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kdzdtt az alulfrott helyen 6s id6ben az alibbi felt6telekkel:

1. A szerz6d6s trirgya:

Megrendel6 v6llalkozrisba adja, V6llalkoz6 pedig elv6llalja:

Rdk6czi t6ri V{srircsarnok
k6szit6se 3. iitem

munk6k kivitelezds6t a jelen
szerinti mriszaki tartalommal.
fehileteken.

ac6l tartdszerkezetein tffzv6d6 bevonat 6s v6d6bevonat

szerzod's 2. sz6mi mell6kletdben hivatkozott kdlts6gvet6s
valamint a 3. sziimir melldkletet klpezb alapralz szeinti

1.1. Vrillalkoz6 a2. szitrnt mell6klet szerinti, valamint az esetlegesen fel nem sorolt mindazon
munkrikat tartozik elv6gezni, amelyek a rendeltet6sszeni haszniilatho z es a hibdtlan
telj esitdshez sziiksdgesek.

1.2. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a munkahelyet szemrevdtelezte ds a v6llalkozdsi dilat az
adatok ismeretdben az el6reliithat6 akad6lyok,6s kocki2atok figyelembevdtel6vel rillapitotta
meg.

1.3. Fentiekre tekintettel a v6llalkoz6si dij a kiir6s esetleges hidnyossdgai, vagy hib6i miatt
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nem m6dosithat6.

! A Vdllalkoz6si dii dsszege: 33 000 000,- ft + Af.q, (azaz Harminchdrommilli6 forint +
AFA), mely :italdnydrral keri.il meghataroz|sra a szerz6dds rdszdt kdpezo kdlts6gvetds
szerinti miiszaki tartalommal.

3. A teliesit6s min6s6ei kiivetelm6nve:

3.1. V6llalkoz6 a munk6t I. osztri'lyri min6sdgben, a kivitelez6sre vonatkoz6 hat6s6gi miiszaki-
technol6giai el6ir6sok betart6s6val kdteles teljesiteni.

3.2. A Vdllalkoz6 tudomiisul veszi, hogy az 6pit6si szerz6d6s teljesit6se sor6n az
dpiiletszerkezetek 6s azok l6trehozds6n6l felhaszn6lasra keriil6 termdkek kdtelez6
alkalmassiigi idej6rol sz6l6 I l/1985. (VL 22.\ szi,rnu EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet el6ir6sait a szavatoss6gi hatarid6kn6l be kell tartania.

3.3. Az 6pit6si szerz6dds tingyirl kdpez6 szolgiiltat6snak teljes eg6szdben 6s minden mriszaki
rdszlet6ben rendeltetdsszeni haszn6latra alkalmasnak kell lerurre.

3.4. Felek megrlllapodnak abban, hogy az egy 6ves ut6-feliilvizsg6lat alkalm6val dszlelt
fgynevezett nyilt hibak tekintet6ben el6viilds nincs. A Megrendel6 e hibek tekintetdben is
szavatoss6gi igdnyeit az 6ltalanos szabiilyok szerint drvdnyesitheti.

3.5. Amennyiben a felfj itiisra keriil6 6piiletek egyes szerkezeti elemeindl, falaknal,
faanyagokndl, ac6lszerkezeteknel kdts6g mertilhet fel az 6rintett szerkezetek 6llagmin6s6gdre,
mennyis6gdre vonatkoz6an, rigy a Vdllalkoz6 kdtetes az efie vonatkoz6 min<isdgi
tan[sitv6nyt, szakv6lem6nl a munka megkezddse el6tt beszerezni 6s a szakv6lemdny
meg6llapitrisait a megrendel6vel ismertetni, sziiks6g eset6n megrendel6i dllisfoglalist,
utasit6st k6mi. Ezen vizsgdlatok elmulaszt6s66rt a V6llalkoz6 kcjzvetlentil felel6s.

3.6. Azokat a min6sdgi tanrisitvrinyokat, amelyeket a megval6sitiis sordn a Vallalkoz6 nem
adott tit, azt legk6s6bb az 6tadis- tv€teli eljar6s alkalm6val a Megrendel6nek 6t kell adni,
ide6rtend6k a kiil6nbdz6 szakv6lem6nyek is.

4, Fizet6si felt6telek szriml6zds r6szletes szab6lvai:
Megrendel6 t6j6koztatja, Villalkoz6t, hogr a szerz6d6s az Art. 36/,4 $. hatilya al6 esik!

4.1. A szitni6z6s a Megrendelo 6ltal el6zetesen j6vdhagyott egys6grirak, 6rindexek
(itrkockiu,ati fedezet) alkalmaz6sdval tdrt6nik 6talAnydr alapjrin.

4.2. Kivitelezo a sz|rnlitt 2 pdldrinyban kdteles benyrijtani.

4.3. A szakasz €s v6gsz6ml6t a V6llalkoz6 a szerzodds-kdtdskori iirszinten nyrijthada be.

4.4. A sz mla kiegyenlit6se a Megrendel6 szitrnla$r6l tdrtdnik 6tutal6ssal - a sz6rnla
befogad6s6t6l sz6mitott - l5 napon beliil.

4.5. A sz6mla benytjt6s6nak felt6tele a hi6Lny- 6s hibamentes mtiszaki itadis-ittvltellt igazolo
bizonylat.
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4.6. A koltsdgtdritdsek elsz6moliisa t6teles szrfunliikkal tdrtdnik meg 6taliinyar esetdn is.

4.7. A szakxz k6sedelmes teljesit6se esetdn annak ellen6rtdke a k6vetkez6 szakasz
telj esitds6vel drv6nyesithet6.

4.8. Ellenkez6 megrillapodris hiriny6ban a V6llalkoz6 Megrendel6vel szemben az idojfuras-
v{ltozits miatti tdbblet k6lts6g igdnydt nem drvdnyesitheti.

4.9. Felek meg6llapodnak abban, hogy az talfiny{rral elszdmolt javit6si munk6kat a
Vrillalkoz6 rfltal a Megrendel6 rdszdre leadott rirkdpzdsi k6ltsdgt6nyez6k szerint szri.moljrlk el.

4.10. Megrendel<i a jelen szerz6des allLiri's|val nyilatkozik arr6l, hogy rendelkezik az
6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6g pdnziigyi fedezet6vel.

A Kbt. 130. S (1) - (3) bekezd6se kdvetkezdkr6l rendelkezik:

(1) Az aj6nlatkdr6kdnt szerzbdl fdl a szerz6d6s teljesitdsdnek elismerds6r6l
(teljesitdsigazolas) vagy az elismer6s megtagaddsrir6l legkds6bb az ajrinlattev6kdnt szerztSdo
fdl teljesit6s6t6l , vagy az err6l sz6l6 ir6sbeli drtesitds kdzhezv6tel6t6l szrimitott tizendt napon
beliil.irrisban kdteles nyilatkozni.
(2) Epit6si beruhazas megval6sitiisiira k<itdtt 6pit6si szerz6d6s esetdn az ajdnlatkdr6kdnt
szeuod6 f6l, ameruryiben az ajrinlattev6k6nt szenldd fdl ir6sbeli 6rtesitds6re (k6szre jelent6s)
a szerz6d6sben az el€,das- tveteli eljards megkezddsdre meghatirozotL hat1rid6t kdvet6 tizendt
napon beliil nem kezdi meg az 6tad|s-6tv6teli eljririst, vagy megkezdi, de a szerz6d6sben
meghatiirozott hatririd6ben - mely legfeljebb huszontjt nap lehet - nem fejezi be, az
ajrinlafiev6kdnt szerzbdb fel kdr6sdre, a teljesit6sigazol6st kdteles kiadni. Ha az tad s-Atvdtel
kiildn jogszab6ly vagy hat6s6g rendelkezdse szerint pr6ba0zemmel t6rt6nik, a felek 25 napn6l
hosszabb 6tadA6-6tvdteli id6tartamban is megallapodhatnak.
(3) Az aj6nlatkdr6k6nt szerz6d6 fel, vagy - trimogatrisb6l megval6sul6 kdzbeszerzds esetdn
szillit6i kifizetds sor6n - a kifizetdsre kdteles szervezet e $ alkalmazrisriban (a tov6bbiakban
egyiitt: ajrinlatk6r<ikdnt szerzod6 f6l) a k6vetkez6 szabiilyok szerint kdteles az
ellenszolg6ltat6st teljesiteni: 88
a) a fizet6si hat irid6 nem haladhatja meg a sz6mla aj6nlatkdr<ikdnt szeruldo f6l (fetek) 6ltali
k6zhezvdtel6nek napj6t k6vet6 30 napot; a szlnla kdzhezvdtel1nek napja nem kdpezheti a
felek ktizdtt meg6llapod6s t6rgy6t;
b/ amennyiben nem iillapithat6 meg egy6rtelmrien a sz6rnla kdzhezvdteldnek id<ipontja vagy
az aiilolaltevbk6nt szerzbd6 f6l a teljesitdst megel6z6en nyrijtja be a sztunlii, a fizetlsi
hat6rid6 nem haladhatja meg a szerzld€sben meghatrirozott m6don ds tartalommal tdrtdn6
teuesitds (dpit6si beruh6z6s eset6n az itadis-Atvdteli eljrirds befej ez6s6nek) napj6t kdvet6 30
napot.

A 306/2011. (XII.23. Korm. rendele| 14. S (1) alapjin az ajdnlatkdr6kdnt szerz<ido f6l,
vagy - eur6pai uni6s ti{mogatas esetdn sz6llit6i kifizetds so(in - a kifizetdsre ktiteles szervezel
(e $ alkalmaz6s6ban a tov6bbiakban egytitt: ajrinlatk6r6k6nt szerz6do f6l), amennyiben az
ajrinlattev6k6nt szerzodo fel a teljesitdshez alv|llalkoz6t vesz igdnybe, a Kbt. 130. $ (3)
bekezddsdt6l eltdr6en a k6vetkez6 szabrilyok szerint kdteles az ellenszolg6ltat6st teljesiteni:
a) az ajinlaltev6kdnt szerz<id5 felek legk6srlbb a teljesitds elismerdsdnek id6pontj6ig
k6telesek nyilatkozatot tenni az ajrialatk6r6nek, hogy kdziiliik melyik mekkora dsszegre
jogosult az ellenszolg6ltat6sb6l;



b) az dsszes aj6nlauev6k6nt szerzldo f6l legk6sribb a teljesit6s elismerds€nek id6pontj6ig

kdteles nyilatkozatot tefff, hogy az iiltala a teljesit6sbe bevont alv6llalkoz6k egyenk6nt

mekkora 6rr""gt" jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejrileg felhivja az alv llalkoz6kat'

hogy dllitsrik ki ezen sz6ml6ikat;
c) az ajanlattev6k6nt szerz6do felek minclegyike a teljesit6s elismer€s6t kdvet6en rillitja ki
szArrrlajat, a sz6ml6ban rdszletezve az alvtilalkozoi teljesit6s, valamint az ajinlatlevbi

teljesit6s m6rt6k6t;
d) a c) pont szerint a sz6.rnl6ban feltiintetett alv6llalkoz6i teljesitds ellenert6kdt az

ajrinlatkdr6kdnt szetzldb f6l tizendt napon beliil 6tutalja az ajrinlattev6knek;

e) az aj6nlattev6k6nt szerz6d6 f6l halad6ktalanul kiegyenliti az alvd,llalkoz6k szitti|it vagy az

ad6zri,s rendj6r6l s2616 2003.6vi XCII. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 36/A. $ (3) bekezd6se

szeint azt vagy annak egy r6sz6t visszatartja, illetve az alvallalkoz6val k6t6tt szerz6d6sben

foglaltak szet'rnt az alv6llalkoz6i dij egy r6sz6t visszatartja;

f)-az ajinlattevoklnt szetzodo felek 6tadjak az e) pont szerinti 6tutalisok igazolasainak

masolatait, vagy az alv6llalkoz6 ktiztartoz6st mutat6 egyiittes ad6igazolasanak miisolat6t az

ajrinlatkdr6kdnt' szerzodo fdlnek (annak 6rdek6ben, hogy az ajrinlatkdrokent szerzodl f6l
meg6llapithassa, hogy az ajanlattev6k6nt szenodo f6l jogszertien nem fizette ki a teljes

6sszeget az alvallalkoz6nak);
g) i ajinlattev1klnt szerzodo felek 6ltal benlijtott szriml6ban megjeltilt, fov6llalkoz6i

iet;esites ellen6rt6k6t az ajinlatk6r6k6nt szeru6do f6l tizendt napon beltil il1jttzl-ja az

a;anlattev6k6nt szerz6d6 feleknek, ha 6k az alv6llalkoz6kkal szembeni fizet6si

kdtelezetts6giiket az Art. 36/4. $-ri'ra is tekintettel teljesitettdk;
h) ha az ;j6{rlattev6k6nt szprzodo felek valamelyike az e) Yagy az f) pont szerinti

k6telezetts6g6t nem teljesiti, az ellenszolgiiltat6s fennmarad6 t6sz6t az ajanlatk6r6 orzi 6's az

akkor illeti meg az ajanlattev6t, ha igazolja, hogy az e) vagy MD pont szerinti kdtelezetts6gdt

teljesitette, 
"agy 

hititt 6rdeml6 irattal igazolja, hogy az alvdllalkoz6 vagy szakember nem

jogosult az ajaniattev6 riltat a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy aru:rak egy r6szdre;

b lgs"un vagy eg€szben eur6pai uni6s trirnogatasb6l megval6sitott kijzbeszeru's esetdn a d)

pont szerinti hatrlrid6 harminc nap'

5. P6nziiwi szakaszolds:

5.1. Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy az egyes szakaszok teljesitdse ellenkez6

megallapod6s hi6ny6bannem min6siirl 6tadott r6szteljesit6snek, a V6llalkoz6 a szabalyszeriien

meivai6sitott 6s leigazolt munkar6szt tov6bbra is saj6t felel6ss6g6re birtok6ban, 6rizet6ben

tartia.

5.2. Miiszaki tartalom

1.s2. rdszszdmla: 16 500 000 Ft + AFA
Feliiletek 50%-os k6sziiltsege A v6llalkoz6si dij 50%-a

Szakasztelj esit6s iisszege
(nett6)

16 500 000 Ft + AFA
A vrillalkozrisi dii fennmarad6 r6sze

Szakaszteljesit6s
hatdrideje

V6gszrimla:
Teljes befejez6s 6s sikeres
miiszaki fiad6s-6tv6tel

6. A munka kezd6si 6s befeiez6si hatdrideie:

6. I Munkateri.ilet 6tad6s6nak id6pontja: Epit6si napl6 szerint



Munka befejezds6nek iddpontja: A munkateriilet iitadris-6tv6teldt k6vet<i 60. nao
Megrendel6 mriszaki ellen6re: Szita Istvrin
Ndvjegyzdki szrima: ME-EIL-01-64440
Cime: 1117 Budapest. K6rdsv J6zsefu. 7-9.
Telefonja: 06-t-273-it00
Vdllalkoz6 megbizottja: Hoffrnann Gy6rgy
Cime: 11 14 Budapest, Bart6k B6la ft 19.
Telefon: 30/9219063
V6llalkoz6 felel<ls mtiszaki vezet6je: Do6r pdter
Ndvjegyzdki szrima: MV-EP/A-13-51564/2014
Cime: 1114 Budapest, Bart6k Bdla rit 19.
Telefon: 11365 4g2i

A V6llalkoz6 Miiszaki vezet6jdnek szemdlyi v6ltozisa esetdn kdteles a Megrendel6 feld 24
6rdn beltil itisban jelezni 6s azt dpit6si napl6ban rdgziteni.

6.2 A munka befejezdsdvel a Megrendel<i ds Vtillalkoz6 helyszini iLtad|s-Atverck bonyolit le,
amelyr6l j egyz6kdnyv kdsztil

7. Ew6b kikiit6sek:

7.1. Megrendel6nek a munkateriiletet Vdllalkoz6 r6szdre munkav6gzdsre alkalmas 6llapotban
kell 6tadnia.

7.2. Y6llalkoz6 kdteles a l9l/2009. (IX.15.) sz. Kormiinyrendelet 6s mell6kletei szerinti
el6inisoknak megfelel6en a kivitelez6s teljes id<itartama alatt 6pitdsi napl6t vezetni, azt az
6pftdsi munkahelyen Megrendell sz6mira hozzhfdrhetb helyen tartani. Felek kdpvisel6i a
munkav6gzdssel kapcsolatos minden ldnyeges adatot, kdriilm6nyt 6s utasitrist az 6pitdsi
napl6ban kdtelesek egymrissal kdz6lni.

7.3. A munkateriilet 6tad6s-6tvdteldt (nisban, az dpitdsi napl6ban r<igziteni kell.

7.4. A munkatertil et 6ttad6sdt r6gzit6 dpit6si napl6ban a felek rdgziteni tartomak:
a teriilet hasznril atira vonatkoz6 kikiitdsek, engeddlyek felt6teleit,

- a Megrendel6 nyilatkozat6t arr6l, hogy a tertileten milyen kdzmtivek haladnak,
- az epitdsi energia 6s viz..t€teli lehetrisdget,
- minden olyari kdriilmdnlt, amely a kivitelezds 6s a felek egy[ttmiikdd6se
szempontj 6b6l jelent6s.

7.5. A munkahelyet az 6pit6si munkav6gzdsre alkalmasnak kell tekinteni, ha
- annak 6llapota a szerz6d6,s teljesitds6t nem g6tolja,
- harmadik szemdlynek nincs olyanjoga, amely a munkavdgzdst akadflyozhatja.

7.6. V6llalkoz6 kdteles:

- a munkaterfletre tdrtdn6 felvonulist, a munka megkezddsdt, az dplIlsvezeIl
nev6t, cim6t, telefonszrlm6t a vezetl feliigyel6nek (Seb6k Gyula Tel: 476 3921) bejelenteni,
ill. leadni,

- gondoskodni a munkateriilet 6tadrisa utrin az 6pitkez6s tizv6delm&61,
munkavddelm6r6l, iizemel6 dpiilet eset6ben az 6ltala haszniilt teriiletek napi takarftrisrir6l, a
munkatertilet 6rz6sd16l.
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- munkAj6t rigy sznwezni, hogy a kivitelez6s a vdsircsarnok rendjdt ne zavarja.

7.7. Ha aY illalkoz6 a k6lts6gvet6sben el6irtn6l dnQebb anyagot haszn6l fel, ez a v6llalkozilsi
dij m6dosit6srlt csak akkor eredm6nyezheti, ha a felek a szerzbdlst ennek megfelel6en
m6dositottrik. Ennek hiriny6ban az anyagmin<is6g viiltoztat6sanak tObbletktilts6ge a
Megrendel6re nem hririthat6 6t.

7.8. A V6llalkoz6 a be6pitdsre kertil6 anyagokr6l vagy termdkekol CE vagy azzal
egyen6rt6kri hazai Min6sit6 Intdzet altal kiadott min6s6gi tanrisitvlinyt kdteles adni. Ezt a
tanfsitv6nlt a be6pit6s eltitt a mriszaki ellen6mek rit kell adni. Amennyiben a felhaszniiLland6
anyagokr6l 6s term6kekr6l a harmadik szem6ly gyaft6 a V6llalkoz6nak ilyen tanrisitvanlt
nem Allit ki, fgy a V6llalkoz6 a bedpithet6s6gre vonatkoz6 alkalmassrigr6l kdteles ir6sban
nyilatkozni .

7.9. A l6tesitm6ny megval6sitasrira a VriLllalkoz6 kizrir6lag a jelen szerzbdds alapji,/-kdpezb
kdzbeszerzdsi eljrirasban megleldlt feladat tekintet6ben vonhat be alv6llalkoz6t.

Ezen leladatok az al6bbiak: -

A jelen szerz6ddsben foglalt kdtelezetts6geket a Villalkoz6nak kell teljesitenie.

A megieldlt alvrillalkoz6k az al6bbiak: -

V6llalkoz6t terheli minden olyan kArterit6si felel6ss6g, amely a beruhAz6s megval6sitasakor a

V6'llalkoz6, az alvillalkoz6j4 az iigyndke, vagy sz6llit6ja tev6kenys6g6b6l fakad6an
keletkezik, illewe harmadik szem6ly joganak megs6rtdsdb6l - brirmif6le szabadalmi jog,
vddjegy, v6dett n6v, vagy egy6b v6dettjog megs6rt6se miatt - felmeriilne.

7.10. A VelHkod az ot terhel6 j6tdil6si, szavatossdgi (kdtelez6 alkalmass6gi) id6n beliili
megszrin6se, jogut6d n6lkiili felszirnokisa esetdre e szerz6d6ssel engedm6nyezi az
alv6llalkoz6it terhel<i, v6gs6 soron azonban a Megrendel6t illet6 j6triLlllsi, szavatoss6gi
(kdtelez6 alkalmassrigi) id6 alapjrin 6rv6nyesithet6 dsszes jogokat. Ezen ig6nyek
6rvdnyesithet6s6ge 6rdekdben a V6llalkoz6 a szevbdls megkdt6se el6tt kdteles ig6nybevett
alv6llalkoz6inak c6gnevdt 6s szdkhely6t, ad6szrirn6t Megrendeltlnek megadni. Ugyszint6n
kdteles a Y illalkoz6 a szerzbdds teljesit6se sor6n az alvrillalkoz6i v6ltoz6sokat a

Megrendel6nek irasban tudomrisrira hozni. Az el6zoek,r6l V6llalkoz6 kdteles alv6llalkoz6j6t
irasban 6rtesiteni. -

7 .11. Ha egyes munkar6szeket a Vrillalkoz6 a megval6sitiis sordn be6pitdssel eltakar, kdteles
el6zetesen megfelel6 id6ben a Megrendel6t az eltakarand6 munkar6szr6l drtesiteni.
Megrendel6 miiszaki ellen6re, ldtesitm6nyfelel6se az ilyen munkar6szeket dpitdsi napl6ban
ritveszi, 6s ir6sbeli hozz6j6rul6s6t adja a munka fol)'tat6sahoz. Eltakart munka eset6n

elrendelheti feltarris6t - a VriLllalkoz6 saj6t kdltsdg6re ds felel<iss6g6re - a Megrendel6 mriszaki
ellen6re. Az ezzel kapcsolatos munkav6gz6s az 6pit6si szerzodds teljesit6si haliridejdt nem
6rintheti.

7.12. Amennyiben a Megrendel<i a V6llalkoz6val m6s 6pit6si szerz6d6st is kdtdtt, rigy minden
v6llalkoz6si szerz6d6s megszegdsdb6l ered6 megrendel6i ig6ny a V6llalkoz6 b6rmilyen
szerzod6se tekintetlben az altalanos szabrllyok szerint drv6nyesithet<i.



7.13. A Vdllalkoz6 ktiteles a szelzldes teljesitdse sorin az riltala kibontott anyagokr6l
anyagfajt6k szerint csoportositott bontdsi napl6t kdsziteni. A bontrisi napl6ban rdgziteni kell
kiildndsen anyagfajtAnkdnt csoportositva az arryal min6sdgdt, memyisdg6t. A kibontott
anyagok visszadpithet6sdgdr6l a felek k6z<isen hat6roznak. Kiiltin meg kell jeliilni a bonllsi
napl6ban a hullad6knak min6siil6 6s fel nem haszn6lhat6 anyagok mindsdgdt, mennyisdget.

7.14. A V6llalkoz6 6ltal kibontott, de visszadpit6sre nem keriil6 min6sitds utrin tov6bb fel
haszn6lhat6 anyagok hasznositrisa 6s drtdkesit6se a V6llalkoz6 feladata. A bontrisi anyag
ellendndkdt a vrillalkoz6 kdteles a Megrendel6nek megt6riteni. A min6sitett bontott
anyagokr6l a Megrendel6 a V6llalkoz6nak kiil6n szrlrnlat 6llit ki, melynek ellendrtdk6t a
V6llalkoz6 15 napon beliil a megrendel6i sz6mLira kdteles 6tutalni. Ezen megrendel6i
kdveteldssel szemben semmilyen besz6mitrisi kifogds, vagy e szerz<iddsb6l a Vrillalkoz6t
esetleges megillet6 ig6ny nem drvdnyesithet6. Az dpit6ipari kivitelez6s soriin keletkez6
hullad6kok - engeddllyel rendelkez6 kezellhbz tdrtdn6 - elsz6llitrisrira (elsz6llittat6sara)
kdtelezett szervezet megjeldldse: K6hegyi Ott6, fuvaroz6

7.15. A szenSd6s teljesitdse sonln kibontott ds visszadpitdsre keriil6 anyagok, berendez6sek,
felszerel6si targyak esetdn anyag-visszat6rftdses elszrfunoldsi m6d nem alkalmazhat6. A
sz6ml6ban csak a bont6si 6s visszadpit6si munkadij 6rv6nyesfthet6.

7 .16. Atadfus - 6tv6tel alkalm6val a Vdllalkoz6 kdteles szolgiiltatni a kdzmiivek illet6kes
cdgeinek, hat6s6gainak megfelel<is6gi nyilatkozatdt. (elektromos, viz, gia, csatoma,
k6mdnysepr6). Kiiteles tov6bb6 6tadni pozitiv tartalmri szakdrt6i megrfllapitrist a faanyagok
ril lapotrir6l is.

7.17. Amennyiben a szerz6dds b6rmilyen okb6l teljesitds el6tt megszrinne, rigy a Vdllalkoz6
halad6ktalanul 8 napon beli.il kdteles a megszrinds napjdig vdgzett munkrlkat felm6mi, ds a
munkatertiletet a Megrendel6 6ltal meghat6rozott id6pontban visszaadni. (Ez vonatkozik a
tdteles 6s 6talinydijas szerz6d6s eset6re is.)

7.18. Az elvegzett munkrira 5 6v j6trflList 6s a vonatkoz6 rendeletekben el6frt szavatoss6got
v6llal a V6llalkoz6.

7 .19. Yillalkoz6 el6teljesit6sre jogosult, melyre az 6tad6s - 6tvdtel szabiiyai az irrinyad6k.

7.20. Megrendel6 az alabbi szolgriltat6sokat biaositja tdrit6s n6lkiil:
elektromos-, viz-csatomdcsatlakozrisi hely.

7.21. A V6llalkoz6 kdteles a kivitelezdsi tevdkenys6g6t rigy vdgezni, hogy az a k6,myezetet,
6s az emberi eg6szsdget ne vesz6lyeztesse. A kdmyezet szennyezdsdrt, az emberi eg6szsdg
veszdlyeztetdsddrt, 6s a kdmyezeti krirokoziisok6rt a Vallalkoz6t teljes anyagi ds erkdlcsi
felel6ss6g terheli.

7.22. A kivitelezdsi munkrik sor6n keletkezett veszdlyes hullad6knak min6siil6 a - V6llalkoz6
tulajdon6ban ldv6 6s marad6 - anyagokat, a Vrillalkoz6 kdteles megfelel6en a k6myezet
veszdlyeztetdse ndlkiil r6vid ideig tarolni, majd elszillitani iirtalmatlanit6sra.

7.23. A szeni5d6s teljesit6se sor6n, az dptileten, brirmilyen 6llvrinyon, seg6ddpiileten,
kdzteriileten, vagy oda kinyr.il6, a Yiilalkoz6 riltal ldtesitett ideiglenes 6pitm6nyen, brirmilyen
ideiglenes az 1pitkezlshez kapcsol6d6 szerkezeten a V6llalkoz6 csak akkor helyezhet el



rekl6m c6ljdt szolg6l6 t6rgyat, feliratot, vagy ti,};.l6t, ha ehhez a Megrendel6 kiildn ir6sban
hozz616ralt. Az ezen eloir{s megszeg6sddrt a Vrlllalkoz6t k6rt6rit6si felel6ss6g terheli.

7.24. Yitllalkoz6 k6sedelme, ill. indokoltan kifogrlsolt rossz minds6gri teljesitds esetdn, -
amennyiben a kifog6solt munk6t a Megrendel6 riltal kitrizdtt hat6rid6re a V6llalkoz6 nem
v6gzi el, nem javitja ki - Megrendel6 jogosult a munk6t V6llalkoz6 k6lts6g6re harmadik
szemdl lyel elv 6 geztetni.

7.25. K6sedelmes teljesitds esetdn a Megrendel6 kdtb6r ig6nnyel l6phet fel.
Naponta: 150 000,- Ft, az els6 kdsedelmes napt6l sziirnitva.
Meghifsul6si kdtbdr: I 500 000,- Ft

7 .26. A Megrendel6 k6sedelmes fizet6se esetdn V6llalkoz6t a kdsedelmi kamat illeti meg,
melynek dsszege a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik, kiv6telt kdpez az az eset,
ha a munka teljesitdse ut6lagosan kifogasolt a Megrendel<i rdsz6r6l.

7.27. A lelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Ptk. v6llalkozrisra vonatkoz6
rendelkez6sei az iriny ad6k.

7 .28. A szerzbdds csak az aliLi.rt 1.,2. 6s 3. sz. mell6klettel egyiitt 6rv6nyes.

7.29.A felek jelen szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagy6lag
aliirtik.

Budapest, 2013. jtlius 29.
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L szdm melliklet

Nyilatkozat fenntarthat6s6gi vrillalisokra vonatkoz6an

A(z) Excelsior Ipari szolgriltat6 Kft. kdpviselet6ben Hoffmann Gydrgy iigyvezet6 a

"Villalkozdsi szerz6d6s a Rrik6czi t6ri Vdslrcsarnok ac6l tart6szerkezetein tiizv6d6
bevonat 6s v6d6bevonat k6szit6se 3. iitem6re vonatkozdan', kiv6lasztou vdllalkoz6kdnt - e
nyilatkozat megtdtel6vel - tudomiisul veszem, hogy a szakmai feladatok, azok marad6ktalan
ell6trisa mellett akkor tekinthet6k elv6gzettnek, ha a Kft. az al bbi fenntarthat6s6ei
vdllaftisoknak is eleget tesz:

o A fenntarthat6sdgi elveket kdvewe az utaziissal kapcsolatos kdmyezetszennyezdst a
minim6lisra szoritiuk.
v6llaljuk, hogy a szerz6dds v6llalt teljesft6se sor6n a kommunik6ci6t mind a
kedvezm6nyezettel, mind egy€b drintett harmadik fellel, mindenekel6tt, 6s els6sorban
elektronikus tfion, azaz e-mail, vagy telefon ritjdn biaositjuk, nem pedig papir alapir
kommunik6ci6val,
v61laljuk, hogy a szerz6dds teljesitdse sorrin a fizikailag el66llitand6 dokumentumokat
rijrahasznositott papiron adjuk 6t Megbiz6nak, illetve a papir alapri kommunik6ci6ban
az fjrahasznositott papirt fogiuk prefenilni.

Budapest, 2013. jrilius 29.
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6.

7.

8.

II.

1.

2.

Rdk6czi t6ri vdsdrcsarnok, ac6l tart6szerkezetek tilzv6dS bevonatrendszere 3. ijtem
megnevezes

Ideiglenes m ell6 k6p itmEnvek

il]:T].:j k6szit6se, - bontiisa, vagy gurut6;iilvdny tetepitds 6,50-7,50m munka magassagDan azarvonanoo men nyezeti felijlet alatt
Ftlggesztett Sllvdny ki6pit6se, - bont6sa 15,g0-1g,g0m munka magassdgban az dtvonand6
mennyezeti feli.l let alatt, pall6teritessel, korl6tokkal
Fa'lggesztett 6llvdny kiepit6se, - bon tdsa j9,50-21,50m munka magass6gban az dtvonanoo
mennyezeti felLilet alatt. pa ll6te ritessel, korldtokkal

Vdd6.h5.l6 ki6pit6se 6s folyamatos Stepitese a munkateri]let alatt, szem6lyv6delem c6ljdb6l 6s a
lees6 tdrgyak okozta s6rul6sek megel6z6s6re

Alpintechnikai ereszked6 biztosit6rendszer telepit6se, fo lya matos'5td pit6se a friggesztett iillviiny
szerel6shez, megkozel it6s6hez

Hidraulikus kosaras emer6gep (25m-es munka magassdgig) berreti dija az dflvdnnyar ds
alpintechnikitval el nem 6rhet5 helyekre
Felvonuliisi csatlakoz6 szekrdny telepit6se elektromos g6pekhez 6s vilitgit6shoz
ijszakai munkavdgzdshez sziiks6ges ideiglenes vildgit5s kiepitese
Munkaterr]let alatti piaci teri]let megved6se, f6lia takar6sa

3O oerces tfiz6ll6s5o11 bevonatrendszer k6szit6se
Felii letel6keszites k6zi-g6pi csiszolSssal, St 2 tisztasiigi fokozatra, portalanitiis, zsirtalanitds,
foltbenzines Sttorles

Korr6zi6ved6 alapoz6s 6s tapad6hid k6szit6se k6zi hengerez6ssel cE HoTEX-ws- Korrog ru nd vrzes
bdzis0 alapoz6val, 60F retegvastagsdg ba n

r1zv6do reteg kdszitdse k6zi ecsetel6ssel 2 r6tegben felhordva CHAR 21 vizbdzisi belteri ttjzv6d6
fest6kkel 2x350= 70Op vastags6g ba n

Fed5rdteg k6szit6se k6zi hengerezdssel Z r6tegben cEHOTEX-W-17 55019
2x608 retegvastagsSg ba n (RAL 5019 a jelenlegivel megegyez5 k6k szinben)

A munka. folyamatos feltigyelete 6s ellen6rz6se, m6r6si eredm6nyek dokumentSldsa akkreditelt c6g
bevon6sdval

Keletkez6 vesz6lyes hulladekok dsszegyr.ijt6se, kezel6se, bizonytatolt elszdllitdsa lerakohelvre

n

Minddsszesen
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9. melldklet a 92./2011. (X11.30.) NFM rendelethez

Osszegez6s az aj{nlatok elbirril6s{r6l

1. Az ajrinlatk6r6 neve 6s cime:
F6vrirosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga
I 117 Budapest, K<irdsy J6zsefu. 7-9.

2. Akdzbeszerzls tfrgya ds mennyisdge:
Tdrgya:
Villalkozisi szerz6d6s a Rdk6czi t6ri Vdsdrcsarnok ac6l tart6szerkezetein tiizv6dd

bevonat 6s v6d6bevonat k6szit6se 3' iitem6re vonatkoz6an

Mennyis6ge:
villalkoz{si szerz6d6s a R6k6czi t6ri Vdsdrcsarnok ac6l tart6szerkezetein tiizv6d6

bevonat 6s v6d6bevonat k6szit6se 3. titem6re vonatkoz6an

A csamok ac6l tart6szerkezeteinek ttizvddelm6t kell tiizv6dri bevonattal fokozni, oly m6don,

hogy a miieml6ki szempontok miatt azok megjelendse ne v6ltozzon. A teljes feliileten 30 perc

diztll6s6gu bevonatot, majd a teljes feliileten rij v6d6bevonatot kell k6sziteni a megl6v6vel

azonos anyaggal 6s szinben. A munk6k elv6gzdse alpintechnik6val tdrtdnik

Elvdgzend6 feladatok:

- Az dpiilet felmir6se a munkav6gz6shez sziiksdges m6rtdkben.
- Megl6v6 tdnkrement festdk6tegek eltivolitrlsa mechanikus m6dszerekkel.
- Tiizvdd<i bevonat k6szit6se.
- Uj, a megl6v6vel azonos szinii feliiletk6pz6 rdteg felhord6sa.

- A megval6sitiishoz sziiks6ges segddszerkezetek, kiegdszit6 6s mell6kmunk6k.
- Az 6pit6si munk6khoz sziiks6ges hat6s6gi enged6lyek (pl. kdzteriilet foglal6s) beszerzese.

- A megldv6 berendez6sek 6s dpiiletszerkezetek 6llagmeg6vrisa, a munkikat csak a

V6sdrcsamok iizemeltet6s6nek zavarrisa n6lkiil szabad vdgeznil

- A bont6si 6s 6pitdsi tormel6k dsszegytljt6se 6s elszrillit6sa.
- A bontds 6s 6pit6s sor6n keletkez6 veszilyes hullad6kok dsszegyiijtdse ds elsz6llit6sa a

vonatkoz6 jogszabrilyi el6ir6sok betart6sSval, az dpitdsi teriilet takarit6sa.

- A megval6sitris sonln be6pitett anyagok, szerkezetek min6s6gi tanrisitv6nyainak 6tad6sa

Megrendel6 fel6.

Bedpitett anyagok, szerkezetek:

- Alapoz6s: GEHOTEX W5, 60p
- Trizv6d<i bevonat: CHAR 21, 2x350 = 7009
- Fed<ir6teg: GEHOTEX-W-I7 55019, 2x60:1205t, RAL 5019

Becsiilt 6rt6k: nett6 33 milli6 Ft.

A fent meghatdrozott munka mennyis6gi rneghatfrozisa a dokument6ci6 r6szdt k6pez6

miiszaki leirdsban valamint az 6razatlan kdltsdgvetdsben tal6lhat6.



Az aj6nlatk6r6 felhivja a figyelmet, hogy a dokumentrlci6ban, miiszaki leir6sban felsorolt
munkamennyisdgek csupin M Aj6nlattevrik trij6koztatis6ul szolgrilnak a munka
nagysrigrendjdre vonatkoz6an, 6s nem tekintend6k a tdnylegesen elvdgzend6 Munk6k
mennyis6gi kimutatrls6nak.

A felhivtisban, a k<izbeszerz6si miiszaki leirdsban illetve az itrazatlan k6lts6gvet6sben
meghatdrozott esetleges m6rkanevek, tipusnevek csak a jelleg meghat6roz6sn6l bimak
jelentris6ggel. Az ajrinlatkdr6 elfogad mds m6rkrijri, a megjeldlt mtiszaki+echnikai
paramdtereknek megfelelo termdket is, ebben az esetben azonban a megfeleldst az
aj6nlattevonek kell igazolni. Az egyen6rtdkiisdget kiildndsen a gyrirt6t6l szirmaz6
nyilatkozattal vagy fiiggetlen, szakmailag elismert szervezettol szirmaz6 hiteles min6s6gi
tantsiw6nnyal kell igazolni.

A feladat ellritiistival kapcsolatos tovabbi elv6r6sokat a dokumentaci6 tartalmazza.

3. A vilasztott elj6ris fajtrija:
A Kbt. 122. $ (7) bek. a) pontja szerinti hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eljrir6s.

4.* Hirdetm6ny ndlkiili t6rgyal6sos eljrir6s eset6n az eljrir6s alkalmaz its6t megalapoz6
kdriilmdnyek ismertetdse :

A Kbt. 12. $ (7) bek. a) pontja alapj6n, mivel az eljiris becsiilt drt6ke nem 6ri el a nett6 25
milli6 Ft-ot.

5.* Hivatkoz6s az elozetes dsszesitett tij€koztat6ta, illet6leg az id6szakos el6zetes
t6jekoztat6ra ds kcizz6tdteldnek napja:

6. Hivatkozis az eljirist megindit6, illet<ileg meghirdet6 hirdetmdnyre (felhiv6sra) 6s
kdzzdtetelenek/megkiildes6nek napja:
2013. 06. l l.

7. a) Eredm6nyes volt-e az elj6r6s:
Igen.

b)* Eredm6nytelen elj6rrls eset6n az eredmdnytelensdg indoka, valamint a Kbt. 76. g (1)
bekezdds d) ponda szerinti eredmdnytelensdgi esetben a k<izbeszerzdsre tervezett anyagi
fedezet <isszege, 6s annak megad6sa, hogy az mikor 6s milyen okb6l kertilt elvon6sra,
6tcsoportosit6sra:

c)* Az eredm6nytelen elj6r6st kdvet6en indul-e rij elj6r6s:

8. A benyrijtott aj6nlatok szrirna (r6szaj6nlart6teli lehet6sdg eset6n r6szenkdnt):
3db

9. a) Az drvdnyes aj6nlatot tev6k neve, cime, alkalmass6guk indokolisa 6s aj6nlatuknak az
6rtdkeldsi szempont - az <isszess6gdben legelSnydsebb aj6nlat kiv6laszt6sa eset6n annak
rdszszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet6leg elemei (rdszajrinlat-tdteli lehet6sdg eset6n
rdszenkdnt):

t.



Ai6nlattev6 neve: ALTI-COR Kft.
Airinlattevd cime: 2083 Solymdr, R6zsika u. 5.

Egydsszegii nett6 aj6nlati 6r (HUF):

35 000 000 Ft

Az alkalmass6g indokoldsa:
Az ajinlattev6 alkalmassigrit megfelel6en igazolta' kiz6r6 okok hatilya alatt nem ill'
ajdnlatdt a felhiv6snak, a dokumentdci6nak 6s a vonatkoz6 jogszabrilyoknak
megfelel6en nyrljtotta be.

2.

Aidnlattevtj neve: EXCELSIOR lpari Szolg6ltat6 Kft.
Ai{nlattevd cime: 1114 Budapest, Bart6k B6la ft 19.

Egydsszegii nett6 ajrlnlati 6r (HUF):
33 000 000 Ft

Az alkalmassdg indokol6sa:
Az ajdnlattev6 alkalmassrigit megfelel6en ig zolt^, kiz6r6 okok hatdlya alatt nem 6ll'
aj6nlatdt a felhivdsnak, a dokument{ci6nak 6s a vonatkoz6 jogszabflyoknak
megfelel6en nyfjtotta be.

Airinlattev6 neve: ALPINPOKOK Epitdipari Kereskedelmi 6s Szolgtiltat6 Bt.
Ai6nlattev6 cime: 7632 P6cs, Melinda u. 65,

Egydsszegii nett6 aj6nlati 6r (HUF):
34 900 000 Ft

Az alkalmass6g indokol6sa:
Az ajrflnlattev6 alkalmassdgdt megfelel6en igazolta, kiz6r6 okok hatilya alatt nem 6ll'
ajinlat6t a felhivisnak, a dokumentdci6nak 6s a vonatkoz6 jogszab6lyoknak
megfelel6en nyrijtotta be.

b)t* Az a) pont szerinti aj6nlatok 6rtdkel6se a kdvetkez6 tibliaatba foglalva (r6szajinlat
t6teli lehet6sdg eset6n r6szenk6nt):

c)t* Az cisszess6g6ben legel6nydsebb aj6nlat kiv6laszt6sa eset6n az 6rt6kelds soriin adhat6

pontsz6m als6 6s fels<i hatrinlnak megad6sa: -
d)** Az 6sszess6g6ben legel6nydsebb aj6nlat kiv6laszt6sa eset6n annak a m6dszemek

(m6dszereknek) az ismertetdse, amellyel az ajdnla*6r5 megadta az ajitnlatok rdszszempontok

szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sor6n a ponthat6rok kdzdtti pontsz6mot: -
10. Az 6rvdnytelen aj6nlatot tev6k neve, cime 6s az drv6nlelens6g indoka: -

ll. a) Eredmdnyes elj6r6s esetdn a nyertes ajrinlattev6 neve, cime, az ellenszolg6ltat6s
6sszege ds ajrinlata kivrilaszt6senak indokai:

Airlnlattev6 neve: EXCELSIOR lpari Szolgriltat6 Kft.



Ai:inlattevd cime: 1114 Budapest, Bart6k B6la rit 19.

Egyosszegii nett6 ajdnlati 6r (HUF):
33 000 000 Ft

A kivdlasztfs indokolisa:
Aj6nlattev6 tette a legalacsonyabb ellenszolgAltat6st tartalmaz6 ajrinlatot, mely megfelel
a rendelkez6sre 6116 forr6s m6rt6k6nek.

b)* A nyertes aj6nlatot ktiveto legkedvez6bb aj6nlatot tev6 neve, cirne, az

ellenszolgriltat6s iisszege 6s aj6nlata kivdlaszt6sdnak indokai:

Tekintettel arra, hogy jelen eljirdsban kizir6lag a nyertes ajdnlattevd tett a
rendelkez6sre 6116 forr{s m6rt6k6re tekintettel megfeleld ajdnlatot, ajdnlatk6rd nem tud
mrisodik helyezettet hirdetni.

12. + A ktjzbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesit6s6hez az ajinlattevo
alv6llalkoz6t kiv6n ig6nybe venni: -

a) A nyertes ajinlattev<i ajrinlat6ban: -
b) + A nyertes ajrinlatot kdvet<i legkedvez6bb ajrinlatot tev<i ajrinlat iban: -

13.+ A 12. pont szerinti r6sz(ek) tekinteteben a k<izbeszerzds 6rt6k6nek tiz szizal'kit
meghalad6 m6rtdkben igdnybe venni kivrint alvrillalkoz6(k), valamint a kdzbeszerzdsnek az a
sz6zalekos ar6nya, amelynek teljesit6s6ben a megjeldlt alvdllalkoz6k kdzre fognak miikddni:

a) A nyertes ajdnlattevri ajdnlatdban: -
b) * A nyertes ajrinlatot kiivet6 legkedvez6bb ajrinlatot tev6 ajrinlaliban: -

14. * Az alkalmassdg igazolis6ban rdszt vev6 szervezetek, ds azon alkalmass6gi
kcivetelmdnyek megjeldl6se, amelyek igazolisa 6rdekdben az ajinlattevi5 ezen szervezel
er<ifondsaira (is) tiimaszkodik:

a) A nyertes aj6nlattev<i aj6nlatlban: -

b) * A nyertes ajriLnlatot k<ivet6 legkedvez6bb ajritrlatot tev6 aj6nlatriban: -
15. a) A szerzod6skot6si tilalmi id<5szak [Kbt. 124. $ (6) bekezd6s] kezdonapja: 2013.07,19.

b) A szerzoddskdtdsi tilalmi id6szak [Kbt. 124. $ (6) bekezdds] utols6 napja: 2013.07.28.
16. Az dsszegezds elk6szit6s6nek id<ipontja: 2013. 07 , l7 ,

17. Az osszegezds megkiildds6nek id6pontja: 20f3. 07. f8.
18.t Az <isszegezds m6dositris6nak indoka:
19.* Az <isszegezds m6dositdsrinak id6pontja:
20. *A m6dositott 6sszegez6s megkiild6s6nek id6pontja:
21. * Az <isszegezds javitrisdnak indoka:
22. * Az risszegezds javittisrinak id6pontja:
23. * A javitott 6sszegez6s megkiilddsdnek id6pontja:
24.* Esveb inform6ci6k:


