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VALLALKoZASI SZERZODES

amely letrej 6tt egy r eszr ol;
XIII. Kertileti Ktizszolgfiltat6 Zrt.
sz6khely: 1131 Budapest, Bdke utca 65.
ce gSegy zekszirm; 0 1 - 1 0-042 8 5 0

ad6sz6m: 12052585-2-41
k6pviselo : dr. Palatka Livia v ezdrigazgat6
mint aj6nlatk6ro 6s Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6)

mdsr6szrol:
c6 gn6v: BAUHOLZ-KOMFORT Epit6ipari Fdvillalkozisi Kft.
sz6khely : 2045 Ttir<ikbilint, 0l 521 12 hrsz
cegsegyzekszfum: 1 3 09 I 82280
ad6sz6m: 1 0626825 -2-1 3

banksz6mla szitm: I 17 060 | 6-207 27 082-00000000
k6pviseli: N6zo Jrinos tigyvezeto
mint aj6nlattev6 6s Vrillalkoz6 (a tovribbiakban: V6llalkoz6),
egytittesen: Felek kozott, alulirott helyen 6s idoben, az altbbi felt6telekkel

1. El6zm6ny

1.1. Megrendelo, mint ajanlatk6ro a kcjzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irveny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 115. $ szerint kozbeszerz6si eljiir6st inditott a,,Budapest Ffvdros XIII.
Keriileti Onkormdnyzat tulajdondban ldvd hasznosittis el6tt dlld lakdsokfelrtjftdsi munkdlatainak
elvigzdse" tingyilban, mely kiizbe szerzesi elj6rSs 1. r6szenek nyertese a Villlalkoz6 lett.

2. A szerz6d6s tfrgya

2.1. A Megrendelo megrendeli, a V6llalkoz6 elvrillalja a XIII. Kresz G6zarutca24.5. emelet 3.

szttm alatti hasznositds elott e[6 lak6sok felujit6si munk6inak elvdgz6s6t.

2.2. A r6szletes mriszaki leir6s, valamint a t6teles kdlts6gvet6s 6s a Vrillalkoz6 ajtnlata a szerzodes

mell6kletdt k6pezik.

3. A teljesit6s helye, ideje

3.1. A teljesitds helye: XIII. KreszGEztttca24.5. emelet 3

3.2. Teljesit6si hat6rido: a munkatertilet etadAs6tol sz6mitott I. r6sz: 25 naptirtnap

3.3. A munkatertilet iltad6sa a jelen szerzod6s alitirlsittol sz6mitott 3. munkanapon tortdnik

3.4. A szerzodds teliesitdse sor6n a kivitelezds helyszin6n elhelyezett eszkoz<ik, gdpek, berendez6sek

6s felvonul6si 6ptiletek v6delme a V6llalkoz6 feladata, melyert a Megrendelo nem vrillal anyagi

felel6ss6get.

3.5. A kivitelez6s akkor minostil szerzod6sszertinek, ha a v6llalt teljesit6si hat6rid6n belul az eloirt
feladatokat a V6llalkozo elvegzi,6s a mtiszaki 6hdes-6tvdtel megtort6nik. A kivitelezds idoszak6ba

nem sz6mit bele a ,,kdszre jelentds" es az 6tadits-6tv6teli eljir5s megkezddse krizotti iddtanam. A
mtiszaki atad6s-6wetel soriin felt6rt hib6k vagy hianyoss6gok kijavit6sa (p6tl6sa) a kivitelez6s
i dotartam6ba sziimitand6.

1



Szezod6s: SZ-00247 41201 8 201 80510 1 73908758

4. Villalkoz{si dij, fizet6si felt6telek

4.1 . A szerzod€,s szerinti nett6 v6llalkozoi drj - a V61lalkoz6 nyertes ajitnlata alapjitn: 1.489.583,- Ft
+ AFA

4.2. A Megrendel5 kijelenti, hogy a jelen v6llalkoz6si szerzod6s pdnztigyi teljesitds6hez sztiks6ges
fedezet rendelkez6sre iill.

4.3. A jelen szerzodes keretdben a Vrillalkoz6 fel6 teljesitendo kifizet6seket magyar forintban (HUF)
kell teljesfteni.

4.4. A V6llalkoz6 a munk6t saj6t kolts6genvegzi el. A Megrendel6 a V6llalkoz6nak eloleget a Kbt.
135. $-ban foglaltak szerint frzethet. A V6llalkoz6 a koltsdgeit a vrillalkoz6si dijban 6rv6nyesiti.

4.5. A fent meghatfuozatt v6llalkoz6i dij vtitoztatAsira nincs lehetos6g, ezt a szerz6des teljes
idrltartama alatt tartani kell. (Az ApA merteke a mindenkor hatllyos AFA tcirv6nynek megfelel6en
v6ltozhat).

4.6. A vrillalkoz6i dij magriban foglalja a szolg:lltatds nyrijtas6nak teljes dijirt, igy pelditul az
esetleges anyag ktlltsdget, valamint a tev6kenysdg elvdgzds6hez szi.iks6ges valamennyi technikai
eszkdzt 6s szemdlyzetet is. A V6llalkoz6 nemjogosult egyeb k<ilts6g, d4 szimlin6sara Megrendelo
fel6 a szerzodds teljesit6se sorin.

4.1. Az ellenszolg6ltat6s teljesit6se a Polg6ri Torvdnykcinyvrril szol6 2013. 6vi V. trirv6ny (a
tovribbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban el6irtaknak megfelelSen banki 6tutal6ssal t6rt6nik az elvegzett
szolgiitatits tekintet6ben, a Megrendelil iital kiadott teljesft6si igazolis alapjin kirillitott szitmla
ellendben annak kezhezveteletol szitmitott 30 napon beltil.

4.8. Az 6tutal6s teljesit6se az alitbbi okmanyok egylittes benyrijt6sa ellen6ben trirt6nik:
- a V6llalkoz6 szirmlt\a 1 eredeti pdldrinyban c6gszeriien al6irva, felttintetve a Megrendelo

nev6t 6s cimdt;
- a Megrendelo 6s a Vrillalkoz6 k<iz<itt a jelen szerzodds szerint elk6szitett 6s aldirt teljesit6si

igazolfls egy p6ld6nya.

4.9. A Megrendelo k6sedelmes fizetdse eset6n aYiilalkoz6 jogosult a k6sedelembe esds id6pontj6t6l
kezdod<ien a tokedsszeg utiin a Polgdri T<irvdnykcinyvben meghatdrozott m6rt6lni k6sedelmi kamatot
felszimitani.

4.10. A Megrendelii tdjekoztatja a Vrillalkoz6t, hogy a szerzodes szerinti teljesitds ellendrt6k6nek
kifizet6se az ad6zis rendj6rol szolo 2003. 6vi XCII. t6rv6ny 361A. $-a hatilya alii esik. A
Megrendel o tiillkoztatja a V6llalk ozot - 6s a V6llalk oz6 ezt tudom6sul veszi -, hogy j elen szerz6dds
az adozits rendjdrol sz6l6 2003. 6vi XCII. tv. (Art.) 361A. $-rinak hatiiya al6 tartozik, amelynek
6rtelm6ben a Megrendel6 a Vrillalkoz6 reszere a t6rv6nyben megha#'rozott m6rt6ket meghalad6
tisszegben kifizet6st abban az esetben teljesithet, ha a Vrillalkoz6 eloz<lleg bemutat, i'/tad vagy
megktild a t6nyleges kifizet6s idoponddt6l szimitott 30 napn:ll nem r6gebbi nemlegesnek minSstilo
egytittes ad6igazolitst a Megrendelo r6,szdre, vagy a Vdllalkoz6 a kifizet6s idopontj6ban szerepel a
konartozitsmentes adozoi adatb6zisban.
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A Vrillalkozo tovitbbd kijelenti, hogy az adozis rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. t<irv6ny 361A.

$-6ban foglalt rendelkezdseket, melyek az o es alviillalkoz6ja, illewe a kapcsolt v6llalkoz6sok
kci zdtti ki fi zet6sekre vonatkozik i smeri, azokat betard a.

4.11. A Megrendelo a Kbt. 135. $ -ban foglaltak teljesft6s6t v6llalja.

4.12. AKbt. 136. $ (1) bekezd6se, valamint 143. $ (3) bekezd6s szerinti rendelkezdsek:

4.12.1. Megrendel6 kikciti, hogy
a) a V6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzod6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben
olyan koltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpont szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Vdllalkozo
ad6k6teles j <ivedelmdnek cs<ikkent6s6re alkalmasak;
b) V6llalkozo a szerz6d6s teljesft6s6nek teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezetet a

Megrendelo szirmira megismerhetSv6 teszi 6s az 5.7.2. pont szerinti iigyletekrol a

Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.
4.12.2. A Megrendel<i jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sztiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehet<1v6 teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6t6s6rol gondoskodni

tudjon - ha
a) a Vdllalkozo tarsas6gilban k<izvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpond6ban
me ghatir ozo tt fe lt6te I eknek.
b) a Vrillalkoz6 k<jzvetetten vagy k<izvetlentl 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpond6ban megharirozott feltdteleknek.

4.12.3. Az 4-12.3. bekezd6s szerinti felmondris eset6n a V6llalkozo a szerzod6s megsziin6se ekitt
mar teljesitett szolg6ltatds szerzoddsszeni p6nzbeli ellen6rtdkere jogosult.

4.13. A V6llalkoz6 a teljesit6sdt kcivetoen, a teljesit6s igazolds alapjan ki6llitott sztrmlin Budapest
Fov6ros XIII. Kertileti Onkorminyzat nevdben elj616 XIII. Kertleti Kcizszolg6ltat6 Zrt.-t ttinteti fel
vev6k6nt. A szitmlitt a Kozszolgiitat6 Zrt. Beruhaz6 divizi6jS.nak cim6re (1 131 Budapest, Hajdri u.

29.) ktildi meg.

5. Szerz6d6s biztosit6kai

5.1. A V6llalkoz6 a szerzodl,s idSszaka alatti (ideertve a v6llalt j6t6ll6s idSszaka alatti) k6sedelmes

vagy hib6s teljesft6s, illetve a meghirisul6s eset6n ktitb6r fizet6s6re kdteles. A k6tbdr a V6llalkoz6
riltal vrillalt j6t6ll5s idotartama alatt is drv6nyesitheto.

5.2. Kdsedelmi kdtb6r: A k6sedelmes teljesit6s esetdn fizetendS kdsedelmi kcitb6r m6rt6ke a nett6
v6llalkoz6i dij 0,2 oh-aFt / k6sedelmes nap, melynek maxim6lis m6rt6ke a nett6 v6llalkoz6i dij 10

Yo-a. Amennyiben a k6sedelmi k<itb6r el6ri a maximum6t, vagy a kdsedelem id6tartama a 90 napot,
irgy Megrendelo jogosult a szerzldest azonnalihatitllyal felmondani, illet6leg a szerzodest6l el6llni.

5.3. Hib6s teljesftdsi kotbdr: Hib6s teljesft6snek sz6mit, ha az elvegzett munka nem felel meg az

ajrinlatkdr6sben leirt kovetelm6nyeknek, illetve a benyrijtott aj6nlatnak, vagy miis okb6l nem
alkalmas a rendeltet6sszeni haszniiatra. A hibds teljesit6srol a Megrendelo k6pviseloje
jegyz6konyvet vesz fel. El nem fogadott hib6s teljesftes eset6n a krjtb6r mdrt6ke az adott
megrendel6s szerzod6s szerinti ellen6rt6kdnek 5 o/o-a.
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5.4. Meghirisul6si k<jtb6r: Az AjAnlatk6ro a szerzodes teljesit6s6nek elmarad6sa esetdre meghirisulisi
kdtb6rt kot ki. A meghirisullsi kotb6r mert6ke a tartal6kkeret n6lktili nett6 v6llalkoz6i di120 o/o-a,

melyet Ajrinlatkdr6 6rtesit6sdre, 15 napon beltil kell a kcitelezettnek (nyertes ajrinlattevo)
megfizetnie.

5.5. J6t6ll6si bizositdk: Az Ajinlatk6ro a szerzodes hib6s teljesit6sdvel kapcsolatos ig6nyek
bizosit6kak6nt j6tall6si bixosit6kot kdt ki. A j6tall6si biztosit6k cisszege a tartaldkkeret ndlktili nett6
v6llalkoz6i dij 5 %-a. A j6lill6si bi*osit6k hatitlyinak a j6talllsi idoszak alatt folyamatosan fenn
kell 6llnia a j6till6si idrlszak lej6rtanak napjriig, abban az esetben is, ha a j6tall6si idoszak a

jogszab6ly alapjin rijb6l indul vagy nyugv6ssal meghosszabbodik. A j6t61l6si biztosit6kot a nyertes

AjanlattevS koteles a j6tall6si id6szak kezdo napjiin rendelkez6sre bocs6tani. A Kbt. 134. $ (6)
bekezd6s a) pontja 6s a 134. $ (7) bekezd6se alapjin a biztositdk nyertes Aj6nlattevS v6laszt6sa

szerint teljesitheti az alitbbi m6dokon:
- Az ellendrt6kbol visszatartisra ker[il, 6s a tov6bbiakban az ovadek szabiiyait kell a visszatartott

<isszegre megfelel<ien alkalmami.
- Ovad6kkdnt az el<iirt penz6sszegnek az Ajinlatkeri| fizetesi szdmlij6ra trjrtdn5 befizetdse

:ltutal6sa.
- P6nzUgyi intdzm6ny vagy biztosit6 rlltal v6llalt garancia vagy k6szfizetd kezess6g biztositrls6val,
vagy biztositisi szerzodes alapj:in ki6ll(tott - kdszfrzetS kezess6gv6llalast tartalmaz6
kcitelezv6nnyel.

5.6. A Megrendel6 a k<itb6r <isszeg6t meghalad6 k6r6t is jogosult drv6nyesiteni a Vrillalkoz6val
szemben.

5.7. B:irmely nem szerz6ddsszeni teljesit6s jogi fenntart6s ndlkuli elfogadS.sa a szerzodo r6sz6r6l
nem 6rtelmezheto joglemond6sk6nt azon ig6nyr6l vagy igdnyekr6l, amelyek a szerzitdlt
szerz<id6sszeg6s kdvetkezmdnyek6nt megilletik.

6. A szerz6d6s teljesit6se, m6dositisa

6.1. A Megrendelo tAjekoztatja a Vrillalkoz6t, hogy a szerzodes teljesft6s6re vonatkozi adatokat a
Kbt. 43. $ (l) bekezdes f) pontja alapjin saj6t honlapj6n, illetve a Krizbeszerz!,si Hat6srig 6ltal
iizemeltetett K6zbesz erz6,si Adatbrizisb an kozzeteszi.

6.2. A jelen szerzod6s mindennemti m6dositasa csak a szsrzodo felek koz<is megegyez6sdvel,
ir6sban, a Kbt. l4l. $-ban meghattrozottak figyelembe vdtel6vel t<irtdnhet.

6.3. A Kbt. 37. $ (5) bekezd6se alapjan a szerzodes m6dositrlsar6l kiilon jogszab6ly alapjan
meghatirozott minta szerint Megrendelo tAjekoztatot kdszit 6,s azt hirdetm6ny ritjan a K<izbeszerz6si
Ertesit<iben kozzeteszi- Ebben a titjekoztat6ban a Vrillalkoz6nak nyilatkoznia kell arr6l, hogy
e gy et6rt-e a tAj ekoztat6ban fo g laltakkal

7. Felek jogai 6s kdtelezetts6gei

AVrillalk@:

7.L. A V6llalkozo kciteles
o a feladatait az ajinlati felhiv6s, az alinlati dokumentdci6 €s az ajirnlata szerint, a vonatkoz6

j ogszab:ilyok 6s szabv:i.nyoknak megfelelve telj esiteni ;
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. a munkatertiletet 6tvenni, az 6tvdtelkor annak munkavegzds6re val6 alkalmass6g6t
megvizsgSlni, az esetleges hi6nyossrigokkal kapcsolatos eszrev6teleit jegyz<ikdnyvben

rogziteni 6s ebben a Megrendelo figyelm6t a hirinyoss6gok megsziintet6sdre felhfvni;
. megvizsgSlni, hogy a munkaterUleten kor6bban vegzett munk6k esetleges hibrii vagy

hi 6ny o s s6g ai nem akadiiy ozzhk- e a munkav6 gz6sb en ;

o a munkateriilet 6tvdteldt kdvetoen, a munk6latok megkezdds6t megelozoen munka- 6s

balesefv6delmi oktat6sttartani,6s ennek t6ny6t az epitesi napl6ban rogziteni.
o biztositani a szerzod6ses munk6k elv6gzds6hez a munkaerot, 6rut, anyagot, szerkezetet, stb.

legyen az ideiglenes, vagy 6lland6 jellegti;
. a munkatertiletet bekeriteni, anyagot a munkatertileten beltil depon6lni, a munkatertiletet

orizni1'
. az ideiglenes 6pit6shelyi berendez6seket sajdt kcilts6g6re fel6piteni 6s azokat elbontani,

elsziilitani I e gk6 s o bb a m ri s zak i 6tad ii s- 6tv6 tel I ezir 6sii g;

. a keletkezett munkahelyi hulladdkot 6s felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertiletet
tisztintartani a vonatkoz6 kornyezetv6delmi jogszabiiyok el6ir6sainak figyelembevdteldvel.

7.2. A Vrillalkoz6 a sikeres mtiszaki itadds-ttwetel napj6t6l szrlmitott 36 h6napos idotartamra a

szerz<id6sben foglalt valamennyi munk6ra teljes k<irti j6t6ll6st v6llal. Esetleges javitds vagy
kicser6l6s eset6n a j6t6ll6si id6 a javitottlkicser6lt r6,szre vonatkoz6an rijrakezd6dik.

7.3. A Szerz6d6 Felek rogzitlk, hogy a V6llalkoz6 a megfelel6 mriszaki eloir6soknak 6s

szabviinyoknak megfelelo technol6gi6t alkalmaz minden esetben.

7.4. A V6llalkoz6 felel 6s szavatol a szerzodls szerint iitala felhaszn6lt anyagok6rt 6s elvdgzett

munk:i6rt, a k<izremtikrid6sdvel beszerzett, be6pitett anyagokdrt, szerkezetekdrt, szerelv6nyek6rt,
berendez6sekdrt, azokI. osztiilyt minos6g66rt 6s tulajdonjog66rt, a Ptk. rendelkez6sei, ill. a ktil<in
j o g szab6ly oknak a ktitelez6 alkalmass6g i i dot meghatitr oz6 rendelkez6 sek alapj 6n.

7.5. A V6llalkoz6 a szerzodds szerint bedpit6sre keriil6 anyagok, szerelvenyek stb. minosdgdt az

6rvdnyes rendeletek 6s szabv6nyok szerint v6llalja 6s azt a sziilitfls, vagy a bedpitds elott
min6sdgtanfsiwiinnyal igazolja, amelynek m6solatSt kdteles a Megrendelonek iitadni. Vrillalkoz6
ugyancsak kriteles iltadni a be6pftett anyagok gy6rt6mrivi-, es hazai honositiisi- (EMI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait, m6r6si jegyz5kdnyveit, szabv6nyoss6gi nyilatkozatait,
valamint a tdrgyi munk6kra vonatkoz6 kezel6si- 6s karbantarl6si utasitilst 2 (kett5) p6ldanyban.

Idegen nyelvri bizonylatokat csak hiteles magyar forditiis csatol6sdval vesz 6t Megrendelti. Ezen
bizonylatok, illetve a minosdgtanrisiw6nyok m6solat6nak 6tad6sa a szitmla kifizet6sdnek egyik
felt6tele.

7.6. A Vrlllalkoz6 kcitelezi magitt, hogy a munk6t a jelen szerz6ddsben szabiilyozottaknak
megfelel5en, a kiviteli tervdokument6ci6 6s/vagy az ajinlati k6lts6gvet6s, az lrvdnyes hat6srigi

engeddly, a vonatkoz6 eloir6sok ds a szabv6nyok szerint teljes ktlnien, mtiszakilag 6s min6s6gileg
kifog6stalan, I. osztillyri min6s6gben, hiba - 6s hianymentesen elk6sziti 6s adja 6t Megrendelonek.

7.7. A Vrillalkoz6 kdteles sajdt k<iltsdgdn a szerzod6sben v6llalt munk6hoz szakir6nyri felel6s

mriszaki v ezetot alkalmazni.

7.8. A szerz6ddsben v6llalt munka kivitelez6sdvel kapcsolatos ttiz-, baleset-, munka- 6s

vagyonv6delmi eloir6sok betartas66rt a V6llalkoz6 felel.

7.9. V6llalkozo afeladatai teljesit6sdhez jogosult alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6re a Kbt. 138. $ 6s jelen

szerzodes 9. pontja szerint, de az alviilalkoz6 teljesitdse6rt teljes felelSss6ggel tartozik.
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7 .l0.Yiilalkoz6 a munkatertilet 6tad6s-6tvetel6t6l kezdve kdteles folyamatosan a 19112009 (IX.15.)
korm6nyrendelet szerinti 6pit6si napl6t vezetni. Az e-dpitesi napl6ban megrillapit6sok,
megSegyzesek, kifog6sok, utasilisok stb. bejegyz6s6re kizttrolag a 12. pontban megnevezett
szem6lyek jogosultak.

7.11. Az epit6si napl6ban az 6pitessel ds szerel6ssel, az ellenorz6ssel 6s vizsg6latokkal, az

etad6s-ftvetellel kapcsolatos kcirtilmdnyeket, az egyes munk6k v6grehajt6s6nak kezdet6t 6s

befejezdsdt, az ellenorzesek es vizsgiilatok eredmdnyeit, a mdr6seket, stb. rdgzitik.

7.12. A Megrendelo az utasitlsait els<isorban az epitesi napl6ba t<irtdn6 bejegyz6ssel kcjzli a

V6llalkoz6val.

7.13. Az 6pit6si napl6t a Megrendelo hetente legal6bb 1 (egy) alkalommal ellenorizni kcjteles. A
Megrendelo vagy a nev6ben elj:ir6 szemdly (szervezet) a szerzodls teljesit6se sordn az 6pit6si napl6
adatai alapjin ellen<irzi, hogy a teljesit6sben a Kbt. 138. S Q)-$) bekezd6s6ben foglaltaknak
megfelelo alv6llalkoz6 vesz-e r6szt.

7.14. Az dpit6si napl6t a munka befejezds6t kcivetoen le kell z6rni

7.15. A V6llalkoz6 koteles az iilag-, baleset-, vagyon- es kapcsol6d6 6letv6delem biaons6g6nak
garwrtiiasara, az esetlegesen okozott kirok helyre6llitiisiira. V6llalkoz6t a nem szakszerft
munkavdgzdsbol eredo kiirok6rt teljes krini feleloss6g terheli.

7.16. A V6llalkoz6 a szerzodf,s teljesitdse sor6n csak 6rv6nyes munkav6llal6i enged6llyel,
munkaszerzoddssel rendelkez<i munkav6llal6kat foglalkoztathat. Vrillalkoz6 munkav6gz6sekor
olyan gdpeket k<iteles iizemeltetni, amelyek a hatSlyos rendeletekben el<iirt zajkibocsritrlsi
hat6r6rt6ket nem haladjrlk meg, tov6bb6 biztons6gtechnikailag kifogdstalanok.

7.17. A Vrillalkoz6 munkaviillal6inak rendelkeznie kell szem6lyre sz6l6 balesetbiztosftdssal, mely
olyan munkahelyi baleset-, 6s rokkantsrigbiztositiis, amely brlrmely munkav6llal6j6nak, barmely
kcivetelds6t - bele6rtve a TB viszontkdvetel6sdt is - fedezi. Elozoek drtelmdben Megrendelo fel6
Y illalko zo s emm i ly en kti vete I 6 st nem lim a s zthat.

7.18. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a szerzodes szerinti kivitelezdsi munkiik tcibbs6g6t lakott
6ptiletben vagy lak:isban kell elv6gemie . Ezert a Yiilalkoz6 feleloss6ggel tartozlk a szerzod6sben
vdllalt munk6n feliil, a munkateriilettel egybefiiggS teriiletek zavartalan tizemmenetdrol, a munka
megkezd6setol az ritad6s napj:iig. A V:illalkoz6 kciteles biaositani a Megrendelot minden olyan
vesztesdggel 6s koveteldssel szemben, amely a harmadik szem6lynek okozott szemdlyi s6riil6sek 6s

dologi k6rok, valamint az ezehte visszavezethet<i vagyoni karok k6vetkeztdben jelentkeznek.

7.19. Amennyiben az ljszakai, vagy munkasztineti napon tcirtdno munkavdgz6s enged6lyhez kiitritt,
abban az esetben a sztiks6ges enged6lyt aYiilalkoz6 koteles beszerezni.

7.20. A V:illalkoz6 k<itelezets6ge az eredmdnyes mriszaki ehd:ls - itwetelhez sziiks6ges
szakhat6srigi, tizemeltet<ii- szolg6ltat6i rltad6sok szakszeni lebonyolitasa is (Grizmrivek, Vizmrivek,
ANTSz, Ttizolt6s6g, stb.).
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7.21. A V6llalkoz6 kciteles biztositani a mtiszaki {tadis-itv6teli eljrirfs sor6n a megtekint6st, a
szeml6t, a bej6rdst es a dokumentiil6st. Azeljirds sor6n a Vdllalkoz6nak igazolnia kell, hogy

. a munka a Szerz6d6s 6s annak mell6kleteiben meghatbrozott kcivetelm6nyeknek 6s a
hat6s6gi eloir6soknak, valamint - az esetlegesen menetk<izben - elrendelt megrendeloi
m6dosit6soknak megfeleloen hi6ny- es hibamentesen elk6sztilt;

o rendelkez6,sre iillnak az eljrir6st megelozo alkalmass6gi ds min6sdgvizsgrilatok
bizonyitv6nyai 6s azon hat6sdgi nyilatkozatok, amelyek rgazoljitk, hogy a haszniilatbav6teli
ds tizembe helyezdsi engeddly kiadrisriban drdekelt hat6s6gok nem l6tnak okot az enged6ly
megtagadiis6ra;

. a munkav6delmi vezet6i nyilatkozat rendelkez6sre 6ll.

7 .22. Yiilalkoz6nak term6kfeleloss6g-v6llal6si nyilatkozatot kell tennie az iitala be6pitett anyagok,
szerkezetek, berendezdsek, munkardszek megfelelos6gere, valamint az elvdgzett munk6k
szakszenis6g6re.

I .23 . Az atad6si dokumentil cio tartalmazza:
. az 6tad6si (megval6suliisi, vagy tllapotrogzitci) tervet, azaz a l6tesitmdnyek tdnylegesen

megval6sult Sllapotrinak mriszaki terveit (digitrilisan is ! ).
. a karbantart6si 6s kezel6si utasitiisokat;
. amin6s6gbiztosit6sijegyz6kdnyveket;
. agarancialeveleket;
. a m6r6si jegyzokonyveket;
. a sztiks6ges min6segvizsgiiati jegyz6krinyveket;
o a nem szabv6nyositott be6pftett anyagok mtibizonylatait;
o a Tervezotes Kivitelezdi nyilatkozatokat;
. a j6tAll6si tev6kenysdget vdgz6 szervezeteklist6j6t (c6g neve, cime, telefonsz6ma);
o minden olyan levelez6si, jegyzokonyvi m6solatot, amely a kivitelezdssel kapcsolatban

informrici6kkal bir a k6sobbi vitas k6rd6sek eldrint6s6re, illetve az izemeltetdsi, hasmositiisi
munkrik elv6gzds6re tizemeltetdsi, haszniilati eloir6sok, felt6telek k<inyv6t.

7.24. A Megrendelo kdteles:
o a munkaterliletet munkavdgzdsre alkalmas 6llapotban, jegyziSkcinyvileg 6tadni;
. az ajrinlati dokument6ci6 alapjan elk6szitett 6s az adott munk6hoz rendelt Szerzddds alapjat

kepezo krilts6gvetds(eke)t feltilvizsg6lni;
. a Vrlllalkoz6val egyeztetve a szerzodes szerinti munka bfrmely reszdt, barmilyen

technol6giai vagy idobeni sorrend szerint megv6ltoztatni, a munka bdrmely r6szdnek
szintj 6t, vonalvezet6s6t, helyzetdt 6s mdrete it me gvril toztatni;

. az elvdgzett munk:it ellenorizni, 6s ellenoriztetni sajiit mtiszaki szewezetdvel, vagy ktilcin
megbiziissal felk6rt ktlso mriszaki ellenorrel;

o m6s v6llalkoz6val elvdgeztetni a kifogdsolt, vagy hi6nyolt munk6kat, a V6llalkoz6
kdltsdg6re, vagy megfelelo m6rt6kti dijlesz6llit6sra, ha a felsz6litasira a V6llalkoz6 a
kifog6solt, vagy hirlnyolt munk5t nem javitja, illetve nem p6tolja;

. kifogrisolni vagy megtagadni a V6llalkoz6 k6s6bbi alviilalkoz6it, helyszini szem6lyzetdt, az
aj rinlatt6 I e ltdr6 en alkalmazott technol6 g iit, eszkozeit;

. kittizni a mriszaki ritadds-iitvetel idopontjirt a k6szre jelent6s alapjin, a kdszre jelentds
kezhezvdteletiSl szitmitott l5 (tizen<it) naptiiri napon beltil;

o a Yiilalkoz6 rlltal rltadott Technol6giai Utasit6sokat 15 (tizenot) napt6ri napon beltil
j6vrihagyni. Ha a Megrendelo l5 (tizenot) napt6ri napon beliil nem v6laszolna a j6vrihagydsi
k6relemre, tgy azt a Technol6giai Utasit6s j6vrihagyiisrinak kell tekinteni;

o a szerzoddsszertien teljesitett munk6t 6tvenni;
o a teljesitett munka ellen6rt6k6t szerz6d6s szerint kifizetni;
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o aVrlllalkoz6val egytittmtikodni;
. a megval6sult l6tesitmdny min6sit6s6t elv6geztetni

8. Min6s6gbiztositis

8.1. A Vrillalkoz6 lehetovd teszi, hogy a Megrendel6 vagy az iitala meghatalmazott szemdly vagy
int6zm6ny kdpviseloje, b6rmely dsszeni idopontban megtekinthesse a szerzod6s titrgyirt kepezo
munka helyszindt 6s ha azt Megrendelo sztiks6gesnek littja, a megfelel<ls6gre vonatkoz6
vizsgilatokat ott elvdg ezze y agy v6geztesse.

8.2. A min<is6gtanrisitiissal kapcsolatos vizsgiilatok, szakvdlemdnyek 6s enged6lyek beszerzdsdnek

kriltsdgei teljes eg6sz6ben V6llalkoz6t terhelik. Amennyiben erre meg nem felelds vagy min6s6gi
hiba gyanrija miatt van sziiks6 g es ez a vizsgiiat sor6n beigazol6dik, ennek kiilts6geit is a V6llalkoz6
k<iteles ftzetni. Megrendel<i ilyen esetben ittrahilzhatja az anyagok, szerkezrtek, berendezdsek
vizsg6latinak jog:it, mris fiiggetlen intdzetre, a V:lllalkoz6 egyidejii drtesitdse mellett.

8.3. A V:lllalkoz6 kdteles a vizsgilathoz sziiksdges ktirfllmdnyeket biztositani 6s az elvarhat6
egytrttnriktid6st segits6get megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel<i a k6rd6ses term6k, szerkezet
6tvdtel6t megtagadhatj a.

8.4. A V:illalkoz6 k<itelezetts6get v6llal arra, hogy a min6s6gbiztosil6s iigy6t kiemelten kezeli 6s ezt

alvillalkoz6it6l, besz6llit6it6l is megktiveteli. A velUk kotend5 szerzod6sekben hasonl6 ertelmri
feltdteleket szab 6s itltalitban intdzkeddseivel a megrendeloi bizalom erositdsere 6s a meg nem felel6s
k o ckivatimak c s6kkent6 sdre t<irekszi k.

9. Alviltalkoz6 ig6nybev6tele

9.1. A Megrendelo aszerz6d6s teljesitesebe azalibbi alv6llalkoz6kat vonhatja be: _
Az alv:lllalkoz6i teljesit6s <isszesitett xinya nem haladhatja meg a V6llalkoz6 sajdt teljesitds6nek
arinyit.

9.2- A V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a megnevezett alviilalkoz6k nem 6llnak a Kbt. 62. 6s 63. $

szerinti nzAro okok hatrilya alatt.

9.3- A Vrillalkozo a szerzodts teljesit6senek id<itartama alatt k<iteles a Megrendel<lnek minden
tovibbi, a teljesftdsbe bevonni kivdnt alv:illalkozot el<izetesen bejelenteni, 6s a bejelent6ssel egytitt

nyilatkozni arr6l is, hogy aziitala ig6nybe venni kivint alvrillalkoz6 nem 611 a Kbt. 62. ds 63. $

szerinti kizfu6 okok hatdlyaalatl.

9.4- AV:illalkoz6 felel<is azirt, hogy a teljesit6sben r6szt vev<i alv:lllalkozb nem vehet ig6nybe saj6t

teljesiGs6nek 65o/ndrt meghalad6 m6rtekben tov:ibbi kdzremtikddrjt.

9-5- A Villalkoz6 az alviillalkoz6 iitzl elvegzett munkridrt rigy felel, mintha azt maga teljesitette

volna.

10. A szezfi6s megszfintet6se

l0-l- A szerz<id6s hatfurozatt id<itartamri sznrzfidts, mely a munkateriilet ritad:is:it6l a szrrzod6sszer0

teljesit6sig, illetve a j6trilLisi ktitelezetts6g tekinteteben a v:illalt j6tall6si id6szak leteltdig van

hatilyban, tekintettel a 3. pontban meghatiromtt idiltartamra. Jelen szerzodes a l€lirata napj6n a

Fetek ktil<in nyilatkozata ndlktl, automatikusan megszfinik.
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10.2. A Yiilalkozo srilyos szerzodesszegdse miatt a Megrendelot megilleti a szerzoddst6l val6
el6ll6s joga, amennyiben a V6llalkoz6 a teljesit6si megkezd6sdre meghatirozott id6pontot k<iveto I
h6napon beliil nem kezdi meg a teljesitdst. Ebben az esetben Megrendel<i meghirisul6si k<itb6rre
jogosult, a szerzodes 10.6. ponda szerint.

10.3. A Megrendel<i a koriilmdnyeiben be6llt - a szerzodds ldnyegdt drint6 - v6ltoz6sra tekintettel
b6rmikor eldllhat a szerzodest6l, kdteles azonban a Vrillalkozo ezzel risszeftiggdsben keletkezett
k6rrit megt6riteni.

10.4. Srilyos szerz6d6sszeg6s esetdn azonnah hat6lyir felmond6snak van helye. Ebben az esetben a

Megrendelo a szerzoddst, ir6sban jogosult felmondani. A szerzod6s az irisbeli felmondSsban

megjeltilt napon sz[inik meg. A rendkfviili felmond6s eseten a V6llalkoz6 koteles elliitni feladatait
addig, Nnig aMegrendel6 nem gondoskodik a fenntart6si feladatok ell6tri.s6r6l.

10.5. A szerzodesszeg6sre vonatkoz6an a Ptk. szab6lyai az rinyadoak, de azon kivtil a szerz<idds

megszeg6s6nek min6siil ktilon<isen, ha a Vrillalkoz6val szemben sorozatosan minrls6gt, yagy egy6b
teljesitdsi kifog6s (hib6s vagy k6sedelmes teljesitds) meriil fel.

10.6. Megrendel6 a meghiusul6si krjtbdr felsziimitiis6ra jogosult minden olyan esetben, melyn6l a
szerzodds megsziin6se a Vrillalkoz6ra visszavezetheto oknak minostil, kiilcinrjsen pdldiul:

- Vdllalkoz6 jogut6d n6lktili megsziin6slthatfuozza el
- V6llalkoz6 meltAnyolhat6 ok n6lktil nem kezdte meg a szerzodes teljesit6s6t;
- V6llalkoz6 a jelen szerzod6s rendelkez6seivel ellentdtesen alvrlllalkoz6t vagy egy6b

k<izremrik<idrit von be a teljesitdsbe;
- V6llalkozo egyeb srilyos szerz<id6sszeg|,stkiivet el;
- V6llalkoz6 a szeruodest egyoldahian, kUkin<is indok ndlktil felmondja. A V6llalkoz6

felmond6sa esetdn nem min6sril elfogadhat6 indoknak a szerziSd5,s gazdasdgtalan

teljesitds6re, vagy a megncivekedett kcilts6gekre val6 hivatkozis. Yiilalkoz6 a szerzodes
megk<it6s6t k<ivet<ien be6llott kciriilm6ny folytan mdr nem felel meg a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCU. tdrv6ny (a tovribbiakban Nvfv.) 3. $ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti
6tl 6that6srigi kcivetelm6nyeknek.

- V6llalkoz6 vagy az 6rdekkdr6be dolgozo szemely a szerzodes 14.11. pontj6ban foglalt
kcitelezetts6get megszegi, magatartisa az OnkorminyzatlZrt. j6 hirnevdt s6rti, vagy a rossz
fenyben ttinteti fel.

10.7. A MegrendeliS a szerzlddses kotelezettseg nem teljesft6set rillapithada meg abban az esetben,
ha a Vrlllalkoz6 legallbb h6rom alkalommal a be6pitett (alap)anyagokkal ds/vagy elvegzett
munk6kkal szemben Megrendelo srilyos min6sdgi kifogdssal el es azt a V6llalkoz6 hatririd6ben nem
cser6li ki, vagy nem javitja ki. A Megrendelo abban az esetben jogosult srilyos minosdgi kifogdssal
6lni, amennyiben a Vrillalkoz6 teljesitdse nem felel meg a vonatkoz6 szabv6nyoknak 6s/vagy a
Me grende I 6 iital t6masztott kovetelmdnyeknek.

10.8. A szerz(5des megsztin6se eset6n a Viillalkoz6 jogosan igdnyt tarthat a jelen szerz6d6s keretdben
a szerzodf,s megsztineseig igazoltan teljesitett szolgriltat6sok 6s lesz6llitott eszk6z6k, anyagok
ellen6rtdk6re.

11. Vis major

11.1. A V6llalkoz6 nem srijthat6 krirtdritdssel vagy aszerzod€,st<il val6 el6ll6ssal, ha a k6sedelmes
teljesitds vis major eredm6nye.
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11.2. Jelen pont 6rtelmez6se szempontjrib6l a,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a

V6llalkoz6 6rdekkor6n kivtil k<ivetkeznek be, nem a V6llalkoz6 hlbajib6l vagy hanyagsSg6b6l.

Ilyen esetek lehetnek pl. snrilk, h6boru, forradalom, ttizeset, irviz, jitrvtny, karant6n, korl6toziisok
6s sz6llitisi embarg6.

11.3. Vis majorra aYiilalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajdnlott lev6lben drtesiti a Megrendelot a
vis major t6nydr<il, okir6l6s vrirhat6 idotartamar6l.

I 1.4. Amennyiben a Megrendelo egydb ir6nyri irasos utasit6st nem ad, a V6llalkoz6nak tov6bb kell
teljesitenie szerz<id6ses k<itelezetts6geit, amennyiben az dsszerien lehets6ges, 6s meg kell keresnie

minden 6sszeni altemativ m6dot a teljesitdsre, melyet a vis major esete nem gritol.

I 1.5. A szerz<id6sben foglalt hatirid6k a vis major idotartamiwal meghosszabbodnak. Amennyiben a

vis major id<itartama meghaladja a 100 napot, a Megrendel<inek jog6ban 6ll a szerz<idds nem

teljesitett r6szdt6l eLillni a h6tr:inyos jogi kdvetkezm6nyek ndlktil oly m6don, hogy a Villalkoz6nak
err6l drtesit6st ktild.

12. Szerz6il6 Felek kapcso latta rt6 i

1 2. I . KapcsolattarlSsra j ogosult a szerzodts id<itartama alatt:

A Megrendel<i r6sz6r6l
N6v: Gtinther N6ndor
Telefonszim : 23 9 -07 -9 5

Mobil telefonszim:06-3 0-950 -7 204
E-mail cim: gunthernandor@kozszolgaltato.bp I 3.hu

A Vrillalkozi reszerol
Ndv: Seb6k Istv:in
Telefonszim: 0G3 0 93 L3-27 6
Faxszim:
Mobil telefonszim:
E-mail cim: bauholz@t-online.hu

12.2. Az 6pit6si napl6ba bejegyz6si joggal rendelkezik:

A Megrendelo r6sz6r<il

N6v: Gtinther N6ndor
Telefonszim : 239 -07 -9 5

Mobil telefonsz6m:06-3 0-95 0 -7 204
E-mai I cim : gunthemandor@kozszol galtato.bp 1 3 . hu

Nyilvrintartlsi szAm; 0 I -6 1 83 8

A Villalkoz6 reszerol
N6v: Sebtik Istv:in
Telefonszim: 06-30 93 | 3 -27 6

Faxszim:
Mobil telefonszfm:
E-mail cim: bauholz@t-online-hu
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13. Vitris k6rd6sek rendez6se

1 3 . I . Megrendelonek 6s a V6llalk ozonak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
trl.rgyal6sok ritj6n rendezzenek minden olyan nezetelt6r6st vagy vit6t, mely kozottUk a szerz6d6s
keret6ben, vagy a szerzod6ssel kapcsolatban mertil fel.

13.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzod6sbril eredo vit6s k6rddsek rendez6s6t

elsodlegesen targyal6sok fd6n kritelesek rendezni, de jogvitSjuk rendez6se 6rdek6ben nem vesznek
igenybe medi6tori k<jzremtikrjd6st. A t6rgyal6sok sikertelens6ge eset6n a vitils k6rddsek rendez6s6re
Felek - ha a V6llalkoz6 sz6khelye nem a PKKB illet6kessdgi tertiletdn, vagy nem Budapesten
tal6lhat6 - a Budapesti IV. 6s XV. Kertileti Bfr6srig illet6kess6g6t kdtik ki.

14. Eg,,6b rendelkez6sek

14.1. Jelen szerzodeskizitrolag a mell6klettel egyiitt 6rv6nyes.

14.2. A szerzodes szerinti munka elvdgz6s6hez Viillalkoz6nak 6tadott tervek, dokumentdci6k, stb. a
Megrendelo kifejezetthozzi$itruLisa ndlkUl sem tov6bb nem adhat6k, sem aszerzodesen kivtil fel
nem hasznrllhat6k, tovribb6 tilos a Megrendelo hozzilfurukisa ndlkiil az elviilalt, illetve a mitr
folyamatban l6vo munk6kr6l adatokat kiszolgdltatni, elSad6sokat tartani, kinyomtatott anyagot
kozzetenni.

14.3. Ydllalkozo munkavilllal6inak a szerzodes targy6t kepezo munka teriilet6n tartania kell mag6t
az ervenyes szab6lyokhoz, eloirisokhoz, tov6bb6 teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdj6nek
utasitSsait. Az eloirisok durva, vagy kismdrtdkri, de ism6tl6d6 megs6rtdse eset6n a V6llalkoz6
k<iteles a Megrendelo felsz6lititsfua az erintett munkav6llal6kat a Szerzddds tirgyitt kepez6 munka
tertiletdrol elt6volitani 6s m6s alkalmas munkav6llal6kkal p6tolni.

14.4. A jelen szerz6d6s kizirolag iriisban m6dosithat6 a Kbt. 141. $ alapjin.

14.5. A szerz<idds a Felek 6ltal tort6no aliftis napjrin l6p hatrilyba. Amennyrben szerzodd Felek
kiiltinbriz6 idopontban irnak alii, rigy a k6sobbi aliirds drituma a szerzfid€,s hat6lyba l6p6s6nek
idopontja.

14.6. A jelen szerzoddsben nem szabiiyozott k6rddsekben a Polg6ri Torv6nykdnyvben, a

kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. t<irv6nyben, az 6pitoipari kivitelezdsi tevdkenys6grol
sz6l6 19112009. (IX. 15.) Kormrlnyrendeletben, valamint az epitesi beruhiiz6sok kcizbeszerz6sdnek
r6szletes szab6lyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Kormanyrendeletben foglaltak azirinyadoak.

14.7. A Vrillalkoz6 a jelen Szerzod6s aliirisixalhozzillrulirs6t adja ahhoz, hogy a szerzodds tipus6t,
tfrgyitt, idtitartamiit a szerzodest kdt6 Felek nevdt 6s a szerzod6s drtdk6t a Megrendelo a honlapjan
nyilviinossigra hozza. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6vel k<itritt szerzod6sek
esetdn a kdzpdnzek felhaszniiitsixaldrintett F6lk6nt az informttci6s cinrendelkez6si jogr6l es az
inform:lci6szabadsdgr6l sz6l6 t<irv6ny rendelkezdsei a kozzetdtel 6s adatvddelem tekintetdben
kcitelezoek, annak betartfsa drdekdben kdzremtikdddsi kcitelezettsdg 6ll fenn.

14.8. A Vrillalkoz6 tudomdsul veszi, hogy az Info tv. 27. $ (3) bekezddse 6rtelmdben nem minostil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismer6sdt vagy nyilvdnoss6gra hozatal1t ktilin t<irvdny
kozdrdekbol elrendeli, tov6bbrl alfuirdsixal tudomSsul veszi, hogy azlnfotv.27. $ (3a) bekezddse
alapjitn ktiteles e Megrillapodiissal ldtrej<itt jogviszonnyal risszeftiggri krizdrdekb6l nyilv6nos adatra
vonatkoz6an - erre ir6nyul6 ig6ny esetdn - brirki szirmiratilekoztatirst adni.

l1
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14.9. A Vrillalkoz6t titoktartesi k<itelezettsdg terheli a jelen szerzod6s teljesit6se sor6n a

Megrendelovel 6s tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6 mindennemti adat, inform6ci6,
ismeret vonatkoz6sdban. A titoktart:isi kdtelezetts6g kiterjed SzerzSdo Fdl alkalmazottaira,
munkat6rsaira, alviilalkoz6ira is, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se elott a Szerzodo F6l koteles a

titoktart6si kdtelezetts6gre hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni. Szerzodo F6l elismeri, hogy teljes
kdrtdrftesi felelossdggel tartozlk a birtokdba jutott inform6ci6k megorzds66rt, megtart6s66rt,

16rolils6ert.

14.10. V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l szSlo 2011. 6vi CXCU. tdrvdny (a
tovdbbiakban: Nvtv.) 3. $ (1) bekezdds 1. ponda szerint irtlitthat6 szewezetnek minosi.il. Yiilalkoz6
tudomiisul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak viitoz6sar6l k<iteles a Megrendel5t
halad6ktalanul 6rtesiteni. V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozat eset6n,

valamint amennyiben a szerzod6s megkot6s6t k<ivetrjen be6llott k<irulm6ny folytrin m6r nem felel
meg a Nvfv.3.$ (1) bekezd6s l. ponda szerinti ritl6that6s6gi k<ivetelmdnyeknek a Megrendel<i a

szerzod6st felmondja, vagy att6l el:ill.

14.ll. A V6llalkoz6 jelen szerzodes alilirilsixal tudomiisul veszi, hogy tev6kenys6g6t a Megrendelo
- mint kozpdnzzel gazd6lkod6 6s k<jzfeladatot ell6t6 szewezet - megbizitsrib6l 6s 6rdek6ben vegzi,
ezert a feladata ellitasa sor6n a kertileti lakossig fel6 tanrisitott magatartflsira - ktil<in<isen az

egyiittmtikddds, kommunik6ci6, megjelen6s tekintetdben - fokozott figyelmet fordit, valamint
gondoskodik alv6llalkoz6i 6s munkav6llal6i erre tort6no figyelmezet6s6r6l, illetve a helyszini
munkrlt v1,gzoket ilyen szempontb6l ellendrzi. A Vdllalkoz6nak mind a figyelmeztetdst, mind az

ellenorz6st dokument6lnia kell.
A V6llalkoz6 munkav6llal6i 6s alv6llalkoz6i kotelesek tart6zkodni minden olyan magatartSst6l,
amely a lakossdgot a feladat elldtashoz elengedhetetleniil sztiksdges m6rt6ken tfl zavarja,
akaditlyozza. A lakott ingatlanokban trirt6no feladatell6tas sor6n a Viillalkoz6 szakemberei kdtelesek
az 6szrev6teleket, jelz6seket udvariasan fogadni, egytittmtik<idni, a leheto legkisebb
kellemetlens6ggel, akadiiyozitssal jrir6 megoldilst vitlasztani, minden sztiks6ges 6s el6gsdges

int6zked6st megtenni annak 6rdek6ben, hogy a lakhat6s zavartalan felt6telei a munkiilatok idej6n is
fennmaradjanak. A V6llalkoz6 kciteles gondoskodni arr6l, hogy az alv:illalkoz6i 6s munkav6llal6i
kdr6sre megfelel6en azonositani 6s igazolni tudj6k magukat, a munkav6gz6,s ce\it, a V:illalkoz6 6s

az Onkorm iny zatl Zrt. szemd ly6t.
Amennyiben V6llalkoz6 vagy az 6rdekk<ir6be dolgoz6 szemdly a jelen pontokban foglalt
k<itelezetts6get megszegi,magatartAsa az Onkorminyzat/Zrt. j6 hirnev6t s6rti, vagy arossz fdnyben

ttinteti fel, az OnkormanyzatlZrt. jogosult a szerzodest azonnali hat6llyal felmondani es az ebb6l

ered6 kririg6ny6t, tovrlbbri serelemdij iranti ig6nyet a Vdllalkozoval szemben drv6nyesiteni.

14.12. A Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az Onkorm6nyzatvagyonrir6l 6s a vagyongazdilkod6s
szabiiyairol sz6l6 Budapest F<iv6ros XIII. Keriileti Onkormrinyzat 2812012. (VII. 3.) sz6mir

rendelet6nek 29. $ (5) bekezd6se, valamint az 0nkorminyzattzl t6trej<itt K<izszolg5ltatrlsi Szerz6d6s

alapjin a XIII. Kertileti K<izszolgriltat6 Zrt. gyakorolja a jogszab6lyok keretei k6z<itt a

yagyongazd6lkodrisi feladatokat, valamint l6tja el a tevdkenysdgi k<ire szerinti kozfeladatokat 6s

jogosult a jelen szerzod1,s aliirilsira.
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14.13. ASzerzodo Felek kijelentik, hogy a jelen szerzod6s al6ir6s6val a Feleknek a jelen szerziides
tdrgyiban keletkezett minden esetleges koriibbi, a szerzodesbe nem foglalt meg6llapodasa, a Felek
bdrmelyike 6ltal tett alinlat,6szrev6tel vagy javaslathatiiyirt veszti, arraa tovribbiakban egyik F6l
sem hivatkozhat megalapozottan 6s ezzellsszefiigg6sben igdnyt sem 6rv6nyesithet.

14.14. Jelen szerzod6s 4 (n6gy) eredeti p6ld6nyban k6sztilt, amelyet szerzodo Felek elolvasds 6s

drtelmezds ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovihagy6lag ds cdgszenien irtdk al6,
amelyb6l a V6llalkoz6t 1 (egy) Megrendelot 3 (herom) eredeti p6ldany illeti meg.

Budapest,20l8. m6jus ,, 4l+,,, Budapest,20l8. m6jus ,, ,14, 
I

t'NJ
XIII. Kertileti
dr. Palatka Livia

t6 BAUHOLZ-
Epftdipari F6vrltlalkozisi Kft.

N6z6 J{nos
V:illalkoz6

*
65

B6ke$'

Mell6kletek:
l./ Ajanlat
2./ R6szletes kereskedelmi ajiinlat
3./ Mtiszaki leir6s

Szakmailag ellen6rizte: 2018. mrijus 8. I l:09, lKezlr Gyulal, 2018. rlprilis 26.21:34, [Vadas
Katalinl
Jogilag j6vihagyta:2018. miijus 8. l5:55, [dr. Kormos Timea]
Pdnztigyileg ellenjegy ezte: 2018. mrijus 9. 1 I :51, [Zsalak6nd Lajtai Erzs6bet]
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2. sz. iratminta

BAUHOLLKOMFORT Kft,
2045 Tdriikbrilint Hrsz.l1?,l 12

ITJANLAT

A krizbeszerzdsi eliir6s t6rgya:

,o Budapest F6vrlros Xtll.Keriileti Onko rminyzat
tulajdonihat ldv6 hasznositas el6tt 6116 lak6sok felirjit6si

m u n kd lata inak elvdgzdse

2018.mfrcius

-'4 -



TARTALOMJECYZEK

Borit6

Tartalomjeg-vzdk

Felolvas6lap

Kereskedelmi ajr{nlat (rlrazott kdltsdgvetds excel tabl6zatban)

AlSirrisi cimpeldiny

Nyilatkozat elektronikus ds papir alapri pdldany egyez6sdg6r6l

Nyilatkozat os szeferhetetlens6griil

Nyilatkozat ak,tzar6 okok fenn nem rill6sar6l

Nyilatkozat akizirl okok fenn nem all6sar6l

Nyilatkozat az alkalmasslgi k$vetelmdnyek teljestildser6l

P 5nzint€zeti nyi latkozat

Szakember bemutatiisa

A20l5.6vi CXLII. tdrv€ny 25. $ (3)-(4) bekezd6se

es 67. $ (a) bekezdes szerinti nyilatkozat

Nyilatkozatok az alvdllalkozokr6l

Nyilatkozat alkalmassag igazol6siban r6szt vev6 szervezetekr6l

Referenciatiibldeat

Referencia igazol6s

KKV-nyilatkozat

NYILATKOZAT - A szerzod6s elf.ogadds6val kapcsolatban

V6llalkozasi Szerz6dds Terr'rezetl.fll l€sz

Egy6b d<rkumentumok

l.oldal

2.oldal

3.oldal

4-6.old.ig

7.oldal

S.oldal

9.oldal

l0.oldal

11.-14.old.ig.

15.oldal

16.oldal

17-21.old.ig

22.oldal

23.oldal

24.oldal

25-27old"ig.

28-30.olg.ig.

3l.oldal

32.oldal

33-44.old-ig

M47.old.



3. sz. iratminta

TELGLVASOLAP

Alulfrott : Nezd J:inos (kdpviseki neve). a

Bauholz-Komfort Kft.(ajfinlattevo szervezet neve)

(cim:2045 Tordkb6iint Hrsz.l52112tax....06 1 302 5803....,, telefon: -..06 1 302 sg03

e-mail: bauholzkft@t-online.hu) mint ajrlnlattevci nev6ben nyila&ozom, hogy az alihbi ajrinlatot

nyijtunk be a XIItr. Keriileti K0zszolg{ltatd Zrt. (HU-1131 Budapest, Bdke utca 65.) - mint

Aj6nlatk6r6 - ehal 2Al7 decemberdben ,,Budapest Fdvdros XIil. Keriileti Ankormtinyzat

tulajdondban ldvf kasaositds el6a dlld lakdsok fel*j{ttisi munkdlatainak elv6gzdse,, tirgyihan
inditou Kbt. 115- $ szerinti kozbeszerzdsi eljardsban, egyben kijelentjiik, hogy az aj6nlattdteli

felhiv6sban ds a dokument6ci6ban leirl feltdteleket maraddktalanul elfogadjuk, valamint, hogy a

szerzod6s teljesitds5hez sziiks6ges anyagi fedezet rendelkezdsiinkre 6ll.

Az ajanlatunk binilatra kenii6 adataia kdverkez6k:

1. rdsz: Bp.XIILKresz Geza u.24.V.em.3-sz.

2. rdsz: XIII. Balzac utca 15.fsz.1.sz.

A dnlati rir I "489.583_-
1 fb dpitdsz (MV-E) szakember felelos mriszaki vezet6kent kivitelezesben
megszetzett szahnai tapasrlalata az ellitt 36 h6napon feltil h6napokban
megadva (min. 0 - max. 7? honap)

72

rinlati rir nettti
1 .341 .230.-

72

Q

Ndz6 Janos iigyvezet6 ig.

$.4 t;" { { * 4,7,**e{} W {fi }},7
Iipi{riipl ri Fiii ritlalk*zrisi Kft.
l{}.{i'{ i:ro};hiil inr hr".rr. {} t S:/12"l'cl":'l:u.t, 

0f, 1 j{}: SB{i3 {

Trir<tkbrilint 20 I 8.mrircius.05.

to

Ai6nlat

1 fo dpitdsz (MV-E) szakemtrer felelds mtlszaki vezerokdnt kivitelezdsben
megszerzett szakmai tapasztalata az ellirt 36 h6napon feltil h6napokban
megadva (min. 0 - max. T2h6nap)



4. sz. iratminta

KERRSKEDELMI AJANLAT

'i r azott kii lts 6gv etd s ex ce I tdblil;z;a tb an, al ii rv a

Kresz Gdza u.24.Y.em3.sz.

Balzac u.15.fsz1.sz.

t - \il



lllunkanernek Menny, Ecyses Anyaq eir Dii egyre Anyag 6ssz Ilii tissz

I sitt ttinneldk kontincrberakd:sa- el sz-iill ithsa 4 m3 9600 18400
2 6pit6anya.g fclhord6sa cm.-rc kdzi eriivcl 20 0 25$0 it!000
J Parkettaszeq.O pr5tliisa ?5 m2 5r0 450 t275 l125
4 Gal6ria bont6sa 24 () 2500 60000
5 Ldcek c.ser6jc a.it6k kitriil r0 lm 180 625 3800 6250
6 [.ii mosogattiszekrdny keseitdse I db 2635tt 787J 26350 7875

Ablalisz;irnyak bcdllitisa 6 db 454{J 27\)0{t

I Ait6k iavitfsa laanyagp6tldssal 2m2 felett l db 8080 8000 10400 40{)00
o Ajt6lapokon szrll6z6nima kikdpzise 2 db 71791 8000 43583 lfi000

r0 Beltdri ajt6n kilincs csere 2 per 3600 2250 7200 4500
ll Bcidrati ait6zdr csere I db I 8740 5500 I 874i1 5500
I? Ablak sz-ffclveny p6tlis'I' kilincs 4 db 950 6?5 3800 2500
I3 festek lekapanis 2_t6 100m2 2 t 90{} 47304
t4 Glettelis keszitcse 2t6 rn2 287 500 61992 r 08000
l5 Fatbluletr6l r6si festik eltlvolitlsa 37 n2 353 I 250 r306r 46250
l6 Falbl iilet beereszt6ai apozflsa )t nt2 54 275 r998 r0r75
t7 Falbliilei simitd tapasz-oftisa 31 m2 446 6?5 r6502 2312s
I8 Falfeliilet megerbsito m€lyalapoziisa 216 m2 350 r 5768 756{10

l9 Diszperzi6stestes 216 m? 550 16200 r l 8800
20 Cs6feltilet korrOzi6g6tl6 alapozrtrsa 1A [nr 56 200 1344 4800
2t C sOfeiiil et 6tvon 6 al apoz;Lsa 24 fm 67 ?$a r608 4800
22 Csd fel iilet kilzhens6 fest$s 24 lin 2{t 225 624 5100
?3 Cs0fel il I et zomincozisa 24 1m 76 275 r824 5400
24 Faltliriet alapmd-z,oliisa 37 m2 I40 425 5t80 1572-t

75 Fal'el iilet fedtimrizolrua 37 m2 I33 425 4921 15725
26 Fal cluIct zornanclakkoz,{sa 37 m2 r38 525 5106 t94?5
27 I lerz gizos bizons6gi giimbcsap I db 182i) 1275 r820 t275
28 HIIR7. tip radiitorszelep I/2" 2 dtt ?57f) 1275 5140 255t)
29 Csepptdlcas cgymedcnces mosogat6 I db r 0080 2500 r0080 ?500
30 WC iildke szereldse I db 753$ 62s 7510 6?5
3l WC csatlakozri szerel dse I db 2820 300 2820 300
-1! WC 6blil6tart6ly clhelycz<isc I db 1i143 I 000 llt43 1000
JJ Mosogatocsaptelep szerelf se I df, 14561 2325 t4567 2325
34 Giiz rntiszaki hiztonsagi leltilvizsc6lal I db 30000 30000
35 G iuLfi thely elh elyez-dse I db 52523 s2i{} 32523 5250
36 {i'fr.lk az-{tn fe t til v i zsgtil ata I ar. itdsa I db 92800 29000 92800 294$0
37 TtzheJy bekdtdse 60cm flex gdz borddscs6vel I db 2731 20{) 273t 240
3tt F'iit€si rendszer befiz -prdbafiites 24kW teli-i.-e I db 63750 63750
39 G6zldsziil6k beiizemeldse I db r 5000 r 5000
4A l-evegti bevezeto elem beszercldse 4'itriba 2 db 8?50 41 50 r6500 8100
41 'Iakanis k6szit€se t6li6val 20 n2 r20 t25 24{.}t) 2500
42 Iakariis kdszitdse hulftimpapirral 40 m2 r50 t00 6000 4000
43 'I'akaritas I6 0 2s$ )50n 4000 40000
44

45 559729 929854
46

47 Anyag+ P;; r.489.583
48 ?796 ht]A 402 187
49

50 iisszesen I .891.770
5l
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vrUszarr lrinAs

1. Bp. XIII. KreszGEzautca24. V. em.3 .sz.

54 m2-es k6t szoba <isszkomfortos komfortfokozatir lak6s
GiE mtiszaki biztons6gi feltilvizsgrilati jegyzok<inyv k6szitdse, Junkers tip.
gAzkazim feltilvizsg5lata, fritdsi rendszer betizemel6se, gal6ri6k bont6sa, nyililszitro
szerkezetek asztalos javit6sa, szerelv6nyek p6tl6sa, bej6rati ajt6n zarcsere,
szellozorflcs elhelyezdse szoba ajton2db, WC tart6ly 6s iil6ke cser6je, ij gazttizhely
6s mosogat6 szekr6ny elhelyez6se csapteleppel, fest6s-mizol6s, felfjit6s ut6ni
takaritas

Helyszini bej6r6s idopontja:'2018. febru6r 27. kedd 9@

2. Bp. XI[. Balzac utca 15. fszt. 1. sz.

63 m2-es k6t szoba komfortos komfortfokozatu lak6s
2 db parapt g:izftonvektor es gintitzhely beiizemel6se, vonalhdsugitrz6 felszerel6se,
WC iil6ke p6tl6s4 parketta csiszol6sa lakkoz6sa, fest6s-mazol6s, gitz mtiszaki
biztons6gi feliilvizsgrilati jegyzbkonyv k6szit6se, fiirdSkid zomitncoz6s felirjit6sa,
lakds feltjitas utani takaritasa

Helyszini bej6r6s idopontja: 2018. febru6r 27.kedd9{
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