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1. El6zm6ny

1.1. Megrendelo, mint aj6nlatkdr6 a kozbeszerzdsekrol szolo 2015. dvi CXLIIL torvdny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 115. $ szerint kozbeszerzdsi eljdr6st inditott a ,,Budapest Fdvtiros XIII.
Keriileti Onkormdnyzat tulajtlondban ldvd hasznosfttts el6tt tiltd taktisokfetrtjfttisi munktilatainak
elvdgzdse" tdrgyitban, mely kcizbeszerzesi eljrir6s 2. reszeneknyertese a Villlalkoz6 lett.

2. A szerziid6s tirgya

2.1. A Megrendelo megrendeli, a V6llalkoz6 elv6llalja a XIII. Kresz G6za utca 26. lemelet 1.
szitm alatti hasznosit6s elott 6116 lak6sok fehijit6si munk6inak elvegzdsdt.

2.2. A rdszletes mriszaki leirds, valamint a t6teles koltsdgvetds ds a V6llalkoz6 ajinlata a szerzodds
melldkletdt kdpezik.

3. A teljesit6s helye, ideje

3.1 . A teljesites helye: a XIII. Kresz G6za utca 26. lemelet l.

3.4. A szerz6dds teljesitdse sor6n a kivitelezes helyszin6n elhelyezett eszkozcik, gepek, berendez6sek
6s felvonul6si dpiiletek vddelme a Y6llalkoz6 feladata, melyert a Megrendelo nem v6llal anyagi
felelossdget.

3.5. A kivitelezes akkor min6stil szerzod6sszeninek, ha a vdllalt teljesitdsi hat6ridon beltil az eloirt
feladatokat aYiilalkoz6 elvdgzi, ds a mtiszaki ritadds-6tvdtel megtrirtenik. A kivitelezds idoszak6ba
nem sz6mit bele a ,,kdszrejelentes" es az ifiadirs-iitv6teli eljrlr6s megkezdese krizdtti idritartam. A
mtiszaki itadds-ittvetel sor6n feltdrt hib6k vagy hi6nyoss6gok kijavitrlsa (p6tl6sa) a kivitelezds
idotartam6ba sz5mitand6.
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3.2. Teljesitdsi hatriridS: a munkateriilet etad6set6l sz6mitott l. resz:60 naptdri nap.

3.3. A munkatertilet 6tad6sa a jelen szerzodds alilirdsi*ol szitmitott 3. munkanapon tcirtdnik.
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4. V{llalkozrisi dij, fizet6si felt6telek

4.1. A szerzod6s szerinti nett6 v6llalkoz6i drj - a V6llalkoz6 nyertes ajdnlata alapjdn 12.398.664,-

Ft + AFA.

4.2. A Megrendelo kijelenti, hogy a jelen v6llalkoz6si szeruodds pdnziigyi teljesit6s6hez sztiksdges

fedezet rendelkez6sre 6ll.

4.3. Ajelen szerzodds keretdben a V6llalkoz6 fele teljesitendd kifizetdseket magyar forintban (HUF)
kell teljesiteni.

4,4. A Vrillalkoz6 a munkdt saj6t koltsdgenvegzi el. A Vrillalkoz6 a kdlts6geit a vdllalkozi.si dijban
ervdnyesiti.

4.5. A fent meghatixozott v6llalkoz6i dij v6ltoztatisirra nincs lehetoseg, ezt a szerzodes teljes
id6tartama alat tartani kell. (ez Ape mdrt6ke a mindenkor hat6lyos AFA t6rv6nynek megfelel6en
v6ltozhat).

4.6. A v6llalkoz6i dij mag6ban foglalja a feladat elvdgzdsdnek teljes dilirt, igy pdld6ul az

esetleges anyag kdltseget, valamint a tevdkenysdg elvdgzesehez szUksdges valamennyi technikai

eszkozt ds szem6lyzetet is. A Vrillalkoz6 nem jogosult egy6b ktilts6g, dij szitmlin6s6ra Megrendelo
feld a szerzod6s teljesitdse soriin.

4.7. Az ellenszolg6ltat6s teljesit6se a Polg6ri Tcirv6nykdnyvrol szolo 2073. dvi V. tcirv6ny (a

tov6bbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban eloirtaknak megfeleloen banki Stutal6ssal tortenik az elvegzett
munka tekintet6ben, a Megrendel6 6ltal kiadott teljesitdsi igazol6s alapjdn ki6ll(tott szhmla ellen6ben

annak kezhezveteldtol sz6mitott 30 napon beltil.

4.8. Az 6tutal6s teljesit6se az alttbbi okm6nyok egytittes benyrijt6sa ellendben tortdnik:
- aYiilalkoz6 szimlila 1 eredeti p6ld6nyban cegszenien al6irva, felttintetve a Megrendel6

nev6t 6s cim6t;
- a Megrendelo ds a V6llalkoz6 kcizott a jelen szerz6dds szerint elkdszitett 6s al5irt teljesitdsi

igazol6s egy pdldrinya.

4.9. A Megrendelo kdsedelmes fizetdse esetdn a Viillalkoz6 jogosult a kdsedelembe es6s iddpontjrit6l
kezdodoen a tokecisszeg ut6n a Polg6ri Tcirv6nyk<inyvben meghatttrozott mdrt6kri kdsedelmi kamatot
felsz6mitani.

4.10. A Megrendelo tijekoztatja a V6llalkoz6t, hogy a szerzodds szerinti teljesit6s ellen6rt6kdnek
kifizetdse az adozas rendj6rol szolo 2003. 6vi XCII. ttirv6ny 361A. $-a hat6lya a16 esik. A
Megrendelo ttlekoztada a V6llalkoz6t- 6s a V6llalkoz6 ezt tudomdsul veszi -, hogy jelen szerzod6s

az adozits rendjdrol sz6l6 2003. 6vi XCII. tv. (Art.) 361A. $-6nak hattiya al6 tartozlk, amelynek
drtelmdben a Megrendelo a Vrillalkoz6 reszere a torv6nyben meghatilrozott mdrt6ket meghalad6
cisszegben kifizetdst abban az esetben teljesithet, ha a Yiilalkoz6 eloz6leg bemutat, itad vagy
megkuld a t6nyleges kifizet6s idopontjrit6l sz6mitott 30 napnill nem regebbi nemlegesnek minosUlo
egyiittes adoigazolirst a Megrendelo rdszdre,vagy a V6llalkoz6 a kifizetds idopontj6ban szerepel a
ko ztar lo ztsme nte s ado zo r adatb 6zisb an.
A V6llalkozo tovdbbd kijelenti, hogy az adozits rendjdrol sz6l6 2003. dvi XCII. torvdny 361A.

$-6ban foglalt rendelkezeseket, melyek az o es alv6llalkoz6ja, illetve a kapcsolt v5llalkoz6sok
kozcjtti kifi zetdsekre vonatkozik ismeri, azokat betartj a.
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4.1 I . A Megrendelo a Kbt. 13 5. g -ban foglaltak teljesft6sdt v6llalja.

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

a) a V6llalkoz6 nem frzethet, illetve sz6molhat el a szerzodds teljesitdsdvel osszeftiggdsben
olyan koltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont ka)-kb) alpont szerinti
feltdteleknek nem megfelelo tiirsasiig tekintet6ben mertilnek fel, ds melyek a Ylllalkozo
ad6kciteles j ovedelm6nek csrikkentds6re alkalmasak;
b) V6llalkozo a szerzcidds teljesitds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendelo szitmitra megismerhetovd teszi ds az 5.7.2. pont szerinti [gyletekr6l a
Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

4.12.2. A Megrendelo jogosult ds egyben koteles a szerziSdest felmondani - ha sztiksdges olyan
hatdridovel, amely lehetovd teszi, hogy a szerzodl,ssel erintett feladata ell6tris6r6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a Yillalkoz6 t6rsasilg6ban k<izvetetten vagy kcizvetlentil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdes k) pont kb) alpontj6ban
me ghatir ozott fe ltdteleknek.
b) a V6llalkoz6 kcizvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontjdban meghatirozott felt6teleknek,

4.12.3. Az 4.12.3. bekezdds szerinti felmond6s esetdn a V6llalkoz6 a szerzbdds megszrindse elott
m6r teljesitett szolg6ltatis szerzoddsszeni penzbeli ellendrt6kdre jogosult.

4.13. A V6llalkoz6 a teljesitdsdt kcivetoen, a teljesitds igazol6s alapjin kirlllitott szdmlfin Budapest
Fov6ros XIII. Keriileti Onkorminyzat nev6ben elj616 XIII. Kertileti Kcizszolg6ltat6 Zrt.-t ttinteti fel
vevok6nt. A szimlitt a Kcizszolgiitat6 Zrt. Beruh/zo divizi6j6nak cimere (1131 Budapest, Hajdri u.
29.) ktildi meg.

5. Szerz6d6s biztosit6kai

5.1. A Vrillalkoz6 a szerzodes idoszaka alatti (idedrtve a v6llalt j6t6llds idoszaka alatti) kdsedelmes
vagy hib6s teljesites, illetve a meghirisul6s esetdn ktitb6r fizetdsdre koteles. A kotbdr a Vrillalkoz6
tltal v iilaltj 6t61kis i dotartama al att i s drvdnye sitheto.

5.2. Kdsedelmi kcjtbdr: A k6sedelmes teljesitds esetdn fizetend6 kesedelmi kotbdr mdrtdke a nett6
v6llalkoz6i dij 5 %-a Ft / kdsedelmes nap, melynek maximrilis m6rt6ke a nett6 vdllalkoz6i dij l0
oZ-a. Amennyiben a kdsedelmi kdtb6r eldri a maximum6t, va1y a kdsedelem idotartama a 90 napot,
rigy Megrendelo jogosult a szerzod6st azonnali hatrlllyal felmondani, illetoleg a szerzod6stol eldllni.

5.3. Hibris teljesitdsi kcitbdr: HibSs teljesitesnek szdmit,ha az elvegzett munka nem felel meg az
ajdnlatkdresben leirt kcivetelmdnyeknek, illetve a benyirjtott ajdnlatnak, vagy m6s okb6l nem
alkalmas a rendeltet6sszeni haszniilatra. A hib6s teljesitdsrSl a Megrendelo kdpviseloje
jegyzokdnyvet vesz fel. El nem fogadott hib6s teljesitds eseten a kotber mertdke az ad.ott
megrendelds szerzodds szerinti ellendrtdk6nek 5 Yo-a.

5.4. A Megrendelo a kcitbdr osszegdt meghalad6 k6r6t is jogosult drvenyesiteni a V6llalkoz6val
szemben.

5.5. Bdrmely nem szerzodesszeni teljesitds jogi fenntart6s ndlktili elfogad6sa a szerzldo reszerol
nem drtelmezheto joglemonddskdnt azon igdnyrol vagy igdnyekrol, amelyek a szerzodot
szerzoddsszeges kovetkezmdnyekdnt megilletik.

a
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6. A szerzfid6s teljesit6se, m6dosft{sa

6.1. A Megrendelo ti\ekoztada a V6llalkoz6t, hogy a szerzodes teljesitds6re vonatkoz6 adatokat a

Kbt. 43. g (1) bekezdds f) pontja alapjitn sajiit honlapj6n, illetve a Kdzbeszerzdsi Hat6s6g 6ltal
fzemeltetett Kcizbeszerzdsi Adatb6zisb an kozzeteszi.

6.2. A jelen szerz6dds mindennemti m6dosit6sa csak a szerzodo felek kozds megegyezds6vel,

ir6sban, a Kbt. 141. $-ban meghatdrozottak figyelembe v6teldvel tort6nhet.

6.3. A Kbt. 37. g (5) bekezdese alapjdn a szerzodes m6dosit6srir6l ktilcin jogszabiiy alapjin
meghatdrozott minta szerint Megrendelo ttlekoztat6t kdszit es azt hirdetm6ny ritj6n a Kozbeszerz6si
Ertesitoben kozzeteszi. Ebben a tdjekoztat6ban a V6llalkozonak nyilatkoznia kell arr6l, hogy
e gyet6rt- e a tilekoztat6ban fo glaltakkal

7. Felek jogai 6s ktitelezetts6gei

A V6llalkoz6 se ds feladata:

7 .1. A V6llalkoz6 koteles
o a feladatait az aj6nlati felhiv6s, az ajirnlati dokumentilci6 6s az ajinlata szerint, a vonatkoz6

j ogszab6lyok 6s szabviinyoknak megfelelve telj esiteni ;

. a munkateriiletet 6tvenni, az ritvdtelkor annak munkav6gzdsdre val6 alkalmassrigit
megvizsg6lni, az esetleges hi6nyoss6gokkal kapcsolatos 6szrevdteleit jegyzok<inyvben

rogziteni ds ebben a Megrendelo figyelmdt a hianyossSgok megsztintetdsdre felhivni;
. megvizsg6lni, hogy a munkatertileten kor6bban vegzett munkrik esetleges hib6i vagy

hi 6ny o s s 69 ai nem akadtiy ozziik- e a munkavd gzd sben ;
o a munkaterrilet 6tvdtel6t kcivetoen, a munk6latok megkezdeset megeloz6en munka- 6s

balesetvddelmi oktat6st tartani, 6s ennek t6ny6t az dpitdsi napl6ban r<igziteni.

o biztositani a szerzoddses munk6k elvdgz6sdhez a munkaerot, 6rut, anyagot, szerkezetet, stb.

legyen az ideiglenes, vagy rilland6 jellegti;
o a munkatertiletet bekeriteni, anyagot a munkateriileten beltil depon6lni, a munkatertiletet

orizni',
. az ideiglenes 6pitdshelyi berendezdseket saj6t k6lts6gdre felepiteni 6s azokat elbontani,

e I s zdl I itani I e g k d s o b b a mti s zaki ittadis - 6tv etel lezdr isiti g;

o a keletkezett munkahelyi hulladekot 6s felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertiletet

tiszttntartani a vonatkoz6 kornyezetv6delmi jogszabiiyok eloir6sainak figyelembevdteldvel.

7.2. A V6llalkoz6 a sikeres mriszaki ittadis-ittvetel napjdt6l sz6mitott 36 htinapos id5tartamra a

szerzod6sben foglalt valamennyi munk6ra teljes kcirti j6tdll6st v6llal. Esetleges javit6s vagy

kicserdlds esetdn a j6t6l16si ido a javitott/kicserdlt rdszre vonatkoz6an rijrakezdodik.

7 .3. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Vrillalkoz6 a megfelel6 mtiszaki eloir6soknak 6s

szabv6nyoknak megfelelo technol6gi6t alkalmaz minden esetben.

7 .4. A V6llalkoz6 felel es szavatol a szerzodes szerint dltala felhaszniit anyagokdrt ds elv6gzett

munkfdrt, a kozremiikcid6sdvel beszerzett, be6pitett anyagok6rt, szerkezetek6rt, szerelvdnyekdrt,

berendez6sekdrt, azok I. oszt6lyri minos6g66rt ds tulajdonjog6drt, a Ptk. rendelkezdsei, ill. a kiilcin

.jogszabdlyoknak a kotelezo alkalmass6gi idot meghataroz6 rendelkezdsek alapjdn.

7 .5. A V6llalkoz6 a szerzodes szerint beepitdsre kertilo anyagok, szerelvdnyek stb. minosdget az

6rv6nyes rendeletek 6s szabv6nyok szerint v6llalja es azt a szdllitiis, vagy a be6pitds elott
minosdgtanitsitv6nnyal igazolja, amelynek miisolat6t koteles a Megrendel6nek dtadni. V6llalkoz6
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ugyancsak kciteles ehdni a bedpitett anyagok gy6rt5mrivi-, 6s hazai honosit6si- (EMI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) mtibizonylatait, m6rdsi jegyzokcinyveit, szabvdnyoss6gi nyilatkozatart,
valamint a tirrgyi munk6kra vonatkoz6 kezeldsi- 6s karbantart6si utasitilst 2 (ketto) pdldrlnyban.
Idegen nyelvri bizonylatokat csak hiteles magyar fordit6s csatol6siival vesz 6t Megrendelo. Ezen
bizonylatok, illetve a minos6gtanirsitv6nyok m6solat6nak tiaddsa a szirmla kifizetdsdnek egyik
feltdtele.

7.6. A V6llalkoz6 kcitelezi magitt, hogy a munkiit a jelen szerzodesben szab6lyozottaknak
megfeleloen, a kiviteli tervdokument6ci6 ds/vagy az ajinlati koltsdgvetd s, az drvd,nyes hat6s6gi
engeddly, a vonatkoz6 eloiriisok ds a szabvdnyok szerint teljes kcinien, mtiszakilag ds minosdgileg
kifogdstalan, I. oszt6lyir minosdgben, hiba - ds hiiinymentesen elkesziti ds adja 6t Megrendel6nek.

7.7. A V6llalkoz6 koteles saj6t koltsdgen a szerzoddsben v6llalt munk6hoz szakirdnyu felelos
mtiszaki y ezetSt alkalmami.

7.8, A szerz6ddsben vdllalt munka kivitelezesdvel kapcsolatos tiz-, baleset-, munka- ds
vagyonvddelmi eloir6sok betart6 sircrt a Vrillalkoz6 felel.

7.9. V5llalkozo afeladatai teljesitesdhez jogosult alv6llalkoz6 igdnybevdteldre a Kbt. 138. $ ds jelen
szerzod6s 9. ponda szerint, de az alvdllalkozo teljesitds66rt teljes felelossdggel tartozik.

7.l0.Yillalkoz6 a munkatertilet 6tad6s-6tvdteldt6l kezdve koteles folyamatos an a 19112009 (1X.15.)
korm6nyrendelet szerinti 6pit6si napl6t vezetni. Az e-dpit6si napl6ban meg6llapit6sok,
megiegyz6sek, kifog6sok, utasitiisok stb. bejegyz6sdre kizirolag a 12. pontban megnevezett
szemdlyek jogosultak.

7.11. Az dpitdsi napl6ban az dpitdssel ds szerelessel, az ellenorzdssel 6s vizsg6lato?kal, az
6tad6s-6tv6tellel kapcsolatos kcirtilmdnyeket, az egyes munkrik vegrehajtrisrinak kezdetet es
befejezdsdt, az ellenorzdsek 6s vizsg6latok eredmdnyeit, a merdseket, stb. rcigzitik.

7.12. A Megrendelo az utasitiisait els6sorban az epitesi napl6ba torteno bejegyzdssel kcizli a
V6llalkoz6val.

7.13. Az dpitdsi napl6t a Megrendelo hetente legal6bb I (egy) alkalommal ellenorizni kciteles. A
Megrendelo vagy a nev6ben eljdr6 szem6ly (szervezet) a szerzodes teljesitdse sor6n az dpit6si napl6
adatai alapjdn ellenorzi, hogy a teljesitdsben a Kbt. 138. g (2)-(4) bekezddseben foglaltaknak
megfelelo alv iilalkoz6 vesz-e rdszt.

7.14. Az 6pit6si napl6t a munka befejezesdt kdvetoen le kell zrlrni

7.15. A V6llalkoz6 koteles az iilag-, baleset-, vagyon- 6s kapcsol6d6 dletv6delem biztons6g6nak
garantiiisira, az esetlegesen okozott k6rok helyreilllit6srlra. V6llalkoz6t a nem szakszerti
munkavdgzdsbol eredo k6rok6rt teljes kcini felelossdg terheli.

7.16. A Vdllalkoz6 a szerzSdes teljesitdse sor6n csak drvdnyes munkav6llal6i engeddllyel,
munkaszerzoddssel rendelkezo munkaviillal6kat foglalkoztathat. V6llalkoz6 munkavdgzdsekor
olyan gdpeket k<iteles tizemeltetni, amelyek a hat6lyos rendeletekben eloirt zajkibocs6t6si
hat6r6rtdket nem haladj6k meg, tov6bbdbiztonsitgtechnikailag kifogristalanok.

7.17. A V6llalkoz6 munkav6llal6inak rendelkeznie kell szem6lyre sz6l6 balesetbiztositiissal, mely
olyan munkahelyi baleset-, 6s rokkants6gbiztosit6s, amely b6rmely munkavdllal6jdnak, b6rmely
koveteldsdt - beledrtve a TB viszontkciveteldset is - fedezi. Elozoek ertelm6ben Megrendelo feld
Vrillalkoz6 semmilyen koveteldst nem t5maszthat.
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7.18. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a szerzodes szerinti kivitelezdsi munk6k tobbsdgdt lakott
6puletben vagy lak6sban kell elvdgeznie. Ezert a Vrillalkoz6 felelossdggel tartozik a szerzoddsben

v6llalt munk6n feltil, a munkatenilettel egybeftiggo tertiletek zavartalan iizemmenet&ol, a munka
megkezddsetol az 6tadds napj6ig. A V6llalkoz6 koteles biztositani a Megrendelot minden olyan
vesztesdggel 6s kcjveteldssel szemben, amely a harmadik szemdlynek okozott szem6lyi sdriildsek ds

dologi k6rok, valamint az ezekre visszavezetheto vagyoni k6rok kdvetkezt6ben jelentkeznek.

7.19. Amennyiben az ejszakai, vagy munkasztineti napon tdrtdno munkavdgzds enged6lyhez kdtott,
abban az esetben a sztiksdges enged6lyt a Vdllalkoz6 k<jteles beszerezni.

7.20. A V6llalkoz6 kotelezettsdge az eredmdnyes mriszaki atadils - 6tvdtelhez sztiks6ges

szakhat6s6gi, tizemeltetoi- szolg6ltat6i 6tad6sok szakszerti lebonyolitrlsa is (G6zmtivek, Vizmtivek,
ANTSZ, Ttizolt6s6g, stb.).

7.21. A V6llalkoz6 kciteles biztositani a miiszaki ritadis-itv6teli eljrlrris sor6n a megtekint6st, a

szemldt, a bej6r6st es a dokument6l6st. Az eljitrds sor6n a V6llalkoz6nak igazolnia kell, hogy
o a munka a Szerz6dds 6s annak mell6kleteiben meghatirozott kdvetelmenyeknek ds a

hat6s6gi eloir6soknak, valamint - az esetlegesen menetkcizben - elrendelt megrendel6i
m6dositiisoknak megfeleloen hi6ny- ds hibamentesen elkdsztilt;

o rendelkezdsre 6llnak az elj6r6st megel6z6 alkalmassdgi 6s minosdgvizsg6latok
bizonyitv6nyai 6s azon hat6s6gi nyilatkozatok, amelyek igazoljAk, hogy ahaszniiatbav6teli
ds iizembe helyezdsi engedely kiad6s6ban drdekelt hat6s6gok nem l6tnak okot az enged6ly

megtagaddsiira;
o a munkavddelmi vezetoi nyilatkozat rendelkez6sre 611.

7 .22. Ydllalkoz6nak termdkfelelossdg-v6llal6si nyilatkozatot kell tennie az iitala beepitett anyagok,
szerkezetek, berendez6sek, munkardszek megfelelosdgdre, valamint az elvdgzett munk6k
szakszertis6gdre.

7 .23. Az Atadasi dokument6cio tartalmazza:
. az 6tad6si (megval6sul6si, vagy |llapotrogzito) tervet, azaz a l6tesitmdnyek tdnylegesen

megval6sult 6llapot6nak mriszaki terveit (digit5lisan is!).
a karbantart6si 6s kezeldsi utasit6sokat;

a min6s6gbiztositiisi jegyzokcinyveket;

a garancialeveleket;

a m6r6si j egyzokcinyveket;
a sztiksdges min6s6gv izsgiiatij egyzSkdnyveket;

a nem szabv6nyositott be6pitett anyagok mtibizonylatait;
a T erv ezoi ds Kivitelezoi nyilatko zatokat;
a j6t6ll6si tevdkenysdgetvegzo szervezetek list6j6t (cdg neve, cime, telefonsz6ma);

minden olyan levelezdsi, jegyzSkrinyvi mdsolatot, amely a kivitelez6ssel kapcsolatban
informiici6kkal bir a k6sobbi vit6s kdrddsek eld<intdsdre, illetve az izemeltetdsi, hasznosit6si
munk6k elv6gz6sere tizemeltetdsi, haszn6lati eloir6sok, feltdtelek kcinyvdt.

7.24. A Megrendelo kdteles:
. a munkateriiletet munkavdgzdsre alkalmas iillapotban, jegyzokrinyvileg 6tadni;
. az ajdnlati dokumentdci6 alapj6n elk6szitett ds az adott munk6hoz rendelt Szerzddds alapjit

kepezo kciltsdgvetds(eke)t feltilvizsg6lni;
. a Vdllalkoz6val egyeztetve a szerz6d6s szerinti munka b6rmely reszet, b6rmilyen

technol6giai vagy idSbeni sorrend szerint megvdltoztatni, a munka b6rmely r6szdnek
szintj et, vonalvezete set, he ly zetdt d s m6reteit me gvrll toztatni;
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. az elvdgzett munkrlt ellenorizni, ds ellenoriztetni saj6t mtiszaki szervezetdvel, vagy kUlon
megbiz6ssal felk6rt ktilso mtiszaki ellenorrel ;

. m6s vrillalkoz6val elv6geztetni a kifogiisolt, vagy hi6nyolt munk6kat, a V6llalkoz6
koltsdgdre, vagy megfelelo mdrtdkri dijleszrillitdsra, ha a felsz6litris6ra a Yiilalkozo a
kifogdsolt, vagy hirinyolt munk6t nem javitja, illetve nem p6tolja;

o kifog6solni vagy megtagadni a V6llalkoz6 k6s6bbi alvdllalkoz6it, helyszini szemdlyzet6,t, az
aj 6nlatt6l eltdro en alkalmazott te chno I 6 gi6t, eszkoze it;

o kitrizni a miiszaki fiadis-ittvetel idopontjit a k6szre jelentds alapjin, a kdszre jelentes
kezhezvetel6t6l sz5mitott 15 (tizencit) napt6ri napon beltil;

o a Ytilalkoz6 6ltal rltadott Technol6giai Utasitrlsokat 15 (tizencit) naptiri napon beltil
j6v6hagyni. Ha a Megrendelo 15 (tizen<it) napt6ri napon beltil nem v6laszolna a j6vrihagy6si
kdrelemre, ugy azt a Technol6giai Utasitrls j6v6hagy6s6nak kell tekinteni;

o a szerzoddsszenien teljesitett munk6t 6tvenni;
o a teljesitett munka ellen6rtdket szerzodds szerint kifizetni;
o aV6llalkoz6val egyiittmtikddni;
. a megval6sult ldtesitm6ny minosit6sdt elvdgeztetni.

8. Min6s6gbiztositds

8.1. A V6llalkoz6 lehetovd teszi, hogy a Megrendelo vagy az iitala meghatalmazott szemdly vagy
int5,zmeny kdpviseloje, barmely dsszeni idSpontban megtekinthesse a szerzodds tirgyitt kepezo
munka helyszindt ds ha azt Megrendelo sztiks6gesnek litja, a megfelel6sdgre vonatkoz6
vizsgrilatokat ott elvdg ezze vagy vdgeztesse.

8.2. A min6sdgtanusit6ssal kapcsolatos vizsgdlatok, szakvdlem6nyek ds engedelyek beszerz6senek
kciltsdgei teljes egdszdben V6llalkoz6t terhelik. Amennyiben erre meg nem felelds vagy minosdgi
hiba gyanrija miatt van sztiksdges ez avizsgiiat sor6n beigazol6dik, ennek krilts6geit is a V6llalkoz6
kciteles frzetni. Megrendelo ilyen esetben ittruhinhatja az anyagok, szerkezetek, berendezdsek
vizsgrllat6nak jogiit, mds ftiggetlen intezetre, a Vrillalkoz6 egyidejri ertesitdse mellett.

8.3. A V6llalkoz6 koteles a vizsgiiathoz sztiksdges kortilmdnyeket biztositani es az elv6rhat6
egytittmtikoddst, segitsdget megadni. Ellenkezo esetben a MegrendelS a kdrdeses termdk, szerkezet
6tvdteldt megtagadhad a.

8.4. A V6llalkoz6 kotelezetts6get vdllal arra, hogy a minos6gbiztositils tigydt kiemelten kezeli es ezt
alviilalkoz6it6l, beszellit6it6l is megkciveteli. A veltik kritendo szerz6ddsekben hasonl6 drtelmii
felt6teleket szab 6s b,ltalihan int6zked6seivel a megrendeloi bizalom erositdsdre es a meg nem feleles
ko ckizatitnak c scikkent6sdre torekszik.

9. Alvillalkozti ig6nybev6tele

9.1. A Megrendelo a szerzodds teljesit6sebe az aldbbi alvdllalkoz6kat vonhatja be: (nem vonunk be
alvdllakoz6t)
Az alvdllalkoz6i teljesit6s <isszesitett ardnya nem haladhatja meg a Vrlllalkoz6 saj6t teljesitdsenek
arinyitt.

9.2. AYillalkozo nyilatkozik, hogy a megnevezett alvirllalkoz6k nem illlnak a Kbt. 62. ds 63. $
szerinti kizitro okok hatdly a alatt.

9.3. A V6llalkoz6 a szerzodds teljesitdsdnek id6tartama alatt kciteles a Megrendel<inek minden
tov6bbi, a teljesitesbe bevonni kiviint alv6llalkoz6t elozetesen bejelenteni, ds a bejelentdssel egytitt
nyilatkozni arr6l is, hogy az iitala igenybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll a Kbt. 62. ds 63. $
szerinti kizitr6 okok hat6lya alatt.
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9.4. A V6llalkoz6 felelos azert,hogy a teljesit6sben r6szt vevo alv6llalkozo nem vehet igdnybe saj6t

telj esit6sdn ek 65oh-6t meghalad6 mdrtdkben tov6bbi kcizremrikddot.

9.5. A V6llalkoz6 az alv|llalkozo iital elvegzett munk66rt rigy felel, mintha azt maga teljesitette

volna.

10. A szerz6d6s megsztintet6se

10. I . A szerzodds hatirozott idotartamri szerzodes, mely a munkatertilet 6tad6sStol a szerzod6sszerti

teljesit6sig, illetve a j6t6ll6si kotelezettsdg tekintetdben a vdllalt j6t6llesi id6szak leteltdig van

hat6lyban, tekintettel a 3. pontban meghat6rozott idotartamra. Jelen szerzodds a lejtrata napjdn a

Felek kiilon nyilatkozata ndlktil, automatikusan megsztinik.

10.2. A V6llalkoz6 srilyos szerzodesszegdse miatt a Megrendelot megilleti a szerzod6stol val6

el6llris joga, amennyiben a V6llalkoz6 a teljesitdsi megkezddsere meghatitrozott id6pontot kovet6 1

h6napon beliil nem kezdi meg a teljesitdst. Ebben az esetben Megrendel6 meghirisulisi kcitbdne
jogosult, a szerzodds 10.6. ponda szerint.

10.3. A Megrendelo a kcirtilmenyeiben be6llt - a szerzodds ldnyeg6t drinto - viiltoz6sra tekintettel
bdrmikor el6llhat a szerzodestol, koteles azonban a V6llalkozo ezzel osszefliggdsben keletkezett

k6r6t megteriteni.

10.4. Sflyos szerz6ddsszegds esetdn azonnali hat6lyt felmond6snak van helye. Ebben az esetben a

Megrendelo a szerzod6st. iriisban jogosult felmondani. A szerzodds az irdsbeli felmonddsban
megjel6lt napon szrinik meg. A rendkivtili felmond6s eset6n a VSllalkoz6 kriteles ell6tni feladatait
addig, amig a MegrendelS nem gondoskodik a fenntart6si feladatok ell6t6s6rol.

10.5. A szerz6desszeg6sre vonatkoz6an a Ptk. szabiiyai az irinyadoak, de azon kivtil a szerzodes

megszegdsenek minostil krilcjnosen, ha a V6llalkoz6val szemben sorozatosan minosdgi, vagy egy6b

teljesitdsi kifog6s (hib6s vagy kdsedelmes teljesit6s) mertil fel.

10.6. Megrendelo a meghirisulisi kotb6r felsz6mitds6ra jogosult minden olyan esetben, melyndl a
szerzodes megszrindse a V6llalkozora visszavezetheto oknak min6stil, ktlonosen pdld6ul:

- Vdllalkoz6 jogutod ndlktili megsztindsethatirozza el;
- V6llalkoz6 meltinyolhat6 ok n6lktil nem kezdte meg a szerzodds teljesitds6t;
- V6llalkoz6 a jelen szerzodds rendelkezdseivel ellentdtesen alviillalkoz6t vagy egydb

kcizremtikcidot von be a teljesitdsbe;
- Vdllalkozo egyeb srilyos szerzodesszegdst kovet el;

- V6llalkozo a szerzoddst egyoldaluan, ktiltjncis indok n6lkiil felmondja. A V6llalkoz6

felmondflsa esetdn nem minostil elfogadhat6 indoknak a szerzod6s gazdasirytalan

teljesit6sdre, vagy a megncivekedett kdltsegekre va16 hivatkozds. V6llalkoz6 a szerzodds

megkcitds6t kcivetoen be6llott kortilm6ny folytdn miir nem felel meg a nemzeti vagyonr6l

sz6l6 201 1. 6vi CXCVI. tdrvdny (a tov6bbiakban Nvtv.) 3. $ (1) bekezd6s 1. ponda szerinti

6tl6that6srlgi kcivetelmdnyeknek.
- V6llalkoz6 vagy az drdekkcirdbe dolgozo szemely a szerzodes 14.11. pontj6ban foglalt

kotelezettsdget megszegi, magatafiilsa az OnkormfunyzatlZrt. j6 hirnevdt sdrti, vagy a rossz

fdnyben tiinteti fel.

10.7. A Megrendel o a szerzoddses kcitelezetts6g nem teljesit6sdt 6llapithatja meg abban az esetben,

ha a Vdllalkoz6 legal6bb h6rom alkalommal a bedpitett (alap)anyagokkal ds/vagy elvdgzett

munk6kkal szemben Megrendelo srilyos minosdgi kifog6ssal el es azt a V6llalkoz6 hat6rid6ben nem

cser{li ki, vagy nem javitja ki. A Megrendelo abban az esetben jogosult sirlyos minosdgi kifog6ssal
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dlni, amennyiben a Vdllalkoz6 teljesitdse nem felel meg a vonatkoz6 szabvtnyoknak ds/vagy a
M e g rend e I 5 iital titmasztott kciv e te lm dny ekne k.

10.8. A szerzSdes megsztindse eset6n a V6llalkoz6 jogosan igdnyt tarthat a jelen szerzodes kereteben
a szerzSdes megsztin6s6ig igazoltan teljesitett szolg6ltat6sok ds leszrlllitott eszkozcik, anyagok
ellendrt6k6re.

11. Vis major

11.1. A V6llalkoz6 nem srijthatokirteritessel vagy aszerzodestol val6 el6ll6ssal, ha a kdsedelmes
teljesit6s vis major eredm6nye.

11.2. Jelen pont drtelmezdse szempondrib6l a,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a
V6llalkoz6 drdekkor6n kiviil kovetkeznek be, nem a Vrillalkoz6 hlbajdb6l vagy hanyags6g6b6l.
Ilyen esetek lehetnek pl. sztrrijk, hilboni, forradalom, trizeset, 6rviz, jirvtny, karantdn, korl6toz6sok
6s sz6llit6si embarg6.

1 1.3. Vis majorra a V6llalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha aj6nlott lev6lben drtesiti a Megrendelot a
vis major t6ny6rol, okdr6l 6s viirhat6 idotartam6r6l.

I 1.4. Amennyiben a Megrendel6 egydb irrinyri ir6sos utasit6st nem ad, a Vrillalkoz6nak tov6bb kell
teljesitenie szerzod6ses ktitelezettsdgeit, amennyiben az dsszenien lehetsdges, 6s meg kell keresnie
minden dsszerti alternativ m6dot a teljesitdsre, melyet a vis major esete nem g6tol.

I 1.5. A szerzoddsben foglalt hat6ridok a vis major idotartam6val meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis major idotartama meghaladja a 100 napot, a Megrendel6nek jog6ban iil a szerzod6s nem
teljesitett rdsz6tol el6llni a hdtr6nyos jogi kcivetkezmdnyek n6lktil oly m6don, hogy a V6llalkoz6nak
err6l 6rtesit6st ktild.

12. Szerzfi d6 Felek kapcsolattarttii

12.1. Kapcsolattart6sra jogosult a szerzodes idotartama alatt
A Megrendelo rdszdrol

Ndv: Gtinther Ndndor
Telefonsz6m 239 0795
nyilv6ntarl6si sz6m:0 1 -6 I 83 8

Mobil telefonsz6m:06 30 950 7204

A Vdllalkozo reszert5l
Ndv: Garamszegi Mikl6s
Telefonsz6m: +3 6l /3 554 1 03
Faxsz6m: +36113554103
Mobil telefonsziim : +3 630 I 9 845 I | 5
E-mail cim : titkarsag@immo s zerviz.hu

12.2. Az dpitdsi napl6ba bejegyzdsi joggal rendelkezik:
A Megrendelo rdszdrol

Ndv: Gtinther Nilndor
Telefonsz6m 239 0795
nyilvrintarl6si szrim :0 1 -6 I 83 8
Mobil telefonsz6m:06 30 950 7204
E-mail cim:gunthernandor(O,kozszol galtato.hp 1 3. hu

9



Szerzcid6s: SZ-00049012018 201 801 31 091406808

A Vrillalkozo reszerol
Ndv: Garamszegi Mikl6s
Telefonsziim: +36 1 /3 554 1 03

FaxszSm: +36113554103
nyilv6ntartiisi szdm: MV-EP/B- 01 -5 607 2

Mobil telefonszSm: +3630/98451 15

E-mail cim : titkarsag@immoszerviz.hl

13. Vitis k6rd6sek rendez6se

13.1. Megrendelonek 6s a V6llalkozonak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy kcizvetlen

t6rgyal6sok irtj6n rendezzenek minden olyan nezeteltercst vagy vit6t, mely kdzdtttik a szerzodds

keretdben, vagy a szerzod6ssel kapcsolatban mertil fel.

13.2. Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzSdesb6l eredo vit6s kdrddsek rendez6sdt

elsodlegesen t6rgyal6sok ritjrln kotelesek rendezni, de jogvitdjuk rendez6se drdekdben nem vesznek

igdnybe medi6tori kcizremrikciddst. A t6rgyal6sok sikertelensdge eset6n a vit6s kdrd6sek rendezdsdre

Felek - ha a V6llalkoz6 szdkhelye nem a PKKB illetdkessdgi terUletdn, vagy nem Budapesten

tal6lhat6 - a Budapesti IV. ds XV. Kertleti Bir6s6g illetdkessdgdt kcitik ki.

14. Egy6b rendelkez6sek

14.1. Jelen szerzodds kizitr6lag a melldklettel egytitt 6rvdnyes

14.2. A szerzodes szerinti munka elv6gzdsehez V6llalkoz6nak ritadott tervek, dokument6ci6k, stb. a
Megrendelo kifejezett hozzililrul6sa ndlkUl sem tovdbb nem adhat6k, sem a szerzodd,sen kivtil fel
nem haszn6lhat6k, tov6bb6 tilos a Megrendelo hozzililrulisa ndlktil az elviilalt, illetve a m6r
folyamatban l6v6 munk6kr6l adatokat kiszolg6ltatni, eload6sokat tartani, kinyomtatott anyagot
kcizzdtenni.

14.3 . Y iilalkoz6 munkav6llal6inak a szerzodes tirgyirt k6pezo munka tertilet6n tartania kell magSt

azervenyes szabdlyokhoz, eloir6sokhoz, tov6bb6 teljesiteni kell a Megrendelo helyszini vezetojdnek

utasft6sait. Az eloir6sok durva, vagy kismdrtdkri, de ismdtlodo megsdrt6se eset6n a V6llalkoz6
koteles a Megrendelo felsz6litisdra az erintett munkavdllal6kat a Szerzddds titrgyittkepezo munka

teniletdrol elt6volitani ds m6s alkalmas munkav6llal6kkal p6tolni.

14,4. A jelen szerzSdds krztrolag ir6sban m6dosithat6 a Kbt. 141. $ alapj6n.

14.5. A szerzod6s a Felek 6ltal tort6no allirds napjdn 16p hat6lyba. Amennyrben szerzodo Felek

ktilonbozo idopontban irnak al6, ugy a kdsobbi alilirds diltuma a szerzodes hat6lyba l6pds6nek

idopontja.

14.6. A jelen szerzoddsben nem szabitlyozott kerddsekben a Polg6ri T<irv6nykonyvben, a

kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torvdnyben, az epitoipari kivitelez6si tev6kenysdgrol

szolo 19112009. (IX. 15.) Korm6nyrendeletben, valamint az epitesi beruh6z6sok kozbeszerzes6nek

rdszletes szabiiyair6l szol6 32212015. (X. 30.) Korm6nyrendeletben foglaltak az ir6nyadoak.

14.7. AV6llalkoz6 a jelen Szerzod6s alfuir/fjf,alhozztrjixulitsAt adja ahhoz, hogy a szerzodds tipus6t,

tirgyirt,idotartamrit i szerzoddst koto Felek nev6t es a szerzodds drtdk6t a Megrendelo a honlapj6n

,yir6ro* itgra hozza. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendelovel kotott szerzoddsek

esetdn a kolpenzek felhaszn6l6s6val drintett F6lkdnt az informirci6s dnrendelkezdsi jogr6l es az
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inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 tcirvdny rendelkez6sei a kdzz6tdtel ds adatvddelem tekintetdben
kcitelezoek, annak betartdsa drdekdben k6zremtikcid6si kotelezettseg 6ll fenn.

14.8. AVrillalkoz6 tudom6sulveszi, hogy az Info tv.27. $ (3) bekezd6se drtelm6bennemmin6stil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismer6sdt vagy nyilvdnossiigra hozatal|t ktlon torveny
koz6rdekbol elrendeli, tov6bb6 aldLirdsi.val tudom6sul veszi, hogy az Infotv. 27. g (3a) bekezddse
alapliln kdteles e Meg6llapod6ssal l6trejott jogviszonnyal cisszeftiggo kozerdekbol nyilv6nos adatra
vonatkoz6an - erre irdnyul6 igdny esetdn - brirki szdmiratilekoztatitst adni.

14.9. A V6llalkoz6t titoktart6si kotelezetts6g terheli a jelen szerz6d6s teljesft6se sor6n a

Megrendelovel ds tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, informdcio,
ismeret vonatkoz6siiban. A titoktart6si kotelezettsdg kiterjed Szerzodo Fdl alkalmazottatra,
munkat6rsaira, alvillalkoz6ira is, akiket tevdkenysdgtik megkezddse elott a Szerzodo Fel koteles a
titoktart6si kotelezettsdgre hitelt drdeml6en figyelmeztetni. Szerzbdb F61 elismeri, hogy teljes
kdrtdrit6si felelossdggel tartozik a birtok6ba jutott inform6ci6k megorzeseert, megtart6s6drt,
t6roliisii6rt.

14.10. Ydllalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6lo 2071. dvi CXCVI. tcirveny (a
tov6bbiakban: Nvtv.) 3. $ (1) bekezdds 1. pontja szerint 6tl6that6 szervezetnek minosiil. Villalkoz6
tudom6sul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak viitozdsirol koteles a Megrendelot
haladdktalanul ertesiteni. Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozat eset6n,
valamint amennyiben a szerzod6s megkot6sdt kcivetoen be6llott kortilm6ny folyt6n mdr nem felel
meg a Nvtv. 3.$ (l) bekezdds 1. pontja szerinti 6tl6that6s6gi kovetelmdnyeknek a Megrendelo a

szerzoddst felmondja, vagy att6l el61l.

l4.ll. A V6llalkoz6 jelen szerzodds alifti.siwal tudomiisul veszi, hogy tevdkenys6gdt a Megrendelo
- mint kozpenzzel gazd6lkod6 ds kcizfeladatot ell6t6 szervezet - megbiz6s6bol es erdekdben vegzi,
ezert a feladata ell6trlsa sor6n a kertileti lakoss6g fel6 tanrisitott magatartistra - ktiloniisen az
egytttmtikcidds, kommunikilci6, megjelenes tekintetdben - fokozott figyelmet fordit, valamint
gondoskodik alv6llalkoz6i ds munkaviillal6i erre tortdno figyelmezetdserol, illetve a helyszini
munk6t vdgzoket ilyen szempontb6l ellenorzi. A V6llalkozonak mind a figyelmeztetdst, mind az
ellenorzdst dokumentiilnia kell.
A V6llalkoz6 munkavrlllal6i ds alvrillalkoz6i kotelesek tart6zkodni minden olyan magatart6st6l,
amely a lakoss6got a feladat ellittdlshoz elengedhetetlentil szrikseges mdrtdken tul zavarja,
akadiiyozza. A lakott ingatlanokban torteno feladatell6t6s sor6n a V6llalkoz6 szakemberei kotelesek
az dszrevdteleket, jelzeseket udvariasan fogadni, egytittmrikodni, a leheto legkisebb
kellemetlensdggel, akadiiyozissal j6r6 megold6st viiasztani, minden sztiks6ges 6s eldgsdges
intdzkeddst megtenni annak drdek6ben, hogy a lakhat6s zavartalan feltdtelei a munk6latok idejdn is
fennmaradjanak. A V6llalkoz6 koteles gondoskodni arr6l, hogy az alv6llalkoz6i ds munkav6llal6i
kdrdsre megfeleloen azonositani ds igazolni tudj6k magukat, a munkavdgzes celjifi, a Vdllalkoz6 ds
az Onkorm iny zatl Zrt. szemdlydt.
Amennyiben Vrlllalkoz6 vagy az drdekkcirdbe dolgoz6 szemdly a jelen pontokban foglalt
kdtelezettsdget megszegi, magatartdsa az OnkormilnyzatlZrt. j6 hirnevdt sdrti, vagy a rossz fdnyben
ttinteti fel, az 0nkorm6nyzatlZrt. jogosult a szerzodest azonnali hatrillyal felmondani es az ebbol
eredo k6rig6nydt, tov6bbri sdrelemdij irdnti igdnydt a V6llalkozoval szemben drvdnyesiteni.

14.12. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az Onkorm6nyzat vagyoniir6l ds a vagyongazd6lkod6s
szab6lyair6l sz6l6 Budapest Fov6ros XIII. Keriileti Onkorm6nyzat 2812012. (VII. 3.) szrimri
rendeletdnek 29. $ (5) bekezddse, valamint az Onkormilnyzattal ldtrejott Kcizszolg6ltat6si Szerzodds
alapjdn a XIII. Kertileti Kcizszolgdltat6 zfi. gyakorolja a jogszabrilyok keretei kcizcitt a
vagyongazd6lkod6si feladatokat, valamint l6t1a el a tevdkenysdgi kore szerinti kcizfeladatokat ds
jogosult a jelen szerzodes alirirdsdra.
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Szezod6s: 52-00049012018 201 801 31 091406808

14.13. ASzerzodo Felek kijelentik, hogy a jelenszerzod6s aldir6siival a Feleknek a jelen szerzodds

tirgyiban keletkezett minden esetleges korribbi, a szerzbdesbe nem foglalt meg6llapoddsa, a Felek
b6rmelyike 6ltal tett ajitnlat,6szrevdtel vagy javaslat hat6ly6t veszti, arra a tov6bbiakban egyik Fdl
sem hivatkozhat megalapozottan 6s ezzel osszeftiggdsben ig6nyt sem 6rvdnyesithet.

14.14. Jelen szerz6des 5 (6t) eredeti peldanyban kdsztilt, amelyet szerzodo Felek elolvas6s 6s

6rtelmezds ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot jlvtthagy6lag ds cdgszenien irtitk al6,
amelybol a Villlalkoz6t 1 (egy) Megrendel6t 4 (ndgy) eredeti p6ld6ny illeti meg.

Budapest,20l8..9l-...eI... Budapest,2018....Q.?.,.91..

XIII. Ke
dr.

Mellikletek
l.l Ajdnlat
2. I Ar azott krilts6gvetes
3./ Mriszaki leir6s

r-\n\,l)L'F /,..y'..:,... ;:.....F...
IMMO SzerViz Kft.
Garamszegi Mikltfs

Villalkoz6

'-."-{Ml[O€iLilt.yi7.
Szolliltat6 es EPoletkezeld Kft'

t t :3 Bo.' Rlkotas u ' 7lBll'Z
Adcszam: 1 2030705-243

Szakmailag ellenorizte: 2018. janu6r 30.12:16,lK€,zer Gyulal, 2018. januiir 30. 10:46, [T6th
Gergelyl
Jogilag j6v5hagyta: 2018. januiir 30. 12:55, [dr. Kormos Timea]
Pdnztigyileg ellenjegyezte:2018. janu6r 31. 8:T2,lZsalakond Lajtai Erzsdbetl
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