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l€vdlcim: 1518 Budapest. pf.: lg6.

Ikt. sz: ILLX, /2013.

vArtatKozlsl{EpirEg) szenz6oEs

F6vrirosi Onkormdnyzat Csarnok 6s piac lgazgat sirga, mint Megrendel6
(tov6bbiakban Megrendel6)
Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9.
Kdpviseli: dr. D6nes Akos
Bankszilmlaszim a: 1 17 84009 -l 549027 0
Ad6sziirna: 1 5 49027 0 -2- 43

miisr6szr6l

Reformkert Bt., mint Vdllalkoz6
(tovribbiakban: Vdllalkoz6)
Sz6khelye:1 126 Budapest, Istenhegyi it 7/A. mfszt.2.
Kdpviseli: Bir6 Lriszl6
Banksziimlaszrlma: Budapesr Bank: 10101009-02599100_01003009
C6gnyilvriLntart6si sz6ma: 0 1 -09-89800 I
Ad6szitma: 1 430 6000-2- 43

kdzdtt az alulirott helyen 6s id6ben az akibbi feltdtelekkel:

l. A szerz6d6s tirsya:

Megrendel6 vrillalkoz6sba adja, V6llalkoz6 pedig elv6llalja:

Bosny6k t6ri Vcsk pavilonok fehijitrisa

tlrglu munkrlk kivitelez6sdt a jelen szerz6d6 s 2. szitmi melldkletben hivatkozott k6ltsdgvet6s
szerinti mriszaki tartalommal, 3. szrlmri mell6klet szerinti alaptajzzal.

1 1' V6llalkoz6 az2. szitmt melldklet szerinti, valamint az esetlegesen fel nem sorolt mindazon
munkrlkat tartozik elvdgezni, amelyek a rendeltet6sszeni hasznrilathoz ds a hibritlan teljesi-
tdshez sziiksdgesek.

1.2' Yiilalkoz6 kijelenti, hogy a munkahelyet szemrevdtelezte 6s a v6llalkoz:isi dijat az adatok
ismeret6ben az el6rel6thato akad6lyok, 6s kockazatok figyelembev6tel6vel rillapitoaa meg.

1.3. Fentiekre tekintettel a vrillalkoziisi dij a kiir6s esetleges hirinyossdgai, vagy hibrii miatt nem
m6dosithat6.

! A Yr[ttalkoz6si dii 6sszege: 17.g39.694,- Ft + AF,A (azaz Tizenh6tmilti6_
nyolcszdzharninckilencezer-hatsz:izkilencvenn6ry,_forint + AFA), mely ritaldnyrirral ke-
riil meghatiiroziista a szerz6d6s r€szlt k6pez6 k<iltJ6gvetds szerinti ilrakon,' mely az irv1ltozir-
sokat is mag6ba foglalja.
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3. A teliesit6s min6s6ei kiivetelm6nve:

3'1' V6llalkoz6 a munk6t I. osztiillu min6s6gben, a kivitelez6sre vonatkoz6 hat6s6gi mr.iszaki-
technol6giai el6itisok betartrisaval kdteles teljesiteni

3'2' A Yillalkoz6 tudomrisul v9s1i, hogy az 6pit6si szeuldds teljesit6se sor6n az dpiiletszerkeze-
tek 6s azok ldtrehozrisrinril felhaszniiliisra kenil6 term6kek k6telez6 alkalmass6gi iAe;erOt
sz6l6 11/1985. (VI. 22.) szimri EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet 

"l6i.,i"uit 
u

szavatossiigi hatririd6kn6l be kell tartania.

3'3' Az 6pit6si szerzod6s targyit kdpez' szolgriltatrisnak teljes egdsz6ben 6s minden miiszaki
rdszletdben rendeltet6sszerii hasznillatra alkalmasnak kell lennii.

3'4' Felek megdllapodnak abban, hogy az egy 6ves ut6-feliilvizsg6lat alkalm6val dszlelt rigyne-
vezett nyilt hibrik tekintetdben el6viil6s nincs. A Megrendel6 e hibrlk tekintet6ben is szava-
toss6gi ig6nyeit az iiltaliinos szabrilyok szerint drv6nyesitheti.

3'5' Amennyiben a fehijit6sra keriil6 6piiletek egyes szerkezeti elemein6l, falakn6l, faanyagok-
n6l, ac{lszerkezetekn6l kdts6g meriilhet fel J drintett szerkezetek 6llagmin6s6gire, mennyi-
s6g6re vonatkoz6an, rigy a v6llalkoz6 k6teles az erre vonatkoz6 -in6r6gi-tun i.iwanyt,
szakv6lem6nyt a mulka megkezddse el6tt beszerezni 6s a szakvdlemdny niegaiiapit isait a
megrendel6vel ismertetni, sziiksdg eset6n megrendel6i 6ll6sfoglaftist, utasitiis"t k6mi. Ezen
vizsgiilatok elmulasdAs61rt a y iilalkoz6 kOzveilendl felel6s.

3.6. Azokat a min6s6gi tanf sitviinyokat, amelyeket a megval6sitls softin a V6llalkoz6 nem adott
6t, azt legkds6bb az iltadils-dw6teli elj6r6s alkalmrival a Megrendel6nek rlt kell adni, ide6r-
tend6k a kiil6nb6z6 szakvdlem6nyek is.

3.7. A Y6llalkoz6 v6llalj4 hogy a nemzeti vagyoru6l sz6r6 20rr.6vi cXCVI. t6rv6ny I l.g(11)
bekezd6s6ben irtakat marad6ktalanul teliesiti.

4'1' A sz6ml6z6s a Megrendel6 tiltal el6zetesen j6viihagyott egysdgrirak, ririndexek (6rkockiuati
fedezet) alkalmaz6s6val tdrt6nik ritalimyrir japjrin. -'

4.2. Kivitelez6 a sz|mlat 2 pdldrinyban kdteles benyijtani.

4.3. A v6gszriml6t aY 6 arkoz6 a szerz6d6s-kdtdskori iirszinten nyrijthatja be.

4'4' A szinla kiegyenlitdse a Megrendel6 szhmlljirol tdrtdnik etutal6ssal - a szimla befbgadri-
s6t6l szriLrnitott - 15 napon beliil.

4'5' a szfunla benlujt6srinak felt6tele a hi6ny- ds hibamentes mtiszaki 6tadris-ritvdteldt igazol6
bizonylat.

4.6. A kdlts6gt6ritdsek elszrimol6sa t6teles szrimkikkal t6rt6nik m6g ritalany6r eset6n is.

4.7. Elleo&ez6 megiillapodris hiriny6ban a y 6llalkoz6 Megrendel6vel szemben az idojaras-
viiltozds miatti tdbblet k6lts6g ig6ny6t nem 6rv6nyesitheti.

sz6mlizris r6szletes szabrilvai:
Megrendel6 thj6koztttjaYitllalkozdt, hogy a szerz6d6s az Art. 36/4 $. hatdlya ali esik!
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4'8' Felek megriLllapodnak abban, hogy az {talinyrirral elszrimolt javitrisi munkikat a V6llalkoz6
riltal a Megrendel6 rdsz6re leadott rirk6pz6si kiilts6gt6nyez6k izerint sz6moljrik ei.

4'9' Megrendel6 a jelen szetzi5d6s alfinisilval nyilatkozik arr6l, hogy rendelkezik az 6pit6ipti
kivitelezdsi tev6kenys6g pdnztigyi fedezet6vel.

A Kbt. 130. S (1) - (3) bekezd6se kiivetkez6kr6t rendelkezik:

(1) Az ajrinlatk6r6kdnt szerz6d6 fel a, szerz6d6,s teljesit6sdnek elismerds6r6l (teljesit6srgazolis)
vagy az elismer6s megtagaddsar6l-legk6s6bb az ajrinlattev6k6nt szerz6d6 fa t"ryesites&o; vugy
az en6l s2616 ir6sbeli 6rtesit6s k6zhezvetel6t6l szrimitou tizendt napon beliil inisban kdteles nyi-
latkozni.

(2) Epit6si b.eruhi26s megval6sitis6ra kdtdtt 6pit6si szen6dds esetdn az ajrinlatk6r6k6nt szerz6d6
fel,- amennyiben az ajinlattevi5klnt szerz6d6 f61 i.arb"li 6rtesit6s6re (kdszre jelent6s) a szerzo-
ddsben az iiadfls'6tv6te1i eljrinis megtezd6s6re meghatrirozott hatrlrid6t k6vetd tizen6i napon be-liil nem kezdi meg az iiadis- tv6teli eljrir6st, vagy megkezdi, de a szerz6ddsben meghatrirozott
halirid6ben --mely legfeljebb huszondt nap lehetlnem-fejez i be, az ajfulattev6k1nt sLrzi5d6 f6l
k6rds6re, a teljesitdsigazoldst kdteles kiadni. Ha az ittadhs-iltvltei kuldn iogszabaly vagy hat6s6g
rendelkez6se szerint pr6baiizemmel tdrt6nik, a felek 25 napnii,l hosszabb 

-6tadas-ritveiil 
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tamban is megiillapodhatnak.
(3) Az ajrinlatkdr6k6nt szerz6d6 fel, vagy - trimogatrisb6l megval6sul6 klzbeszetz1s eset6n sz6l-
lit6i kifizetds soriin - a kifizetdsre kdteles szervezet e $ alkalmaz6sriban (a tovribbiakban egyutt:
aj6nlatk6r6k6nt sze',6d6 f6l) a k6vetkez6 szabi yok sierint kdteles az eilenszorsiLltatast telies!
teni:
a) a fizet6si haLirid6 nem haladhatja m eg a szirria ajdnlatk6r6k6nt szen6d6 fel (felek) iLlt{ili kez-
hezv6tel6nek napjrit k6vet6 30 napot; a sziimla k6zhezv6teldnek napja nem k6pedeti a felek
kdz<itt megrillapod6s trirgyrit;
6) amennyiben nem iillapithat6 meg egydrtelmrien a sziimla kdzhezvdteldnek id6pontja vagy az
ajdnlattev6kdnt szetzi5d6 f6l a teljesitdst megel6z6en nyujtj abe a sz6ml6t, a fizet6si hairi,rid6 nem
haladhatja meg a szerzlddsben meghatiirozott m6don 6s tartalommal t6rt6n6 teljesit6s (epitdsi
beruhrizris esetdn az iitad6s-ritvdteli elj6r6s befejezds6nek) napj6t kdvet6 30 napot.

A 30612011. (xrl.23. Korm. rende,ret) 14. s (r) arapjrin az ajinlak6r6k6nt szenldo f61, vagy -eur6pai uni6s tiimogat is eset6n sz6llit6i kifizetes rolin - u kifizetdsre kdteles szervezet (e $ al-
kalmazisitbm a tov6bbiakban egyiitu aj rinlatkd rok6nt szerzt5di| f6l), amennyiben az ajilattev6-
kent szen1diS f61 a teljesit6shez arvi|llalkoz6t vesz ig6nybe, a Kbt. 130. g 1:) bekezdoset6l elte_
rSen a kdvetkez6 szab6lyok szerint kdteles az erensiorgiitatirst teljesiteni:
a) az ajinlattevbkdnt szerz6d6. felek legkds6bb a teljeiit6s elismirdsdnek id6pontj6ig kdtelesek
nyilatkozatot tenni az ajrinlatk6r6nek, hogy kdziili.ik melyik mekkora o..tegr" .;ogo.1i1 t az ellen-
szolgriltatrisb6l ;

b) az 65529s ajrinlattev6kdnt szerzldo fel legk6s6bb a teljesitds elismerds6nek id6pontj6ig k6teles
nyila&ozatot tenni,hogy az irltala a teljesit6sbe bevont alvrillalkoz6k egyenk6nt mekk"ora- osszeg-
re jogosultak az ellenszolgilltatiisb6l, egyidejrileg felhlja az alvritlaikoz6kat, hogy rillits:ik ki
ezen sziirnlifikat;
c) az ajinlattevlk6nt szetz6d6 felek mindegyike a teljesit6s elismerds6t k6vet6en rillftja ki szrirn-
l6j6t, a szimlitban rdszletezve az alviilalkoz6i teljesit6s, valamint az ajfunlattevoiteljesit6s m6rt6-
k6t;
d) a c) pont szerint a szrlmkiban felttintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellendrt6kdt az ajrinlatkdr6kdnt
szerz6d6 fel tizendt napon beltil 6tutalja az ajrinlattev6knek;
e) az ai{nlattev1kdnt szerz6d6 f6l laladdktalanul kiegyenliti az alviilalkoz6k szirnl1it \agy az
ad6z6s rendjdr6l sz6l6 2003.6vi XCII. tdrvdny (a tovribbiakban: Art.) 36/A. g (3) bekezd6se sze-

i]l lyyv Tt* :.cv 
r6szdl visszatartja, illetve az alvrlllalkoz6vat k6t6n sz;r;6d6sben tbglal-

tak szerint az alv|llalkoz6i
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f) az ajfuiaftev'kdnt szerz6d6 felek eitadjdk az e) pont szerinti 6tutal6sok igazol6sainak miisolata-it, vagy az alv6llalkoz6 kdztartozist mitato egytittes ad6igazoldsrinak m6solalit az alinratk6r6-
k6nt szerz6d6 f.lnek (annak :t*\:.b:", hogv az aj,nlatkJr<ikent .";rr6dti;i ;ai'apithassa,
hogy az ajrinlattev6k6nt szerz6db f6l jogszenien neir fizette ki a teljes 6sszeget az"alv6llalkoz6-
nak);
g) az ajhnlattev'kdnt szerz6d6 felek riltal benyrijtott szrirnliban megjel6lt, ftlviillalkoz6i teljesit6s
ellen€rt6k6t az ajitrlatkdrlk6nt s,zerzldo f6l tizenot napon beliil atlta\a'az aj rinlattev6k6nt szer-
z6d6 feleknek, ha 5k az alvrillalkoz6kkal szembeni fizit6si kcitelezettsdgiiket az y'ut.36/A. g-ara
is tekintettel teljesitett6k;
h) ha az ajiinlattev6kdnt szerzldiS felek valamelyik e az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezetts6g6t
nem. teljesiti, az ellenszolgiiltat6s fennmarad6 ftsz6t az a;rintaitero 

'6izi 
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ajrinlattev6t, ha igazolja, hogy az e) vagy azf) pont szerinti k6telezetts6g6t teljesitette, vagy hitelt
6rdeml6 itattal igazolja, hogy az alvztllikozo iagy szakember nem jogosult az ajfuiattevi; 6ltd a
b) pont szerint bejelentett <isszegre vagy annak egy rdszdre;
i) r6szben vagy egdszben eur6pai uni6s trimogaiasUt megval6sitott ki)zbeszerzls esetdn a d)
pont szerinti hatiridri harminc nao.

5. P6nziiwi szakaszolis:

5'l' Szetzbd6 felek megdllapodyk alban, hogy az egyes szakaszok teljesit6se ellenkezo megril-
lapodris hiriny6ban nem. mintisiil dtadott ;6saelj;sit6snek, a y ilialkozo a szab6lyszeriien
megval6sitott ds leigazolt munkar6sa toviibbra is sajrit felel6ss6g6re birtokdban, 6rizet6ben
tarria.

5.2. Mflszaki tartalom

l.Szakasz:
l 2. pavilon elkdsziilte

Szakasztelj esit6s iisszege
(nett6)

13.219.676,- Ft.

Szakasztelj esit6s
hatirideje

2013.10.20.

6. A munka kezd6si 6s befeiez6si hatirideie:

6 . I Munkateriilet 6tadrisrinak id6pontj a:
Munka befej ezds6nek id6pontja:
Megrendel6 miiszaki ellentire:
Ndvjegyzdki szrirna:
Cime:
Telefonja:
Vdllalkoz6 megbizotrja:
Cime:
Telefon:
V6llalkoz6 felel6s miiszaki vezetlte:
Ndvjegyz6ki szrima:
Cime:
Telefon:

6.2 A munka be

A V6llalkoz6 Miiszaki vezet6jdnek szem6lyi v ltozisa esetdn kdteles a Megrendel6 fel6 24 6ran
belril ir6sban j el eznt 6s ad 6pit6si napl6ban idgziteni .

V6eszimla:
Teljes befejezds 6s sikeres
miiszaki6tad6s-ittv6tel 4.620.019,-Ft. 2013.11.06.

Epit6si napl6 szerint
A munkatedilet Atad6s-6tv6tel6t kcivet6 30. nap
Szita Istvdn
ME-E-I.-}|-64440
I I 17 Budapest, K6rcisy J6zsefu. 7-9.
06-1-273-3100
Reformkert Bt.
1126 Budapest, Istenhegyi it7/A. mfszt.2.
06309505780
Medve P6l
NN-'iaP/AN1-12-1132
3127 Kazir, Kossuth u.5.
06303749727
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amelyr6l j egyz6kcinyv k6szi.il.

7. Esy6b kikiit6sek:

7' 1 ' Megrendel6nek a munkateriiletet Vrillalkoz6 r6sz6re munkav6gzdsre alkalmas rillapotban
kell 6radnia.

7 '2' Yiilalkoz6 kdteles a I9l/2009. (IX.15.) sz. Kormiinyrendelet 6s mell6kletei szerinti el6irii-
soknak megfelel6en a kivitelezds teljes id6tartama aiatt dpitdsi naptot u"""ii, uttaz 6pit6si
munkahelyen Megrendel6 szitmfua hozziflrhet6 helyen tartani. Felek k6pvisel6i a munka-
v6gz6ssel kapcsolatos minden ldnyeges adatot, kciruimdnyt 6s utasitist i epiterinapl6ban
k<itelesek egymiissal kcizcilni.

7.3' A m'nkateriilet 6tad6s-ritv6tel6t ir6sban, az dpitdsi napl6ban rdgziteni kell.

7.4. A munkateriilet 6tad,6s6t r6gzit6 6pit6si napl6ban a felek r<igziteni tartoznak:- a tertilet haszn6lat6ra vonatkoz6 kikdt6sek, enged6lyek lelt6teleit,- a Megrendel6 nyilatkozatdt an6l, hogy a teriireten milyen kdzmrivek haladnak,- az dpitdsi energia 6s vizv6teli lehet6s6get,
- minden olyan k6riilm6nyt, amely a kivitelezds ds a felek egyiittmrikdd6se szempontjiib6l

jelent6s.

7.5. A munkahelyet az 6pit6si munkav6gzdsre alkalmasnak kell tekinteni, ha- annak 6llapota a szez6d6s teljesit6sdt nem g6tolja,
- harmadik szem6lynek nincs olyan joga, amely a munkav 6,gz6st akadaryozhatja.

7.6. Vrillalkoz6 kdteles:

- a munkaterdletre t6rtdn6 felvonuliist, a munka megkezd6s6t, az 6pit6svezet6 nev6t,
cim6t, telefonszitmfit a vezetl feliigyel6nek (Takrics Kom6l tel.: 06-30-619-2053) be-
jelenteni. i ll. leadni,

- gondoskodni a munkateriilet 6tadiisa utiin az 5pitkezds tizv,6delm6r6l, munkav6del-
m6r6l, iizemel6 6ptlet eset6ben az 6ltala hasznrilt teriiletek napi takarit l",16l, u111,rn-
kateriilet 6rz6s6r6l,

- munk6j6t tgy szemezni, hogy a kivitelezds a visdrcsarnok rendj6t ne zava{a.

7 '7. Ha a Vrlllalkoz6 a kdltsdgvetdsben el6irtnril dr6gribb anyagot hasznill fel, ez a viillalkoz6si
dij m6dosit6s6t csak akkor eredm6nyezheti, ha a fetek a szen6ddstennek megfelel6en m6-
dositottrik. Ennek hirinyriban az aayagmin6sdg veltoztatAsdnak tdbbletkdltsdge a Megrende-
l6re nem hririthat6 iit.

7 8' A V6llalkoz6 a bedpitdsre keriil6 anyagokr 61 vagy term6kekr6l CE vagy azzal egyen1rt1kii
hazai Min6sit6 Intlzet iLltal.kiadott min6s6gi tanrisitvrinyt ktiteles adni. b,a a tanisitvrinyt a
be6pitds el6tt a mriszaki ellen6rnek rit kell adni. Amennyiben a felhaszniiland6 anyagokr6l
6s term6kekr6l a harmadik szem6ly gyirt6 aV6llalkoz6nak ilyen tanrisitviinlt nem 6ilit ki,
l6gy aY6llalkoz6 a be6pithet6sdgre vonatkoz6 alkalmassiigr6l ioteles irdsban nyilatkozni.

7'9' A ldtesitmdny megval6sitrisrir a aY 6llalkoz6 kizrir6lag a jelen szerz6d6,s alapj6tk6pez6 k6z-
beszerz6si eljri'isban megjeldlt feladat tekintet6ben vonhat be alvlilalkoz6i.
Ezen feladatok az atribbiak: -

A jelen szerz6ddsben foglalt kdtelezetts6geket a v6llalkoz6nak kell teljesitenie.
A megjel6lt alv6llalkoz6k az al bbiak: -. ..... ... ... _ . _ .....
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v6llalkoz6t terheli minden olyan kriLrt6ritesi felel<isseg, amely a beruhriz6s megval6sit6sakor
aYiilalkoz6, az uJvirrarkozoja, az iigyncike, uagy szairtoia tev6kenys6g6b6l frkadJan ke-letkezik, illetve harmadik szemdly jog6nak -"gie.te.euoi- brirmif6ie ;ab;dahnl;g, v6d_jegy, v6dett n6v, vagy egy6b v6dettlog megseiese miatt _ felmeriilne.

7'10' A V6llalko z6 az 6t terhel6 j6lill6si, szavatossiigi (kcitelez6 alkalmassagi) id6n beli.ili meg-
sztindse,jogut6d ndlkiili felszimol6sa eset6re e sierzrid6ssel engedmenylli iitiila*ozait
terhel6, v6gs6 soron azonban a Megrendel6t illet6 j6t6lkisi, Javatossrigi ltot.Lo uru-
mass6gi) id6 alapj6n drvdnyesithet6 dsszes jogokat. izen igdnyek e*eni".itt 

"tosege 
drde_

k6ben a V6llalkoz6 a szeruiSd€'s megkdt6se et6tt koteles ig6nybevett alvrlilalkoz6inak c6gne-
vdt 6s szdkhelydt, ad6szrimilt Megrendel6nek megadni. iigyszintdn r.tit"r"r u vliiurr.oro u
szerz6d6s teljesit6se sor6n az alv iitalkoz6i vriltozriiokat a Migrendel6nek irrisban tudomris6-
ra hozni. Az eli5z6ekt6l vrlllalkoz6 k6teles alv6llalk oz6jft iraiban 6rtesiteni.

7 '11' Ha egyes munkardszeket a Vrillalkoz6 a megval6sitiis sorrin be6pitdssel eltakar, k<jteles
el6zetesen megfelel6 id6ben a Megrendel6t i elt*arand,6 munkar6szr6l 6rtesiteni. Meg-
rendel6 miiszaki ellen6re,,l6tesitmdnyfelel6se az ilyen munkar6szeket dpit6si napl6ban 6tve-
szi, ds irrisbeli hozzij|rdisit adja a munka folltatisi,hoz. Eltakart munka eset6n elrendelhe-
ti felt6lis6t - a Vrillalkoz6 sajrit k6lts6g6re ds felel6ssdgdre - a Megrendel6 miiszaki ellen6re.
Az ezzel kapcsolatos munkavdgz6s az epitdsi szerz6d6i teljesitdsi hauiridej6t nem drintheti.

7'12' Amennyiben a Megrendel6 a Viillalkoz6val mris dpit6si szerz6d6st is k6t6tt, rigy minden
v6llalkozisi szerz6d6s megszeg6s6b6l ered6 megrendel6i ig6ny a y1llalkoz6"iiirmilyen
szerz6d6se tekintetdben az 6ltaliinos szabiilyok szerint 6rv6nyeiithet6.

7'13. A Vrlllalkoz6 kdteles a szerz6des teljesitdse sot6n azriltala kibontott anyagokr6l anyagfaj-tik szerint csoportositott bontdsi napl6t k6sziteni. A bontrisi napl6ban rogziienikell kiil6nd-
sen anyagfajtrinkdnt csoportositv a az untyag min6s6g6t, mennyisdgdt. A kibontott anyagok
visszaepithet6s6g6r6l a felek k6z6sen hatrlroznak. Kiilon meg kell j;l6hi a bontesi napl6ban
a hullad6knak min6siil6 ds fel nem hasm6lhat6 anyagok minZs6g6i mennyis6g6t.

7.14. A V6llalkoz6 6ltal kibontott, de vissza6pitdsre nem keriil6 min6sit6s utin tovribb fel hasz-
n6lhat6 anyagok hasznositiisa 6s drtdkesitdse a Vrillalkoz6 feladata. A bontrisi anyag ellen6r-
tdk6t a Vallalkoz6 kdteles a.Megrendel6nek megldriteni. A min6sitett bontott aiyigokr6l a
Megrendel6 a V6llalkoz6nak kiil6n szriml6t 6llii ki, melgrek ellen6rt6k6t a V6lialiozo t5
napon beliil a megrendel6i szitmlira kdteles iltutalni. Ezen megrendel6i k6vetel6ssel szem-
ben semmilyen beszrirnitrlsi kifogrls, vagy e szerz<id6sb61 a V6llalkoz6t esetleges megillet6
ig6ny nem 6rvdnyesithet6. Az dpit6ipari kivitelezds soriin keletkez6 hulladdkoi - enged6ly-
lyel rendelkez<! kezel6h6z t6fi6n6 - elsziilitisfua (elsz6llitrarlu;ira) kdtelezett szervezet meg-

_ , _jel6l6se: Ecotrend Kdmyezetv6delmi 6s Szolg6ltat6 Bt. ( Bp. )
7.15. A szerzt5d6s teljesit6se soriin kibontott 6s visszaepitdsre kenil6 anyagok, berendez6sek, f-el-

szereldsi tiirgyak esetdn anyag-visszatdrit6ses elsziimol6si m6d nem ulkuf-urttutO. A szrirn-
l6ban csak a bon&isi 6s visszadpitdsi munkadij drvdnyesithet6.

7 .16. Atadas - invlbl alkalmrlval a Vrlllalkoz6 kdteles szolgaltatni a kdzmrivek illet6kes cegei-
nek' lat6sagainak megfelel6sdgi nyilatkozatrit. (elektromos, viz, gia, csatoma, k6m6nysep-
16). Kciteles tovribb6 6tadni pozitiv tartalmri szakdrt5i megrillapitrist a faanyagok rillapotar6l
is.

7'17' Amennyiben a szerz6d6s brirmilyen okb6l teljesitds el6tt megszrinne, rigy a V6llalkoz6 ha-
lad6ktalanul 8 napon beltil 

_k6teles a megszrinds napjaig vllzett munk-6kat felm6mi, 6s a
munkateriiletet a Megrendel6 itltal meghitittozott id3pontUan visszaadni. (Ez vonatkozik a
t6teles 6s 6takinydijas szev6d6s eset6re is.)

Bosny6k pavilonok -6-



7'18' Az elvdgzett munkiira 2 6v i6t6llasi- ds a vonatkoz6 rendeletekben el6irt szavatossagot
v6,llal a Vrillalkoz6.

7 '19. Y6llalkoz6 el6teljesit6sre jogosult, meryre az 6tad6s - tttv6ter szabiiyai az irttnyad,6k.

7.20. Megrendel (j az al bbi szolgriltatrisokat biztositja t6rit6s n6lktl:
elektromos-, viz-csatoma csatlakoz6si hely.

7.21. AY6llalkoz6 kdteles a kivitelezdsi tevdkenys6gdt fgy v6,gezni,hogy az a kdmye zetet, es az
emberi egdszs6get ne vesz6lyedesse. A k.myezet sinnyezds6rt, i emberi egEszseg veszd-
ly,eztetds5'fi,6s a kdmyezeti kiirokoz6sok6rt a vallako;6t terjes anyagi e, 

"ri.it"ri 
r"t"tor-

s6g terheli.

7 '22' A kivitelez6si munkik sorri,n keletkezett vesz6lyes hulladdknak min6stil6 a - Vrillalkoz6 tu-
laidon6ban l6v6 6s marad6 - anyagokat, a y illalkoz6 kdteles megfelel6en a komyezet ve-
szdlyeztet6se n6lkiil r6vid ideig Lirolni, majd elsz6llitani rftalmatlanitrisra.

7'23' A szerzod6s teljesit6se sonin, az 6piileten, brirmilyen 6llvrinyon, segdd6piileten, kdzteriile-
ten, vagy oda kinyul6, a Viillalkoz6 6ltal ldtesitett ideiglenes 6pitmeinyen, Urirmityen iAeig-
lenes az dpitkez6shez kapcsol6d6 szerkezeten a Vrillalkoz6 

"rut 
utt or tretyeztretit rettrim

c'ljitt szolgilo t6rgyat, feliratot , vagy tAblitt, ha ehhez a Megrendel6 ktil<jn irrisban hozzitj;-
nit. Az ezen el6iriis megszeg6s66rt a v6llalkoz6t krirtdrit6si ielel6ss6g terheli.

7 '24' Yallalkozl k6sedelme, ill. indokoltan kifog6solt rossz min6sdgri teljesit6s eset6n, - ameny-
nyiben a kifogrisolt munk6t a Megrendel6 eltal kitr.zdtt hatririd6re i v alalkozo nem v6gzi
el, nem javida ki - Megrender6 jogosult a munkdt v6llalkoz6 kdlts6g6re harmadik szemely-
lyel elv6geztetni.

7.25. K6sedelmes teljesitds eset6n a Megrendel6 k6tb6r igdnnyel l6phet fel.
Naponta: 100.000,- Ft, az els6 kdsedelmes napt6l sidmitva.
Meghirisuldsi kdtbdr: 1.000.000,- Ft

7 '26. A Megrendel6 k6sedelmes fizetdse esetdn Vrillalkoz6t a kdsedelmi kamat illeti meg, mely-
nek dsszege a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik, kiv6telt k6pez azaz'eset, ha
a munka teljesit6se ut6lagosan kifogilsolt a MegrendelS r6sz6r6l.

7 '27. A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Ptk. v6llalkoz6sra vonatkoz6 rendel-
kezlsei az ininyad6k.

7.28. A szerz6d6s csak az ar6irt l. s2.2. sz. ds 3. sz. mell6kletekkel egyiitt drv6nyes.

7.29. A felek jelen szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben meg egyez6t j6vithagy6lag aliirtak.

Reformkert Bt.

1126 BudaPest, lstenhegYi ut 7/A

I

Lt^!"
Ellenjegyz6

IDt5 tO. u t-

si["?#A
r%3
tr:"""""-"r.*/*lynqtY

Budapest, 2013.10.07
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l. sz. mell1Het

Nyilatkozat fenntarthat6s6gi v6llallsokra vonatkozjan

A(z) R€formkert Bt. 1126_Budapest,lltglhegyi ut 7/A. mfszt.2. k6pvisereteben Bir6 Leszr6 0gwezet6a ,,vellalkozisi szez6d6s a cs p! Boinyak t6ri visircsimokdban fermeriii6 "iii"cl""felfjiuisok elv6gzSre kivalasztott vallalkoz6ke;t - e nyitatkoiat megtetetevel - tudomasul veszem,
hogy a szakmai feladatok, azok maradektalan elletasa mettett aiior tJfinthetok eMegzettnek, ha a Bt.
az alabbi fenntarthat6sagi vallalasoknak ts eteget tesz:

. A fenntarthat6sagi elveket kdvefue az utazassal
minim6lisra szorltjuk,

. v6llaljuk, hogy a szez6d6s vdllalt teliesit6se
kedvezmenyezettel, mind egy6b 6rintett harmadik
elektronikus titon, azaz e-miit, vagy telefon Utjen
kommunikaci0val,

o v6llaljuk, hogy a szerz6d6s teljesit€se sor6n a fizikailag el6allitand6 dokumentumokat
ujrahasznositott papiron adjuk at Megbtz6nak, iletve a pjpir arap0 kommunikaci6ban az
Ujrahasznositott papirt fogjuk preferdlnii

Budapest, 2013.10.07.

kapcsolatos kornyezetszennyezest a

soran a kommuntkgci6t mind a
fellel, mindenekel6tt, es els6sorDan
biztositjuk, nem pedig papir atapi

Reformkeil Bt.
'l'126 Budapest, lstenhegyi rlt 7/A.

f*'*'^'
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