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vALLALKoZASI SZERZoDES

amely l6trejritt egyrdszrol :

XIII. Keriileti Ktizszolgiltat6 Zrt.
sz6khely: 1131 Budapest, B6ke utca 65.
cegSegy zekszhm: 0 1 - 1 0-042 8 5 0

ad6 szitm: 120 525 8 5 -2- 4 1

kdpvi sel<i : dr. Palatka Livia v ezdrigazgat6
mint ajilnlatk6r<1 6s Megrendelo (a tovrlbbiakban: Megrendel6)

m6srdszrol:
c6gn6v: HUNKERO Kereskedelmi Kft.
szdkhely: 1136 Budapest, Titra u.29lB.
cegtregyzekszfim; 0 I 09 67 95 18

ad6sz6m: 12316436-2-41
banksz6ml aszim: 1 17 13005 -203 5 9083 -00000000
k6pviseli: Tak6cs Istviin
mint aj6nlattev6 6s V6llalkoz6 (a tov6bbiakban: V6llalkoz6),
egytittesen: Felek kciz<itt, alulirott helyen 6s idoben, az alirbbi feltdtelekkel

1. El6zm6ny

1.1. Megrendelo, mint $finlatkero a kozbeszerzdsekrol sz6l5 2015.6vi CXLIII. t<irv6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 115. $ szerint kozbeszeru6si eljarrist inditott a,,Budapest Ffvdros XIII.
Keriileti dnkormdnyzat tulajdondban ldvd hasznos{tds el6tt dll6 lakdsokfehjttrisi munkdlatainak
elvdgzise" tirrgyihan, mely k<izbeszerzesi eljiir6s 2. reszenek nyertese aYiilalkoz6 lett.

2. A szerz6d6s tirgya

2.1. A Megrendel6 megrendeli, a V6llalkoz6 elvrillalja a XIII. Balzac utca 15. fszt. 1. szitm alatti
hasznosit6s el5ft ell6 lak6sok fehijit6si munkriinak elvdgz6sdt.

2.2. A r6szletes mtiszaki leir6s, valamint a tdteles k<ilts6gvet6s 6s a Vrillalkoz6 ajitnlata a szerziSdes
mell6klet6t k6pezik.

3. A teljesft6s helye, ideje

3.1. A teljesitds helye: XIII. Balzac utca 15. fszt. 1.

3.2. Teljesit6si hatrirido: a munkatertilet ittadisht6l szixnitott 60 naptilri nap.

3 .3. A munkateriilet iltad6sa a jelen szerzodds alilkisdtol sz6mitott 3. munkanapon tort6nik

3.4. A szerzod6s teljesit6se sordn a kivitelez6s helyszindn elhelyezett eszk<iz6k, g6pek, berendezdsek
6s felvonul6si 6ptiletek v6delme a V6llalkoz6 feladata, mely6rt a Megrendelo nem vrillal anyagi
felel<iss6get.

3.5. A kivitelez6s akkor minosiil szerz6d6sszerlinek, ha a vdllalt teljesitdsi hat6ridon beltil az eloirt
feladatokat aYiilalkozo elvegzi,6s a mriszaki 6tad6s-6tv6tel megt6rt6nik. A kivitelezds id6szakiba
nem sz6mit bele a ,,k6szre jelentds" es az irtadits-iitv6teli eljar6s megkezd6se kiizotti idritartam. A
mtiszaki 6tad6s-iltvdtel sor6n feltdrt hib6k vagy hiiinyoss6gok kijavitdsa (p6t16sa) a kivitelez6s
id6tartam6ba szfmitand6.
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4. Vrillalkoz{si dij, fizet6si felt6telek

4.1. A szerzodes szerinti nett6 v6llalkozoi dij - a V6llalkoz6 nyertes ajinlata alapjim: 1.290.674,- Ft
+ AFA.

4.2. A Megrendelo kijelenti, hogy a jelen villlalkoz6si szerzodds p6nziigyi teljesit6s6hez sziiksdges

fedezet rendelkez6sre iill.

4.3. A jelen szerz<id6s keretdben a V6llalkoz6 fel6 teljesitend6 kifizet6seket magyar forintban GilJF)
kell teljesiteni.

4.4. A V6llalkoz6 a munk6t saj6t koltsdgenvegzi el. A Megrendel<l a Villalkoz6nak eloleget a Kbt
135. g-ban foglaltak szerint fizethet. A V6llalkoz6 a kolts6geit a v6llalkozdsi dijban 6rvdnyesiti.

4.5. A fent meghatirozott vrillalkoz6i dij v6ltoztat6s6ra nincs lehetosdg, ezt a szerzod6s teljes
idotartama alatt tartani kell. (Az AFA m6rt6ke a mindenkor hat6lyos eEA tOrvenynek megfelel6en
v6ltozhat).

4.6. A v6llalkoz6i dij magriban foglalja a szolgitltatils nyrijt6s6nak teljes diilirt, igy peldi,iul az

esetleges anyag krilts6get, valamint a tev6kenys6g elv6gzesehez sztiks6ges valamennyi technikai
eszk6rt6s szem6lyzetet is. A V6llalkoz6 nemjogosult egy6b kdlts6g, dij sziml6z6s6ra Megrendel6
fel6 a szerzodds telj esit6se sor6n.

4.7. Az ellenszolgiiltatis teljesit6se a Polg:iri T<irv6nykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (a

tovribbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban el<iirtaknak megfeleloen banki 6tutaliissal t<irtdnik az elvegzett
szolgitltatils tekintetdben, a Megrendelo iital kiadott teljesit6si igazol6s alapj6n kirillitott szdmla

ellen6ben annak kezhenretel6t<il szamitott 30 napon beltil.

4.8. Azritutalis teljesit6se azalilbbi okm:inyok egytittes benyrijtasa ellendben ttirtdnik:
- a Yiilalkoz6 szirmllja I eredeti p6ldrinyban cdgszeriien al6irva, felttintetve a Megrendel6

nev6t 6s cimdt;
- a MegrendelS 6s a V6llalkoz6 k<jz<itt a jelen szerzodes szerint elk6szitett 6s aliirt teljesit6si

igazolls egy p6l d:inya.

4.9. A Megrendelo k6sedelmes fizet6se eset6n a Villalkoz6 jogosult a k6sedelembe es6s id6pontjrit6l
kezdodoen a ttlkeosszeg ut6n a Polgiri Trirv6nyk<inyvben meghatitrozott m6rtdkli k6sedelmi kamatot

felsz6mitani.

4.10. A Megrendelo tttjekoztatja a V6llalkoz6t, hogy a szerzodes szerinti teljesit6s ellendrt6k6nek

kifizet{se az adozirs rendjdrol sz6l6 2003. dvi XCII. torvdny 361A. $-a hat6lya ali esik. A
Megrendelltitjdkoztatja a Vdllalkozot- 6s a Vrillalkoz6 ezt tudom6sul veszi -, hogy jelen szerzodes

az ad6zits rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. tv. (Art.) 361A. $-6nak hatiiya al6tartozlk amelynek

{rtelmdben a Megrendelo a V6llalkoz6 reszdre a t<irv6nyben meghattrozott m6rt6ket meghalad6

<isszegben kifizet6st abban az esetben teljesithet, ha a V:illalkoz6 elozoleg bemutat, irtad vagy

megktild a t6nyleges kifizetds id6pontj:it6l szimitott 30 napn6l nem r6gebbi nemlegesnek minostilo

egyiittes adligazo\itst a Megrendelo rdszlre,vagy a V6llalkoz6 a kifizetds id6pontj6ban szerepel a

koaafiozismentes adozii adatbfzisban.

2



' Szerz6d6s: SZ-00247512018 201 8051 0103908742

A Vrlllalkozo tovitbbd kijelenti, hogy az adozds rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny 361A.

{i-6ban foglalt rendelkezdseket, melyek az o es alvrillalkoz6ja, illefve a kapcsolt vdllalkoz6sok
kdzdtti ki fi zetdsekre vonatkozik i smeri, azokat betartj a.

4.1 l. A Megrendelo a Kbt. 135. $ -ban foglaltak teljesitds6t vellalja

4.12. A Kbt. 136. $ (1) bekezddse, valamint 143. $ (3) bekezdds szerinti rendelkez6sek:
4.12.1. Megrendel6 kikoti, hogy

a) a V6llalkoz6 nem frzethet, illetve sz6molhat el a szerzod6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben
olyan kcilts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpont szerinti
felt6teleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6
ad6kriteles j civedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak ;

b) Vrillalkozo a szerzodds teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendelo szitmira megismerhetov6 teszi 6s az 5.7.2. pont szerinti iigyletekrol a

MegrendelSt halad6ktalanul ertesiti.
4.12.2. A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzod1,st felmondani - ha sziiksdges olyan
hatarid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6tris6r6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a Vrillalkoz6 tiirsasiig:lban kozvetetten vagy k<izvetlentil Z\Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpond6ban
me ghatir ozott felt6te leknek.
b) a V6llalkoz6 kcizvetetten vagy k<izvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjiban meghatitrozott feltdteleknek.

4.12.3. Az 4.12.3. bekezdds szerinti felmondiis eset6n a V6llalkozo a szeruod6s megsziin6se ekitt
mar teljesitett szolg6ltatis szerzod6sszeni pdnzbeli ellendrtdk6re jogosult.

4.13. A Vrillalkoz6 a teljesitds6t kdvetSen, a teljesitds igazoliis alapjitn kidllitott szirmlin Budapest
Foviros XIII. Kertileti Onkorminyzat nev6ben elj:116 XIII. Kertileti Kozszolg6ltat6 Zrt.-t ttinteti fel
vevokdnt. A szitmlirt a Kdzszolg6ltat6 Zrt. Beruhaz6 diviziSj5nak cim6re (1 131 Budapest,"Hajdri u.
29.) kuldi meg.

5. Szerz6d6s biztosit6kai

5.1. A V6llalkoz6 a szerzodes idoszaka alatti (idedrtve a v6llalt j6t6llls idoszaka alatti) k6sedelmes
vagy hib6s teljesit6s, illetve a meghirisuliis eset6n ktitb6r fizetdsdre koteles. A kotbdr a Vd'llalkoz6
eltal vellalt j6t6ll6s id6tartama alatt is drvdnyesitheto.

5.2. K6sedelmi k<itb6r: A kdsedelmes teljesitds eset6n fizetendo k6sedelmi kcitb6r mdrt6ke a nett6
vrillalkoz6i di1 0,2 %o-aFt / k6sedelmes nap, melynek maximdlis m6rtdke a nett6 v6llalkoz6i dij 10
Yr-a. Amennyiben a kdsedelmi kotbdr el6ri a maximumdt, vagy a k6sedelem id6tartama a 90 napot,
rigy Megrendelo jogosult aszerzodestazonnalihatillyal felmondani, illetoleg aszerziSdestol el6llni.

5.3. Hibris teliesitdsi k6tb6r: Hib6s teljesit6snek szitmit, ha az elvegzett munka nem felel meg az
aj6nlatkdr6sben leirt kdvetelm6nyeknek, illetve a benyrijtott aj6nlatnak, vagy m6s okb6l nem
alkalmas a rendeltet6sszeni haszn:ilatra. A hibris teljesit6srol a MegrendelS k6pviseloje
jegyzok6nyvet vesz fel. El nem fogadott hib6s teljesft6s esetdn a k6tb6r m6rtdke az adott
megrendel6s szerzod6s szerinti ellendrtdkenek 5 Yo-a.
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5.4. Meghirisul6si kcitbdr: Az Ajinlatk6r6 a szerzodes teljesitds6nek elmarad6sa esetdre meghirisuliisi
kdtb6rt kdt ki. A meghirisulisi k<itbdr m6rt6ke a tartal6kkeret nelktili nett6 v6llalkoz6i dij 20 o/o-a,

melyet Ajanlatk6ro 6rtesit6s6re, 15 napon beltil kell a k<itelezettnek (nyertes aj6nlattevo)
megfizetnie.

5.5. J6t6llrisi biztosit6k: Az Ajitnlatk6ro a szerzodes hib:is teljesit6s6vel kapcsolatos igdnyek
biaositdkakdnt j6tilldsi biaosit6kot kiit ki. A j6t6ll6si biztositdk risszege a tartal6kkeret n6lkiili nett6
v6llalkoz6i dij 5 %-a. A j6tillasi biztosit6k hatdly6nak a j6till6si idoszak alatt folyamatosan fenn
kell 6llnia a j6till6si idoszak lej6rtinak napjiiig, abban az esetben is, ha a j6t6l16si idoszak a
jogszabrily alapj6n rijb6l indul vagy nyugviissal meghosszabbodik. A j6tall6si biztosit6kot a nyertes
Ajrinlaftev6 kdteles a j6tillasi idoszak kezdo napj6n rendelkez6sre bocs6tani. A Kbt. 134. $ (6)

bekezdds a) ponda es a I34. $ (7) bekezddse alapjitn a biAosit6k nyertes Aj6nlattevo vdlasztdsa

szerint teljesitheti az alitbbi m6dokon:
- Az ellendrtektxtl visszatarrisra keriil, 6s a tov6bbiakban az 6vad6k szabilyait kell a visszatartott

dsszegre megfelel<ien alkalmazni.
- Ovaddkkdnt az el6irt penz<isszegnek az Aj6nlatk6ro fizetesi szimli\ira t6rt6n<i bef,rzet6se

6tutal6sa.
- Pdnz0gyi intdzrneny vagy biztosit6 :iltal v6llalt garancia vagy k6szhzeto kezess6g biztositis5val,
vagy bidositlsi szerzodes alapjan kirillitott - kdszfrzeto kezess6gviillalist tartalmazo
kritelezvennyel.

5.6. A Megrendel6 a k<itb6r 6sszeg6t meghalad6 kar6t is jogosult 6rvdnyesiteni a Villalkoz6val
szemben.

5.7. B:irmely nem szerz6d6sszeni teljesit6s jogi fenntartis n6lkuli elfogad6sa a szerzodo r6sz6r6l
nem ertelmezhet<i joglemond6sk6nt azon igenyr<il vagy ig6nyekrol, amelyek a szerzodot
szerzbdisszrg6s k<ivetke zm6nyek6nt me g i I I etik.

6. A szerzdd6s teljesft6se, mridositisa

6.1. A Megrendelo taj€koztatja a Vrillalkoz6t, hogy a szerzodes teljesitds6re vonatkozb adatokat a

Kbt. 43. g (l) bekezAds f) pontja alapjin saj6t honlapjiin, illetve a Kozbeszerz6si Hat6s6g 6ltal
iizemeltetett Kdzbe sz er zi,si Adatbrizisb an kozzdteszi.

6.2. A jelen szerz.od6s mindennemri m6dositasa csak a szerzodo felek koz<is megegyezesdvel,

ir6sban, a Kbt. 141. $-ban meghatirozottak figyelembe v6televel t6rt6nhet.

6.3. A Kbt. 37. g (5) bekezdl,se alapj6n a szerzodls m6dositis6r6l ktil<in jogszab6ly alapjin
meghatirozott minta szerint Megrendelo tt\6koztat6t k6sz(t es azt hirdetm6ny :0rtiiln a Kozbeszerz6si

Ertesit6ben koniteszi- Ebben a tijekoztat6ban a Vrillalkoz6nak nyilatkoznia kell arr6l, hogy

e gyetert-e a tilj ekoztatilban fo g lattakkal

7. Felek jogai 6s kdtelezetts6gei

A Villalkoz6 6s feladata:

7 -l- AVrillalkoz6 kdteles
. a feladatait az ajinlati felhivis, az ajilr,lfii dokument6ci6 €s az ajinlata szerint, a vonatkoz6

jogszabrllyok 6s szabvdnyoknak megfelelve teljesiteni;
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a munkateriiletet 6tvenni, az 6tvdtelkor annak munkav6gzdsere val6 alkalmass6g6t
megvizsg6lni, az esetleges hi6nyossdgokkal kapcsolatos 6szrev6teleit jegyz6k<inyvben

rdgziteni es ebben a Megrendelo figyelmdt a hi6nyoss6gok megsztintetds6re felhivni;
megvizsg6lni, hogy a munkatertileten kor6bban vegzett munk6k esetleges hib6i vagy
hi 6nyo ssrigai nem akadily ozz6k- e a munkavd gze sben;

a munkatenilet 6tvdtel6t krivetoen, a munk6latok megkezd6s6t megel6z6en munka- 6s

balesetvddelmi oktat6st tartani, ds ennek t6ny6t az epitesi napl6ban rdgziteni.
biaositani a szerzodeses munk6k elv6gzes6hez a munkaer6t, 6rut, anyagot, szerkezetet, stb.

legyen az ideiglenes, vagy 6lland6 jellegri;
a munkatertiletet bekeriteni, anyagot a munkatertileten beltil depon6lni, a munkateriiletet
orizni;
az ideiglenes 6pit6shelyi berendezdseket saj6t kdlts6g6re fel6piteni ds azokat elbontani,
elsz6llitani legk6s6bb a mriszaki iltadils-etvetel lezirisiig
a keletkezett munkahelyi hullad6kot 6s felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertiletet
tisztitn tartani a vonatkoz6 kornyezefv6delmi jogszab6lyok el6fr5sainak figyelembevdtel6vel.

7.2. A V6llalkoz6 a sikeres mtiszaki itadis-irtvetel napjSt6l sz6mitott 36 h6napos idotartamra a

szerzod6sben foglalt valamennyi munk6ra teljes koni j5t6ll6st v6llal. Esetleges javitiis vagy
kicserdl6s eset6n a j6t6ll6si id5 a javitottlkicserdlt r6,szre vonatkoz5an rijrakezdodik.

7.3. A Szerzodo Felek rogzftik, hogy a V6llalkoz6 a megfelel6 mriszaki eloirdsoknak 6s

szabv6nyoknak megfeleki technol6 gi6t alkalmaz minden esetben.

7.4. A V6llalkoz6 felel 6s szavatol a szerzodl,s szerint lltala felhaszn6lt anyagok6rt 6s elv6gzett
munk66rt, a kcizremrik<jd6s6vel beszerzett, bedpitett anyagok6rt, szerkezetekdrt, szerelv6nyek6rt,
berendezdsek6rt, azokI. osztdlyri min6s6g66rt 6s tulajdonjog6drt, a Ptk. rendelkezdsei, ill. a kiildn
j o gszabiiyoknak a kote lez6 alkalmas sdgi i ddt meghatitr oz6 rendelkez6sek al apj rin.

7.5. A V6llalkoz6 a szerzodes szerint be6pft6sre kertil6 anyagok, szerelv6nyek stb. minSsdg6t az
6rv6nyes rendeletek ds szabv6nyok szerint v6llalja es azt a sziilitits, yagy a bedpitds elott
mindsdgtanrisitvdnnyal rgazolja, amelynek m6solat6t koteles a Megrendel<inek etadni. V6llalkoz6
ugyancsak k<jteles 6tadni a bedpitett anyagok gyart6mtivi-, es hazai honosit6si- (EMI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) mtibizonylatait, m6r6si jegyz6k<inyveit, szabv6nyoss6gi nyilatkozatait,
valamint a tirgyi munkiikra vonatkoz6 kezel6si- ds karbantartisi utasitilst 2 (kett6) pdldanyban.
Idegen nyelvri bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatol6s6val vesz 5t Megrendel6. Ezen
bizonylatok, illetve a min6s6gtanrisitv6nyok miisolatanak irtaddsa a szirmla kifizetds6nek egyik
felt6tele.

7.6. A Vdllalkoz6 k<itelezi magitt, hogy a munkdt a jelen szerz6d6sben szabiilyozottaknak
megfeleloen, a kiviteli tervdokument6ci6 ds/vagy az ajinlati kdlts6gvetds, az lrvdnyes hat6srigi
engeddly, a vonatkoz6 el<iir6sok ds a szabv6nyok szerint teljes kcirrien, mtiszakilag 6s minosdgileg
kifog6stalan,l. osztiiyri min6s6gben, hiba - 6s hirinymentesen elkdsziti 6s adja 6t Megrendelcinek.

7.7. A V6llalkoz6 kciteles saj6t ktiltsegen a szerz<iddsben vdllalt munk6hoz szakir6nyri felel6s
mtiszaki v ezetot alkalmazni.

7.8. A szerzoddsben v:lllalt munka kivitelez6s6vel kapcsolatos ttz-, baleset-, munka- 6s
vagyonv6delmi eloiriisok betartSs6drt a Vril lalkoz6 felel.

7.9-Yiilalkozi a feladatai teljesitds6hezjogosult alviilalkoz6 igdnybevdtel6re a Kbt. 138. $ 6s jelen
szerzod6s 9. ponda szerint, de az alviillalkoz6 teljesit6s66rt teljes felelossdggel tartozik.
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7.10. V6llalkoz6 a munkateriilet atadas-arv6tel6tol kezdve k<iteles folyamatosan a 19112009 (1X.15.)

korm6nyrendelet szerinti 6pft6si napl6t vezetni. Az e-6pitesi napl6ban meg:illapitiisok,
megSegyzesek, kifog6sok, utasil6sok stb. bejegyz6sere kizirrolag a 12. pontban megnevezett
szem6lyek jogosultak.

7.71. Az 6pit6si napl6ban az epitessel 6s szereldssel, az ellenorz6ssel 6s vizsg6latokkal, az

6tadris-6tvetellel kapcsolatos kciriilmdnyeket, az egyes munkilk v6grehajtds6nak kezdet6t 6s

befejezes6t, az ellenorzdsek 6s vizsg6latok eredm6nyeit, a m6r6seket, stb. rdgzitik.

7.12. A Megrendelo az utasitasait elsosorban az 6pit6si napl6ba t<irten<i bejegyz6ssel ktlzli a

V6llalkoz6val.

7-13- Az dpitdsi napl6t a Megrendel<i hetente legalibb 1 (egy) alkalommal ellen<irizni ktjteles. A
Megrendel<i vagy a nev6ben eljrir6 szem6ly (szervezet) a szerzodes teljesit6se sordn az 6pitesi naplo
adatzi alapjdn ellenrirzi, hogy a teljesit6sben a Kbt. 138. $ (2)-(4) bekezd6sdben foglaltaknak
megfelelo alv:illalkoz6 v esz-e r6,szt.

7 .14. Az 6pit6si napl6t a munka befejezeset kdvet<ien le kell zirni

7.15- A V6llalkoz6 krjteles az illag-, baleset-, vagyon- 6s kapcsol6d6 6letv6delem biaonsiigiinak
garantilfusara, az esetlegesen okozott kdrok helyreillitfsdra. Vrillalkoz6t a nem szakszeni
munkavdgz6sbril ered<i k6rok6rt teljes k<ini felel<isseg terheli.

7.16. A V6llalkoz6 a szerzodds teljesit6se sor6n csak 6rv6nyes munkavrillal6i enged6llyel,
munkaszerz6ddssel rendelkez6 munkav6llal6kat foglalkoztathat. V6llalkoz6 munkav6gz6sekor
olyan gdpeket k<jteles iizemeltetni, amelyek a hatrilyos rendeletekben eloirt zajkibocs6tdsi
hatir6rt6ket nem haladjak meg, tovdbbii biztons6gtechnikailag kifog6stalanok.

7 .17 . A V:illalkoz6 munkav6llal6inak rendelkemie kell szem6lyre sz6l6 balesetbiztosft6ssal, mely
olyan munkahelyi baleset-, 6s rokkants6.gbiztositis, amely b6rmely munkav6llal6j6nak, b6rmely
kdveteldset - bele6rtve a TB viszontk<ivetelds6t is - fedezi. ElSz<iek 6rtelm6ben Megrendelo fel6

Vrll lalkoz6 semmi ly en k<ivete I 6st nem timas zthat.

7.18. A Vrillalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a sz.erzodds szerinti kivitelez6si munkrik t6bbs6gdt lakott
6piiletben vagr lakisban kell elv6geznie. Ezrert a Villalkoz6 feleloss6ggel tartozlk a szerzod6sben

v6llalt munkdn feltl, a munkatertilettel egybefiigg<i teriiletek zavNtalan tizemmenetlrol, a munka

megkezd6sdtol az itadis napj:iig. A V:illalkoz6 k<iteles biaositani a Megrendel<lt minden olyan
vesztes6ggel6s kriveteldssel szemben, amely a harmadik szemdlynek okozott szem6lyi s6riil6sek ds

dologi kiirok, valamint az ezekre visszavezetheto vagyoni krlrok k6vetkezt6ben jelentkeznek.

7.19. Amennylben az 61szakai, vagy munkasztineti napon t<irt6n<i munkav6gz6s engeddlyhez kotott,

abban az esetben a sztiks6ges enged6lyt a V:illalkoz6 k<iteles beszerezni.

7 -20. A V:illalkoz6 k<itelezetts6ge az eredm6nyes mriszaki iltzrdi$ - irwetelhez sziiksdges

szakhatosigi, tizemeltet6i- szotg:iltat6i etad:isok szakszerti lebonyolit'isa is (G6zrniivek, Vizmtivek,

AlrrfSZ, Tfizolt6srg, stb.).
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7.21. A Viillalkoz6 kdteles biztositani a miiszaki {tadfs-6tv6teli eljrirrls sor6n a megtekintdst, a

szeml6t, a bej6r6st 6s a dokument6l6st. Az eljitris sor6n a V6llalkozonak igazolnia kell, hogy
. a munka a Szerzodes 6s annak melldkleteiben meghatdrozott k<ivetelm6nyeknek 6s a

hat6s6gi eloirdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben - elrendelt megrendelcii
m6dosit6soknak megfelel6en hiany- ds hibamentesen elk6sztilt;

. rendelkezdsre 6llnak az eljar6st megel6zo alkalmass6gi 6s minos6gvizsg6latok
bizonyitvrinyai 6s azon hat6srigi nyilatkozatok, amelyek igazoljitk, hogy a haszniilatbav6teli
6s iizembe helyez6si enged6ly kiadris6ban 6rdekelt hat6s6gok nem l6tnak okot az engeddly
megtagad6s6ra;

o a munkavddelmi vezetoi nyilatkozat rendelkez6sre iill.

7 .22. Yiilalkoz6nak term6kfeleloss6g-v6llal6si nyilatkozatot kell tennie az iitala be6pitett anyagok,
szerkezetek, berendez6sek, munkar6szek megfelel6s6g6re, valamint az elvegzett munk6k
szakszertis696re.

7.23. Az ritad6si dokument6ci6 tartalmazza:
. az etad6si (megval6sul6si, vagy iillapotr<igzit6) tervet, azaz a l6tesitmdnyek t6nylegesen

megval6sult rlllapotanak mtiszaki terveit (digitrilisan is ! ).
o a karbantartrisi 6s kezel6si utasit6sokat;
o aminos6gbiztositSsijegyzok<inyveket;
. agarancialeveleket;
o a mdr6si jegyz6kdnyveket;
o a sztiks6ges minSsegvizsgiiati jegyz6k<inyveket;
. a nem szabv6nyositott bedpitett anyagok mribizonylatait;
o a Tervezoi es Kivitelez6i nyilatkozatokat;
. a j6tallasi tev6kenys6get vdgzd szervezetek list6j6t (cdg neve, cime, telefonsz6ma);
. minden olyan levelez6si, jegyzok<inyvi milsolatot, amely a kivitelezdssel kapcsolatban

inform6ci6kkal bir a kds6bbi vitrls k6rd6sek eldont6s6re, illetve az izemeltet6si, hasmosit6si
munkrlk elv6gz6s6re tizemeltetesi, haszn6lati eloir6sok, felt6telek konyv6t.

7 .24. 4 MeercndclL katcl€s
. a munkatertiletet munkavdgzdsre alkalmas rlllapotban, jegyzlkdnyvileg irtadni;
. az aftrnlati dokumentSci6 alapjrin elk6szitett 6s az adott munk6hoz rendelt Szerzddis alapjirt

kepezo kiiltsdgvet6s(eke)t feltilvizsg6lni ;

. a Viillalkoz6val egyeztetve a szerzldes szerinti munka b6rmely reszet, bdrmilyen
technol6giai vagy idobeni sorrend szerint megv6ltoztatni, a munka brirmely r6sz6nek
szi nd dt, vonalvezet6s 6t, he lyzet6t 6 s m6rete it me gv6l toztatni;

. az elvdgzett munkiit ellen6rizni, 6s ellenoriztetni sajrlt mriszaki szervezet6vel, vagy ktilcin
megbiz6ssal felk6rt ktilso mriszaki ellenSrrel ;

o mds v6llalkoz6val elvegeztetni a kifogiisolt, vagy hi6nyolt munk6kat, a V6llalkoz6
kciltsdgdre, vagy megfelelo mdrtdkri dijleszrlllitdsra, ha a felsz6litilsdra a Yillalkozo a
kifogrlsolt, vagy hi6nyolt munk6t nem javitja, illetve nem p6tolja;

o kifogrisolni vagy megtagadni a V6llalkoz6 k6sSbbi alv6llalkoz6it, helyszini szem6lyzet6t, az
aj anlatt6l elt6roen alkalmazott techno169i6t, eszk<izeit;

o kittizni a mtiszaki ittadis-it*etel id6pontlifi a k6szre jelent6s alapjin, a kdszre jelent6s
kezhezveteletbl sztrmitott 15 (tizenot) napt6ri napon beltil;

. a Villlalkoz6 eltal 6tadott Technol6giai Utasit6sokat 15 (tizen6t) napt6ri napon beltil
j6v6hagyni. Ha a Megrendel6 l5 (tizendt) naptriri napon belul nem vdlaszolna a j6vahagy6si
kdrelemre, ugy azt a Technol6giai Utasit6s j6v6hagyris6nak kell tekinteni;

o a szerzoddsszenien teljesftett munk6t 6wenni;
o a teljesitett munka ellen6rt6kdt szerzddds szerint kifizetni;
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. aV6llalkoz6val egytittmtikddni;

. a megval6sult l6tesitm6ny minosit6s6t elv6geztetni

8. Min6s6gbiztositis

8.1. A V6llalkoz6 lehetovd teszi, hogy a Megrendel6 vagy az iiltala meghatalmazoff. szem6ly vagy
intezmdny k6pviseldje, biirmely dsszeni idopontban megtekinthesse a szerzodds tirgyitt kepezo
munka helyszin6t 6s ha azt Megrendelo sziiksdgesnek littja, a megfelel6s6gre vonatkoz6
vizsg6latokat ott elv6g ezze vagy v6geztesse.

8.2. A min6s6gtanirsitassal kapcsolatos vizsgiilatok, szakv6lem6nyek 6s enged6lyek beszerz6s6nek

k<iltsdgei teljes eg6sz6ben Vrillalkoz6t terhelik. Amennyiben erre meg nem felelds vagy min6s6gi
hiba gyanrija miatt van sziiksdges ez avizsgiiat soriin beigazol6dik, ennek kolts6geit is a Vrillalkoz6
koteles frzetni. Megrendelo ilyen esetben iltruhilzhatja az anyagok, szerkezetek, berendez6sek

vizsg6latS.nak jog6t, m6s fiiggetlen int6zetre, a V6llalkoz6 egyidejti 6rtesit6se mellett.

8.3. A Vrillalkoz6 ktiteles a vizsg6lathoz sziiks6ges k<irtilm6nyeket biztositani 6s az elvixhato
egytittmtikoddst, segitsdget megadni. Ellenkez<l esetben a Megrendelo a k6rd6ses term6k, szerkezet
Stvdteldt megtagadhad a.

8.4. A V6llalkoz6 kritelezettsdget v6llal arra, hogy a minos6gbiztositiis Ugy6t kiemelten kezeli €,s ezt

alv6llalkoz6it6l, besz6llit6it6l is megkiiveteli. A veltik k<itendo szerz6ddsekben hasonl6 6rtelmti
felt6teleket szab 6s iitalitban int6zked6seivel a megrendeloi bizalom erosit6s6re 6s a meg nem felelds
kockrizatiinak cscikkent6s6re tdrekszik.

9. Alvillalkozr6 ig6nybev6tele

9.1. A Megrendelo a szerzodds teljesit6sdbe az al6bbi alv6llalkoz6kat vonhatja be: _
Az alvtilalkoz6i teljesitds <isszesitett arinya nem haladhatja meg a V6llalkoz6 saj6t teljesit6sdnek
arinyit.

9.2. A Vrillalkoz6 nyilatkozik, hogy a megnevezett alvitllalkoz6k nem 6llnak a Kbt. 62. 6s 63. $

szerinti kizir 6 okok hataly a alatt.

9.3. A V6llalkoz6 a szerzodls teljesitds6nek id<itartama alatt kdteles a Megrendelonek minden

tov6bbi, a teljesit6sbe bevonni kivant alviillalkoz6t elozetesen bejelenteni, 6s a bejelent6ssel egytitt
nyilatkozni arr6l is, hogy aziltala ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 611 a Kbt.62. 6s 63. $

szerinti kizir6 okok hatSly a alatt.

9.4. AVrillalkoz6 felelos azdrt, hogy a teljesit6sben r6szt vev6 alv6llalkoz6 nem vehet ig6nybe saj6t

telj e sitd s6n ek 650/o- itt meghalad6 m6rt6kben tov:ibb i k<i zremtik6d6t.

9.5. A Vritlatkoz6 az alviilalkozo iital elv1,gzett munkii6rt rigy felel, mintha aztmaga teljesitette

volna.

10. A szerz6d6s megsziintet6se

10.1. A szerz6d€s hatirozott idotartamri szerzodds, mely a munkatertilet 6tad6s6t6l a szerzod6sszerti

teljesit6sig, illetve a j6t6ll6si kcitelezetts6g tekintetdben a v6llalt j6rill6si idSszak letelt6ig van

hatiilyban, tekintettel a 3. pontban meghatiirozott idotartamra. Jelen szerzodes alejtrata napjan a

Felek ktilon nyilatkozata n6lktil, automatikusan megsziinik-
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10.2. A V6llalkoz6 srilyos szerzodesszegese miatt a Megrendelot megilleti a szerzoddstol va16
elrill6s joga, amennyiben a Vrillalkoz6 a teljesit6si megkezd6sdre meghatirozott id6pontot krivet<i 1

h6napon beltil nem kezdi meg a teljesit6st. Ebben az esetben Megrendel6 meghirisulisi kdtb6rre
jogosult, a szerzodes 10.6. pontja szerint.

10.3. A Megrendel6 a kortilmdnyeiben be6llt -aszerz6d6s ldnyegdt drint6 -vi.Jtozi.sra tekintettel
b6rmikor el:illhat a szerzodestol, k<jteles azonban a V6llalkozo ezzel cisszefiigg6sben keletkezett
krir6t megt6riteni.

10.4. Srilyos szerzod6sszeg6s eset6n azonnali hatrllyir felmondiisnak van helye. Ebben az esetben a
Megrendelo a szerzoddst, ir6sban jogosult felmondani. A szerzodes az ir6sbeli felmondrlsban
megjel<ilt napon sainik meg. A rendkiviili felmond6s esetdn a V6llalkoz6 kdteles ell6tni feladatait
addig, amig a Megrendel6 nem gondoskodik a fenntart6si feladatok ell{it6sar6l.

10.5. A szerzbdesszeg6srevonatkoz6an a Ptk. szabilyaiazirdnyadoak, de azon kiviil a szerz<idds
megszeg6sdnek minostil kUl<in<;sen, ha a V6llalkoz6val szemben sorozatosan minos6gi, vagy egy6b
teljesitdsi kifogds (hib6s vagy kdsedelmes teljesftds) mertil fel.

10.6. Megrendel6 a meghirisulisi kotb6r felsz6mit6sara jogosult minden olyan esetben, melyn6l a
szerzodes megsztin6se a Vrillalkoz6ra visszavezetheto oknak min6stil, ktikinosen pdldriul:

- Vdllalkoz6 jogut6d ndlktili megszrin6sethatirozza el'
- V6llalk ozo meltinyolhat6 ok ndlktil nem kezdte *.g'u szerzodds teljesitdsdt;
- Vrillalkoz6 a jelen szerz6des rendelkezdseivel ellentdtesen alvilllalkoz6t vagy egy6b

k6zremtik6d6t von be a teljesit6sbe;
- Vrlllalkozo egyeb srilyos szerzodesszeg6st kovet el;
- Vrillalkozo a szerzoddst egyoldahian, kiildntis indok n6lktil felmondja. A Vrillalkoz6

felmondilsa eset6n nem min6stil elfogadhat6 indoknak a szerzodes gazdasirytalan
teljesit6sdre, vagy a megndvekedett kolts6gekre val6 hivatkozis. Yiilalkozo a szerzodes
megk<it6sdt kcivetoen berillott kortilm6ny folytrin m6r nem felel meg a nemzeti vagyonr6l
szolo2011.6vi CXCVI. tcirv6ny (atovribbiakbanNvtv.) 3.$ (l) bekezd6s 1. ponda szerinti
irtlirthat6 s itg i k<ivete I m 6ny e knek.

- V6llalkoz6 vagy az 6rdekk<jr6be dolgoz6 szemlly a szerziides 14.11. pond6ban foglalt
kdtelezetts6get megszegi, magatartdsa az OnkormtnyzatlZrt.j6 hirnevdt s6rti, vagy a rossz
fdnyben ttinteti fel.

10.7. A Megrendelo a szerziSddses kotelezettseg nem teljesit6s6t rlllapithatja meg abban az esetben,
ha a V6llalkoz6 legal6bb hiirom alkalommal a be6pitett (alap)anyagokkal es/vagy elvdgzett
munk6kkal szemben Megrendelci sflyos minosdgi kifogrissal el es azt aYitllalkoz6 hatriridoben nem
cser6li ki, vagy nem javitja ki. A Megrendel6 abban az esetben jogosult srilyos minosdgi kifog6ssal
dlni, amennyiben a Vrillalkoz6 teljesit6se nem felel meg a vonatkoz6 szabv6nyoknak 6s/vagy a
M e grend e I o altal titmasrtofi kci v ete lm6 ny ekne k.

10.8. A szerzodes megsztin6se eset6n aYillalkoz6 jogosan igdnyt tarthat a jelen szerzodeskeret6ben
a szerzodes megsz[ineseig igazoltan teljesitett szolg6ltatrisok 6s leszrillitott eszkoz<ik, anyagok
ellen6rtekdre.

11. Vis major

I l.l. A Vrillalkoz6 nem srijthat6 krirt6ritdssel vagy a szeruiidest6l val6 eliilliissal, ha a kdsedelmes
teljesit6s vis major eredm6nye.
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11.2. Jelen pont 6rtelmez6se szempontjrlbSl a,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a

V6llalkoz6 6rdekkrir6n kivtil kdvetkeznek be, nem a V5llalkoz6 hlbajab6l vagy hanyagsdg6b6l.

Ilyen esetek lehetnek pl. sztr6jk, h:iboni, forradalom, ttizeset, itwiz, jirvirny, karant6n, korliitoz6sok
6s sz:illil6si embargo.

11.3. Vis majorra a Viillalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha aj6nlott levdlben 6rtesiti a Megrendel6t a

vis major t6ny6rol, okar6l6s varhat6 id6tartamar6l.

11.4. Amennyiben a Megrendelo egy6b irrinyri ir6sos utasit6st nem ad, a Vrlllalkoz6nak tov6bb kell
teljesitenie szerzoddses kdtelezetts6geit, amennyiben az d,sszerien lehetsdges, 6s meg kell keresnie

minden dsszeni alternativ m6dot a teljesitdsre, melyet a vis major esete nem g6tol.

I 1.5. A szerzod6sben foglalt hataridSk a vis major idotartamdval meghosszabbodnak. Amennyiben a

vis major idotartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelonek jog6ban iil a szerzod6s nem

teljesitett reszetol el:illni a hiitr6nyos jogi k<ivetkezm6nyek n6lkUl oly m6don, hogy a Vdllalkoz6nak
err<il 6rtesit6st ktild.

12. Szerz6d6 Felek kapcsolattartrii

I 2. 1 . KapcsolattarlSsra j ogosult a szerzodes id6tartama alau

A Vrlllalkozo reszlrol
N6v: Tak6cs Istvrin
Telefonsz6m : 239 -04 -09

Faxszim:
Mobil telefonsz6m: 06-20-93 5-98-90
E-mail cim: takacs2007 @gmail. com

12.2. Az6pit6si napl6ba bejegyz6si joggal rendelkezik

A Megrendel<i r6sz6rol
N6v: Gtinther Ndndor
Telefonszim:239 0795
Faxsz6m:
nyilviintartiisi sz6m:0 I -6 1 838

Mobil telefonszim:06 30 950 7204
E-mail cim:
gunthernarrclorilj,tkozszol galtato.bp 1 3.hu
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A V6llalkozo r5,szdrbl
Ndv: Tak6cs Istv6n
Telefonsz6m : 239 -04 -09
Faxsz6m:
nyilv6ntart6si sziim:
Mobil telefonsz6m : 06-20-93 5-98-90
E-mail cim: : takacs2O07@gmail.com

13. Vitis k6rd6sek rendez6se

13.1. Megrendelonek 6s a V6llalkozonak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy k<izvetlen
t6rgyal6sok ritjiin rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitdt, mely k<izotttik a szerzi5d6s
keretdben, vagy a szerzoddssel kapcsolatban mertil fel.

13.2. Felek megiillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sbol eredo vit6s k6rd6sek rendezdsdt
elsodlegesen tiirgyal6,sok ritj6n kritelesek rendezni, de jogvitijuk rendezdse drdek6ben nem vesznek
igdnybe medi6tori kcizremtikrjddst. A targyal6sok sikertelensdge esetdn a vit6s k6rddsek rendez6s6re
Felek - ha a Vrillalkoz6 sz6khelye nem a PKKB illet6kessdgi tertiletdn, vagy nem Budapesten
tal6lhat6 - a Budapesti IV. 6s XV. Kertileti Bir6srig illet6kess6g6t kdtik ki.

14. Egy6b rendelkez6sek

14.1. Jelen szerz6d6s kizirolag a melldklettel egyiitt 6rv6nyes

14.2. A szerzodd,s szerinti munka elv6gz6s6hez V6llalkoz6nak ittadott tervek, dokument6ci6k, stb. a
Megrendel6 kifejezett hozzi$itruLisa n6lkUl sem tov6bb nem adhat6k, sem a szerzodesen kivtil fel
nem hasm5lhat6k, tov6bb6 tilos a Megrendelo hozzifiitru,Lisa n6lkUl az elviilalt, illetve a m6r
folyamatban l6vo munk6kr6l adatokat kiszolgiiltatni, eloadrisokat tartani, kinyomtatott anyagot
kozzdterni.

14.3. Yiilalkoz6 munkavdllal6inak a szerzodes ttrrgyittkepezo munka teriilet6n tartania kell mag6t
azdrvenyes szab6lyokhoz, el6ir6sol<hoz, tov6bbrl teljesfteni kell a Megrendelo helyszini vezetojdnek
utasit6sait. Az ellirisok durva, vagy kism6rt6kri, de ism6tlod6 megsdrt6se esetdn a Vdllalkoz6
k<iteles a Megrendelo felsz6lititsitra az erintett munkav6llal6kat a Szerzddds tirgyitt kepezo munka
tertiletdrol eltrivolitani 6s m5s alkalmas munkaviillal6kkal p6tolni.

14.4. A jelen szerz6dds kizitrolag ir6sban m6dosithat6 a Kbt. 141. $ alapjiln.

14.5. A szerzodes a Felek 6ltal tcirtdno aliliris napjiin lep hat6lyba. Amennyiben szerzodo Felek
ktilcinbtiz6 idopontban imak al6, rigy a k6s6bbi al6fu6s drltuma a szerzodes hatdlyba l6p6s6nek
id6pontja.

14.6. A jelen szerzod6sben nem szabiiyozott kdrddsekben a Polgriri Tcirv6nykcinyvben, a
kozbeszerz6sekrSl szol6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6nyben, az epitoipari kivitelezdsi tev6kenys6gr6l
s2616 19112009. (IX. 15.) Korm6nyrendeletben, valamint azepitesi beruhiiz6sok k<jzbeszerz{sdnek
r6szletes szabiiyairol sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm6nyrendeletben foglaltak azirinyadoak.

14.7. A Vdllalkoz6 a jelen Szerzod6s aliririsixalhozzdjilrulirs6t adja akthoz,hogy a szerzodds tipusiit,
tdrgyitt, id6tartamdt a szerzoddst kdt6 Felek nev6t 6,s a szerziSd6s 6rt6kdt a Megrendelo a honlapj6n
nyilv6noss|gra hozza. A Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendelovel kcit<itt szerzoddsek
esetdn a kozpenzek felhaszniiisdvaldrintett F6lk6nt az informitci6s rinrendelkezdsi jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 t6rv6ny rendelkezd sei a kozzdt6tel ds adatvddelem tekintetdben
kcjtelezoek, annak betartdsa 6rdekdben k<izremtik<jddsi kcitelezettsdg iill fenn.
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14.8. A Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az Info tv. 27. s (3) bekezddse 6rtelm6ben nem minosiil
iizleti titoknak az az adat, amelynek megismerds6t vagy nyilviinoss6gra hozatalit ktildn tdrvdny
kdz6rdekbol elrendeli, tov6bb6 aliirisixal tudom6sul veszi, hogy az Infotv. 27. $ (3a) bekezddse

alapjan k<iteles e Meg6llapod6ssal ldtrejott jogviszonnyal osszeftiggo kozdrdekb6l nyilvdnos adatra

vonatkoz6an - erre iriinyul6 ig6ny eset6n - barki szimitratfiekoztatitst adni.

14.9. A Vrillalkoz6t titoktart6si kcitelezettsdg terheli a jelen szerzodds teljesitdse soriin a

Megrendelovel 6s tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6 mindennemti adat, inform6ci6,
ismeret vonatkoz6s6ban. A titoktart6si k<itelezettseg kiterjed Szerzodl Fdl alkalmazottaira,

munkat6rsaira, alv6llalkoz6ira is, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se elott a Szerzod<i Fdl ktiteles a
titoktartiisi krjtelezettsdgre hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni. Szeru6do Fdl elismeri, hogy teljes

k6rt6rit6si feleloss6ggel tartozik a birtokriba jutott inform6ci6k megorz6s66rt, megtart6s66rt,

tdrolilsircrt.

14.10. Vrillalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l szal6 2011. 6vi CXCU. tdrveny (a
tov6bbiakban: Nrrtv.) 3. $ (1) bekezd6s l. pontja szerint 6tl6that6 szewezetnek minosiil. V6llalkoz6
tudom6sul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak virltozitsir6l ktiteles a Megrendelot
halad6ktalanul drtesiteni. V6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozat eset6n,

valamint amennyiben a szerzodds megk<it6s6t k<ivet6en be6llott ktirtilm6ny folytan m6r nem felel
meg a Nvtv. 3.$ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti ritl6that6s6gi kdvetelmenyeknek a Megrendel<i a

szerzodest felmondj a, vagy att6l elill.

14.11. A V:illalkoz6 jelen szerz6d6s alitirisixal tudom6sul veszi, hogy tev6kenys6g6t a Megrendelo
- mint kozpenzzel gazddlkod6 6s ktizfeladatot ell6t6 szervezet - megbiz6s6b6l 6s 6rdek6ben vegzi,
ezert a feladata ellitisa sor6n a kertileti lakoss6g fel6 tanrisitott magatartAsira - ktikinosen az

egytittmrik<id6s, kommunik6ci6, megjelen6s tekintetdben - fokozott figyelmet fordit, valamint
gondoskodik alv6llalkoz6i 6s munkav6llal6i erre t<irt6n6 figyelmezet6s6rol, illetve a helyszini
munk6t vdgzoket ilyen szempontb6l ellen<irzi. A Vrillalkozinak mind a figyelmeztet6st, mind az

ellen6rz6st dokumentalnia kell.
A Vrlllalkoz6 munkav:illal6i es alviillalkoz6i kritelesek tart6zkodni minden olyan magatartiist6l,

amely a lakoss6got a feladat ell6tashoz elengedhetetlentil sziiksdges m6rtdken tfl zavarja,

akadiiyozza. A lakott ingatlanokban t<irt6n<1 feladatellifiits sor6n a Vrillalkoz6 szakemberei kiitelesek

az 6szrev6teleket, jelz6seket udvariasan fogadni, egyiittmtikodni, a leheto legkisebb

kellemetlens6ggel, akadiiyozAssal jiir6 megoldtist vdlasztani, minden sztiks6ges 6s eldgs6ges

intdzked6st megtenni annak 6rdek6ben, hogy a lakhat6s zavartalat feltetelei a munk6latok idej6n is
fennmaradjanak. A V6llalkoz6 kdteles gondoskodni arr6l, hogy az alvilllalkoz6i 6s munkav6llal6i
kdrdsre megfelekien azonositani 6s igazolni tudj6k magukat, a munkav6gz6,s ce\it, a V6llalkoz6 6s

az Onkorm iny zatl Zrt. szem6ly6t.

Amennyiben V:illalkoz6 vagy az drdekkcirdbe dolgoz6 szem6ly a jelen pontokban foglalt
ktitelezetts6get megsze gi, magatartlsa az 0nkorm6nyzatlZrt. j6 hirnevdt s6rti, vagy a rossz fdnyben

ttinteti fel, az OnkormanyzatlZrt. jogosult a szerzodest azonnali hatrillyal felmondani es az ebbol

eredo kirig6ny6t, tov5bb6 s6relemdij ir:lnti ig6ny6t a V:illalkozoval szemben drv6nyesiteni.

14.12. A Vrillalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az Onkorm6nyzat vagyon6r6l es a vagyongazd6lkodds

szabiiyair|l sz6l6 Budapest F6v6ros XIII. Keriileti Onkorm6nyzat 2812012. (VII. 3.) szdmri

rendelet6nek 29. $ (5) bekezddse, valamint az Onkorminyzattal l6trej6tt Kozszolgiitat6si Szerzod6s

alapjan a XIII. Kertileti Kozszolgrlltat6 Zrt. gyakorolja a jogszab6lyok keretei kdz<itt a

uugongd6lkodrisi feladatokat, valamint lSda el a tev6kenysdgi k<ire szerinti k6zfeladatokat 6s

jogosult a jelen szerzodes alitirisira.
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14.13. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a jelen szerzrid6s aLlir6s6val a Feleknek a jelen szerz<id6s
t:irgy6ban keletkezett minden esetleges kor6bbi, a szerzodlsbe nem foglalt megrillapodasa, a Felek
brlrmelyike 6ltal tett ajinlat,6szrevdtel vagy javaslathatiiyitt veszti, arra a tov6bbiakban egyik F6l
sem hivatkozhatmegalapozottan 6s ezzel osszefiigg6sben ig6nyt sem 6rv6nyesithet.

14.14. Jelen szerzSdds 4 (ndgy) eredeti pdld6nyban kdsziilt, amelyet szerzildo Felek elolvas6s 6s
6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot j6vihagy6lag 6s cdgszenien irtitk al6,
amelyb<il a V:illalkoz6t I (egy) a Megrendelot 3 th6rom) eredeti p6ld6ny illeti meg.

Budapest,20l8. m6jus ,, /l+,, Budapesr,20l8. miijus ,,44. ,,

0 furn
XIII. Keriileti

dr. Palatka
Zrt

Takics
.c-
b/ Vfllalkoz6

Bbve
$.

Mellekletek:
1./ Ajanlat
2./ Reszletes kereskedelmi ajrinlat
3./ Mtiszaki leir:ls

Szakmailag ellenSrizte: 2018. m6jus 8. I I :06, [Kdz6r Gyula], 2018. 6prilis 26.21:35, [Vadas
Katalinl
Jogilag j6vihagyta:2018. miijus 8. 15:55, [dr. Kormos Timea]
P6nziigyileg ellenjegyezte:2018. mrijus 9. I l:5l,fZsalak6nd,Lajtai Erzs6betl

+

l3



2. sz. iratminta

I{UNKIIRO Kf}.

A.IANLAT

Bp. XIII. kcr. Kresz Gdza utca 24.Y. em. 3. iires kakis felirjirdsa valamint
Bp. XIll. ker. Balzac ritca 15. Fszt. l. iires lak5s fbhijit6sa

2018 niiircius 06
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3. sz. irafminta

FELOLVASOLAP

Alulirott Takics Istvdn, a Hunkera Kereskedelmi Kft.1136 Budapest. Tdtra utca 29k telefon:

+36-201935-9890 e-rnail: takacs2007@Enail.com. mint aj*nlattevri nev6ben nyilatkozom. hogy az

ai6bbi aj6nlatot nyujtunk be a XIII. Keriileti Kdzszolghltttfl Zrt. (ltU-ll3l Budapest, B6kc utca

65.) mirrt Aj6nlatk6ni 6ltal 2017 dccember6ben ,,Budapest F$vdros XIIL Keriileti

Onkormdnyzat tulajdondhan ldvd hasznositns etdtt dtl6 loktisok felfijittisi munkril.atoinak

elvdgzdse" tirrgyitban inditott Kbt" 115. $ szerinti kdz" cszcrzfsi c,ljirrdsban, egyben kijclentjiik, hogy

az ajinlatt6teli felhiv6sban es a dokumentdci6ban leirt felteteleket marad6.ktalanul elfogadjuk,

valamint, hogy a szerz6dds teljesit6s6hez sziiks6ges anyagi fedezet rendelkez6siinkre 6ll.

l. r6sz: XIII. Kresz G6za utca 24. V. em. 3. szimir lakds

2. rtsz: XIll. Balzac utca 15. Fszt. 1. sz6mir lakis

Ai6nlati 6r (nettir Ft) 1.537 .416.-
I f6 6pit6sz (MV-E) szakember felel6s nrirszaki vezet6k6nt kivitelezdsben
megszerzett szakmai tapasztalata az eloit 36 h6napon feliil h6napokban
nregadva (min. 0 - max. 72 h6nap)

Vant Akos
tagsz:01 -4369
6w:2A22.11.08
T2hbnap

Aizinlati dr (netto 1.294.674.-
I f6 dpitdsz (MV-E) szakernber f'elel6s mtiszaki vezet6kdnt kivitelez6sben
megszeuett szakmai tapasztalata az. eloiul 36 honapon feliil lr6napokban
megadva (min. 0 - max. 72h6nap)

Varr6 Akos
tagsz:01-4369
6rv:2022.1 L08
72 h6nap

Budapest, 2018. m6rcius 06.

{

Srn ffi.$$g*"ffioo-*

Az aj6nlarunk bir6latra kenilti adatai a kor.etkez<ik:

R6szszemnont Air{nlat



Hunkero Kft.

Ndv :XIII.ker. Kozszolgiiltatb Z;rt.

Cim:1131. Budapest,

Beke u. 65.

A munka leirisa:
tires lakis lel [-i itisa
XIII.ker. Kresz g€za u. 24. Y. 3

Kdsziilt:

Kelt: 2018. 03. 05.

Sz6nr

KSH besoroLis

Te[iesitds:20.. dv...........h6...nap

Kdszitette

Kciltsdgvet6s f66sszesito

l. k6,zvetlen

1. 1 Ktizvetlen tinkriltsdg risszesen

638714

638774
898642
898642

2.1 AFA vetitdsi alap

2.2 Afa 27.00%
15374t6
415102

3. A munka 6ra 1952518

t,
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ruuszlxt r-pinAs

1. Bp. XIII. KreszG6zautca24. V. em.3.sz.

54 m2-es ket szoba dsszkomfortos komfortfokozatri lakds
Gaz mtszaki biztonsrigi feltilvizsg6lati jegyzok6nyv k6szit6se, Junkers tip.
gilzkaztrn feltllvizsg6lata, ftit6si rendszer betizemel6se, gal6ri6k bont6sa, nyil6szttr6
szerkezetek asztalos javit6sa, szerelv6nyek p6tl6sa, bej6rati ajt6n z6rcsere,
szelliSz6rircs elhelyez6se szoba ajt6n 2db, WC tart6ly 6s tiloke cser6je, tj gaztiizhely
6s mosogat6 szekr6ny elhelyez6se csapteleppel, festes-mizolils, fehijitris ut6ni
takarit6s

Helyszini bej6rrls idopontja: 2018. febru6r 27.kedd9w

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

63 m2-es k6t szoba komfortos komfortfokozatri lakrls
2 db parapet giizkonvektor 6s gintttzhely betizemel6se, vonalh6sugitrzo felszerel6se,
WC til6ke p6tl6sa, parketta csiszol6sa lakkozdsa, fest6s-m6zol6s, gdz mtiszaki
biztonsagi feltilvizsg6lati jegyzlkonyv k6szit6se, ftirdokddzom6ncoz6s fehijitrisa,
lakas felfjft6s utani takarit6sa

Helyszini bej6r6s idopontja: 2018. februiir 27.kedd9{

1


