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XIII. Ke riileti Ktizszolghltat6 Zrt.
sz6khely: I l3 I Budapest, Bdke utca 65.
cegegyzeksziim: 0l - l0-042850
ad6szilm : 12052585-2-41
kdpviselo : dr. Palatka Livia v ezerigazgato
mint ajiinlatkdro ds Megrendelci (a tov6bbiakban: Megrendelo)

miisrdszrol:
c6gn6v: TN-TEAM Beruhiz6 6s Szolgiltat6 Kft.
szdkhely: I l5l Budapest, Ktilsri F6ti ft 8.

cegSegyzeksz6m: 0l 09 276062
ad6 sz6m : I 40 00 429 -2- 42
banksz6m laszdm: 66000097- I I 073 5 05-00000000
kdpvisel i : T6rocsik Bdla tiglvezeto
mint aj6nlattevo ds Vrillalkoz6 (a tovrlbbiakban: V6llalkoz6),
egytittesen: Felek kdzott, alulfrott helyen ds idoben, az alibbi feltdtelekkel.

1. El6zm6ny

l.l. Megrendelc!, mint aj6nlatkdro a kdzbeszerzdsekrol szolo 2015. dvi CXLIII. torvdny (a
tovribbiakban: Kbt.) I15. $ szerint kozbeszerzesi elj6rdst inditott a ,,Budapest Ffvdros XIII.
Kerilleti Onkormdnyzat tutojdondban ldvd hasznosltris el6tt dlld lakdsok felfijittisi ruunktilatainok
elvdgzdse" tirgyirban, mely kozbeszerzd,si eljiiras l. r6szdnek nyertese a Vallalkoz6 lett.

2. A szerz6d6s trirgya

2.1. A Megrendelo megrendeli, a Vdllalkozo elviilalja a XIII. V{ci rft 10. ftildszint 6. szdm alatti
hasznosftiis elott 6ll6 lak6sok feltjitesi munkdinak elvegzeset.

2.2. A rdszletes mriszaki lefr6s, valamint a tdteles koltsdgvetds 6s a Vrillalkoz6 ajinlata a szerzod6s
melldkletdt kdpezik.

3. A teljesit6s helye, ideje

3.1. A teljesitds helye: XIII. Vrici rit 10. fiildszint 6.

3.2. Teljesftdsi hatrirido: a munkaterillet iltadiisi.itol szlmitott 25 naptitri nap.

3.3. A munkatertilet 6tad6sa a jelen szerzodds ald,irisitol sziimftott 3. munkanapon tortdnik

3.4. A szerzodds teljesitdse sor6n a kivitelezds helyszfndn elhelyezett eszkdzdk, gepek, berendez6sek
6s felvonukisi dpUletek vddelme a Vrillalkoz6 feladata, melydrt a Megrendelo nem v6llal anyagi
felelossdget.

3.5. A kivitelezds akkor minostil szerzldlsszertinek, ha a villlalt teljesftdsi hatiiridon beliil az elofrt
feladatokat a Vrillalkozo elvegzi, ds a mriszaki 6tad6s-6tvdtel megtdrtdnik. A kivitelezds idoszakdba
nem sziimit bele a ,,k5szre jelentds" es az fitadits-6tvdteli eljrir6s megkezddse koztitti idotartam. A
mtiszaki itadis-fitvetel sor6n felt6rt hib6k vagy hi6nyossiigok kijavftrisa (p6tl6sa) a kivitelezds
i dotartam 6b a szirm itando .
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4. Villalkozr{si dij, fizet6si felt6telek

4.1. A szerzod€s szerinti nett6 v6llalkoz6t dij - a Viillalkoz6 nyertes ajinlata alapjiin: 1.058.564,- Ft
+ Ar,l"

4.2. A Megrendelo kijelenti, hogy a jelen viillalkoz6si szerzodds pdnztigyi teljesitds6hez sztiksdges

fedezet rendelkezdsre 6ll.

4.3. A jelen szerzodds keretdben a V:illalkozo feld, teljesftendo kifizet6seket magyar forintban (HUF)
kell teljesiteni.

4.4. A Vrlllalkoz6 a munkdt saj6t koltsdgen vegzi el. A Megrendelo a V6llalkoz6nak eloleget a Kbt.
135. g-ban foglaltak szerint fizethet. A Vrillalkoz6 a koltsdgeit a v6llalkoz:isi dijban 6rvdnyesfti.

4.5. A fent meghatirozott v6llalkoz6i dij v6ltoztatiisiira nincs lehet6sdg, ezt a szerzod6s teljes

idotaftama alatt tartani kell. (Az AnA merteke a mindenkor hat6lyos ,qpA tdrvdnynek megfeleloen

viitozhat).

4.6. A viillalkoz6i dij mag6ban foglalja a szolgilltatris nytjt6s6nak teljes dijit, igy peldiul az

esetleges anyag koltsdget, valamint a tevdkenysdg elvdgzdsdhez sziiksdges valamennyi technikai
eszkozt es szemelyzetet is. A Vrillalkoz6 nem jogosult egydb koltsdg, di1 szdmlLziisiira Megrendelo
fele a szerzod6s teljesftdse sor6n.

4.7. Az ellenszolg6ltatds teljesftdse a Polgriri Ttirvdnykonyvrol sz6lo 2013. dvi V. torvdny (a
tovribbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban elofrtaknak megfeleloen banki iltutal6ssal tOrtdnik az elvlgzett
szolg6ltat6s tekintetdben, a Megrendelo 6ltal kiadott teljesitdsi igazoliis alapj6n kirillitott szimla
ellendben annak kezhezveteldtol szamitott 30 napon beliil.

4.8. Az iitutal6s teljesftdse az alirbbi okmiinyok egytittes benyrijt6sa ellendben t<irtdnik:
- a V6llalkozo sziml6ja I eredeti pdldrlnyban cdgszertien al6iwa, feltUntetve a Megrendel6

nevdt ds c(mdt;
- a Megrendelo 6s a Vrillalkoz6 kdzdtt a jelen szerzodes szerint elkdsz(tett 6s al6irt teljesitdsi

igazolis egy pdldrlnya.

4.9. A Megrendelo kdsedelmes fizetdse eset6n a V6llalkoz6 jogosult a kdsedelembe esds idopontjrit6l
kezdodoen a toke<isszeg utln a Polgriri Torv6nykdny.vben meghatixozott mdrtdkri kdsedelmi kamatot

felsziimftani.

4.10. A Megrendelo tilekoztatja a Vrillalkoz6t, hogy a szerzodds szerinti teljesit6s ellenertdk6nek

kifizet6se a32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 321A. $-a szerint tortdnik.

4. I I . A Megrendelo a Kbt. 135. $ -ban foglaltak teljesftds6t vrillalja.

4.12. AKbt. 136. $ (l) bekezddse, valamint 143. $ (3) bekezdds szerinti rendelkezdsek:

4.12.1. Megrendelo kikdti, hogy
a) a V6llalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a szerzodds teljesftdsdvel Osszefiiggdsben

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

feltdteleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6

ad6koteles j ovedelmdnek csokkent6sdre alkalmasak;
b) Vrillalkoz6 a szerzodds teljesftdsdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet€t a

Megrendel6 szimira megismerhetovd teszi 6s az 5.7.2. pont szerinti [gyletekrol a

Megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.
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4.12.2. A Megrendelo jogosult ds egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sztiksdges olyan
hatiiridovel, amely lehetcivd teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ellitfsrir6l gondoskodni
tudjon - ha

a) a Vrillalkoz6 tiirsasiig6ban kozvetetten vagy kozvetlentl 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szervezet, amely nem felel meg a KbL62. $ (l) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban
m e ghatir ozott fe I tdte I ekn e k.
b) a Vrillalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleni.il 21Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szeryezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdds k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltdteleknek.

4.12.3. Az 4.12.3. bekezd6s szerinti felmondiis eseten a V6llalkozo a szerzodes megszrindse elott
m6r teljesftett szolg6ltatisszerzddesszeni pdnzbeli ellendrtdk6re jogosult.

4.13. A Vrillalkoz6 a teljesitdsdt kovetoen, a teljesitds igazolfls alapjrln kirillftott szimliln Budapest
F6viiros XIII. Kertileti Onkormfunyzat nevdben elj6r6 XIII. Keriileti Kozszolgiltat6 Zrt.-t tiinteti fel
vevokdnt. A sztmlilt a Kozszolgtitato Zrt. Beruh6z6 diviziojinak cfmere (l l3l Budapest, Hajdri u.
29.) kiildimeg.

5. Szerzfid6s biztosit6kai

5.1 . A V6llalkoz6 a szerzodes idoszaka alatti (idedrtve a villlalt j6trill6s idoszaka alatti) k6sedelmes
vagy hib:is teljesftds, illetve a meghirisul6s eset6n ktitb6r fizet6sdre k6teles. A kotbdr a Vrillalkoz6
altal v6llalt j6tall6s idritartama alatt is drvdnyesftheto.

5.2. Kdsedelmi kdtbdr: A kdsedelmes teljesftds esetdn fizetend6 kdsedelmi kotbdr mdftdke a nett6
v6llalkoz6i dij0,2Yo-aFt / kdsedelmes nap, melynek maxim6lis mdrtdke a nett6 vrlllalkoz6i dij l0
Yo-a. Amennyiben a kdsedelmi ktitbdr el6ri a maximum6t, vagy a kdsedelem idotartama a 90 napot,
figy Megrendelo jogosult a szerzoddst azonnali hatrillyal felmondani, illet6leg a szerzSdestol eLillni.

5.3. Hibris teljesftdsi kotbdr: Hib6s teljesitdsnek szamit, ha az elvegzett munka nem felel meg az
ajrlnlatkdrdsben lefft k<ivetelmdnyeknek, illetve a benyrijtott ajdnlatnak, vagy mils okb6l nem
alkalmas a rendeltetdsszeni haszn6latra. A hib6s teljesftdsrol a Megrendelo kdpviseloje
jegyzokonyvet vesz fel. El nem fogadott hib:is teljesitds esetdn a kotbdr mdrtdke az adott
megrendelds szerzodds szerinti ellendrtdkdn ek 5 o/o-a.

5.4. Meghirisukisi kotbdr: Az Ajdnlatkdro a szerzldes teljesftdsdnek elmarad6sa esetdre meghifisulilsi
kotbdrt kdt ki. A meghirisukisi kotbdr m6rtdke a tartal6kkeret n6lkilli nett6 v6llalkoz6i dij 20 Yo-a,
melyet Ajdnlatkdro drtesftdsdre, l5 napon beltil kell a kdtelezettnek (nyertes aj6nlattevo)
megfizetnie.

5.5. J6trlllisi biztositdk: Az Ajilnlatk6ro a szerziides hib6s teljesftdsdvel kapcsolatos igdnyek
biztosftdkakdnt j6trillisi biztosftdkot kot ki. A j6trill6si biztosftdk cisszege a tartaldkkerer ndlkiili neu6
viillalkoz6i dij 5 %-a. A j6t6ll6si biztosftdk hatdlyrinak a j6trillSsi idoszak alatt folyamatosan fenn
kell rillnia a j6trill:isi idoszak lejrirtrinak napjilig, abban az esetben is, ha a jotrilklsi idoszak a
jogszabdly alapjin rijb6l indul vagy nyugvrissal meghosszabbodik. A j6t6ll6si biztositdkot a nyeftes
Ajiinlattevo kdteles a j6t6ll6si idoszak kezdo napj6n rendelkezdsre bocsdtani. A Kbt. 134. $ (6)
bekezdds a) ponda ds a 134. $ (7) bekezddse alapjrin a biztosftdk nyertes Ajrlnlattev<i vdlasztisa
szerint teljesftheti az alitbbi m6dokon:

- Az ellen6rtdkb6l visszatartiisra kertil, ds a tov6bbiakban az 6vaddk szabdlyait kell a visszatartott
6sszegre megfelekien alkalmazn i.
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- Ovaddkkdnt az eloirt penzosszegnek az Ajinlatkdro fizetesi szimlilira tdrteno befizetdse,

iitutaliisa.
- Pdnztigyi intdzmdny vagy biztosft6 riltal vrillalt garancia vagy kdszfizetci kezessdg biztosft6s6val,
vagy biztositrisi szerzodds alapjin ki6llitott - keszfizeto kezessegv:illal6st tartalmaz6
kotelezvdnnyel.

5.6. A Megrendelo a kotb6r tisszegdt meghalad6 k6rrlt is jogosult drv6nyes(teni a V6llalkoz6val
szemben.

5.7. Biirmely nem szerzoddsszerti teljesitds jogi fenntartils ndlkiili elfogad6sa a szerzodo r6szdr6l

nem drtelmezheto joglemondilskdnt azon igdnyrol vagy igdnyekrol, amelyek a szerzodot

szer zo d € s sze g d s k6v etk ezm 6ny eken t m e g i I I et i k.

6. A szerz6d6s teljesit6se, m6dosit{sa

6.1. A Megrendelo titjekoztatla a V6llalkoz6t, hogy a szerzbd€s teljesitds6re vonatkoz6 adatokat a

Kbt. 43. g (l) bekezdds f) pontja alapjrin sajrit honlapjiin, illetve a Kozbeszerzdsi Hat6sig iital
iizemeltetett Kozbeszerzdsi Adatb6zisban kozzdteszi.

6.2. A jelen szerzodds mindennemri m6dosit6sa csak a szerzodl felek kdzos megegyezdsdvel,

frdsban, a Kbt. l4l . $-ban meghat:irozottak figyelembe vdteldvel tort6nhet.

6.3. A Kbt. 37. g (5) bekezddse alapjan a szerzodds m6dositiis6r6l kiil6n jogszab|ly alapjSn

meghatiirozott minta szerint Megrendelo t6jdkoztat6t kdszft 6s azt hirdetm6ny ritjrin a Kozbeszerzdsi
Ertesftoben kozzeteszi. Ebben a tiljekoztat6ban a V6llalkoz6nak nyilatkoznia kell arr6l, hogy

egyet6rt-e a tilekoztat6ban fo glaltakkal

7. Felek jogai 6s ktitelezetts6gei

A Vallalkoz6 fel ds feladata:

7.1. A Vrillalkoz6 koteles
. a feladatait az ajinlati felhiviis, az ajdnlati dokument6cio es az ajdnlata szerint, a vonatkoz6

jogszab6lyok ds szabv6nyoknak megfelelve teljesiteni;
. a munkatertiletet 6tvenni, az iltvdtelkor annak munkavdgzdsdre val6 alkalmass6g6t

megvizsg6lni, az esetleges hirlnyoss6gokkal kapcsolatos 6szrevdteleit jegyzokdnyvben

rdgziteni 6s ebben a Megrendelo figyelmdt a hiiinyossdgok megsztintet6sdre felhfvni;
. megvizsg6lni, hogy a munkaterUleten koriibban vegzelt munkilk esetleges hib6i vagy

h i iinyo s srlgai nem akad 6ly ozzitk- e a m u n kav6 gzd sben ;

. a munkateriilet 6tv6teldt kovetoen, a munk6latok megkezdds6t megellzoen munka- ds

balesetvddelmi oktatilst tartani, ds ennek tdnydt az 4-pitesi napl6ban rogziteni.
. biztositani a szerzod6ses munkiik elvegzdsdhez a munkaercit, 6rut, anyagot, szerkezetet, stb.

legyen az ideiglenes, vagy 6lland6 jellegti;
o a munkateriiletet bekerfteni, anyagot a munkatertileten beltil deponiilni, a munkatertiletet

orizni;
. az ideiglenes dpitdshelyi berendezdseket saj6t ktiltsdg6re feldpfteni 6s azokat elbontani,

e I sz6l I itan i I egkdsobb a mr,iszaki 5tadils-ritvdtel lezir 6s|ig;
o a keletkezett munkahelyi hulladdkot es felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertiletet

tisztin tartani a vonatkoz6 kornyezetvddelmi jogszabrllyok eloir6sainak figyelembevdtel6vel.

7.2. A Vrlllalkoz6 a sikeres mriszaki fitadils-ittvetel napjSt6l sziimitott 36 h6napos idotartamra a

szerzoddsben foglalt valamennyi munkiira teljes kdrti j6t6ll6st vrillal. Esetleges javit6s vagy

kicserdl6s eset6n a j6trillisi ido a javitott/kicserdlt rdszre vonatkoz6an rijrakezdodik.
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7.3. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Vrillalkoz6 a megfelelo mr.iszaki elofriisoknak ds
szabvdnyoknak m egfe le I o techno I 6 g i6t alkalmaz m i nden esetben.

7.4. A V6llalkoz6 felel 6s szavatol a szerz6d6,s szerint 6ltala felhaszndlt anyagok6rt ds elv6gzett
munkiidrt, a kozremrikoddsevel beszerzell, bedpftett anyagokdrt, szerkezetekdrt, szerelvdnyek6rt,
berendezdsek|,rt, azok I. osztiilyri minosdg66rt 6s tulajdonjogilerl, a Ptk. rendelkezdsei, ill. a ktilon
jogszab6lyoknak a kotelezo alkalmassiigi idot meghatilrozo rendelkezdsek alapj6n.

7.5. A V:lllalkoz6 a szerzodds szerint bedpitdsre kertilo anyagok, szerelvdnyek stb. minoseget az
drvdnyes rendeletek es szabviinyok szerint vrillalja es a^ a sziilitits, vagy a bedpitds elott
minosdgtanrisftvilnnyal igazolja, amelynek m6solat6t koteles a Megrendelonek 6tadni. VSllalkoz6
ugyancsak kciteles fltadni a be6pftett anyagok gy6rtomtivi-, es hazai honosftiisi- (EMI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) mtibizonylatait, mdr6si jegyzokonyveit, szabv6nyoss6gi nyilatkozatait,
valamint a tirgyi munk6kra vonatkoz6 kezelesi- es karbantart6si utasftiist 2 (ketto) pdldrinyban.
Idegen nyelvfl bizonylatokat csak hiteles magyar fordftis csatol:is6val vesz iit Megrendelo. Ezen
bizonylatok, illetve a minosdgtanrisftv6nyok miisolatiinak 6tad6sa a szimla kifizetdsdnek egyik
felt6tele.

7.6. A V:lllalkozo kotelezi magifi, hogy a munk6t a jelen szerzoddsben szab6lyozottaknak
megfeleloen, a kiviteli tervdokumentilci6 6s/vagy az ajinlati kolts6gvetds, az dwdnyes hat6s6gi
engeddly, a vonatkoz6 elti(riisok ds a szabvdnyok szerint teljes krinien, mriszakilag ds minosdgileg
kifogiistalan, I. osztrilyri minos6gben, hiba - 6s hidnymentesen elkdsziti ds adja 6t Megrendelonek.

7.7. A Vfllalkoz6 kdteles sajrit kdltsdgdn a szerz6ddsben viillalt munkShoz szakiriinyi felelos
m riszaki y ezet(5t alkalmazni.

7.8. A szerz6d6sben villlalt munka kivitelezesdvel kapcsolatos tiz-, baleset-, munka- ds

vagyonvdde I m i elo f riisok betart6siidrt a Vdl lalkoz6 fe I e l.

7.9. V6llalkoz6 a feladatai teljesit6sdhez jogosult alv6llalkozo igenybev6teldre a Kbt. 138. $ ds jelen
szerzodds 9. ponda szerint. de az alviilalkozo teljesitds66rt teljes felelossdggel tartozik.

7.10. V6llalkozo a munkatertilet 6tadiis-6tvdteldt<il kezdve kdteles folyamatosan a 19112009 (IX.l5.)
kormiinyrendelet szerinti 6pit6si napl6t vezetni. Az e-6pftdsi napl6ban megiillapft6sok,
megiegyzdsek, kifogiisok, utasitiisok stb. bejegyzds6re kizirolag a 12. pontban megnevezett
szemdlyek jogosultak.

7 .l I . Az dpftdsi napl6ban az dpitdssel ds szereldssel, az ellenorzdssel ds vizsgrllatokkal, az
etad6s-6fvdtellel kapcsolatos krirtilmdnyeket, az egyes munkilk vdgrehajtrisiinak kezdetet ds
befejezdsdt, az ellenorzesek ds vizsgiilatok eredmenyeit, a mdrdseket, stb. rdgzitik.

7.12. A Megrendelo az utasitdsait elsosorban az lpltesi napl6ba tcirtdno bejegyzessel kdzli a
Vdllalkoz6val.

7.13. Az dpftdsi napl6t a Megrendel6 hetente legakibb I (egy) alkalommal ellenorizni ktiteles. A
Megrendelo vagy a nevdben eljrir6 szemdly (szervezet) a szerzbd€s teljesftdse sorin az 6p(t6si nap16
adatai alapjrin ellen6rzi, hogy a teljesftdsben a Kbt. 138. g (2)-(4) bekezdesdben foglaltaknak
megfelelo alviil lalkoz6 v esz-e r€szt.

7.14. Az dpftdsi napl6t a munka befejezdsdt kovetoen le kell ziirni
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7.15. A Vrillalkoz6 koteles az 6llag-, baleset-, vagyon- 6s kapcsol6d6 6letvddelem biztons6g6nak
garantiillsilra, az esetlegesen okozott krirok helyre6llftiis6ra. V6llalkoz6t a nem szakszerti

munkav6gzdsbol eredo kiirokdrt teljes koni feleloss6g terheli.

7.16. A Vrillalkoz6 a szerz6dds teljesitdse sor6n csak drvdnyes munkaviillal6i engeddllyel,
munkaszerzoddssel rendelkezo munkaviillal6kat foglalkoztathat. Vrillalkoz6 munkavdgzdsekor
olyan gdpeket koteles iizemeltetni, amelyek a hatiilyos rendeletekben eloirt zajkibocsrit6si
haiirdrtdket nem haladjilk meg, tov6bbri biztons6gtechnikailag kifogastalanok.

7.17. A V6llalkoz6 munkav6llal6inak rendelkeznie kell szemdlyre sz6l6 balesetbiztositdssal, mely
olyan munkahelyi baleset-, ds rokkantsrigbiztosftiis, amely brirmely munkaviillal6j6nak, b6rmely
koveteldsdt - beledrtve a TB viszontkdveteldsdt is - fedezi. Elozoek drtelmdben Megrendelo feld

Vrillalkoz6 semmilyen koveteldst nem tilmaszthat.

7.18. A Vallalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a szerzcjd6s szerinti kivitelezdsi munk6k tobbsdgdt lakott
dptiletben vagy lakiisban kell elvdgeznie. Ezefi a V6llalkoz6 felelossdggel tartozik a szerzciddsben

vrillalt munkiln feliil, a munkatertilettel egybefiiggo tertiletek zavarlalan iizemmenet6rol, a munka
megkezddsdtol az etadiis napj6ig. A Vrillalkoz6 kbteles biztositani a Megrendelot minden olyan
vesztes6ggel ds kovetel6ssel szemben, amely a harmadik szemdlynek okozott szemdlyi sdriil6sek ds

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

7.19. Amennyiben az ejszakai, vagy munkasztineti napon tort6no munkavdgzds engeddlyhez kotott,
abban az esetben a sztiks6ges engeddlyt a V6llalkoz6 koteles beszerezni.

7.20. A Vrillalkoz6 kotelezettsdge az eredmdnyes mriszaki ifiadis - Stv6telhez sztiksdges

szakhat6siigi, iizemeltetoi- szolg6ltat6i 6tadiisok szakszeni lebonyolit6sa is (Giizmtivek, Vfzmtivek,
ANTSZ, Ttizolt6s6g, stb.).

7.21. A V6llalkoz6 koteles biztositani a mtiszaki 6tad:is-ritv6teli eljir:is sor6n a megtekint6st, a

szemldt, a bejrir6st ds a dokument6l6st. Az eljirds sor6n a V6llalkoz6nak igazolnia kell, hogy
. a munka a Szerzodds ds annak melldkleteiben meghatirozott kdvetelm6nyeknek €s a

hatos6gi elofriisoknak, valamint - az esetlegesen menetkozben - elrendelt megrendeloi

m6dosit6soknak megfelel6en hi6ny- 6s hibamentesen elk6sztilt;
. rendelkezdsre rillnak az eljrirrist megelozo alkalmassiigi ds minosdgvizsg6latok

bizonyftviinyai ds azon hat6s6gi nyilatkozatok, amelyek igazolj6k, hogy a hasznilatbavdteli
ds tizembe helyezdsi engeddly kiad6s6ban drdekelt hat6srlgok nem l6tnak okot az engeddly

megtagadisira;
. a munkav6delmivezetoi nyilatkozat rendelkezdsre 6ll.

7.22.Yillalkoz6nak termdkfelelossdg-viillal6si nyilatkozatot kell tennie az iitala bedpitett anyagok,

szerkezetek, berendezdsek, munkardszek megfelelos6gdre, valamint az elvdgzett munk6k

szakszertisdgdre.

7 .23. Az 6tadrlsi dokumentdci6 tartalmazza:
. az ritadrisi (megval6sul6si, vagy flllapotrdgzito) tervet, azaz a

megval6sult 6llapotdnak mriszaki terveit (digit6lisan is!).
o a karbantart6si 6s kezeldsi utasft6sokat;

o a minosdgbiztosft6si jegyzokonyveket;
. a garancialeveleket;
r amdrdsijegyzokdnyveket;
. a sztiksdges minosdgvizsg6latijegyzokdnyveket;

ldtesftrndnyek tdnylegesen

6
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. a nem szabvdnyositott bedpitett anyagok mribizonylatait;

. a Tervezoi ds Kivitelezoi nyilatkozatokat;

. a j6tlllirsi tevdkenysegetvegzo szervezetek list6j6t (cdg neve, c(me, telefonszima);
o minden olyan levelezdsi, jegyzokonyvi m6solatot, amely a kivitelezdssel kapcsolatban

informiici6kkal bfr a kdsobbi vitiis kdrddsek eldont6sdre, illetve azizemeltetdsi, hasznosftiisi
munk6k elv6gzdsdre tizemeltet6si, hasznilati elofriisok, feltdtelek konyvdt.

7.24. A Megrendelo kdteles:
o a munkateriiletet munkavdgzdsre alkalmas 6llapotban, jegyzokonyvileg rltadni;
. az ajrinlati dokumentdci6 alapj6n elkdszitett 6s az adott munk6hoz rendelt Szerz6dds alapjit

kepezo k6ltsdgvetds(eke)t feliilvizsg6ln i ;

. a Vallalkoz6val egyeztetve a szerzodes szerinti munka bdrmely r6,szdt, b6rmilyen
technol6giai vagy id6beni sorrend szerint megviitoztatni. a munka biirmely rdszdnek
sz i ntj dt, von alvezetdsdt, h e lyzetdt ds m 6rete i t m egvdlto ztatni;

. az elvegzett munkiit ellenorizni, 6s ellenoriztetni saj6t mriszaki szewezetdvel, vagy kiildn
m e gb iz6ssal felk6rt kti I so mriszaki e I I enorrel ;

o m6s viillalkoz6val elv6geztetni a kifog6solt, vagy hi6nyolt munkiikat, a V6llalkoz6
kdltsdgdre, vagy megfelelo m6rldkti dijleszrillitdsra, ha a felsz6litirsira a Viillalkoz6 a
kifogiisolt, vagy hiiinyolt munkiit nem javfda, illetve nem p6tolja;

o kifog:isolni vagy megtagadni a Villlalkoz6 k6sobbi alvillalkoz6it, helyszfni szem1lyzetdt, az
aj 6n latt6 I e ltdr6en alkal m azott techno 16 g i ilt, eszkozeit;

. kittizni a mriszaki ifiadds-iltvetel idopontjilt a keszre jelentds alapjin, a kdszre jelentds
kezhezv eteldto I sziim ftott I 5 (tizen ot) naptiiri napon beltil ;

. a V6llalkoz6 6ltal iitadott Technol6giai Utasitiisokat 15 (tizendt) naptdri napon beltil
j6vrihagyni. Ha a Megrendelo l5 (tizendt) napt6ri napon beliil nem viilaszolna a j6vrihagyrisi
k6relemre, tgy azt a TechnologiaiUtasids j6vrihagyrisiinak kell tekinteni;

o a szerzoddsszenien teljesitett munkilt :iwenni;
. a teljesftett munka ellendrt6kdt szerzldes szerint kifizetni;
. a V6llalkoz6val egytittmrikodni;
. a megval6sult ldtesitmdny minosftesdt elvdgeztetni.

8. Min6sdgbiztosftis

8.1. A Vallalkoz6 lehetovd teszi, hogy a Megrendeki vagy az lltala meghatalmazott szemdly vagy
intdzmeny kdpviseloje, biirmely dsszerti idopontban megtekinthesse a szerzod6s t6rgy6t k€pezo
munka helyszfndt ds ha azt Megrendelo sztiksdgesnek lirtja, a megfelelosdgre vonatkoz6
v izsg:ilatokat ott e lvdge zze y agy vdgeztesse.

8.2. A minosdgtanrisit6ssal kapcsolatos vizsgiilatok, szakvdlemdnyek ds engeddlyek beszerzdsdnek
kdltsdgei teljes egdszdben Vrillalkoz6t terhelik. Amennyiben erre meg nem felelds vagy minosdgi
hiba gyanrija miatt van sztiks6g ds ez a vizsgiilat sor6n beigazol6dik, ennek koltsdgeit is a Vrillalkoz6
k<iteles fizetni. Megrendelo ilyen esetben ittruhiuhatja az anyagok, szerkezetek, berendezdsek
vizsgiilatlnak jogdt, miis fiiggetlen int6zetre, a Vrillalkoz6 egyidejri 6rtesftdse mellett.

8.3. A V6llalkoz6 koteles a vizsg|lathoz szUksdges kortilmdnyeket biztosftani ds az elv6rhat6
egyi.ittmiikdddst, segitsdget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendelo a kdrddses termdk, szerkezet
:ltveteldt megtagadhada.

8.4. A V6llalkoz6 kotelezettsdget viillal arra, hogy a minosdgbiztos(t6s iigydt kiemelten kezeli 6,s ezt
alviillalkoz6it6l, besz6llit6it6l is megkoveteli. A veltik kotendo szerzlddsekben hason16 drtelmri
feltdteleket szab ds iitalilban intdzkeddseivel a megrendeloi bizalom er<!sitdsdre ds a meg nem felel6s
kockizatinak csdkkentesdre tdrekszi k.
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9. Alvrillalkoz6 ig6nybev6tele

9.1. A Megrendelo a szerzodds teljesftdsdbe az alitbbi alviillalkoz6kat vonhatja be: _
Az alvillalkoz6i teljesftds osszesitett arinya nem haladhatja meg a Viillalkoz6 sajrit teljesitdsdnek
ardnyit.

9.2. A V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a megnevezett alvrillalkoz6k nem rillnak a Kbt. 62. 6s 63. $

szerinti kiziro okok hatrilya alatt.

9.3. A V6llalkoz6 a szerzodds teljesitdsdnek idotartama alatt kdteles a Megrendel6nek minden

toviibbi, a teljesftdsbe bevonni kfv6nt alv:illalkoz6t elozetesen bejelenteni, ds a bejelentdssel egyiitt
nyilatkozni arr6l is, hogy az Sltala igenybe venni kiviint alv6llalkoz6 nem 6ll a Kbt. 62. ds 63. $

szerinti ktzir o okok hatrily a alatt.

9.5. A V6llalkoz6 az alviilalkoz6 iital elv6gzett munkiidrt irgy felel, mintha azt maga teljesitette
volna.

10. A szerz6d6s megsziintet6se

I 0.1 . A szerzridds hatdrozott idotartamri szerzcidds, mely a munkatertilet ritadris6t6l a szerzodesszerti

teljesitdsig, illetve a j6t6lkisi kdtelezettsdg tekintetdben a villlalt jotdll6si id<iszak leteltdig van

hat6lyban, tekintettel a 3. pontban meghat6rozott idotartamra. Jelen szerzodes a lejirata napj6n a
Fe lek kiilon nyi latkozata ndlkiil, automati kusan m egszrinik.

10.2. A Vrlllalkoz6 sirlyos szerzoddsszegdse miatt a Megrendelot megilleti a szerzoddstol val6
elrillris joga, amennyiben a V6llalkoz6 a teljesftdsi megkezddsdre meghatfirozott idopontot ktivet6 1

h6napon beltil nem kezdi meg a teljesftdst. Ebben az esetben Megrendelo meghifsuliisi kotbdrre
jogosult, a szerzodds 10.6. ponda szerint.

10.3. A Megrendelo a kortilmdnyeiben be6llt - a szerzodds ldnyegdt drinto - v6ltoz6sra tekintettel

bilrmikor el6llhat a szerzoddstol, koteles azonban a Yiilalkoz6 ezzel dsszefiiggdsben keletkezett

k6riit megtdriteni.

10.4. Sflyos szerzoddsszegds esetdn azonnali hat6lyri felmond6snak van helye. Ebben az esetben a

Megrendelo a szerzodest, friisban jogosult felmondani. A szerzodds az ir6sbeli felmonddsban

megjelolt napon szrinik meg. A rendkfvtili felmondiis esetdn a V6llalkoz6 kdteles ell6tni feladatait

addig, amig a Megrendelo nem gondoskodik a fenntartiisi feladatok elLitrisrlr5l.

10.5. A szerzoddsszeg6sre vonatkoz6an a Ptk. szabiilyai azirinyadoak, de azon kivtl a szerzodds

megszegdsdnek min6stil kiil6nrisen, ha a Vdllalkoz6val szemben sorozatosan minosdgi, vagy egydb

teljesitdsi kifog6s (hib6s vagy kdsedelmes teljesftds) meriil fel.

10.6. Megrendel6 a meghiirsul6si ktitber f'elsz6rnitiis6ra jogosult minden olyan esetben, melyndl a

szerzodesmegsztindse a Viillalkoz6ra visszavezetheto oknak minosiil, kiilonosen pdldriul:

- Vrillalkoz6 jogut6d ndlkiili megsztindsdthatirozza el:.

- V6llalkoz6 mdlt6nyolhat6 ok ndlk0l nem kezdte meg a szeruodes teljesitdsdt:

- V6llalkoz6 a jelen szerzodds rendelkezeseivel ellentdtesen alv6llalkoz6t vagy egydb

kozremrikod6t von be a teljesitdsbe;
- Vrillalkoz6 egyeb srilyos szerzoddsszegdst kovet el;
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Vrlllalkoz6 a szerzodest egyoldahian, kiilon<is indok ndlkiil felmondja. A V6llalkoz6
felmond6sa esetdn nem minostil elfogadhat6 indoknak a szerzodes gazdasigtalan
teljesitdsdre, vagy a megnovekedett k<iltsdgekre val6 hivatkozbs. Yiilalkozo a szerziSdds
megkotdsdt k<jvetoen berillott kortilmdny folytrin mdr nem felel meg a nemzeti vagyonr6l
szolo 201 L dvi CXCVI. tdrvdny (a tov6bbiakban Nvtv.) 3. $ (l) bekezdds l. pontja szerinti
6tl athat6 sflgi krivete I m d nyekn e k.
V6llalkoz6 yagy az drdekk<1r6be dolgoz6 szemdly a szerz\d,es l4.ll. pontjiiban foglalt
k6telezettsdget megszegi, magatartdsa az 6nkorm6nyzatlzrt. jo hfrnevdt sdrti, vagy a rossz
fdnyben tiinteti fel.

10.7. A Megrendelo aszerzodd,ses kotelezettsdg nem teljesftdsdt 6llapithatja meg abban az esetben,
ha a Vrlllalkoz6 legakibb hiirom alkalommal a bedpftett (alap)anyagokkal ds/vagy elvegzett
munk6kkal szemben Megrendeki srilyos min6sdgi kifog6ssal el es azt a Viillalkoz6 hatriridoben nem
cserdli ki, vagy nem javitja ki. A Megrendelo abban az esetben jogosult srilyos minosegi kifogrissal
dlni, amennyiben a Vrillalkoz6 teljesft6se nem felel meg a vonatkoz6 szabv6nyoknak ds/vagy a

M e gren de I o iiltal tim asztott kdv ete I m dnye kn ek.

10.8. A szerzSd,es megsziin6se esetdn a Viillalkoz6 jogosan igdnyt tarthat a jelen szerzodds keret6ben
a szerzodes megszrindsdig igazoltan teljesftett szolgiiltatiisok es leszdllftott eszkrizok, anyagok
ellendrtekdre.

11. Vis major

I I .l . A Vf llalkoz6 nem srijthat6 k6rtdritdssel vagy a szerzoddstcil val6 eliill6ssal, ha a kesedelmes
teljesitds vis major eredmdnye.

I 1.2. Jelen pont drtelmezdse szempontj6b6l a ,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a
Viillalkoz6 drdekkdrdn kivi.il kdvetkeznek be, nem a Vrlllalkoz6 hib6jeb6l vagy hanyags6grlb6l.
Ilyen esetek lehetnek pl. sztriijk, h6boru, forradalom, trizeset, 6rviz, jirvdny, karantdn, korliitoz6sok
ds sziillftiisi embarg6.

I 1.3. Vis majorra aYillalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajiinlott levdlben drtesfti a Megrendelot a
vis major tdnydrol, okrir6l 6s v6rhat6 idritanam6r6l.

I 1.4. Amennyiben a Megrendelo egy6b irrlnyri iriisos utasft6st nem ad, a Vrillalkoz6nak tov6bb kell
teljesftenie szerzodeses k6telezettsdgeit, amennyiben az dsszenien lehetsdges, ds meg kell keresnie
minden dsszerti alternativ m6dot a teljesitdsre, melyet a vis major esete nem giitol.

I I .5. A szerzoddsben foglalt hat6rid6k a vis major idotartamiival meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis major idotartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelonek jogriban iil a szerz<jdds nem
teljesitett rdszdtol el6llni a hiitrdnyos jogi kovetkezmdnyek ndlktil oly m6don, hogy a V:illalkoz6nak
err6l drtesftdst ki.ild.

12. Szerz6d6 F'elek kapcsolattart6i

12.1. Kapcsolattartiisra jogosult a szerzodds idotartama alatt:
A Megrendelo rdszdrol

Ndv: Gtinther Nilndor
Telefonszdm : 239-07 -95
Mobi I telefon sz6m :06-30-9 50-7 204
E-m a i I cim : gunthernandor@k ozszolgaltato. bp I 3.hu
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A V6llalkoz6 rdszdrol
Ndv: Torocsik Bdla
Telefonszilm:
Faxsz6m:
Mobil telefonszrlm : 06-20-97 2-5 804
E-mai I cim : tn-team@freemai l.hu

12.2. Az epftdsi napl6ba bejegyzdsijoggal rendelkezik:
A Megrendelo rdszdrtil

Ndv: GUnther N6ndor
Telefonszilm : 239-07 -95
Mobi I telefonsz6m :06-30-9 50-7 204
E-m ai I c im : gunthernandor@k ozszol galtato.bp I 3 . hu

Nyilvilntartiisi sziim : 0 I -6 I 838

A Vdllalkoz6 rdszdrol
Nev: Torocsik Bdla
Telefonsz6m:
Faxszilm:
Mobi I telefonsz6m : 06-20-97 2-5 804
E-mai I cim : tn-team@,freemai l.hu

13. Vitris k6rd6sek rendez6se

13.1. Megrendelonek ds a Vrillalkoz6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kdzvetlen

tilrgyaliisok ritjiln rendezzenek minden olyan n6zeteltdr6st vagy vitiit, mely kozotttik a szerztid6s

keretdben, vagy a szerz6ddsselkapcsolatban meriil fel.

13.2. Felek meg6llapodnak abban. hogy a jelen szerzod6sbol eredo vit6s k6rddsek rendez6sdt

elsodlegesen tiirgyalilsok ritjrin kotelesek rendezni, de jogvitrijuk rendezdse drdek6ben nem vesznek

igdnybe mediiitori kdzremtikoddst. A td'rgyaliisok sikertelensdge esetdn a vit6s kdrddsek rendezdsdre

Felek - ha a Vrillalkoz6 sz6khelye nem a PKKB illetdkessdgi tertiletdn, vagy nem Budapesten

takilhat6 - a Budapesti IV. ds XV. Keriileti Bir6s6g illetdkessdgdt ktttik ki.

14. Egy6b rendelkez6sek

l4.l . Jelen szerzodeskizir6lag a melldklettel egytitt 6rvdnyes.

14.2. A szerzod€,s szerinti munka elvdgzdsdhezYiilalkoz6nak 6tadott tervek, dokumentdciok, stb. a

Megrendelr! kifejezett hozzdjfirddsa n6lkiil sem toviibb nem adhat6k, sem a szerzodesen kiviil fel
nem haszn6lhat6k, tov6bbri tilos a Megrendelo hozzilirulitsa ndlktil az elvd,llalt illetve a mir
folyamatban ldvri munkiikr6l adatokat kiszolg6ltatni, eload6sokat tartani, kinyomtatott anyagot

kIzzetenni.

14.3. V6llalkoz6 munkavdllal6inak a szerzodds tirgyitt kepezo munka teriiletdn tartania kell mag6t

az drudnyes szabiilyokhoz, eloiriisokhoz, toviibbii teljesiteni kell a Megrendelo helyszini vezetojdnek

utasit6sait. Az eloiriisok durva, vagy kismdrtdkrl, de ismdtlodo megsdrtdse esetdn a Vrillalkoz6

kdteles a Megrendelo felsz6lftrisira az drintett munkavdllal6kat a Szerzridis tirgyittkepezo munka

tertiletdrol elt6volitan i 6s mils alkalmas munkav6l lal6kkal p6toln i.

14.4. Ajelen szerzod6s kiziir6lag (r6sban m6dosithat6 a Kbt. 14l. $ alapjrin

l0
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14.5. A szerzodes a Felek eltal tortdno alLiris napjiin l6p hatrilyba. Amennyiben szerzddo Felek
kiilonbozo id6pontban imak al6, rigy a kdsobbi al|iris diituma a szerzSd5,s hatrilyba l6p6sdnek
id6pontja.

14.6. A jelen szerzoddsben nem szabiilyozott kdrddsekben a Polgriri Trirvdnykonyvben, a

klzbeszerzesekrol szolo 2015. dvi CXLIII. torvdnyben, az dpitoipari kivitelezdsi tevdkenysdgrol
sz6l6 19112009. (lX. 15.) Korm6nyrendeletben, valamint az epitesi beruh6z6sok krizbeszerzds6nek
rdszletes szabiilyair6l sz6l6 32212015. (X. 30.) Korm6nyrendeletben foglaltak azirdnyadoak.

14.7. A V6llalkoz6 a jelen Szerzodds aldirisivalhozzijirulirs6t adja ahhoz, hogy a szerzodd,s tipusiit,
tilrgyirt, idotartamiit a szerzoddst koto Felek nevdt 6s a szerzodds drt6kdt a Megrendelo a honlapjrin
nyilviinossiigra hozza. A Vrlllalkoz6 tudomSsul veszi, hogy a Megrendelovel kotott szerzriddsek
esetdn a kozpenzek felhasznill;is:ival drintett Fdlkdnt az informitci6s onrendelkezdsi jo916l 6s az

inform6ci6szabadsigrol sz6l6 torudny rendelkezdsei a kozzetdtel ds adatvddelem tekintet6ben
kdtelez6ek, annak betartdsa drdekdben kozremiikoddsi kotelezetts6g rill tbnn.

14.8. A Vrillalkoz6 tudomiisul veszi, hogy az Info tv.27. $ (3) bekezddse drtelmdben nem minosiil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerds6t vagy nyilv6nossilgra hozatahlt ktildn torvdny
koz6rdekbol elrendeli, tovribbri aldfriis6val tudomiisul veszi, hogy az Infotv. 27. $ (3a) bekezd6se
alapjim koteles e Megrillapodiissal ldtrejott jogviszonnyal osszeftiggo kozdrdekbol nyilv6nos adatra
vonatkoz6an - erre irrinyul6 ig6ny esetdn - brirki szdmiratilekoztatist adni.

14.9. A Vallalkoz6t titoktartiisi kotelezettsdg terheli a jelen szerziides teljesftdse sor6n a

Megrendekivel ds tevekenysdgdvel kapcsolatban tudomiisiira jut6 mindennemri adat, informiicio,
ismeret vonatkoziisiiban. A titoktartiisi kotelezettsdg kiterjed Szerzod6 Fdl alkalmazottaira,
munkatdrsaira. alvilllalkoz6ira is. akiket tevdkenysdgtik megkezddse elott a SzerzodS Fdl koteles a

titoktartiisi kdtelezettsdgre hitelt drdemloen figyelmeztetni. SzerzSdo Fel elismeri, hogy teljes
k6rtdritdsi f-elelossdggel tartozik a birtokrlba jutott informilci6k megorzdsddrt, megtart6s6drt,
t6rolilsiidft.

14.10. V6llalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l szolo 201 l. dvi CXCU. torvdny (a
tov:ibbiakban:Nvtv.) 3. $ (l) bekezdes l. pontja szerint ritkithat6 szervezetnek minostil. V6llalkoz6
tudomiisul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak viitozirsdrol k6teles a Megrendelot
haladdktalanul drtesiteni. V6llalkoz6 tudomiisul veszi, hogy a val6tlan tartalmri nyilatkozat esetdn,
valamint amennyiben a szerzodl,s megkotdsdt kovetoen berillott kortilmdny folytrin miir nem felel
meg a Nvtv.3.$ (l) bekezdds l. pontja szerinti 6tl6that6srlgi kdvetelmdnyeknek a Megrendelo a

szerz<iddst felmondja, vagy attol elill.

l4.l 1. A Vrillalkoz6 jelen szerzldes al|irisixal tudomiisul veszi, hogy tevdkenysdgdt a Megrendel6
- mint kdzpenzzel gazd:ilkod6 ds kozfeladatot ell5t6 szervezet - megbizitsitb6l ds drdekdben vegzi,
ezdrt a feladata ellilt6sa sor6n a kertileti lakossdg fel6 tanrisitott magatartisfira - ktilonosen az
egytttmtikodds, kommunik6ci6, megjelends tekintetdben - fokozott figyelmet fordft, valamint
gondoskodik alvrillalkoz6i ds munkavdllal6i erre t<irtdno figyelmezetdsdrol, illetve a helyszfni
munkiit vegzoket ilyen szempontbol ellenorzi. A V6llalkoz6nak mind a figyelmeztetdst, mind az
ellenorzdst dokumentilnia kel l.
A Viillalkoz6 munkavrillal6i es alv:lllalkoz6i kdtelesek tart6zkodni minden olyan rnagatartiist6l,
amely a lakoss:igot a feladat ell6tiishoz elengedhetetlentil sziiksdges mdrtdken tfl zavarja,
akadiiyozza. A lakott ingatlanokban tortdno feladatell6tris sor6n a Viillalkoz6 szakemberei k6telesek
az dszrevdteleket, jelzdseket udvariasan fogadni, egyUttmrikodni, a lehetri legkisebb
kellemetlensdggel, akadllyozitssal jiir6 megoldiist viilasfiani, minden szuksdges 6s eldgsdges
intdzkeddst megtenni annak drdekdben, hogy a lakhatris zavartalan feltetelei a munkiilatok idejdn is
fennmaradjanak. A Vrillalkoz6 koteles gondoskodni arr6l. hogy az alviillalkoz6i es munkavrillal6i

il



Sze rzod 6s : SZ-O0287 7 I 20 1 8 20 1 80 52 5 1 1 4209 1 33

kdr6sre megfelekien azonosftani 6s igazolni tudjrlk magukat, a munkavdgzes celji,/", a V6llalkoz6 6s

az Onkormil ny zatl Zrt. szem d ly6t.
Amennyiben Viillalkoz6 vagy az erdekkordbe dolgoz6 szemely a jelen pontokban foglalt
kotelezettsdget megszegi,magatarlitsa az 6nkorminyzatlZrt j6 hirnevdt sdrti. vagy a rossz fdnyben

ti.inteti fel, az OnkormiinyzatlZrt.jogosult a szerzoddst azonnali hatrillyal felmondani ds az ebbol

eredd kiirigdny6t, toviibbii s6relemdij ir6nti igdny6t a V6llalkozival szemben drvdnyesiteni.

14.12. A V6llalkoz6 tudomiisul veszi, hogy az Onkormiinyzatvagyonir6l ds a vagyongazdrilkodris

szabiiyair6l sz6l6 Budapest F<iviiros XIII. Kertileti Onkorminyzat 2812012. rylf. 3.) sziimri

rendeletdnek 29. $ (5) bekezddse, valamint az OnkormAnyzattal ldtrejott K6zszolg6ltat6si Szerzcidds

alapj6n a XIII. Keriileti Kdzszol96ltat6 Zrt. gyakorolja a jogszabrllyok keretei ktjzdtt a

vagyongazd6lkodrlsi feladatokat, valamint kitja el a tevdkenysdgi kdre szerinti kozfeladatokat 6s

jogosult a jelen szerzodes al5'irisira.

14.13. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodds aliiir:ls6val a Feleknek a jelen szerzodds

tiirgyiiban keletkezett minden esetleges koriibbi, a szerzoddsbe nem foglalt megiillapod6sa, a Felek

b6rmelyike iiltal tett aj6nlat. dszrevdtel vagy javaslathatiiyirt veszti. arra a tovribbiakban egyik Fel

sem h ivatko zhat me galapozottan 6s ezzel <isszefi.i ggdsben i gdnyt sem drvdnyesithet.

14.14. Jelen szerzodds 4 (ndgy) eredeti pdldrinyban kdsziilt, amelyet szerzodo Felek elolvasds €s

irtAk al6,

XIII. Ke
dr. Palatka

Megrendel6

Melldkletek:
l.l Ajinlat
2./ Rdszletes kereskedelm i aj :inlat
3./ Mriszaki lefrils

Szakmailag ellen6rizte: 201 8. m6jus 23. l4:09. fK€,zer Gyula]. 20 I 8. m6jus 23

N6ndorl
Jogilag j6v6hagyta:2018. m6jus 23. l7:29,1dr. Kormos Tfmeal

Pdnztigyileg ellenjegyezte: 2018. mrljus 24. l6:13. [Zsalak6nd Lajtai Erzsdbet]

Ttir6csik B6la
TN-TEAM

Beruhizri 6s SzolgSltat6 Kft.
Villalkoz6

14:07, [Gtinther

t2

ertelmezds utiln. mint akaratukkal mindenben
amelybola 3 (hrirom) eredeti pdld6ny illeti meg.

Budapest, 201 Budapest,
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,,...aj6n1attev6 neve- -,"

TH-TEAM Kft.
1151 Budapest, K0lsO F6{ 'Jt ICg.:01{$276O62

ArJisz. : 1 4000429-2-42
6sa: 6S0{0097-1107350$

3. sz. iratminta
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TARTAI.OMJEGYZ€K

Fedd lap

Tartalomjegyzek

Felolvas&lap

4.-5. Arazatt koltsdgvet6sek

6. Aldiris minta

7. Nyilatkozat elektronikus 6s papir alapil peldi*ny egyezos6ger6l

8. NyilatkczatOsszefdrhetetlens6grol

9. NyilatkozatakizAra okok fenn nem iill6s;ir6l

10.- 13. Nyilatkozat a kiz*r6 okck fenn nem 6ll5sar6l

14. Nyilatkozat az alkalmass*g i k6vetelm6nyek te$esU t6sr*rol

A 2015.6vi CXLIll. t6rv6ny 25" S (3)-(4) bekezdes es 67. $ (4) bekezdes
szerinti nyilatkozat

Nyilatkozatok az alvillalkozokr6l, al kalmass6g igazol6sban r6szt vev6
szervezetek16l

Nyilatkozatok alkalmassiig igazol;isiiban r6szt vev6 szervezetekr6l

KKV-nyilatkozat

Nyilatkozat a szerzod6s elfogadds6va I kapcsolatban

15.

16

1V

18

19

2.

3.
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3. sz. iratminta

FELOLVASOLAP

Arulirott ..t r.3fl{'.1 .. ?q.1.*,.
TrY - Gq ra f {:t

(cim: I/51...3.v... Kr.t*i ..TJ71....4.,.0*..,..

G5'- ,. 2018. .dg.r.,!.tt /.&"

(kepviselo

(aj6nlattev6

fax:

neve),

szeryezet

lt {-/

rererbn: t.Sg ;4g..:{!&.{.#..q.i..." e-mair: lr..t.!*.1.x..# {rce?*uzil/,,1.} mint

aj6nlattev6 nev6ben nyilatkozom, hogy az al6bbi aj6nlatot nyujtunk be a XIIL Keriileti

Kiizszolgiltatd Zrt. (HU-1131 Budapest, BEke utca 65-) - rnint Aj6nlatkdrd * 6ltal 2018

i^prilisiban ,,Budapest Ftivdros XIII. Keriiteti Onkormttnyzat tatajdondbun levd haswosilds el6tt

dltd lakdsok fehhjtttisi ruuxk&latainak etvdgzese" trirgyr{ban inditott Kbt. 115. g szerinti

kdzbeszerzdsi eljSrisbaq egyben kijelentjtik, hogy az aj6nlatt6teli felhivrlsban 6s -L

dokumentici6ban leirt fehdteleket marad6ktalanul elfogadjuk, valamint. hogy a szerzdd6s

teljesitds6hez sziiks6ges anyagi fedezet rendelkez6siinkre 6l l"

Az aj6nlatunk bkrilatra keriil6 adatai a ktivetkez6k:

l.reslz: XII]. Vici irt 10" 6. safunt

7" resz: X[I. Pann6nia utca 10. II. emelet 3 szdmri lak:is

neve)

cegszerii aliiinls
-7*N - Tea *,

Ajdnlati 6r (nett6 Ft, I0 % tartaldkkeretrel) I "058.5Gh -r+
I fii epitdsz {IvfV-E) szakember felelSs miiszaki vezstdk6nt kivitelezdsben
megszeuett szakmai tapasztalata az e16'ut 36 honapon felill h6napokban
megadva (min. 0 - max. 72 h6nap) { I t*b,*y,

{r nett6 10% tt

I fo €pitdsz (I\,'IV-E) szakember felelds mfiszaki vezet6k6nt kivitelezdsbon
megszerzett sz*kmai tapasztalata az eldirt 36 honapon fehil hdnapokban
megadva (rnin. 0 - max. 72 hdnap) Y / k&,oy

{7

'5- s

lak6s
R6szszemnant Ai6nlat

Rdszszrcmnant Air{nl*t



Dfj 0sszesenDij egysdgre Anyag dsszesenMenn]'is6g Egysdg Anyrg egyodgdrlllunkanemek

Bp. XIII. V*ci u. I0. fsz. 6.

5445 869544J 869I m3sitt tormel6k elsz6llitf sa

49633960 198 24812(p{t0ruryag fblhorddsa kdzi erdvel
1 531t0 01 5380 0I dbEl0zetes kdmdnysepro szakvdlurr:dny

39 I 850 144050fnt I 5674 576221Kdmdnybdlelds
r7'71081 145 t1't t0 81t45I dbI.j k6mdnyes gdzkonvektor elhelyezdse 6s bekdtdse

24354 0db 24354 0IArzunlastcchnikai sz6rntds

36r5636 156 8320I dh 8320kdnrtinyrrs girzkr:nvektor Beiizemelise

35000 ()clb 35000 0IGsz miiszaki bir,tons6gi feltilvizsgdlut
00 34870I db 34tt70C6zora le is tblszerelds

276005"t6 3450 4608I 6raMegliv6 grizvezetdk hdzi €s hat6sigi n,r,omiispr6ba

43 560 0I db 43560 0Griz lr4E0
00 497481 db 49148VegIeges kdmdnysepro szakvdlemCn,v kdszitdse

303 96 59t iI db 30396 591 1nrosogatif szekr*ny elhelyezdsc 6s beka)tdse
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C

[1sszsstsn:

Dlj Ssszesen:

A*D Ssszeserr:

tart.keret I 09/o

0sszesen

Araztw
Mind0ss:resen:

725 073 rt
237 259 bt

962 331 Ft

96 233 f't
1 058 564 Fr

285 812 rt
1 344 377 rr

Bdla

TN-Tearn Kll

Budapest 2018.04.12.



uUszaxr LsiRAs

1. Bp. XI[. V{ci rit 10. fszt 6. sz.

Kdm6nyb6lel6s, k6mdnysepro szakvdlem6ny, k6m6nyes g6zkonvektor elhelyez6se
6s bekcitdse.
G 6z mriszaki biztons6gi fel til vizs g iiati j e gy zbkcinyv k6 szit6 se

Helyszini bejSr6s idSpontja: 2018.6prilis 5. cstitortdk 900

2. Bp. XIII. Pann6nia utca 10. II. emelet 3. sz.

Fest6s-miizol6s, nyil6sziro szerkezetek iivegezdse, gitztizhely ds mosogat6
szekr6ny p6t16sa.

G tu miszaki biztons6gi feliilvizs giiati j egyzSk0nyv k6 szit6 se.

Helyszini bej6r6s idopontja: 2018. 6prilis 3. cstitort<ik 9r
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