetmdny ritjrin a Kdzbeszerzdsi
ErtesftSben kozzeteszi. Ebben a tirjekortat6ban a Vrlllalkoz6nak nyilatkoznia kell arr6l, hogy
e gyetdrt-e a tijekoztat6ban fo g I al takkal

7. Felek jogai 6s ktitelezetts6gei

A Vrillalkoz6 fel e 6s feladata

7.1. A Vrillalkoz6 koteles
. a feladatait az aj6nlati felhiv6s, az ajdnlati dokumentiicio es az ajinlata szerint, a vonatkoz6

j ogszabrilyok ds szabviinyoknak megfe le lve te lj es iten i ;

. a munkateriiletet 6tvenni, az afvdtelkor annak munkavdgz6sdre val6 alkalmass6g6t
megvizsg6lni, az esetleges hiSnyossiigokkal kapcsolatos dszrevdteleit jegyzokonyvben

169zfteni ds ebben a Megrendelo figyelmdt a hi6nyossiigok megsztintetdsdre felhivni;
. megvizsgiilni, hogy a munkateriileten kor6bban vegzett munk6k esetleges hib6i vagy

h iiinyoss6gai nem akad:ily ozzirk-e a munkavd gzd sben ;
. a munkateriilet dtvdteldt kdvetoen, a munkiilatok megkezdesdt megel<izoen munka- 6s

balesetvddelmi oktatilst tartani, ds ennek tdnydt az epitesi napl6ban rogziteni.
o biztositani a szerzoddses munk6k elvegzdsdhez a munkaerot, 6rut, anyagot, szerkezetet, stb.

legyen az ideiglenes, vagy rllland6 jellegti;
o a munkatertiletet bekerfteni, anyagot a munkateriileten beltil depon6lni, a munkateriiletet

orizni;
. az ideiglenes dpitdshelyi berendezeseket sajrit kdltsdgere feldpfteni 6s azokat elbontani,

e I szd I I itan i legkdscl bb a m iiszaki atadds-iitvdtel lezir 6siri g:
. a keletkezett munkahelyi hulladdkot 6s felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertiletet

tiszti,n tartani a vonatkoz6 k6rnyezetvddelmijogszabdlyok eloiriisainak figyelembevdteldvel.
7.2. A V6llalkoz6 a sikeres mriszaki iitad6s-6tvdtel napj6tol sz6mitott 36 h6napos idotartamra a

szerzoddsben foglalt valamennyi munkiira teljes k6rti j6tell6st v6llal. Esetleges javftds vagy
kicserdlds esetdn a j6tdll6si ido a javitott/kicserelt rdszre vonatkoz6an rijrakezdodik.
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7.3. A Szerzodo Felek rrigzftik, hogy a Vrlllalkoz6 a megfblelo mtiszaki elofrrisoknak 6s

szabvilnyokn ak m egfe le I o tech no log iit alkalmaz m inden esetben.

7.4. A V6llalkoz6 felel ds szavatol a szerzodds szerint iiltala felhaszniilt anyagokdt 6s elvegzett
munkii6rt, a kozrem[ikoddsdvel beszerzett, bedpftett anyagok6rt, szerkezetek6rt, szerelvdnyek6rt,
berendezdsekdrt, azok I. oszt6lyri minosdgddrt ds tulajdonjogS,ert, a Ptk. rendelkezdsei, ill. a ktilon
j ogszabiilyokn ak a kdtelezo al kal m assSg i idot m egh atiroz6 rende I kezdsek alapj iin.

7.5. A Vrillalkoz6 a szerzod€s szerint be6pitdsre kertilo anyagok, szerelvdnyek stb. minoseget az

drvdnyes rendeletek ds szabviinyok szerint v6llalja es azt a sziilitits, vagy a bedpftds ekitt
minosdgtanrisftviinnyal igazolja, amelynek milsolatiit koteles a Megrendelonek iitadni. Vrillalkoz6
ugyancsak koteles 6tadni a be6pitett anyagok gy6rt6mtivi-, ds hazai honosftrisi- (EMI. KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) mribizonylatait, m6r6si jegyzokdnyveit, szabviinyoss6gi nyilatkozatait,
valamint a tirgyi munk6kra vonatkoz6 kezeldsi- ds karbantartiisi utasit6st 2 (ketto) pdldrinyban.
Idegen nyelvti bizonylatokat csak hiteles magyar forditiis csatol:is6val vesz dt Megrendelo. Ezen
bizonylatok, illetve a min6sdgtanitsitvdnyok miisolatiinak iitadrisa a szimla kifizetdsdnek egyik
feltdtele.

7.6. A Vrlllalkoz6 kdtelezi magdt, hogy a munkeit a jelen szerzoddsben szab6lyozottaknak
megfeleloen, a kiviteli tervdokumentiici6 es/vagy az alinlati koltsegvetds, az 6rv€,nyes hat6siigi
engeddly, a vonatkoz6 elofr:isok ds a szabviinyok szerint teljes k6nien, mtiszakilag ds minosdgileg
kifogdstalan, I. oszt6ly0 minosdgben, hiba - ds hi6nymentesen elkdszfti 6s adja iit Megrendelonek.

7.7. A Vrlllalkoz6 kdteles sajrit kdltsdgen a szerzoddsben vdllalt munkdhoz szakiriinyri felelos
m tiszaki v ezetbt alkalmazni.

7.8. A szerz6ddsben villlalt munka kivitelezdsdvel kapcsolatos ttz-, baleset-. munka- ds

vagyonvddelmi eloir6sok betartrisri6ft a Vrlllalkoz6 felel.

7.9.Yillalkozo afeladataiteljesftdsdhez jogosult alvellalkoz6 igdnybev6teldre a Kbt. 138. $ ds jelen
szerzod1,s 9. ponda szerint, de az alvbllalkozo teljesftdsddrt teljes felelossdggel tartozik.

7.1 0. Vrlllalkozo a munkatertilet itadls-irtveteldtcil kezdve kdteles folyamatosan a 19112009 (IX.l 5.)
kormiinyrendelet szerinti 6pit6si napl6t vezetni. Az e-dp(tdsi napl6ban megiillapftiisok,
megjegyzdsek, kifogiisok, utasft6sok stb. bejegyzds6re kizirolag a 12. pontban megnevezett
szemdlyek jogosultak.

7 .l I . Az dpftesi napl6ban az dpftdssel 6s szereldssel, az ellenorzdssel 6s vizsg6latokkal. az
6tad6s-6tv6tellel kapcsolatos kdriilmdnyeket, az egyes munk6k vdgrehajtiisilnak kezdetdt ds

befejez6sdt, az ellen6tzesek ds vizsgiilatok eredmdnyeit, a mdrdseket, stb. rogzftik.

7.12. A Megrendelo az utasitilsait elsosorban az dpftdsi napl6ba tdrtdn6 bejegyzdssel k<jzli a

V6llalkoz6val.

7.13. Az dpftdsi napl6t a Megrendelci hetente legal6bb I (egy) alkalommal ellenorizni koteles. A
Megrendelri vagy a nevdben elj6r6 szemdly (szervezet) a szerzodds teljesftdse sordn az 6pitdsi nap16

adatai alapjim ellenorzi, hogy a teljesitdsben a Kbt. 138. $ (2)-(4) bekezdesdben foglaltaknak
megfelel6 alv6l lalkoz6 v esz-e rdszt.

7.14. Az 6pitdsi napl6t a munka befejez€set kovetoen le kell z6mi.
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7.15. A Vrlllalkoz6 koteles az 6llag-, baleset-, vagyon- 6s kapcsol6d6 dletv6delem biztonsrig;inak
garantililsdra, az esetlegesen okozott k6rok helyre6llitiis6ra. Vrillalkoz6t a nem szakszeni

munkavdgzdsbol eredo k6rokdrt teljes korti felelossdg terheli.

7.16. A V6llalkoz6 a szerzodds teljesft6se sor6n csak 6rvdnyes munkav6llal6i engeddllyel,
munkaszerz6ddssel rendelkezo munkaviillal6kat foglalkoztathat. V6llalkoz6 munkav6gzdsekor
olyan gdpeket koteles iizemeltetni, amelyek a hatiilyos rendeletekben elofrt zajkibocsritrisi
hatiirdrt6ket nem haladjiik meg, toviibbii biztonsilgtechnikailag kifogiistalanok.

7.17. A Vrillalkoz6 munkaviillal6inak rendelkeznie kell szemdlyre szol6 balesetbiztosit6ssal, mely
olyan munkahelyi baleset-, 6s rokkantsrigbiztosft6s, amely b6rmely munkaviillal6j6nak, brirmely
koveteldsdt - beledrtve a TB viszontkdvetel6sdt is - 

fedezi. Elozoek drtelmeben Megrendelo feld
Vrillalkoz6 semmilyen koveteldst nem Llmaszthat.

7.18. A Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a szerzodds szerinti kivitelezdsi munkiik tobbsdgdt lakott
€piiletben vagy lakiisban kell elvdgeznie. Ezert a Vrillalkoz6 felelossdggel tartozik a szerzoddsben

v6llalt munk6n feltil, a munkatertilettel egybefiiggo tertiletek zavartalan tizemmenetdr6l, a munka

megkezddsdtol az iitadiis napjrlig. A V6llalkoz6 ktjteles biztosftani a Megrendelot minden olyan

vesztesdggel es k6veteldssel szemben. amely a harmadik szemdlynek okozott szem6lyi sdri.il6sek 6s

dologi kiirok, valamint az ezekre visszavezetheto vagyoni krirok kovetkeztdben jelentkeznek.

7.19. Amennyiben az |jszakai, vagy munkasztineti napon tortdno munkavdgzds engeddlyhez kottjtt,
abban az esetben a sztikseges engeddly't a V6llalkoz6 koteles beszerezni.

7.20. A Viillalkozo kotelezettsdge az eredmdnyes mriszaki ittadds - Atvdtelhez sztiks6ges

szakhat6s:igi, iizemeltetoi- szolgiiltat6i iitad6sok szakszeni lebonyolitilsa is (G6zmtivek, Vizmtivek,
ANTSZ, Ttizolt6s6g, stb.).

7.21. A V6llalkoz6 kdteles biztositani a miiszaki 6tadis-6tv6teli eljirfs sor6n a megtekintdst, a

szemtdt, a bejir6st ds a dokument6l6st. Az eljiris sor6n a V6llalkoz6nak igazolnia kell, hogy

. a munka a Szerzod6s ds annak melldkleteiben meghatbrozotl kovetelmdnyeknek ds a
hat6srlgi eloirilsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben - elrendelt megrendeloi

m6dosft6soknak megfeleloen hiriny- 6s hibamentesen elkdsztilt;
. rendelkezdsre rillnak az eljrirrist megelozo alkalmassiigi ds minosdgvizsg6latok

bizonyitv6nyai 6s azon hat6siigi nyilatkozatok, amelyek igazolj6k, hogy a haszndlatbavdteli

ds tizembe helyezdsi enged6ly kiadris6ban drdekelt hat6srigok nem liitnak okot az engeddly

megtagadiisiira;
o a munkav6delmi vezetoi nyilatkozat rendelkezdsre iill.

7.22.Ydllalkoz6nak termdkfelelossdg-v6llal6si nyilatkozatot kell tennie az 6.ltala bedpitett anyagok,

szerkezetek, berendezdsek, munkardszek megfelelosdgdre, valamint az elvdgzett munkiik
szakszertisdg6re.

7 .23. Az 6tad6si dokumentilci6 tartalmazza:
. az 6tad6si (megval6sulilsi, vagy rillapotrtigzito) tervet, azaz a

megval6sult 6llapotiinak mtiszaki terveit (digitrilisan is!).
. a karbantaftdsi ds kezeldsi utasft6sokatl
. a mincisdgbiztosftiisi jegyzok6nyveket;
. a garancialeveleket;
o amdrdsijegyzokdnyveket;
o a sztiksdges min<isdgvizsgiilati jegyzok6nyveket;

ldtesftm6nyek tdnylegesen
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. a nem szabv6nyositott bedpitett anyagok mribizonylatait;

. a Tervezoids Kivitelezoi nyilatkozatokat;

. a j6t6llitsi tevdkenysdget v6gzri szervezetek list6j;it (c6g neve, cime, telefonszdma);

. minden olyan levelezdsi, jegyzokonyvi m6solatot, amely a kivitelezdssel kapcsolatban
informilci6kkal bfr a kdsobbi vitiis kdrddsek eldont6sdre, illetve azizemeltetdsi, hasznositiisi
munk6k elvdgzdsdre tizemeltetdsi,haszniiati eloirilsok. feltdtelek konyv6t.

7.24. A Megrendelo koteles:
. a munkatertiletet munkavdgzdsre alkalmas illlapotban, jegyzokonyvileg i.Jadni;
. az ajdnlati dokumentiici6 alapjrin elkdszitett es az adott munk6hoz rendelt Szerzridds alapjit

kepezo kti ltsd gvetds(eke)t feltilv izsgdl n i ;

. a V6llalkoz6val egyeztetve a szerz(5dds szerinti munka b6rmely rdszdt, b6rmilyen
technol6giai vagy idobeni sorrend szerint megviitoztatni, a munka biirmely rdszdnek
szind dt, vonalvezetdsdt, he lyzetdt ds m dreteit m egv6lto ztatni ;

. az elvegzett munkilt ellenririzni, ds ellen6riztetni sajiit mtiszaki szervezet€vel, vagy ki.il6n
m egbiziissal fe lkdrt kiilso mri szaki e I I en orre I ;

r m6s v6llalkoz6val elv6geztetni a kifog6solt, vagy hianyolt munk6kat, a Vrillalkoz6
kdltsdgdre, vagy megfelelci mdrtdkri dijleszrlllitisra, ha a felsz6litisira a Viillalkoz6 a

kifogiisolt, vagy hiiinyolt munkiit nem javftja, illetve nem p6tolja;
. kifog:isolni vagy megtagadni a Viillalkoz6 kds6bbi alvilllalkozoit, helyszfni szem€lyzetlt, az

aj6nlatt6l eltdroen alkalmazott technol69i6t, eszkdzeit;
. kitrizni a mr.iszaki iiadis-ifivetel idopontjifi a keszre jelentds alapj6n, a kdszre jelentds

kdzhezv lteldtol sz6m itott I 5 (tizenot) napt6ri napon belti I ;

. a V6llalkozo riltal iitadott Technol6giai Utasitilsokat l5 (tizendt) naptiiri napon beltil
j6vrihagyni . Ha a Megrendelo l5 (tizenot) naptiiri napon beliil nem viilaszolna a j6v6hagyrisi
kdrelemre, lf,gy azt a Technol6giai Utasftris j 6vflhagyisdnak kell tekinteni;

o a szerzoddsszenien teljesitett munkiit 6tvenni;
. a teljesftett munka ellendrtdk6t szerz6dds szerint kifizetni;
. a Vdllalkoz6val egyUttmtikddni;
. a megval6sult l6tesftmdny min6sit6sdt elvdgeztetni.

8. Min6s6gbiztosftris

8.1. A Vrillalkoz6 lehetovd teszi, hogy a Megrendelo vagy aziltala meghatalmazott szemdly vagy
intezmdny kdpviseloje, b6rmely 6sszerri idopontban megtekinthesse a szerzodes tdrgyirt k€pezo
munka helyszfn6t ds ha azt Megrendelo sztiksdgesnek lttja, a megfeleldsdgre vonatkoz6
vizsg6latokat ott elvdgezze vagy vdgeztesse.

8.2. A minosdgtanrisitrissal kapcsolatos vizsg6latok, szakvdlemdnyek ds engeddlyek beszerzesdnek
koltsdgei teljes egdszdben V6llalkoz6t terhelik. Amennyiben erre meg nem felel6s vagy minrisdgi
hiba gyanrija miatt van sziiks6g €s ez a vizsgiilat soriin beigazol6dik, ennek koltsdgeit is a V6llalkoz6
koteles fizetni. Megrendelo ilyen esetben iitruhiizhatja az anyagok, szerkezetek, berendez6sek

vizsgilatinak jog:it, m6s fiiggetlen int6zetre, a Viillalkoz6 egyidejti drtesftdse mellett.

8.3. A V6llalkoz6 koteles a vizsgllathoz sziiksdges kdrtilmdnyeket biztositani 6s az elv6rhat6

egyiittmrikoddst, segitsdget megadni. E,llenkezo esetben a Megrendelo a kdrddses term6k, szerkezel

ewdteldt megtagadhatja.

8.4. A V6llalkoz6 kdtelezetts6get v:illal arra. hogy a min6sdgbiztosit6s tigy6t kiemelten kezeli 6,s ezt

alviillalkoz6it6l, beszrillit6it6l is megkoveteli. A veliik k<ltendo szerzod6sekben hason16 drtelmri

feltdteleket szab ds illtalitban int6zkeddseivel a megrendeloi bizalom erosftdsdre 6s a meg nem felelds

kockdzatinak csokkentds6re t6rekszik.
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9. Alvillalkoz6 igdnybev6tele

9.I . A Megrendelo a szerzodds teljesftdsdbe az ali.}bi alviillalkoz6kat vonhatja be: _
Az alvilllalkoz6i teljesit6s osszesftett arinya nem haladhatja meg a V6llalkoz6 sajrit teljesitdsdnek
arinyifi.

9.2. A Vrillalkoz6 nyilatkozik, hogy a megnevezett alv6llalkoz6k nem iillnak a Kbt. 62. 6s 63. $

szerinti kiziro okok hatiilya alatt.

9.3. A Vrillalkoz6 a szerzodds teljesftdsdnek idotartama alatt koteles a Megrendelonek minden
tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kiv6nt alv6llalkoz6t elozetesen bejelenteni, es a bejelentdssel egytitt
nyilatkozni arr6l is, hogy az dltala igdnybe venni kfv6nt alvilllalkoz6 nem 6ll a Kbt. 62. 6s 63. $

szerinti kizbro okok hatrllya alatt.

9.4. A Vdllalkoz6 felelos azert, hogy a teljesftdsben rdszt vevo alv6llalkoz6 nem vehet igdnybe saj6t

te lj es it6sdnek 65Yo- itt m eghalad6 mdrtekben tov6bb i kbzremrikddot.

9.5. A V6llalkoz6 az alviilalkoz6 iital elvegzett munkridrt rigy felel, mintha aztmaga teljesitette
volna.

10. A szerz6d6s megsztintet6se

I 0.1 . A szerzodds hatirozott idotartamri szerzod€s, mely a munkatertilet 6tad6sdt6l a szerzoddsszerti

teljesitdsig, illetve a j6t6ll6si kdtelezettsdg tekintetdben a viillalt j6trllkisi idoszak leteltdig van

hatillyban, tekintettel a 3. pontban meghat6rozott idotartamra. Jelen szerzodds a lej6rata napj6n a
Fe lek ktildn nyi latkozata nd I kti l, automatikusan m e gszrin ik.

10.2. A V6llalkoz6 srilyos szerzodl,sszeg6se miatt a Megrendelot megilleti a szerzoddstol valo
el6ll6s joga, amennyiben a V6llalkoz6 a teljesitdsi megkezddsdre meghatdrozott idopontot koveto I

h6napon beliil nem kezdi meg a teljesit6st. Ebben az esetben Megrendelo meghirisul6si kdtbdrre
jogosult, aszerzodes 10.6. pontja szerint.

10.3. A Megrendelo a kdrtilmdnyeiben be6llt - a szerzodes ldnyegdt drinto -viitozdsra tekintettel
b6rmikor el6llhat a szerzod€,stol, koteles azonban a V6llalkozo ezzel osszefiiggdsben keletkezett
k6r6t megt6riteni.

10.4. Srilyos szerzod6sszegds eset6n azonnali hatrilyri felmondiisnak van helye. Ebben az esetben a

Megrendelo a szerzodest, iriisban jogosult felmondani. A szerzodes az irrisbeli felmondiisban
megjeldlt napon szrinik meg. A rendkivtili felmondds esetdn a V6llalkoz6 koteles ell6tni feladatait
addig, amigaMegrendelo nem gondoskodik a fenntartiisifeladatok ell6t6s6r6l.

10.5. A szerzodd,sszegdsre vonatkoz6an a Ptk. szabiilyai azirinyad6ak, de azon k(viil a szerzodd,s

megszegdsdnek minostil ktilontjsen, ha a V:illalkoz6val szemben sorozatosan minosdgi, vagy egydb
teljesitdsi kifog:is (hib6s vagy kdsedelmes teljesitds) mertil fel.

10.6. Megrendelo a meghirisuliisi ktjtbdr felszimititsitra jogosult minden olyan esetben, melynel a
szerzod€s megszrindse a Vrlllalkoz6ra visszavezetheto oknak minosiil, ktilondsen pdld6ul:

- Vrillalkoz6 jogutod ndlkiili megsztinds6thatirozza el:

- V6llalkoz6 mdltdnyolhat6 ok ndlkiil nem kezdte meg a szerzodds teljesitdsdt;
- V6llalkoz6 a jelen szerziSdes rendelkezdseivel ellent6tesen alv6llalkoz6t vagy egydb

kozremrikodot von be a teljesitdsbe;
- V6llalkozo egydb srilyos szerzSddsszegdst kovet el;
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Vrillalkoz6 a szerzodest egyoldaltan, kiilonris indok ndlktil felmondja. A V6llalkoz6
felmondiisa esetdn nem minosi.il elfogadhat6 indoknak a szerzodds gazdasilgtalan
teljesftds6re, vagy a megn<ivekedett koltsdgekre val6 hivatkoz6s. Viillalkoz5 a szerzodes
megkot6sdt kovetcien berillott ktirtilmdny foly6n mdr nem felel meg a nemzeti vagyonr6l
szolo20ll.6vi CXCVI. torvdny (a tov6bbiakban Nvtv.) 3. $ (l) bekezdds l. pontja szerinti
i,l.l i,Ih ato sitgi kovete I m d ny ekn e k.
Vrlllalkoz6 yagy az drdekkdrdbe dolgoz6 szem6ly a szerzodds 14.ll. pontjrlban foglalt
kdtelezettsdget megszegi, magatartisa az OnkormilnyzatlZrt.jo hirnevdt sdrti, vagy a rossz
fdnyben ttinteti fel.

10.7. A Megrendelo a szerzoddses kdtelezettsdg nem teljesft6s6t 6llapithatja meg abban az esetben,
ha a Vrlllalkoz6 legakibb hdrom alkalommal a bedp(tett (alap)anyagokkal 6s/vagy elvdgzett
munkiikkal szemben Megrendelo srilyos minos6gi kifog6ssal dl es azt a V6llalkoz6 hat6ridoben nem
cserdli ki, vagy nem javftja ki. A Megrendelo abban az esetben jogosult srilyos mincisdgi kifogiissal
6lni, amennyiben a V6llalkoz6 teljesftdse nem felel meg a vonatkoz6 szabvilnyoknak €slvagy a
M e g re n d e I o 6ltal titmasztott kdv ete I m dnyekn ek.

10.8. A szerzodes megsztindse esetdn a Viillalkoz6 jogosan igdnyt tarthat a jelen szerzodds keretdben
a szerzodes megszrindsdig igazoltan teljesitett szolg6ltat6sok ds lesz6llftott eszkozok, anyagok
ellendrtdkdre.

11. Vis major

ll.l. A Vrillalkoz6 nem sfjthat6 k6rtdritessel vagy aszerzod5,stol val6 eliill:issal, ha a kdsedelmes
teljesitds vis major eredmdnye.

I 1.2. Jelen pont 6rtelmezdse szempontj6b6l a ,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a

Vrillalkoz6 drdekkordn kivtil ktivetkeznek be, nem a Viillalkoz6 hib6j6b6l vagy hanyagsrigdb6l.
Ilyen esetek lehetnek pl. sztr6jk, hiiboru, forradalom, ttizeset, irwiz, jirvirny, karantdn, korl6toz6sok
6s szrillftrlsi embarg6.

I1.3. Vismajorra aYLllalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajiinlott levdlben drtesiti a Megrendel6t a

vis major tdny6rol, okrlr6l 6s vdrhat6 idotartamrir6l.

I L4. Amennyiben a Megrendelo egyeb ir6nyf frilsos utasftiist nem ad. a Vrillalkoz6nak tovilbb kell
teljesftenie szerzoddses kotelezettsdgeit, amennyiben az dsszenien lehetsdges, 6s meg kell keresnie
minden dsszeni alternatfv m6dot a teljesit6sre, melyet a vis major esete nem giitol.

I I .5. A szerzoddsben foglalt hatriridok a vis major id6tartam6val meghosszabbodnak. Amennyiben a

vis major idotartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelonek jog:iban iil a szerzridds nem
teljesitett reszetol elilllni a hiitr6nyos jogi kdvetkezmdnyek nelktil oly m6don. hogy a Vrillalkoz6nak
errol drtesft6st ktild.

12. Szerz6d6 Felek kapcsolattart6i

l2.l . Kapcsolattarliisra jogosult a szerziidds idotartama alatt
A Megrendelo rdszdrol

Ndv: Giinther Ndndor
Telefon szilm : 239-07 -95
Mobi I telefonszilm :06-30-9 50-7 204
E- m a i I c im : gunth ernandor@k ozszol galtato. bp I 3. hu
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A Vdllalkozo reszerol
Ndv: Sebok Istv6n
Telefonsziim : 06-30 93 I 3-27 6

Faxszdm:
Mobil telefonsziim:
E-mail cfm: bauholz@t-online.hu

12.2. Az dpitdsi napl6ba bejegyzdsijoggal rendelkezik:
A Megrendelo rdszdrol

Nev: GUnther Niindor
Telefonsz6m : 239-07 -95
Mobi I telefonsz6m :06-30-9 50-7 204
E-m ai I c f m : gunthernandor@k ozszolgaltato. bp I 3. hu

Nyilv6ntartSsi sziim: 0l -61 838

A V6llalkoz6 rdszerol
Ndv: Seb6k Istv6n
Telefonsz6m : 06-30 93 I 3-27 6

Faxsziim:
Mobil telefonsziim:
E-mail c(m : bauholz@t-online.hu

13. Vit6s k6rd6sek rendez6se

I 3.1 . Megrendelonek ds a Vrlllalkoz6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy kozvetlen

tilrgyaliisok 0tj:in rendezzenek minden olyan n6zeteltdrdst vagy vitdt, mely kozottiik a szerzodds

keretdben, yagy a szerzod6sselkapcsolatban meriil fel.

13.2. Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szerzoddsbol eredo vitiis kdrddsek rendezdsdt

els6dlegesen Lirgyaliisok ttj6n ktitelesek rendezni, de jogvitrljuk rendez6se drdekdben nem vesznek

igdnybe mediiitori kozremrikoddst. A t6rgyal6sok sikertelensdge eseten a vitiis kdrddsek rendezdsdre

Felek - ha a Vrlllalkoz6 szdkhelye nem a PKKB illetdkessegi tertiletdn, vagy nem Budapesten

tal6lhat6 - a Budapesti IV. ds XV. Kertileti Bir6s6g illetdkessdgdt k6tik ki.

14. Egy6b rendelkez6sek

14.1. Jelen szerzodds kizir6lag a melleklettel egyUtt drvdnyes.

14.2. A szerzodds szerinti munka elvdgz6sdhezYiilalkoz6nak 6tadott tervek, dokument6ci6k, stb. a

Megrendelo kifejezett hozzdjdrulilsa ndlktil sem toviibb nem adhat6k, sem a szerzodesen kfviil fel
nem haszn6lhat6k, tov6bbri tilos a Megrendelo hozzijirulilsa n6lktil az elvflllall illetve a mir
folyamatban l6v6 munkilkr6l adatokat kiszolg6ltatni, eloadiisokat tartani, kinyomtatoff anyagot

klzzdtenni.

14.3. Vrillalkoz6 munkav6llal6inak a szerzod€s ttrgydt kdpezo munka teriilet6n tartania kell mag6t

az 6wdnyes szab6lyokhoz, eloir6sokhoz, toviibbii teljesfteni kell a Megrendelo helyszfni vezetojdnek
utasftiisait. Az eloiriisok durva, vagy kismdftdkri, de ismdtlodo megsdrtdse eset6n a V6llalkoz6
koteles a Megrendelo felsz6lit6sdra az drintett munkav6llal6kat a Szerzddds tdrgyfitkepezo munka

tertiletdro I eltilvol ftan i ds m6s alkal m as munkav6l Ial6kkal p6to ln i.

14.4. A jelen szerzodds kiztrolag ir6sban m6dosfthat6 a Kbt. 141. $ alapj6n

t0
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14.5. A szerzodds a Felek 6ltal tortdn6 al|iris napjrin 16p hat6lyba. Amennyiben szerzodo Felek
kiilonbozo idopontban irnak al6, rigy a kdsobbi al|iris diltuma a szerzodds hat|lyba ldpdsdnek

idopontja.

14.6. A ielen szerzoddsben nem szabiilyozott kdrd6sekben a Polg6ri Torvdnyktinyvben, a

kozbeszerzdsekrol szolo 2015. dvi CXLIII. torv6nyben, az epitoipari kivitelezdsi tevdkenysdgrol
szolo 19112009. (IX. 15.) Korm:inyrendeletben, valamint az epitesi beruh6ziisok kozbeszerzl,sdnek

rdszletes szabdlyairol sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm6nyrendeletben foglaltak azirflnyadoak.

14.7. A Vrillalkoz6 a jelen Szerzodds al|irdsdvalhozzitjirullsrit adja ahhoz, hogy a szerzodes tipus6t,
tirgyitt, idotartamdt a szerzoddst koto Felek nevdt 6s a szerzodds drt6kdt a Megrendelo a honlapjrin
nyilviinoss6gra hozza. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6vel kdtdtt szerziiddsek

esetdn a kdzpenzek felhaszniil6s6val drintett F6lk6nt az informirci6s 6nrendelkezdsi jogr6l ds az

informrici6szabadsigr6l sz6lo torvdny rendelkezdsei a kozz€tdtel 6s adatvddelem tekintetdben
kotelezoek, annak betartiisa 6rdek6ben kdzremrik6d6si kotelezetts6g iill fenn.

14.8. A Vrillalkoz6 tudomilsul veszi, hogy az Info tv.27. $ (3) bekezd6se drtelmdben nem min6siil
Uzleti titoknak az az adat, amelynek megismerds6t vagy nyilv6nossilgra hozatal6t ktilon tdrvdny
kdzdrdekbol elrendeli, tovribbri al5'iris|val tudom6sul veszi, hogy az Infotv. 27. $ (3a) bekezddse

alapjin koteles e Meg6llapod6ssal l6trejdtt jogviszonnyal 6sszeftiggo kdzdrdekbol nyilviinos adatra

vonatkoz6an - erre ir:inyul6 igdny esetdn - b6rki szdmdratdjekoztatdst adni.

14.9. A Vrillalkoz6t titoktartiisi kotelezettsdg terheli a jelen szerzodes teljesftdse sor6n a

Megrendelovel ds tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudomiisiira jut6 mindennem[i adat, informiici6,
ismeret vonatkoziisiiban. A titoktartiisi kotelezettsdg kiterjed Szerzodo Fdl alkalmazottaira,
munkat6rsaira, alviilalkozoira is, akiket tevdkenys6gtik megkezddse elott a Szerzodo Fdl koteles a
titoktart6si kdtelezetts6gre hitelt drdemloen figyelmeztetni. Szerzodo Fdl elismeri, hogy teljes
k6rtdritdsi felelossdggel tartozik a birtok6ba jutott inform6ci6k megorzdseert, megtartisfilrt,
t6rol6s6drt.

14.10. Vrillalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. 6vi CXCU. torvdny (a
toviibbiakban: Nvtv.) 3. $ (1) bekezdds l. pontja szerint ifili$hato szervezetnek minostil. V6llalkoz6
tudomiisul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak viitozirsdr6l k<jteles a Megrendelot
haladdktalanul ertesiteni. V:illalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a val6tlan tartalmir nyilatkozat esetdn,

valamint amennyiben a szerzod€s megkotdsdt kdvetoen beiillott kdrtilmdny folytrln miir nem felel
meg a Nvtv.3.$ (l) bekezdds l. pontja szerinti ifilifihat6sdgi kovetelm6nyeknek a Megrendelo a

szerzcid6st felmondja, vagy att6l eklll.

l4.l l. A Vrillalkoz6 jelen szerzodds ald,irisixal tudomfsul veszi, hogy tevdkenysdgdt a Megrendelo
- mint kozpdnzzel gazdllkodo ds kozfeladatot ell6to szervezet - megbizirsirb6l ds 6rdek6ben vdgzi,
ezdrl a feladata ell6t6sa sor6n a kertileti lakossdg feld tanrisitott rnagatartilsflra - kiilonosen az

egytittmtikddds, kommunikilci6, megielends tekintet6ben - fokozott figyelmet fordit, valamint
gondoskodik alvrillalkoz6i ds munkav6llal6i erre tdrtdn6 figyelmezetdsdrol, illetve a helyszfni
munkiit vegzlket ilyen szempontb6l ellenorzi. A V6llalkozonak mind a figyelmeztetdst, mind az

el lenorzdst dokum entillnia kell.
A Vrillalkoz6 munkavdllal6i 6s alvSllalkoz6i kotelesek tart6zkodni minden olyan magatart6st6l,
amely a lakossiigot a feladat ellirt.lshoz elengedhetetleniil sztiksdges mdrtdken tfl zavarja,
akadilyozza. A lakott ingatlanokban tdrtdno feladatell6tris sor6n a Villlalkoz6 szakemberei kotelesek
az dszrevdteleket, jelzeseket udvariasan fogadni, egytittmiikodni, a leheto legkisebb
kellemetlens6ggel, akadilyozitssal j616 megoldilst vilasztani, minden sziiksdges ds eldgsdges

intdzkeddst megtenni annak drdekdben, hogy a lakhat6s zavartalan felt6telei a munk6latok idej6n is
fennmaradjanak. A Vdllalkoz6 koteles gondoskodni arr6l, hogy az alvSllalkoz6i ds munkavrillal6i
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kdrdsre megfelekien azonositani es igazolni tudj:ik magukat, a munkavdgzds celjit, a Viillalkoz6 ds

az On korm ii ny zatl Zrt. szem dlydt.
Amennyiben V6llalkoz6 vagy az erdekkordbe dolgoz6 szemely a jelen pontokban foglalt
ktjtelezettsdget megszegi, magatartitsa az OnkorminyzatlZrt jo hirnevdt s6rti. vagy a rossz fdnyben
tiinteti fel, az OnkormilnyzatlZrt.jogosult a szerzoddst azonnali hat6llyal felmondani 6s az ebbol
eredo kilrigenydt, tovribbrl s6relemdij irrinti igdnydt a Vrillalkozoval szemben 6rv6nyesfteni.

14.12. A V6llalkoz6 tudomiisul veszi, hogy az Onkormiinyzatvagyonilr6l ds a vagyongazdrilkod6s
szabillyairol sz6l6 Budapest Fovdros XIII. Keriileti Onkormtnyzat 2812012. (VII. 3.) szrlmf
rendeletdnek 29. $ (5) bekezddse, valamint az Onkormdnyzattal l6trejott Kozszolgilltatiisi Szerz<idds

alapjin a XIII. Kertileti Kozszolgilltato Zrt. gyakorolja a jogszabrilyok keretei koztitt a

vagyongazdrllkodrisi feladatokat. valamint l6tja el a tevdkenysdgi kore szerinti kdzfeladatokat ds

jogosult a jelen szerzod6s al|irisdra.

14.13. A Szerzodo Felek kijelentik. hogy a jelen szerzodes aldfriisiival a Felekneka jelen szerzodds

tiirgy6ban keletkezett minden esetleges koriibbi, a szerzodesbe nem foglalt megiillapod6sa, a Felek
biirmelyike dltal tett ajinlat. dszrevdtel vagy javaslat hatrlly6t veszti. arraa toviibbiakban egyik Fdl
sem hivatkozhatmegalapozottan es ezzel osszefiiggdsben igdnyt sem ervdnyesfthet.

14.14. Jelen szerzodds 4 (ndgy) eredeti pdldilnyban kdszi.ilt, amelyet szerzodo Felek elolvasils 6s

6rtelmezds utiin. mint akaratukkal mindenben megegyezot j6v6hagy6lag es cdgszerrien irtik al6,

amelybol a Viillalkoz6t I (egy) Megrendelot 3 (hrirom) eredeti pdldiny illeti meg.
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Munkanemek l\{enny. Esvsig Anyag eir Dii egyre Anyag tissz Dii 6ssz
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1. Bp.XI[. VSci ft 10. fszt 6. sz.

K6m6nyb6lel6s, k6m6nysepr6 szakv6lemdny, k6m6nyes g6zkonvektor elhelyez6se
6s bek6t6se.
G 6z miiszaki b iztons6gi feltilvizs giiati j egyzokdnyv kd szitd se

Helyszini bej6r6s idopontja: 201 8.6prilis 5. cstitdrtdk 900

2. Bp. XIII. Pannr6nia utca 10. II. emelet 3. sz.

Fest6s-m6zol6s, nyil6sztro szerkezetek tivegez6,se, gitztizhely 6s mosogat6
szekr6ny p6tl6sa.
G in mtszaki biztons5gi feltilvizs giiati j egy z6konyv k6 szit6se.

Helyszini bej6r6s idopontja:2018. Sprilis 3. cstittirtok 9r

1


