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Air Cooling Service Kft., mint Villalkoz6

Szdkhelye:
K6pviseli:
Banksziiml aszfxrra:
C6gnyilvantartrlsi

szirma:

Ad6sz6ma:

k<izdtt az alulirott helven 6s id6ben az alilbbi feltdtelekkel:

1. A szerz6d6s

tfrwa:

Megrendel6 v6llalkozisba adja, Vdllalkoz6 pedig elv6llalja az l1l7 Budapest, K6riisy
J6zsef u. 7-9. sz. alatti -Feh6rviri fti Vdsircsarnok- kiiziins6gforgalmi teriileteinek
viligftfs korszeriisit6si munkiit, az alfubbiak szerint:
A munka kivitelez6s6t a jelen szerz6dds 2. szdmt melldklet6ben hivatkozott kdlts6gvetds
szerinti mtiszaki tartalommal.
1.1. VSllalkoz6 az2. szdtmri mell6klet szerinti, valamint az esetlegesen fel nem sorolt
mindazon munkrikat tartozik elv6gezni, amelyek a rendeltet6sszeni haszn6lathoz 6s
hibritlan telj esft6shez sziiks6gesek.
1.2. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a munkahelyet szemrevetelezte 6s a vdllalkozdsi dijat az
adatok ismeret6ben az el6rel6that6 akad6lyok, 6s kockrizatok figyelembev6tel6vel
6llapitotta meg.
1.3. Fentiekre tekintettel a vSllalkoz6si dij a kiir6s esetleges hirinyoss6gai, vagy hib6i
miatt nem m6dosithat6.

risszege: 20.462.000,- Ft + AfA (azaz hriszmilli6nlgyszfnhatvankett6ezer forint + AnA;, mely ritalanyrlnal ker0l meghatilrozhsra a szetzodds

2. A Vrillalkozisi dfi

reszetkdpez6 krilts6gvetds szerinti ilrakon, mely az irvilltozdsokat is magSba foglalja.

3. A teliesft6s min6s6ei kdvetelm6nve:
3.1. Vrlllalkoz6 a munk6t I. osztrllyf min6s6gben, a kivitelez6sre vonatkoz6 hat6s6gi
mtiszaki-technol6giai el6ir6sok betarthsival kdteles teljesiteni.

q

A

villlalkozdsi szerzldes targyflt kdpezl szolgiitatdsnak teljes eg6sz6ben 6s minden
mtiszaki r6szlet6ben rendeltetdsszeni hasznillatraalkalmasnak kell lennie.

3.2.

3.3. Felek meg6llapodnak abban, hogy az egy 6ves ut6-feltilvizsg6lat alkalm6val 6szlelt

ttgynevezett nyilt hib6k tekintetdben el6vtil6s nincs. A Megrendel6 e hibak
tekintet6ben is szavatoss6gi ig6nyeitazSltalfnos szab6lyok szerint 6rv6nyesitheti.
3.4. Azokat a min6s6gi tanirsitvanyokat, amelyeket a megval6sit6s soriln aY6llalkoz6 nem
adott itt, azt legklsobb az 6tadds-6tv5te1i elj6r6s alkalm6val a Megrendelonek 6t kell
adni, ide6rtve a kiil<jnbcizo szakvllem6nyeket is.

A Vdllalkoz6 villlalja, hogy a nemzeti vagyonr6l

sz6l6 2011. 6vi CXCU. trirvdny
I l.$(1 1) bekezd6s6ben irtakat marad6ktalanul teljesiti.

3.5

4. Fizet6si felt6telek. sz6ml6zis r6szletes szabflyai:
Megrendel6 tdj1koztatja V6llalkoz6t, hogy a szerz6d6s az ART.36/A g. hatrilya al6 esik.

A

szhmli,z6s a Megrendel6 6ltal elozetesen j6v6hagyott egys6garak, 6rindexek
(Srkockfnatifedezet)alkalmazds6valtcirtdnikStalanyfu alapj6n.

4.1.

4.2. Kivitel ezo a szimlfit 2 peldanyban k<iteles benyrij tani.
4.3.

A szilmltt a Vrillalkoz6 a szerz6d6s-kcit6skori arszinten nyrijthatja be.

4.4.

A szilmla kiegyenlit6se a Megrendel6 szSml6jar6l
befogad6s6t6l sz6mitott - 15 napon beliil.

4.5.

A szitmla benyrijt6sanak felt6tele a hiiny- 6s hibamentes mriszaki rltadds-i*vetelet

tdrt6nik iitutalissal

- a szirmla

igazol6 bizonylat.
4.6. Megrendelo

a jelen szerzodls alfuirils|val nyilatkozik arr6l, hogy rendelkezik

a

megrendelt tev6kenys6g p6nztgyi fedezet6vel.
4.7 .

A krilts6gt6rit6sek elsz6mol6sa t6teles sz6mliikkal tdrt6nik mdg 6tal6nyar esetdn is.

4.8. Felek meg6llapodnak abban, hogy az iltalilnyirral elsz6molt javitrisi munk6kat a
V6llalkoz6 fital a MegrendeliS rdszdre leadott ark6pz6si kdltsdgt6nyezok szerint
sz6molj6k el.

A Kbt. 130. $ (1) - (3) bekezd6se kiivetkez6krdl rendelkezik:

(1) Az ajanlatk6r6k6nt szeruodl f6l a szerzodls teljesit6s6nek elismer6s6r6l
(teljesit6sigazolils) vagy az elismer6s megtagad6srir6l legk6s6bb az ajanlattev6k6nt
szerzodl f6l teljesit6s6t6l, vagy az en6l sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6s kdzhezv6tel6t6l sz6mitott
tizendt napon beliil ir6sban kciteles nyilatkozni.

u
t

(2) Epit6si beruhilz6s megval6sit6sara kdt<itt 6pit6si szerzbdls eset6n az ajinlatk6r6k6nt
ttj"rtfido fdl, amennyiben az ajfunlattev6k6nt szerzldo f6l irrlsbeli 6rtesit6s6re (kdszre
jelent6s) a szerziddsben az iltadhs-fitveteli eljar6s megkezd6s6re meghatilrozott hatarid6t
k<ivet6 tizendt napon belUl nem kezdi meg az futadhs-iltveteli elj6r6st, vagy megkezdi, de a
szerzodlsben meghat6rozotthatirid6ben - mely legfeljebb huszoncit nap lehet - nem feiezi
be, az ajhnlattevokdnt szerz6d6 fEl k6r6s6re, a teljesit6sigazolfust kdteles kiadni. Ha az
iltadhs-htvdtel kiildn jogszab6ly vagy hat6s6g rendelkezdse szerint pr6baiizemmel tdrt6nik,
a felek 25 napnillhosszabb atadas-iLtveteli id6tartamban is meg6llapodhatnak.
(3) Az ajanlatkdr6k5nt szerzbd6 f6l, vagy - t6mogat6sb6l megval6sul6 k<jzbeszetz1s esetdn
sz6llit6i kifizetds sor6n - a kifizetdsre kdteles szewezet e $ alkalmazdsiloan (a
tov6bbiakban egytitt: ajantatk6r6kdnt szeru6d6 f6l) a kdvetkez6 szabillyok szerint k<iteles
az ellenszolg6ltat6st telj esiteni :
a) a fizetesi hatrlrid6 nem haladhatja meg a szfumla aj6nlatk6r6kdnt szerzod6 fdl (felek)
fltali kdzhezv6tel6nek napjit krivet6 30 napot; a szdmla k6zhezv6tel6nek napja nem
k6pezheti a felek k<jz<jtt me grillapod 6s tdr gy itt;
b) amennyiben nem 6llapithat6 meg egy6rtelmrien a szitmla kdzhezvetel6nek id6pontja
vagy az ajinlattevokdnt szeru6d6 fbl a teljesit6st megellzoen nyrijtja be a szfimlifi, a
fizet6si hataido nem haladhatja meg a szerzlddsben meghatilrozott m6don 6s tartalommal
tcirt6n6 teljesit6s (6pit6si beruhaz6s eset6n az 6tadis-6tv6teli eljrlr6s befejez6s6nek) napjdt
kdvet6 30 napot.

(XII.23. Korm. rendelet) 14. S (1) alapjfn az ajinlatk6r6k6nt szerzodo f6l,
vagy - eur6pai uni6s tiimogat6s esetdn szSllit6i kifizetds soriln - a kiftzet6sre k<iteles
szervezet (e $ alkalmazilsihan a tovrlbbiakban egyiitt: ajanlatk6r6k6nt szerz6do f6l),
amennyiben az ajinlattev6k6nt szerz6d6 fel a teljesiteshez alvilllalkoz6t vesz ig6nybe, a
Kbt. 130. $ (3) bekezd6sdt6l elt6r<ien a k<ivetkez6 szab6lyok szerint kciteles az

A

30612011.

ellenszolg6ltatdst telj esiteni :
az ajrlnlattev6kdnt szerz6d6 felek legk6s6bb a teljesit6s elismer6s6nek id6pontj6ig
^)
kritelesek nyilatkozatot tenni az ajinlatk6r6nek, hogy kdziiltik melyik mekkora <isszegre
j ogosult az ellenszolgriltat6sb6l;
b) az <isszes aj6nlattev6k6nt szerzbdl fel legk6s6bb a teljesit6s elismer6s6nek id6pontj6ig
kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az illtala a teljesit6sbe bevont alvilllalkoz6k egyenk6nt

az

ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejtileg felhivja az
alv6llalkoz6kat, hogy 6llits6k ki ezen szhmlfiikat;
c) az ajilnlattev6k6nt szerzodo felek mindegyike a teljesit6s elismer6s6t kcivet6en 6llitja ki
szitmliljdt, a sz6ml6ban rdszletezve M alv6llalkoz6i teljesit6s, valamint az ajinlattevoi

mekkora osszegre jogosultak

teljesit6s m6rt6k6t;

d) a c) pont szerint a

sz6mliban feltiintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellendrt6ket az
ajanlatk6r<1k6nt szerz6d6 f6l tizendt napon beliil 6tutalj a az qfnlattev6knek;
e'1 az ajilnlattev6k6nt szerzodo fdl haladdktalanul kiegyenliti az alvilllalkoz6k szLrrl6it vagy
az ad6zds rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XC[. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 361A. $ (3)
bekezd6se szerint azt vagy annak egy reszet visszatartja, illetve az alvilllalkoz6val kdtdtt
szerz6d6sben foglaltak szerint az alvilllalkoz6i dij egy r1szdt visszatartja;
f) az ajhnlattev6k6nt szerz6d6 felek 6tadjhk az e) pont szerinti 6tutal6sok igazol6sainak
m6solatait, vagy az alv6llalkoz6konartoz6st mutat6 egyiittes ad6igazolfus6nak milsolatht az
ajrinlatk6r6k6nt szerzod6 felnek (annak 6rdek6ben, hogy az ajanlatk6r6k6nt szerzod6 ftl
meg6llapithassa, hogy az aj(nlattev6kdnt szerzbdo fdl jogszenien nem frzette ki a teljes
6 s s ze

get az alv illlalko z6nak)

;

g) az aj6nlattev6k1nt szerz6d6 felek 6ltal benyujtott szdmlilban megjeldlt, f6v6llalkoz6i
teljesit6s ellen6rt6k6t az ajinlatk6r6k6nt szerzldo fel tizen<it napon beliil 6tutalja az

,\

ajrlnlattevSk6nt szeruodl feleknek, ha 6k az alvilllalkoz6kkal szembeni fizet6si
k<itelezettsdgiiket az Art. 3 6 I A. $ -rlra i s tekintettel telj esitett6k;
h) ha az ajSnlattevSk6nt szeuiido felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kdtelezettsdg6t nem teljesiti, az ellenszolgfitatds fennmarad6 reszet az ajdnlatkero ihrzi es
az akkor illeti meg az aj{nlattev6t, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
k<itelezettsdg6t teljesitette, vagy hitelt 6rdeml6 irattal igazolja, hogy az alvilllalkoz6 vagy
szakember nem jogosult az ajinlattev6 6ltal a b) pont szerint bejelentett <isszegre vagy
annak egy r6sz6re;

i) r6szben vagy eglszben eur6pai uni6s t6mogatrlsb6l megval6sitott krlzbeszerzls esetdn a
d) pont szerinti hatririd6 harminc nap.
5. P6nziigvi szakaszolis:
5.LSzerzbd6 felek meg6llapodnak abban, hogy az egyes szakaszok teljesit6se ellenkez6
meg6llapod6s hiany6ban nem min6siil Stadott rdszteljesit6snek, a V6llalkoz6 a
szabiiyszenien megval6sitott 6s leigazolt munkar6szt tov6bbra is saj6t felel6ss6g6re
birtokSban, orizetdb en tarti a.

5.2. Miiszaki tartalom

Szakasztelj esit6s iisszege

hatdrideje

Szakaszteljesft6s
nettr6 Ft

R6sz sz6mla:

indukci6s armatur6k
felszereldse ut6n:

Az

any ag

szSllithsit6l fiigg6en

szerzo d6tt

ri s sze

s

5 0o/o-

a

szerzo dott

<is

sze
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Yegszdmla, teljes befejez6s 6s sikeres

mriszaki

fitadils-irtvel.r-l

2014.03.31.

A j6

teljesit6s ellenbrzdse 6rdek6ben, a VSllalkozhsi Szerz6d6s nett6 osszeg6b6l
visszatartiisra keri.il 7,5oh a megvil6git6si 6rt6kek tejesit6s6re, valamint 7,5oh az
energia megtakarit6s teljesitds6re (megvililgititsi 6s villamos energia m6r6si
j egyz6krinyvek dokumentrllls6val).

6. A munka kezd6si
6.

I Munkater0let

6s befeiez6si

hatirideie:

tttadhshnak id6pontj a: Epit6si napl6 szerint

Munka befej ez6s6nek id6pontj a:
Megrendel6 mriszaki ellen6re :
N6vjegyz6ki szrima:
Cime:
Telefonja:

A

V6llalkoz6 megbizottja:

Gondos G6bor

szeruildes megkot6s5tSl szitmitott 120 nap.
Medgyes Liszl6

FMiiV 0l-1537
I I 17 Budapest, K6rtisy J6zsef u.

06-t-273-3r00

4
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-9.

Cime:

1203 Budapest, Lajtha Ldszl6

Telefon:
V6llalkoz6 felel6s mtiszaki vezet6j e :
N6vjegyz6ki sz6ma:
Cime:
Telefon:

03-30-500-3761

u.I'

Dorgai K6roly
MV-EP/EV-O1-65353
1112 Budapest, Igmiindi u. 17. II.em. 2.
06-30-946-1262

A V6llalko z6 Miszaki vezetdj6nek szem6lyi v6ltoz6sa eset6n kdteles
24 6rdnbeltil ir6sban jelezni es azt 6pit6si napl6ban rogziteni.

a Megrendel6 fel6

A

munka befejez6s6vel a Megrendel6 6s V6llalkoz6 helyszini 6tad6s-6tv6telt
bonyolit le, amelyr6l jegyz6k<inyv k6sztil.

6.2

7. Eey6b kikiit6sek:
7.1. Megrendel6nek a munkateriiletet
rillapotban kell ritadnia.

V6llalkoz6 rdszdre munkav6gzdsre alkalmas

7.2.Yallalkoz6 kdteles a 19112009. (IX.15.) sz. Kormilnyrendelet 6s mell6kletei szerinti
el6ir6soknak megfelel6en a kivitelez6s teljes id6tartama alatt 6pit6si napl6t vezetni,
azt az 6pit6si munkahelyen Megrendelo szfmdra hozz|ferhet6 helyen tartani. Felek
k6pvisel<ii a munkav6gz6ssel kapcsolatos minden l6nyeges adatot, kortilm6nyt 6s
utasit6st az 6pit6si napl6ban kdtelesek egym6ssal ktiz<jlni.
7.3. A munkateriilet 6tadhs-6tv6tel6t ir6sban, az lpitesi napl6ban rcigziteni kell.
7

.4.

A munkatertilet 6tad6sdtrdgzito 6pit6si napl6ban

a felek r<igziteni tartoznak:
- a teriilet hasznirlatira vonatkoz6 kikdt6sek, enged6lyek felt6teleit,
- a Megrendel6 nyilatkozatdtarr6l, hogy a teriileten milyen kcizmrivek haladnak,
- azdpitesi energia 6s vizv6teli lehet6s6get,
- minden olyan k<irtilm6nyt, amely a kivitelez6s 6s a felek egyiittmtiktid6se
szempontj rib6l j elentSs.

7.5. A munkahelyet az epitlsi munkav6gz6sre alkalmasnak kell tekinteni, ha
- annak 6llapota a szerz6dds teljesitds6t nem g6tolja,
-harmadik szem6lynek nincs olyan joga, amely a munkavegzest akadillyozhatja.
7.6. V6llalkoz6 kdteles:
- a munkatertiletre trjrt6n6 felvonul6st, a munka megkezd6set, az epitesvezet6 nev6t,
cim6t, telefonsziim6t a vezeto feliigyel6nek (Csord6s Istvrin Tel: 06-30-520-4539)
bejelenteni, ill. leadni,
- gondoskodni a munkatertilet iltadilsa utiin az 6pitkez6s ttizvddelm6r6l,
munkavddelm6r6l, tizemel6 6piilet eset6ben az illtala hasznillt teriiletek napi
takaritilsix6l, a munkateriilet orzds&61,
- munk6j6t rigy szewezni, hogy a kivitelezds a V6s6rcsarnok rendj6t ne zavarja.

7.7.Ha a V6llalkoz6 a kcilts6gvet6sben el6irtndl dr6gdbb anyagot hasznill fel, ez a
v6llalkoz6si dij m6dositris6t csak akkor eredm6nyezheti, ha a felek a szerz6d6st ennek

AI

megfelel6en m6dositottiik. Ennek hiany6ban
tdbbletk<jlts6ge a Megrendel6re nem hfuithat6 at.
7.8.

az

anyagmin6s6g villtonathsinak

A V6llalkoz6 a bedpit6sre keriil6

anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal
egyen6rt6kri hazai Min6sito Intezet 6ltal kiadott min6s6gi tanirsitv6nyt kciteles adni.
Ezt a tanirsitvrinyt a be6pit6s el6tt a mriszaki ellen6rnek 6t kell adni. Amennyiben a

felhaszn6land6 anyagokr6l 6s term6kekr6l a harmadik szem6ly gyart6 a
V6llalkoz6nak ilyen tanrisitvrlnyt nem 6llit ki, rigy a V6llalkoz6 a bedpithet6sdgre
vonatkoz6 alkalmass6gr6l kciteles irisban nyilatkozni.
7.9.

VSllalkoz6 kizar6lag a jelen szerzodls alapjfitklpezo
kozbeszerz6si elj ar6sban megj ekilt feladat tekintet6ben vonhat be alvrillalkoz6t.

A l6tesitm6ny megval6sitilsina

a

Ezen feladatok az al6bbiak: -

A jelen szerz6ddsben foglalt kotelezetts6geket a VSllalkoz6nak kell teljesitenie. A
megi elcilt alv 6llalkoz6k az al6bbiak: -

V6llalkoz6t terheli minden olyan k6rt6rit6si felel6ss6g, amely a kivitelez6s
megval6sit6sakor a Yilllalkozo, az alvSllalkoz6ja, az tigynoke, vagy sztilit6ja
tev6kenys6g6b6l fakad6an keletkezik, illetve harmadik szemdly joganak
megs6rt6s6b6l - b6rmifele szabadalmi jog, v6djegy, v6dett n6v, vagy egy6b v6dett jog
megs6rt6se miatt - felmeriilne.

7,10.

A Y6llalkoz6 az ot terhel6 j6t6ll6si, szavatoss6gi (kritelezo alkalmassrigi) id6n beliili
megszrin6se, jogut6d n6lktili felszrimolSsa eset6re e szerzodlssel engedmlnyezi az
alvilllalkoz6it terhel6, v6gs6 soron azonban a Megrendel6t illet6 j6t6ll6si, szavatoss5gi
(k<itelez6 alkalmassSgD id6 alapjan 6rv6nyesithet6 risszes jogokat. Ezen ig6nyek
6rv6nyesithet6s6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6 a szerzod6s megkritdse el6tt kdteles
igdnybevett. alv6llalkoz6inak c6gnevdt 6s sz6khely6t, adilszitmdt Megrendel6nek
megadni. Ugyszint6n kriteles a Y6llalkoz6 a szerz1dds teljesit6se sor6n M
alv6llalkoz6i vSltozilsokat a Megrendel6nek ir6sban tudom6siira hozni. Az el6zoeh,r6l
V 6l lalkoz6 kcitel e s alv 6llalkoz6j 6t ir6sban 6rte s ite ni.

7.11. Ha egyes munkar6szeket a V6llalkoz6 a megval6sitils sor6n be6pit6ssel eltakar,
kdteles el6zetesen megfelel6 id6ben a Megrendelot az eltakarand6 munkardszr6l
drtesiteni. Megrendel6 mriszaki ellen6re, l6tesitmdnyfelel6se az ilyen munkar6szeket
dpitdsi napl6ban 6tveszi, 6s ir6sbeli hozzhjarulils6t adja a munka folytat6srihoz.
Eltakart munka eset6n elrendelheti felt6r6s6t - a V6llalkoz6 saj6t kolts6g6re 6s
felel6ss6gdre - a Megrendel6 mriszaki ellen6re. Az ezzel kapcsolatos munkav6gz6s az
6pitdsi szerzodds telj esit6si hat6ridej 6t nem 6rintheti.
7.12. Amennyiben a Megrendel6 a V6llalkoz6val m6s 6pit6si szerzodest is kritdu, rigy
minden vdllalkoz6si szerz6d6s megszegds6b6l ered6 megrendel6i igdny a V6llalkoz6
b6rmilyen szerz6d6se tekintet6benaz6ltal6nos szab6lyok szerint 6rv6nyesithet6.
7.13.

A

V6llalkoz6 kdteles a szerz6d1s teljesit6se soriin az illtala kibontott anyagokr6l
anyagfajt6k szerint csoportositott bont6si napl6t k6sziteni. A bont6si napl6ban
rogziteni kell ki.ilcinrisen anyagfajtank6nt csoportositva az arryag min6s6g6t,
mennyis6g6t. A kibontott anyagok vissza6pithet6s6g6r6l a felek ktizosen hatiroznak.

Kiikin meg kell jeldlni a bont6si napl6ban a hullad6knak min6s016 6s fel
haszn6lhat6 anyagok min6s6 g6t, mennyi

s6

nem

g6t.

7.14. A Vdllalkoz6 6ltal kibontott, de visszadpit6sre nem ker016 min6sit6s ut6n tov6bb fel
haszniilhat6 anyagok hasznositSsa 6s 6rt6kesit6se a V6llalkoz6 feladata. A bont6si
anyag ellen6rt6k6t a V6llalkoz6 kriteles a Megrendel6nek megtdriteni. A min6sitett
bontott anyagokr6l a Megrendet6 a VSllalkoz6nak ktitdn szhmlflt 6llit ki, melynek
ellen6rt6k6t a V6llalkoz6 15 napon beli.il a megrendel6i szdmlfura ktiteles 6tutalni.
Ezen megrendel6i k<ivetel6ssel szemben semmilyen beszrlmit6si kifog6s, vagy e
szerz6d6sb6l a V6llalkoz6t esetleges megillet6 ig6ny nem 6rv6nyesithet6. Az
6pit6ipari kivitelez6s sordn keletkez6 hullad6kok - enged6llyel rendelkezo kezelohoz
trirt6nr! - elsz6llit6sfra(elszilllittathsilra) k<itelezett szervezet megjel6l6se: Elektronikai
Hullad6khasznosit6 Kft .
7.15.

6s

vissza6pit6sre kertil6 anyagok,
berendez6sek, felszerel6si targyak eset6n anyag-visszatlritdses elsz6mol6si m6d nem
alkalmazhat6. A szilml6ban csak a bontrlsi 6s visszadpit6si munkadij 6rv6nyesithet6.

A

szerz6d6s teljesitdse sordn kibontott

7.16. Amennyiben aszerzodds b6rmilyen okb6l teljesit6s el6tt megsztinne, :6gy aV6llalkoz6
halad6ktalanul 8 napon beltil kdteles a megsziin6s napj6igvegzett munkrikat felm6rni,
6s a munkatertiletet a Megrendel6 6ltal meghatlrozott id6pontban visszaadni. (Ez
vonatkozik a t6teles 6s 6talanydijas szerz6d6s eset6re is.)
7.17. Az elvdgzett munkilra 5 6v teljes kdni j6t6ll5st 6s a vonatkoz6 rendeletekben el6irt
szavatossSgot v5llal a Vrlllalkoz6.
7

.18. Y6llalkoz6 el6teljesit6sre jogosult, melyre az ittadis - 6tv6tel szabillyai az irinyad6k.

7.19. Megrendel6 az alfhbi szolgilltatftsokat biztositja t6rit6s
ndlkiil : elektromos-, viz-csatorna csatlakoz6si hely.
7.20. A VSllalkoz6 k<jteles a kivitelez6si tev6kenys6g6t rigy v6gezni,hogy az a kdrnyezetet,
6s az emberi eg6szs6get ne vesz6lyeztesse. A kcirnyezet szennyezlsdrt, az emberi
eg6szs6g veszllyeztetdsd6rt, 6s a kdrnyezeti krlrokozSsokert a V6llalkoz6t teljes anyagi
6s erkdlcsi felel6ss6g terheli.
7

.21.

kivitelezdsi munkrik sor6n keletkezett vesz6lyes hullad6knak min6stil6 a V6llalkoz6 tulajdon6ban l6v6 6s marad6 - anyagokat, a V6llalkoz6 kdteles
megfelel6en a krirnyezet veszd|yeztetlse n6lkiil rcivid ideig tarolni, majd elszSllitani

A

rirtalmatlanitilsra.
7.22.

A

szerzldds teljesit6se sor6n, az epileten, biirmilyen 6llvilnyon, seg6d6piileten,
k<iaeri.ileten, vagy oda kinyul6, a V6llalkoz6 6ltal l6tesitett ideiglenes 6pitm6nyen,
brlrmilyen ideiglenes az epitkezeshez kapcsol6d6 szerkezeten aYiilalkoz6 csak akkor
helyezhet el rekl6m c6ljrlt szolg6l6 tirgyat, feliratot, vagy t5bl6t, ha elthez a
Megrendel6 ktilcin ir6sban hozzfujirult. Az ezen el6ir6s megszeg6s6ert a V6llalkoz6t
krirtdrit6si felel6ss6 g terheli.

7.23. Yillalkoz6 k6sedelme, ill. indokoltan kifog6solt rossz min6s6gti teljesit6s esetdn, amennyiben a kifogdsolt munk6t a Megrendell 6ltal kitriz<jtt hat6rid6re a V6llalkoz6

nem vdgzi el, nem javitja ki - Megrendel6 jogosult a munk6t Y6llalkoz6 kciltsdg6re
harmadik szem6llyel elv6geztetni.
7.24. Kesedelmes teljesit6s esetdn a Megrendel6 kritb6r ig6nnyel l6phet fel.
. ...112.500 .-Ft, az els6 k6sedelmes napt6l szdmitva.
Meghirisul6si kdtb6r: 1.125.000.-Ft.

Naponta:

7.25.

A Megrendel6 kdsedelmes fizet6se

7.26.

A jelen szeru6ddsben

eset6n Vallalkoz6t a k6sedelmi kamat illeti meg,
melynek tisszege a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik, kivdteltk6pez az
az eset, ha a munka teljesit6se ut6lagosan kifog6solt a Megrendelo reszerll.

nem szab6lyozott k6rd6sekben Ptk. v6llalkoz6sra vonatkoz6

rendelkez6 sei az ir6nyad6k.

l.

.27 .

A

szerzodds csak az aIilirt

7.28.

A

felek jelen szeruilddst, mint akaratukkal mindenben megegyezbt j6virttagyilag

7

sz. 6s a 2.s2. mellekletekkel egy0tt 6rv6nyes.

alilirtil<.

slr

Budapest, 2013.12.30.
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I.

sz. mell,lklet

Nyilatkozat fenntarthat6srlgi vr[llalisokra vonatkoz6an

A(z) Air Cooling Service Kft. kdpviseletdben Gondos Gdbor iigyvezet6 a ,,Villalkozfsi
szerz6d6s a ll17 Budapest, K6riisy J6zsef u.7-9. sz. alatti -Feh6rvfri rlti VfsircsarnokkOzdns6gforgalmi teriileteinek viligitis korszeriisft6si munkiira" kiv6lasztott
v6llalkoz6k6nt - e nyilatkozat megt6tel6vel - tudomdsul veszem, hogy a szakmai feladatok,
azok maraddktalan ell6t6sa mellett akkor tekinthet6k elv6gzettnek, ha a Kft. az alilbbi
fenntarthat6 srlgi v6llalisoknak i s ele get tesz :

o A fenntarthat6s6gi elveket krivetve

az ttazdssal kapcsolatos k<irnyezetszennyezdst

a

minim6lisra szoritjuk,
szerzodds v6llalt teljesit6se sordn a kommunikdci6t mind a
v6llaljuk, hogy
kedvezm6nyezettel, mind egy6b drintett harmadik fellel, mindenekel6tt, 6s elscisorban
elektronikus fton, azaz e-mail, vagy telefon tftjhn biztositjuk, nem pedig papir alapri
kommunik6ci6val,
v6llaljuk, hogy a szerzodls teljesit6se sordn aftzikailag el6Sllitand6 dokumentumokat
irjrahasznositott papiron adjuk 6tMegbiz6nak, illetve apapir alapri kommunik6ci6ban
az i\r ahaszno s itott p apirt fo gj uk pre fer6lni.

a

Budapest, 2013.12.30.

2. sz. mell4Het

Anaz.q.rLAN KOLTsf cvnrnsr IdRJis
A F6vrirosi 0nkormdnyzat Csarnok 6s Piac Igazgat6s6gdnak 1117 Budapest, K6r0sy J6zsef u.
7-9. sz. alatti -Fehdrv6ri fti V6s6rcsarnok- kdzdnsdgforgalmi tertileteinek vildgiuis
korszerfisit6se.

A.:+ D.:
1.

Kiil0nfdle teljesitrn6nyfi indukci6s reflektor felszereldse
107 db

2. Indukci6s armatr.rak felszereldse
392 db

4.367.686.-

r0.078.789.-

3. Vildgitrisi villamos eloszt6 felszereldse

k6belezdssel framkdri kialakitrisok

Osszesen:

6.0r5.525.-

20.462.000.-

Budapest, 20 I 3.november 26.
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