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XIII. Kertileti Ktizszolgiitat| Zrt.
szdkhely: I 131 Budapest, Bdke utca 65.
cdgj egyz6k szirm 0 1 - 1 0-0428 5 0

ad6sziim: 12052585-2-41
kdpviselo : dr. Palatka Liyia v ezerigazgato
mint aj6nlatk6ro 6s Megrendel6 (a tovribbiakban: Megrendelo)

m6sreszrol a
HUNKERO Kereskedelmi Kft.
szdkhely: 1 136 Budapest, T6tra u.29lb.
cegtregy zekszrim:0 I -09 67 9 5 18

ad6szdm: 123 16436-2-41
b anksz6ml a szirm: I I 7 | 3 0 0 5 -20 3 5 9 0 8 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0

kdpviseli : Tak6cs Istv6n
mint aj6nlattevo 6s V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6),
egytittesen: Felek kozdtt, alulirott helyen 6s idoben, az alitbbi felt6telekkel.

1. El6zm6ny

1.1. Megrendelo, mint aj6nlatkdro a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. torveny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 115. $ szerint kozbeszerzdsi elj6r6st inditott a,,,Budapest Fdvdros XIII.
Keriileti Onkormtinyzat tulajdontiban ldvd hasznosftds el6tt dll6 lakttsok feliljitdsi munktilatainak
elvdgzdse" titrgyirban, mely kiizbeszerzesi eljrir6s l. reszenek nyertese a V6llalkoz6 lett.

2. A szerzdd6s tfrgya

2.1. A Megrendelo megrendeli, a V6llalkozo elviillalja a XIII. Rribert Kriroly Krt. 5l/B lemelet 1.

szitm alatti hasznositds el6tt 6116 lak6sok fehijit6si munk6inak elvdgzdset.

2.2. A rdszletes mtiszaki leir6s, valamint a tdteles kcilts6gvetds 6s a V6llalkoz6 ajinlata a szerzodds
mell6klet6t k6pezik.

3. A teljesit6s helye, ideje

3.1. A teljesitds helye: XIII. R6bert Kiroly Krt. 51/B lemelet 1. szimri lakris.

3.2. Teljesit6sihat6rido: a munkatertilet ritad6s6t6l szitmitottl. rdsz: 25 naptiiri nap.

3.3. A munkatertilet 6tad6sa a jelen szerzodes aliririsittol sz6mitott 3. munkanapon tortenik.

3.4. A szerzodds teljesitdse sor6n a kivitelezds helyszinen elhelyezett eszkcizok, gdpek, berendezdsek
ds felvonulisi dptiletek v6delme a Vrlllalkoz6 feladata, melydrt a Megrendelo nem vrlllal anyagi
felelossdget.

3'5. A kivitelezds akkor minostil szerzod€sszeriinek, haaviilaltteljesitdsi hat6ridon beltil az eloirt
feladatokat aYillalkozo elvegzi,6s a mtiszaki 6tad6s-etv6tel megtort6nik. A kivitelezds idoszak6ba
nem szdmit bele a ,,k6szre jelentds" es az fitadls-ritvdteli elj6rris megkezddse kciz6tti idotartam. A
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mrlszaki tLtadas-ittvetel sor6n felt6rt hib6k vagy hirinyoss6gok kijavit6sa (p6tl6sa) a kivitelezds
idStartam6ba sz6mitand6.

4. Vrillalkozrisi dij, fizet6si felt6telek

4.1. A szerzodds szerinti nett6 v6llalkoz6i dij - a V6llalkoz6 nyertes ajinlata alapjin:3.450.652,- Ft
+ AFA.

4.2. A Megrendelo kijelenti, hogy a jelen vrillalkozdsi szerzodes pdnztigyi teljesitdsdhez sztiksdges
fedezet rendelkezesre 5ll.

4.3. A jelen szerzodds keret6ben a V6llalkoz6 feld teljesitendo kifizet6seket magyar forintban (HUF)
kell teljesiteni.

4.4. A V6llalkoz6 a munk6t saj6t koltsdgenvegzi el. A V6llalkoz6 a kciltsdgeit a vAllalkoz6si dijban
drv6nyesiti.

4.5. A fent meghatdrozott vrlllalkoz6i dij viitoztatasira nincs lehetoseg, ezt a szerz6des teljes
idotartama alatt tartani kell. 1az AFe m6rtdke a mindenkor hatrilyos AEe torvenynek megfelel6en
v6ltozhat).

4.6. A v6llalkoz6i dij mag6ban foglalja a feladat elvdgzesdnek teljes dijirt, igy pelditul az

esetleges anyag kcilts6get, valamint a tevdkenys6g elv6gzdsdhez sziiks6ges valamennyi technikai
eszkozt 6s szemdlyzetet is. A V6llalkoz6 nem jogosult egy6b koltsdg, dij sz6ml6zds6ra Megrendelo
fel6 a szerzodes teljesft6se sor6n.

4.7. Az ellenszolg6ltat6s teljesit6se a Polg6ri Tcirvenykonyvrol sz6l6 2013. dvi V. torveny (a

tov6bbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban el6irtaknak megfeleloen banki 6tutal6ssal tortdnik az elvegzett
munka tekintetdben, a Megrendelo 6ltal kiadott teljesitdsi igazol6s alapjitn ki6llitott szitmla ellendben
annak kezhezveteletol szimitott 30 napon behil.

4.8. Az 6tutal6s teljesit6se az alirbbi okm6nyok egyiittes benyrijtrisa ellen6ben tortdnik:
- a Ytilalkozo szirmli$a 1 eredeti pdldrinyban cdgszenien al6irva, felttintetve a Megrendel6

nevdt 6s cimdt;
- a Megrendelo 6s a V6llalkoz6 krizritt a jelen szerzodes szerint elkdszitett ds aldirt teljesitdsi

igazolds egy p6ld6nya.

4.9. A Megrendelo kdsedelmes fizetdse esetdn a V6llalkoz6 jogosult a kdsedelembe esds idopond6t6l
kezdodSen a t6kecisszeg ut6n a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghatdrozott mdrtdkri k6sedelmi kamatot
felsz6mitani.

4.10. A Megrendelo titjekoztatja a V611alkoz6t, hogy a szerzod6s szerinti teljesitds ellendrtdk6nek

kifizetdse az adozas rendjdrol sz6l6 2003. dvi XCII. tdrvdny 361A. $-a hat6lya aki esik. A
Megrendel o titjekoztada a V6llalkozot - 6s a V6llalkoz6 ezt tudom6sul veszi -, hogy jelen szerzodds

az adozts rendjdrol sz6l6 2003. 6vi XCIL tv. (Art.) 361A. $-6nak hat6lya al6tartozik, amelynek

{rtelmdben a Megrendelo a V6llalkoz6 r6szere a tdrvdnyben meghatirozott mdrtdket meghalad6

osszegben kifizetdst abban az esetben teljesithet, ha a V6llalkoz6 elozoleg bemutat, ittad vagy

megkiild a tdnyleges kifizetds idopontj6tol sz6mitott 30 napn6l nem rdgebbi nemlegesnek minostilo

.gytitt.r adoigazolitst a Megrendelo r€,szdre,vagy a V6llalkoz6 a kifizetds idopontj6ban szerepel a

koztafiozirsmentes adozoi adatb6zisban'

A V6llalkozo tov1bbir kijelenti, hogy az adozits rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrv6ny 361A.

g-6ban foglalt rendelkezdseket, melyek az o es alv6llalkoz6ja, illetve a kapcsolt v6llalkoz6sok

kozcitti kifi zetdsekre vonatkozik ismeri, azokat betartj a.
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4.1 1. A Megrendelo a Kbt. 135. $ -ban foglaltak teljesitesdt v6llalja

4.12. A Kbt. 136. $ (1) bekezddse, valamint 143. $ (3) bekezdds szerinti rendelkezdsek:
4.12.1. Megrendelo kikciti, hogy

a) a Vrillalkoz6 nem frzethet, illetve sz6molhat el a szerzod6s teljesitdsdvel cisszefiiggdsben
olyan kciltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpont szerinti
feltdteleknek nem megfelelo t6rsasiig tekintet6ben mertilnek fel, ds melyek a Vrillalkoz6
ad6koteles jcivedelmdnek cscikkent6s6re alkalmasak;
b) V6llalkozo a szerzodes teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendelo szdmira megismerhetovd teszi 6s az 5.7.2. pont szerinti Ugyletekrol a
Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.

4.12.2. A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerz6ddst felmondani - ha sztiksdges olyan
hatdridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6tSsdrol gondoskodni
tudjon - ha

a) a V6llalkoz6 tdrsas6griban kcizvetetten vagy kcizvetlentil Z\Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpond6ban
me ghatir ozott fe lt6teleknek.
b) a Vrillalkoz6 kcizvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghatdrozott feltdteleknek.

4.12.3. Az 4.12.3. bekezdds szerinti felmondds esetdn a V6llalkozo a szerzodds megszrinese elott
mdr teljesitett szolg6ltatds szerzoddsszeni pdnzbeli ellen6rt6kere jogosult.

4.13. A V6llalkoz6 a teljesit6set kcivetoen, a teljesit6s igazol6s alapjirn ki6llitott szitmlitn Budapest
F6viros XIII. Kertileti Onkorminyzat nevdben elj616 XIII. Keriileti K<izszolg6ltat6 Zrt.-t ttinteti fel
vevokdnt. A szdmlitt a Kcizszolgiitat6 Zrt. Beruhrlz6 diviziSjttnak cimdre (l131 Budapest. Hajdt u.
29.) ktildi meg.

5. Szerz6d6s biztosit6kai

5,1. A V6llalkoz6 a szerzodds idoszaka alatti (ide6rtve a v6llalt j6t6ll6s idoszaka alatti) kesedelmes
vagy hib6s teljesitds, illetve a meghirisul6s esetdn ktitb6r fizetds6re kciteles. A kcitbdr a V6llalkoz6
6lta1 vrillalt j 6trillis idotartama alatt is drv6nyesitheto.

5.2. kcitb6r A k6sedelmes teljesitds esetdn fizetend6 kdsedelmi kcitb6r m6rtdke a nett6
v6llalkoz6i dij 5 %-a Ft / kdsedelmes nap, melynek maximflis m6rt6ke a nett6 v6llalkoz6i dij 10
%o-a. Amennyiben a kdsedelmi kotber el6ri a maximum6t, vagy a kdsedelem idotartama a 90 napot,
rigy Megrendelo jogosult a szerz6dest azonnali hat6llyal felmondani, illet6leg a szerzoddstol el6llni.

5.3. Hibris teljesitdsi kcitber: Hib6s teljesitdsnek sz6mit, ha az elvdgzett munka nem felel meg az
ajrlnlatkdresben leirt kcivetelmdnyeknek, illetve a benyrijtott aj6nlatnak, vagy mils okb6l nem
alkalmas a rendeltet6sszeni haszniiatra. A hib6s teljesitdsr6l a Megrendelo k6pviseloje
jegyzokdnyvet vesz fel. El nem fogadott hib6s teljesites esetdn a kotber mdrtdke az ad,ott
megrendelds szerzodds szerinti ellenertdk6nek 5 Yo-a.

5'4. A Megrendelo a kcitber cisszeg6t meghalad6 k6r6t is jogosult drvdnyesiteni a V6llalkoz6val
szemben.

5'5' Brirmely nem szerzlddsszeni teljesft6s jogi fenntart6s ndlkilli elfogadiisa a szerzod,o reszerolnem ertelmezhetl joglemondriskdnt azon igdnyrol vagy igdnyekrol, amelyek a szerzbd,6t
szerziidesszeg6s kcivetkezmdnyekdnt megilletik.
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6. A szerz6d6s teljesit6se, m6dositrisa

6.1. A Megrendelo ttlekoztatja a V5llalkoz6t, hogy a szerzodes teljesftdsdre vonatkoz6 adatokat a

Kbt. 43. $ (1) bekezdds f) pontja alapjfin saj6t honlapj6n, illefve a Kcizbeszerzesi Hat6srig riltal
tizemeltetett Kcizbeszerzdsi Adatb6zisb an kdzzeteszi.

6.3. A Kbt. 37. g (5) bekezddse alapjitn a szerzodes m6dosit6s6rol kUlon jogszabrily alapj6n
meghatdrozott minta szerint Megrendelo ttlekoztat6t kdszit es azt hirdetm6ny rid6n a Kdzbeszerzdsi
Ertesitoben kozzeteszi. Ebben a ttlekoztat6ban a V6llalkozonak nyilatkoznia kell arr6l, hogy
e gyet6rt-e a ti.j ekoztat6ban fo glaltakkal

7. Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

A Vdllalkoz6 felelossdge ds feladata:

7 .1. A Vrillalkoz6 koteles
o a feladataitaz aj6nlati felhiv6s, azajbnlati dokument6ci6 6s azajdnlata szerint, a vonatkoz6

j o gszabrilyok es szabviiny oknak megfelelve telj esiteni ;

. a munkatertiletet iitvenni, az 6tv6telkor annak munkav6gzds6re val6 alkalmass6g6t
megvizsg6lni, az esetleges hi6nyoss5gokkal kapcsolatos dszrev6teleit jegyzokrinyvben
rcigzfteni ds ebben a Megrendelo figyelmdt a hirinyoss6gok megsztintet6sdre felhivni;

. megvizsg6lni, hogy a munkaterr,ileten kor6bban vegzett munk6k esetleges hibdi vagy
hi 6ny o s s6 gai nem akadiiy ozzirk- e a munkavd g ze sben ;

. a munkatertilet iltvdteldt kovetoen, a munkrilatok megkezddsdt megeloz6en munka- 6s

balesetvedelmi oktat6st tartani, es ennek tdnydt az epitesi napl6ban r<igziteni.
o biztositani a szerzoddses munk6k elvdgzds6hez a munkaer6t, 5rut, anyagot, szerkezetet, stb.

legyen az ideiglenes, vagy 6l1and6 jellegti;
o a munkateniletet bekeriteni, anyagot a munkatertileten beltl deponillni, a munkatertiletet

oriznt;
. az ideiglenes 6p(tdshelyi berendezdseket sajilt kolts6gere feldpiteni 6s azokat elbontani"

e I sz6ll itani I e gkd so bb a mtiszaki 6tades-6tv6 tel lezdr 6sdig;,

o a keletkezett munkahelyi hulladdkot 6s felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztintartani a vonatkoz6 kornyezetv6delmi jogszabrllyok el6irilsainak figyelembevdteldvel.

7.2. A V6llalkoz6 a sikeres mtiszaki 6tad6s-6tvdtel napj6t6l sz6mitott 36 h6napos idotartamra a

szerzoddsben foglalt valamennyi munk6ra teljes koni j6t6ll6st v6llal. Esetleges javit6s vagy

kicser6lds esetdn a j6t6lldsi ido a javitott/kicser6lt rdszre vonatkoz6an rijrakezdodik.

7 .3. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 a megfelel6 mriszaki eloir6soknak 6s

szabv6nyoknak megfelelo technol6gi6t alkalmaz minden esetben.

7 .4. A V6llalkoz6 felel 6s szavatol a szerzodes szerint titala felhaszn6lt anyagok6rt 6s elvdgzett

munk66rt, a kcizremrikcid6s{vel beszerzett, bedpitett anyagok6rt, szerkezetekdrt, szerelvenyekdrt,

berendezdsekdrt, azokI. oszt6lyu minosdg66rt 6s tulajdonjog66rt, a Ptk. rendelkez6sei, ill. a ktildn

jogszab6lyoknak a kotelezo alkalmass6gi idot meghatdroz6 rendelkez6sek alapj6n.

7.5. AV6llalkoz6 a szeruodes szerint be6pit6sre keriilo anyagok, szerelv6nyek stb. minos6g6t az

6rv6nyes rendeletek 6s szabv6nyok szerint v6llalja es azt a szillitits, vagy a be6pitds elott

minosdgtanusitv6nnyal igazolja, amelynek mfsolat6t koteles a Megrendelonek 6tadni. v6llalkozo
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ugyancsak koteles 6tadni a bedpitett anyagok gy6rt6mtivi-, es hazai honosit6si- (EMI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) mtibizonylatait, mdr6si jegyzokrinyveit, szabv6nyoss6gi nyilatkozatait,
valamint a tirrgyi munk6kra vonatkoz6 kezeldsi- ds karbantart6si utasitist 2 (ketto) pdld6nyban.
Idegen nyelvti bizonylatokat csak hiteles magyar forditris csatol6s6val vesz 6t Megrendelo. Ezen
bizonylatok, illetve a minosdgtanrisitv6nyok m6solatrinak itadhsa a szitmla kifizet6s6nek egyik
feltdtele.

7.6. A Vrillalkoz6 kcjtelezi magifi, hogy a munkdt a jelen szerzoddsben szabiiyozottaknak
megfeleloen, a kiviteli tervdokumentici6 ds/vagy az ajdnlati koltsdgvetds, az drvdnyes hat6siigi
engeddly, a vonatkoz6 eloir6sok 6s a szabviinyok szerint teljes kortien, mtiszakilag ds minosdgileg
kifog6stalan, I. oszt6lyri minos6gben, hiba - ds hi6nymentesen elkdsziti es adja 6t Megrendelonek.

7.7. A Vrillalkoz6 kdteles saj6t kcilts6gen a szerzoddsben v6llalt munk6hoz szakir6nyri felelos
mtiszaki v ezetot alkalmazni.

7.8. A szerz6d6sben v6llalt munka kivitelezds6vel kapcsolatos triz-, baleset-, munka- es

vagyonvddelmi el6ir6sok betart6s6drt a Vdllalkoz6 felel.

7.9. V6llalkozo afeladatai teljesitds6hez jogosult alv6llalkoz6 igdnybev6teldre a Kbt. 138. $ ds jelen
szerzodds 9. pontja szerint, de az alviilalkoz6 teljesit6s6drt teljes feleloss6ggel tartozik.

7 .10 . Y 5,llalkozo a munkatertilet 6tades-6tv6tel6t6l kezdve koteles folyamatosan a I 9112009 (lX. 1 5.)
korm6nyrendelet szerinti 6pit6si napl6t vezetni. Az e-epitdsi napl6ban meg6llapit6sok,
megjegyzdsek, kifog6sok, utasit6sok stb. bejegyz6sdre kizitrolag a 12. pontban megnevezett
szemdlyek jogosultak.

7.11. Az 6pitdsi napl6ban az dpitdssel 6s szerelessel, az ellenorzdssel ds vizsgillatokkal, az

6tad6s-etvdtellel kapcsolatos ktirtilmenyeket, az egyes munk6k vdgrehajtiisrlnak kezdetet es

befejez6sdt, az ellenorzdsek ds vizsg6latok eredm6nyeit, a merdseket, stb. rcigzitik.

7.12. A Megrendelo az utasit6sait elsosorban az epitesi napl6ba tcirtdno bejegyzessel kozli a

V6llalkoz6val.

7.13. Az dpitdsi napl6t a Megrendelo hetente legal6bb 1 (egy) alkalommal ellenorizni koteles. A
Megrendelo vagy a nev6ben elj616 szemdly (szervezet) a szerzodes teljesitdse sorin az dpitesi napl6
adatai alapjin ellenorzi, hogy a teljesitdsben a Kbt. 138. $ (2)-(4) bekezdesdben foglaltaknak
megfelelo alv6llalkoz6 vesz-e r6szt.

7.14. Az dpitdsi napl6t a munka befejezdsdt kovetoen le kell zdrm.

7.15. A Vrillalkoz6 kciteles az iilag-, baleset-, vagyon- ds kapcsol6d6 dletv6delem biztons6g6nak
garantiiilsdra, az esetlegesen okozott k6rok helyre6llitisrlra. Vdllalkoz6t a nem szakszerti
munkavdgzdsb6l eredo k6rokert teljes krirti felelossdg terheli.

7 '16' A V6llalkoz6 a szerzodes teljesitdse sor6n csak drv6nyes munkavrillal6i engeddllyel,
munkaszerzoddssel rendelkezo munkav6llal6kat foglalkoztathat. V6llalkoz6 munkavJgz.r&o.
olyan gdpeket kciteles tizemeltetni, amelyek a hatrilyos rendeletekben eloirt zajkib"ocs6trisi
hatttrerteket nem haladjrik meg, tov6bbri biaons6gtechnikailag kifog6stalanok.

7 '17 ' A Yiilalkozo munkav6llal6inak rendelkeznie kell szemdlyre sz6l6 balesetbiaosit6ssal, melyolyan munkahelyi baleset-, ds rokkants6gbiztositiis, amely barmely munkav6llaloj6nak, brlrmelykciveteldsdt 
- beledrtve a TB viszontkcivetelds6t is 

- fedezi. Ekizoek drtelmdben Megrendelo feldY illalko zo semmilyen kriveteldst nem tiimaszthat.
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7.18. A V6llalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a szerzodes szerinti kivitelez6si munk6k tcibbsdg6t lakott
dptiletben vagy lak6sban kell elvdgeznie. Ezert aYiilalkoz6 felelossdggel tartozlk a szerzoddsben

v6llalt munkiin feltil, a munkatertilettel egybefiigg6 tertiletek zavartalan iizemmenetdrol, a munka
megkezddsetol az iitad6s napj6ig. A Vrillalkoz6 koteles biaositani a Megrendelot minden olyan
vesztesdggel ds kovetelessel szemben, amely a harmadik szemdlynek okozott szemdlyi sdriildsek 6s

dologi k6rok, valamint az ezehe visszavezetheto vagyoni kdrok kovetkeztdben jelentkeznek.

7.19. Amennyiben az ejszakai, vagy munkasztineti napon tort6no munkav6gzes engeddlyhez kdtdtt,
abban az esetben a szUks6ges engeddlyt a V6llalkoz6 koteles beszerezni.

7.20. A V6llalkoz6 kotelezetts6ge az eredmdnyes mriszaki 6tad6s - 6tvdtelhez sztiks6ges

szakhat6sdgi, tizemeltetoi- szolg6ltat6i 6taddsok szakszeni lebonyolit6sa is (G6zmtivek, Vizmrivek,
ANTSZ, Trizolt6s6g, stb.).

7.21. A Vrillalkoz6 kciteles biztositani a miiszaki r{tadis-6tv6teli eljrirris sor6n a megtekintdst, a
szeml6t, a bej6r6st 6s a dokumentdliist. Az eljbrds sor6n a V6llalkoz6nak igazolnia kell, hogy

. a munka a Szerzodds ds annak melldkleteiben meghatirozott ktivetelmdnyeknek ds a
hat6sdgi eloir6soknak, valamint - az esetlegesen menetkcizben - elrendelt megrendel6i
m6dosit6soknak megfelel6en hi6ny- 6s hibamentesen elkdsziilt;

. rendelkez6sre 6llnak az elj6r6st megelozo alkalmass6gi ds minosdgvizsg6latok
bizonyitvdnyai ds azon hat6s6gi nyilatkozatok, amelyek rgazoljttk, hogy a haszniiatbavdteli
6s tizembe helyezdsi engeddly kiad6s6ban 6rdekelt hat6s6gok nem l6tnak okot az engedely
megtagad6s6ra;

o a munkavddelmi vezetoi nvilatkozat rendelkezdsre 6ll.

7 .22. Ylllalkoz6nak termdkfelelossdg-vdllal6si nyilatkozatot kell tennie az iitala bedpitett anyagok,
szerkezetek, berendezesek, munkardszek megfelelosdg6re, valamint az elv6gzett munk6k
szakszenisdgdre.

7 .23. Az 6tad6si dokumentiicii tartalmazza:
. az 6tad6si (megval6sukisi, vagy iillapotrogzit6) tervet, azaz a ldtesitmdnyek tdnylegesen

me gval6sult rillapot6nak mriszaki terveit (digitrllisan is ! ).
o a karbantart6si 6s kezeldsi utasit6sokat;
o a minosdgbiztos(t6sijegyz6konyveket;
. a garancialeveleket;
o a mdrdsi jegyzoktinyveket;
o a sztiksdges minosegvrzsgiiati jegyz<lktinyveket;

. a nem szabv6nyositott be6pitett anyagok mtibizonylatait;
o a Tervezoi 6s Kivitelezoi nyilatkozatokat;
. ajotallasi tevdkenysegetvegzo szervezetek list6jrit (cdg neve, cime, telefonszdma);

o minden olyan levelez6si, jegyz6krinyvi misolatot, amely a kivitelezessel kapcsolatban

informaci6kkal bir a kdsobbi vit6s kdrddsek eldontdsdre, illetve az izemeltetdsi, hasznositisi

munk6k elvegz6s6re ilzemeltetdsi, haszn6lati eloir6sok, felt6telek konyv6t.

7.24. A Megrendelo koteles:

o a munkatertiletet munkav6gz6sre alkalmas 6llapotban, jegyzok<inyvileg 6tadni;

. azajd,nlati dokument6ci6 alapj6n elk6szitett 6s az adott munk6hoz rendelt Szerzridds alapj6t

k6pezo kolts6 gvet6s(eke)t feltilvizsgSlni ;

. a V6llalkozoval egyeztetve a izerzodes szerinti munka b6rmely teszet, b6rmilyen

technol6giaivagyidobenisorrendszerintmegv6ltoztatni,amunkab6rmelyreszdnek
szintj 6t, vonalvJzetd s6t, he ly zetdt d s mereteit me gv6l toztatn|,
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. az elv6gzett munkdt ellenorizni, ds ellenoriztetni saj6t mtiszaki szervezetdvel, vagy kulon
megbizilssal felkdrt kUls6 mriszaki ellen6rrel ;

. m6s v6llalkoz6val elvdgeztetni a kifog6solt, vagy hirinyolt munk6kat, a Vrlllalkoz6
kcilts6gdre, vagy megfelelo mdrtdkti dijlesz6llitdsra, ha a felsz6litrisdra a Yiilalkozo a
kifog6solt, vagy hirinyolt munk6t nem javitja, illetve nem p6tolja;

. kifog6solni vagy megtagadni a V6llalkoz6 kds6bbi alvdllalkoz6it, helyszini szemdlyzetdt, az
aj 6nlatt6l elt6roen alkalmazott technol6 gi6t, eszk6zeit;

o kittizni a mriszaki 6tades-6tvdtel idopontj irt a keszre jelentds alapjin, a kdszre jelentds
kezhezvetel6t6l sz6mitott 15 (tizenot) naptdri napon beltil;

o a V6llalkoz6 itltal fitadott Technol6giai Utasit6sokat 15 (tizen<it) naptiri napon beltil
j6v6hagyni. Ha a Megrendelo 15 (tizencit) napt6ri napon behil nem v6laszolna a j6vrihagy6si
k6relemre, tgy azt a Technol6giai Utasitds j6v6hagy6siinak kell tekinteni;

o a szerzod6sszertien teljesitett munk6t 6tvenni;
o a teljesitett munka ellendrt6k6t szerz6dds szerint kifizetni;
o aYiilalkoz6val egyiittmtikodni;
o a megval6sult letesitm6ny minosit6sdt elv6geztetni.

8. Min6s6gbiztosftds

8.1. A V6llalkoz6 lehetovd teszi, hogy a Megrendelo vagy az iitala meghatalmazott szemdly vagy
intezmeny kdpviseldje, bdrmely dsszeni idopontban megtekinthesse a szerzod6s tirgyirt kepezo
munka helyszinet ds ha azt Megrendelo sziiksdgesnek ltttja, a megfelelosdgre vonatkoz6
vizsgrllatokat ott elvdg ezze vagy vdgeztesse.

8.2. A minosdgtanrisitiissal kapcsolatos vizsgiilatok, szakv6lemdnyek ds engeddlyek beszerzdsdnek
koltsdgei teljes eg6szeben V6llalkoz6t terhelik. Amennyiben erre meg nem felelds vagy minosdgi
hiba gyanirja miatt van sztiksd g es ez a vizsgiiat sorSn beigazol6dik, ennek kciltsdgeit is a V6llalkoz6
kciteles fizetni. Megrendelo ilyen esetben ittns,hizhatja az afiyatrok, szerkezetek, berendezesek
vizsgiiatitnak jog6t, mris ftiggetlen intdzetre, a V6llalkoz6 egyidejti drtesit6se mellett.

8.3. A Vrillalkoz6 kdteles a vizsgtiathoz szriksdges kortilmdnyeket biztositani es az elvdrhat6
egyUttmtikcjddst, segits6get megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 a kdrdeses termdk, szerkezet
6tvdteldt megtagadhad a.

8.4. A V6llalkoz6 kdtelezettsdget v6llal arra, hogy a minosdgbiztositrls tigy6t kiemelten kezeli 6s ezt
alviilalkoz6it6l, beszAllit6it6l is megkriveteli. A veltik kotend6 szerzoddsekben hasonl6 drtelmti
feltdteleket szab ds iitalihan intdzkeddseivel a megrendeloi bizalom er6sitdsere es a meg nem feleles
kockdzatinak csdkkentdsere tcirekszik.

9. Alv6llalkoz6 ig6nybev6tele

9.1 . A Megrendel o a szerzod6s teljesitdsdbe alv6llalkoz6t nem von be

9'2' A V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a megnevezett alviillalkoz6k nem illlnak a Kbt. 62. ds 63. g
szerinti kiziro okok hat6ly a alatt.

9'3' A Vrillalkoz6 
-a szerzldes teljesitds6nek id6tartama alatt kciteles a Megrendelonek mindentov6bbi, a teljesitdsbe bevonni kivrint alvitllalkoz6t elozetesen bejelent;ri, ts; bejelentessel egytittnyilatkozni arr6l is, hogy az itltala igdnybe venni kiviint alviilaikoz6 nem rill a Kbt. oz. es oi. 5szerinti kiziro okok hat6ly a alatt. i

9'4' AYtilalkozo felel6s azefi,hogy a teljesitdsben rdszt vevci alvilll alkozonem vehet igdnybe saj6ttelj esitdsdn ek 6 5yo- 6t megharad6 mJrtetuen tovribbi k6zremtikod6t.
7
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9.5. A V6llalkoz6 az alvitllalkoz6 ttltal elvegzett munk6drt rigy felel, mintha aztmaga teljesitette
volna.

10. A szerz6d6s megsziintet6se

l0.l . A szerzodds hatdrozott idotartamri szerzodds, mely a munkatertilet ifiad6s6tol a szerzoddsszerti

teljesit6sig, illetve a j6t6l16si kotelezettseg tekintetdben a v6llalt j6t61l6si idSszak leteltdig van
hat6lyban, tekintettel a 3. pontban meghat6rozott id6taflamra. Jelen szerzodds a lejarata napj6n a

Felek ktilon nyilatkozata ndlktil, automatikusan me gsztinik.

10.2. A Vrillalkoz6 srilyos szerzodesszegdse miatt a Megrendelot megilleti a szerzoddstol val6
el6llris joga, amennyiben a Villlalkoz6 a teljesitdsi megkezdesdre meghatitrozott idopontot kdvetS 1

h6napon beltil nem kezdi meg a teljesitdst. Ebben az esetben Megrendelo meghiirsul6si kdtbdrre
jogosult, a szerzodes 10.6. ponda szerint.

10.3. A Megrendelo a koriilmenyeiben be6llt -aszerzodds ldnyegdt drinto -viitozisra tekintettel
b6rmikor el6llhat a szerzodestol, koteles azonban a V6llalkozo ezzel tisszeftiggdsben keletkezett
kiir6t megteriteni.

10.4. Silyos szerzodesszeges esetdn azonnali hat6lyri felmond6snak van helye. Ebben az esetben a

Megrendelo a szerzoddst, ir6sban jogosult felmondani. A szerz6d6s az ir6sbeli felmond6sban
megjel6lt napon szrinik meg. A rendkivtili felmondiis eset6n a V6llalkoz6 koteles elldtni feladatait
addig, amig a Megrendelo nem gondoskodik a fenntartrisi feladatok elklt6srir6l.

10.5. A szerzodesszegesre vonatkoz6an a Ptk. szabiiyai aziritnyadoak, de azon kivtil a szerzod€,s

megszegds6nek minostil krilondsen,ha a V6llalkoz6val szemben sorozatosan minosdgi, vagy egydb

teljesitdsi kifog6s (hib6s vagy k6sedelmes teljesitds) mertil fel.

10.6. Megrendelo a meghiirsul6si kritbdr felsz6mit6s6ra jogosult minden olyan esetben, melyn6l a
szerz6dds megsztindse a Vfllalkozora visszavezetheto oknak minostil, kiilcintisen pdldrlul:

- Vrillalkoz6 j ogut6d ndlktili megsztinds 6t hatir ozza el;
- V6llalkozo melttnyolhat6 ok n6lktil nem kezdte meg a szerzod6s teljesitdsdt;
- V6llalkoz6 a jelen szerzodds rendelkezdseivel ellentetesen alv6llalkoz6t vagy egy6b

kozremrikodot von be a teljesit6sbe;
- V6llalkoz6 egyeb srilyos szerzoddsszegestkovet el;

- V6llalkoz6 a szerzoddst egyoldahian, ktilonos indok n6lkiil felmondja. A V6llalkoz6

felmondiisa esetdn nem minostil elfogadhat6 indoknak a szerzodes gazdasdgtalan

teljesitds6re, vagy a megnovekedett koltsdgekre val6 hivatkoz6s. Villlalkoz6 a szerzodes

megkot6sdt kovetoen bedllott kdrtilmdny folyt6n m6r nem felel meg a nemzeti vagyonr6l

sz6l620ll. dvi CXCVI. torvdny (a tov6bbiakbanNvtv.) 3. $ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti

6tl6that6 s6gi kdvetelmenyeknek.
- V6llalkozo vagy az drdekkordbe dolgoz6. szemely a szerzodes 14.11. pontj6ban foglalt

kotelezettsdgeimegszegi, magatart6sa az OnkormhnyzatlZrt. jo hirnevdt sdrti, vagy a rossz

f6nyben ttnteti fel.

10.7. A Megrendel o a szerzodeses kcitelezetts6g nem teljesit6s6t Sllapithatja meg abban az esetben,

ha a v6llalkoz6 legal6bb h6rom alkalommal a be6pitett (alap)anyagokkal 6s/vagy elv6gzett

munk6kkal szemben fuegrendelo srilyos minosegi kifog6ssal el es azt a v6llalkozo hat6ridoben nem

cser6ri ki, vagy nem javitja ki. A Megrendelo abban az esetben jogosult srilyos minosdgi kifog6ssal

6lni, amennyiben u vattutt ozo teljeiit6se nem felel meg a vonatkoz6 szabv6nyoknak 6s/vagy a

Megrendelo 6ltal timasztott kovetelm6nyeknek'
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10.8. A szerzodes megsztindse esetdn a Vrillalkoz6 jogosan igdnyt tarthat a jelen szerzod6s keretdben
a szerzldes megsztineseig igazoltan teljesitett szolgdltat6sok ds lesz6llitott eszkozok, anyagok
ellendrtdkdre.

11. Vis major

1 1.1. A V6llalkoz6 nem srijthat6 k6rt6rit6ssel vagy a szerzldest6l val6 el6ll6ssal, ha a kdsedelmes
teljesit6s vis major eredmdnye.

11.2. Jelen pont drtelmezdse szempond6b6l a,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a

Vrillalkoz6 drdekkor6n kivtil kovetkeznek be, nem a V6llalkoz6 hlbdjab6l vagy hanyags6g6b6l.
Ilyen esetek lehetnek pl. sztr6jk, h6boni, forradalom, trizeset, 6rviz, jirvimy, karantdn, korliitoz6sok
ds sz6llit6si embargo.

1L3. Vis majorra a Vrillalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajSnlott levdlben drtesiti a Megrendelot a

vis major t6nydrol, ok6r6l ds vdrhat6 id6tartam6r6l.

1 1.4. Amennyiben a Megrendelo egydb irrinyri ir6sos utasit6st nem ad, a Villlalkoz6nak tov6bb kell
teljesitenie szerzoddses kcitelezetts6geit, amennyiben az €sszenien lehets6ges, ds meg kell keresnie
minden dsszeni alternativ m6dot a teljesit6sre, melyet a vis major esete nem g6tol.

11.5. A szerzod6sben foglalt hat6ridok a vis major id6tartamilval meghosszabbodnak. Amennyiben a

vis major idotartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelonek jog6ban tll a szerzodds nem
teljesitett rdszdtol el6llni a hitr6nyos jogi kcivetkezmdnyek ndlkiil oly m6don, hogy a V6llalkoz6nak
errol ertesitdst ktild.

12, Szerz6d6 Felek kapcsolattart6i

12.1 . Kapcsolattart6sra jogosult a szeruodes idotartama alatt:
A Megrendelo r6szerol

N6v: Gtinther Nilndor
Telefonszilm:239 0795
Faxsz6m:
Mobil telefonsz6m: 06 30 950 7204
E-mail cim:

dor

A Vrillalkoz6 reszerol
Ndv: Takrics Istvdn
Telefonszii m: 23 9 - 0 4 - 09
Faxsziim:
Mobil telefonsz6m : 06-20 -93 5-98-90
E-mail cim: takacs2007 @gmail.com

12.2. Az dpitesi napl6ba bejegyzdsi joggal rendelkezik:
A Megrendeki r6szdr6l

Ndv: Gtinther N6ndor
Telefonsziim:239 0795
Faxsz6m:
nyilvrlntart6si szrim:0 1 -6 I 83 g

Mobil telefonsz6m:06 30 950 7204
E-mail cim:
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A V6llalkozo reszerol
Ndv: Tak6cs Istv6n
Telefonsz6 m: 23 9 -0 4 -09
Faxsz6m:
nyilv6ntart6si sz6m:
Mobil telefonsz6m : 06-20-93 5-98-90
E-mail cim: : takacs20O7@gmail.com

13. Vitris k6rd6sek rendez6se

13.1. Megrendelonek 6s a Vdllalkozonak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sok rid6n rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitit, mely kdzotttk a szerzodes
kereteben, vagy a szerzoddssel kapcsolatban mertil fel.

13.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzoddsbol eredo vitris kdrddsek rendez6sdt

elsodlegesen t6rgyal6sok ird6n kotelesek rendezni, de jogvit6juk rendezdse erdek6ben nem vesznek
igdnybe mediritori kozremrikodest. A t6rgyal6sok sikertelensdge esetdn a vitiis kerddsek rendez6s6re
Felek - ha a V6llalkoz6 szdkhelye nem a PKKB illetdkessdgi teriiletdn, vagy nem Budapesten
tal6lhat6 - a Budapesti IV.6s XV. Kertileti Bir6s6g illetdkess6gdt kcitik ki.

14. Egy6b rendelkez6sek

14.l. Jelen szerzodeskizitrolag a melldklettel egytitt drvenyes

14,2. A szerzodes szerinti munka elvdgzdsdhez Viillalkozonak 6tadott tervek, dokument6ci6k, stb. a
Megrendelo kifejezett hozziilirul6sa ndlktil sem tov6bb nem adhat6k, sem a szerzodesen kivtil fel
nem haszn6lhat6k, tov6bbf tilos a Megrendelo hozzt$6rul5sa ndlkil az elv6llalt, illetve a mir
folyamatban levo munk6kr6l adatokat kiszolg6ltatni, eload6sokat tartani, kinyomtatott anyagot
kcizzdtenni.

l4 .3 . Y illalkoz6 munkaviillal6inak a szerzodes titrgyitt kdpezo munka tenilet6n tartania kell mag6t

az drvenyes szab6lyokhoz, eloir6sokhoz, tov6bb6 teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetojdnek
utasit6sait. Az eloir6sok durva, vagy kism6rt6kri, de ismdtl6do megs6rtdse esetdn a V6llalkoz6
kciteles a Megrendelo felsz6lititsira az erintett munkavdllal6kat a Szerzdd,ls tdrgytrt kepezo munka

teriil etdrol eltiivolitani 6s m6s alkalmas munkav6l lal6kkal p6tolni.

14.4. A jelen szerzod6s kizirolagir6sban m6dosithat6 a Kbt. 141. $ alapj6n.

14.5. A szerz6dds a Felek 6ltal tort6no allrirds napjdn ldp hat6lyba. Amennyiben szetzod6 Felek

ktilonbozo idopontban irnak al6, rigy a k6sobbi allirds dituma a szerzodes hat6lyba l6p6s6nek

id6pontja.

14.6. A jelen szerzod6sben nem szabtiyozott kdrd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvben, a

kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. evi CXLIIL tcirv6nyben, az epitoipari kivitelezdsi tev6kenysdgr6l

szol6 l9ll200g. (IX. 15.) Korm6nyrendelerben, valamint az 6pit6si beruh6z6sok ktizbeszerz6s6nek

rdszletes szab6lyair6l szoi6 32212015. (x. 30.) Korm6nyrendeletben foglaltak aziitnyad6ak.

14.7. AV6llalkoz6 a jelen Szerzod6s al6iris6val hozzdjirulirsdt adja ahhoz,hogy a szerzodds tipus6t,

tirgyitt,idotartam6t i szerzoddst koto Felek nev6t es a szerzodds drt6ket a Megrendelo a honlapj6n

nyilvanoss irgra hozza. A v6llalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6vel kotott szerzod6sek
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esetdn a kdzpenzek felhasznrilils6val drintett Felkent az rnformitci6s cinrendelkezdsi jogr6l es az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 torvdny rendelkezdsei a kozzdtdtel ds adatvddelem tekintetdben
kcitelez6ek, annak betart6sa drdekdben kdzremtikoddsi kdtelezettseg 6ll fenn.

14.8. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az Info tv.27. $ (3) bekezddse drtelmdben nem minostil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerdsdt vagy nyilv6noss6gra hozatal|t ktilon torveny
kozerdekbol elrendeli, tov6bbri aliliris|val tudom6sul veszi, hogy az lnfotv. 27. $ (3a) bekezddse
alapjftn kciteles e Meg6llapodiissal ldtrejott jogviszonnyal osszeftiggo koz6rdekbol nyilv6nos adatra
vonatkoz6an - erre ir6nyul6 ig6ny esetdn - b6rki szirmiratitjekoztatitst adni.

14.9. A V6llalkoz6t titoktartiisi kcitelezettsdg terheli a jelen szerzodds teljesitdse sordn a
Megrendelovel ds tev6kenysegdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, inform6ci6,
ismeret vonatkozds6ban. A titoktart6si kcitelezettsdg kiterjed Szerzodo Fdl alkalmazottaira,
munkat6rsaira, alviilalkoz6ira is, akiket tevdkenys6giik megkezd6se elott a Szerzodo Fel kciteles a

titoktartAsi kcitelezettsdgre hitelt drdemloen figyelmeztetni. Szerzodo F6l elismeri, hogy teljes
k6rtdritdsi feleloss6ggel tartozik a birtok6ba jutott inform6ci6k megorz6sddrt, megtart6s66rt,
t6rol6sddrt.

14.10. V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. dvi CXCU. torvdny (a
tov6bbiakban: Nvtv.) 3. $ (1) bekezdds 1. pontja szerint 6tl6that6 szervezetnek minostil. V6llalkoz6
tudom6sul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak viitozisirol koteles a Megrendelot
haladdktalanul 6rtesiteni. Vdllalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmu nyilatkozat eset6n,
valamint amennyiben a szerzodds megkcitds6t k<ivet6en be6llott kcirtilmdny folyt6n m6r nem felel
meg a Nvtv.3.$ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti ritl6that6s6gi kdvetelmdnyeknek a Megrendelo a

szerzoddst felmondja, vagy att6l el6ll.

14.ll. A Vdllalkoz6 jelen szerzodds allirisixal tudom6sul veszi, hogy tevdkenysdget a Megrendelo
- mint kozpenzzel gazdrllkod6 6s kozfeladatot ell6t6 szervezet - megbiz6s6bol es erdekdben vegzi,
ezert a feladata ell6t6sa sor6n a kertileti lakoss6g fel6 tanrisitott magatart6s6ra - ktilonosen az
egytittmrikodds, kommunik6ci6, megjelen6s tekintetdben - fokozott figyelmet fordit, valamint
gondoskodik alv6llalkoz6i ds munkav6llal6i erre tortdno figyelmezetdserol, illetve a helyszini
munk6t v6gzoket ilyen szempontb6l ellenorzi. A V6llalkoz6nak mind a figyelmeztetdst, mind az
ellen6rzdst dokument6lnia kell.
A V6llalkoz6 munkavrillal6i 6s alv6llalkoz6i kcitelesek tart6zkodni minden olyan magatart6st6l,
amely a lakossilgot a feladat ell6t6shoz elengedhetetlentil sztikseges mdrtdken tul zavarja,
akadiiyozza. A lakott ingatlanokban tortdno feladatell6t6s sorSn aYiilalkoz6 szakemberei kotelesek
az dszrevdteleket, jelzdseket udvariasan fogadni, egytittmrikcidni, a leheto legkisebb
kellemetlenseggel, akaditlyozitssal j6r6 megoldrist v6lasztani, minden sztiksdges ds elegseges
intdzkeddst megtenni annak drdekdben, hogy a lakhat6s zavartalan felt6telei a munk6latok idejen is
fennmaradjanak. A V6llalkoz6 kciteles gondoskodni arr6l, hogy az alvrlllalkoz6i ds munkav6llal6i
keresre megfeleloen azonositani ds igazolni tudj6k magukat, a munkavdgzes ce\ifi, a V6llalkoz6 ds
az Onkorm imy zatl Zrt. szemdly6t.
Amennyiben Vrlllalkoz6 vagy az drdekkcirdbe dolgoz6 szem6ly a jelen pontokban foglalt
kcitelezettsdget.megszegi, magatartdsa az OnkormrinyzatlZrt. j6 himevdt sdrti, vagy a rossz fdnyben
tiinteti fel, az Onkorm6nyzatlZrt. jogosult a szerzod,est azonnali hat6llyal felmondani es az ebbol
eredo kilrigdnyet, tov6bb6 sdrelemdij ir6nti igdnyet a Vrillalk ozoval szemben drvdnyesiteni.

14.12. A Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az Onkorm6nyzatvagyomir6l ds a vagyongazd6lkod6s
szabdlyairol sz6l6 Budapest Foviiros XIII. Kertleti Onkormanyzat 2812012. (Vff.- :.y sz6mt
rendeletdnek 29. $ (5) bekezddse, valamint az 6nkormfunyzattal letrejott Kozszolg6ltat6si Szerzodes
alapjdn a XIII. Kertileti Kcizszolg6ltat6 Zrt. gyakorolja a jogszab6lyok keretei krjzcitt a
vagyongazdrilkodrisi feladatokat, valamint l6da el a tevdkenysdgi krire szerinti krjzfeladatokat dsjogosult a jelen szerzodds alilirisira.
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14.13. Aszerzodo Felek kijelentik, hogy a jelenszerzSdds al6ir6s6val a Feleknek a jelen szerzodds

ttrgyihan keletkezett minden esetleges kor6bbi, a szerzoddsbe nem foglalt megrillapoddsa, a Felek
b6rmelyike 6ltal tett ajitnlat,6szrev6tel vagy javaslathatiiyitt veszti, arra a tov6bbiakban egyik Fel

sem hivatkozhat megalapozottan ds ezzel osszeftiggesben ig6nyt sem drvenyesithet.

14.14. Jelen szerz6d6s 5 (cit) eredeti pdld6nyban k6sziilt, amelyet szerzldo Felek elolvasiis ds

drtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovirhagy6lag 6s c6gszertien irtiik al6,
amelybol a Vdllalkoz6t I (egy) Megrendelot 4 (n6gy) eredeti p6ldrlny illeti meg.

Budapest,20l8...Q.2....?.1.......... Budapest,20l8. 0L,0.{........

, -.i. l
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