Fdvdrosi dnkormdnlzat Csarnoh ds piac Igazgaaisdga
I I I7 Budapest, Kdrtisy J6zsefu. I-e. fef ZISLevdlcfm: l5l8 Budapest, Pfl: 186.

Ikt. sz: 1600/2013.

vArnrxozAsr

(EpirEsl ) szsnz6oEs

F6vrirosi Onkormrinyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6sdga, mint Megrendel6
(tov6bbiakban Megrendel6)
Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9,
K6pviseli: dr. D6nes Akos
Banksziimlaszrima: 1 17 84009 -l 5 49027 0
Ad6sziima: | 5 49027 0 -2-43
mrisrdsznil

ALTI-COR Kft.,

a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCVI. tdrvdny 1 1. g (10) bekezd6se szerint, mint 6tl6that6 szewezet, mint V6llalkoz6
(tov6bbiakban: Vdllalkoz6)
Sz6khelye: 2083. Solymrir, R6zsika utca 5.
K6pviseli : G €czi L6szl6
Bankszrlmlaszdma: 5 8300 1 34- 1 2000595
C6gnyilvdntartrisi sziima: 1 3-09- I 1 03 30
Ad6sziima: 1341 1008-2-43

k6z6tt az alulirott helyen 6s id6ben az alabbi feltdtelekkel:

l.

A szerzdd6s trirwa:
Megrendel6 v6llalkoz6sba adja, V6llalkoz6 pedig elv6llalja:

CSAPI telephelyein felmerii16 fest6s-mdzolfsi munkrik 20l3.II.iitem
kivitelez6s6t a jelen szerzbdds 2. szrimri melldkletdben hivatkozott egys6grirgyiijtem6ny szerinti
mriszaki tartalommal. Az egysdgrirgyrijtem6nyben szerepl6 mennyisdgek a felmeriilt tdnyleges
igdnyek szerint iitcsoportosithat6k.
1.1. V6llalkoz6

az2. sziani melldklet szerinti, valamint az esetlegesen fel nem sorolt mindazon

munkikat tartozik elvdgezni, amelyek a rendeltet6sszeri haszn|lathoz ds a hib6tlan teljesit6shez sziiksdgesek.
1.2.

Yillalkoz6 kijelenti, hogy a munkahelyet szemrevdtelezte €s a v6llalkozrisi dijat az adatok
ismeret6ben az el6rel6that6 akad6lyok, 6s kockilzatok figyelembevdtel6vel 6llapitotta meg.

1.3. Fentiekre tekintettel a v6llalkoz6si
m6dosithat6 .

dij

a kiir6s esetleges hianyossrigai, vagy hib6i miatt nem

2. A Vdllalkozrisi dii 6sszege: 9.985.480,- Ft + AFA (azaz kilencmillid-kilenszdznyolcvaniitezern6gyszriznyolcvan forint + AFA), mely t6teles felm6r6ssel keri.il meghat6roz1sra a szerzld€s
resz6t kfpezo kdlts6gvetds szerinti rirakon, mely az |r:v|ltozasokat is magriba foglalj a.
Festdsek szerzddds

3. A teliesit6s min5s6si kiivetelm6nve:
osztri.lyri min6s6gben, a kivitelez6sre vonatkoz6 hat6s6gi
technol6giai el6ir6sok betartds6val kdteles teljesiteni.

3.1. V6llalkoz6 a munk6t

3.2.

I.

miiszaki

6llalkoz6 tudom6sul veszi, hogy az 6pit6si szerz6d6s teljesit6se sor6n az 6piiletszerkezetek 6s azok ldtrehoz6sanril felhaszn6l6sra keri.il6 term6kek k6te1ez6 alkalmassdgi idej6r6l
sz6l6 l l/1985. (Vl. 22.) szrirnir EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet el6irdsait a
szavatoss6gi hatarid6kn6l be kell tartania.

AY

3.3. Az 6pit6si szerzod6s tingyii klpezo szolgaltatiisnak teljes eg6sz6ben 6s minden mriszaki
r6szletdben rendeltet6sszeni haszniiiatra alkalmasnak kell lennie'
3.4. Felek megdllapodnak abban, hogy az egy 6ves ut6-feliilvizsg6lat alkalm6val 6szlelt fgynevezett nyilt hibrik tekintet6ben el6viil6s nincs. A Megrendel6 e hibak tekintet6ben is szavatossiigi ig6nyeit az rlltaldnos szabdlyok szerint 6rvdnyesitheti.
3.5. Amennyiben a fehijit6sra keriil6 dpiiletek egyes szerkezeti elemein6l, falakn6l, faanyagoknitl, acllszerkezetekn6l kdts6g meriilhet fel az 6rintett szerkezetek 6llagminSsdg6re, mennyis6g6re vonatkoz6an, rigy a V6llalkoz6 kdteles az erre vonatkoz6 min6s6gi tanrisitvanlt,
szakv6lem6nlt a munka megkezddse el6tt beszerezni 6s a szakvdlem6ny megdllapit6sait a
megrendel6vel ismertetni, sziiks6g eset6n megrendel6i 6ll6sfoglal6st, utasit6st k6mi. Ezen
vizsgii.iatok elmulaszt|s|lrt a V6llalkoz6 kdzvetleniil felel6s.

min6s6gi tanrisitvdnyokat, amelyeket a megval6sitiis sor6n a V6llalkoz6 nem adott
6t, azt legk6s<ibb az 6tad6s-6tv6teli eljrir6s alkalm6val a Megrendel6nek 6t kell adni, idedrtend6k a kiil6nb6z6 szakv6lem6nyek is.

3.6. AzokaI

a

3.7. A Y6llalkoz6 v6llalja, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. tdrvdny 11. $ (11)
bekezd6s6ben irtakat maraddktalanul teliesiti.

4. Fizet6si felt6telek. sz6mkizis r6szletes szabflvai:
Megrendef6 tijskoztatjaY 6llalkoz6t, hogy a szerz6d6s az Art. 36/A $. hatilya
4.1.

A szimltuits a Megrendel6

ali

esik!

61tal el6zetesen j6v6hagyott egysdg6rak, arindexek (arkock6zati

fedezet) alkalmaz6siival tdrt6nik tdteles felm6r6s alapj6n.
4.2. Kivitelez6 a sziLl:r'lflt 2 pdldanyban kdteles benyrijtani.
4.3.

A

4.4.

A

szakasz 6s vdgsz6ml6t a Vrlllalkoz6 a szerz6d6s-k6t6skori arszinten nyujthatja be'

sz1mla kiegyenlitdse a Megrendel6
s6t6l sz6mitott 15 napon beliil.

-

4.5.

sziml6jtr6l tdrt6nik 6tutalessal

- a sz6mla befogad6-

szrimla benyfjt6s6nak felt6tele a hiany- 6s hibamentes miiszaki 6tad s-Aw6rc1& igazolS
bizonylat.

A

4.6. A k6lts6gt6rit6sek elszrimoliisa t6teles szriml6kkal tdrt6nik m6g talinyix eset6n is
4.7.

A

szakasz k6sedelmes teliesit6se eset6n annak ellen6rt6ke a krivetkez6 szakasz teljesit6s6vel

Fest€sek szerz6dds

6rvdnyesithet6.
4.8. Ellenkez6 megiillapod6s hirinyriban a Y6,llalkoz6 Megrendel6vel szemben
v|ltozAs miatti tdbblet kdlts6g igdnydr nem 6rvdnyesitheti.

az

id0j6rhs-

4.9. Megrendel6 a jelen szerz6dds al6ir6sdval nyilatkozik arr6l, hogy rendelkezik az epit6ipari
kivitelez6si tev6kenys69 pdnziigyi fedezet6vel.

A Kbt. 130. S O)

-

(3) bekezd6se kiivetkez6kr6l rendelkezik:

(1) Az ajinlatkdr6kdnt szerzodb f6l a szerz6dds teljesit6s6nek elismer6s6r6l (teljesitdsigazol6s)
vagy az elismerds megtagadrisiir6l legkds6bb az ajtnlattevlk5nt szerz6do f6l teljesitds6t6l, vagy
az erltfl sz6l6 ir6sbeli drtesitds kezhezvelerct sz6mitott tizendt napon beltil irrisban kctteles nyilatkozni.
(2) Epit6si beruhriz6s megval6sitris6ra k6tdtt 6pitdsi szerz6d6s eseten az ajrinlatkdr6k6nt szerzodb
f6l, amennyiben az ajrinlattev6kdnl szerz6d6 f6l irSsbeli 6rtesitdsdre (kdszre jelentds) a szerz6d6sben az rltadris-ritvdteli eljar6s megkezddsdre meghat6rozott hatririd6t kdvet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az 6tadis-6tv6teli eljrirrist, vagy megkezdi, de a szerz6ddsben meghatiirozott
hatririd6ben - mely legfeljebb huszondt nap lehet - nem fejezi be, az ajflnlattev6klnt szerz6db f6l
k6rds6re, a teljesit6sigazol6st kdteles kiadni. Ha az fltadfls-iltvercl kiildn jogszab6ly vagy hat6s6g
rendelkezdse szerint pr6baiizemmel tdrtdnik, a felek 25 napniil hosszabb ritad6s-atvdteli id6tartamban is meg6llapodhatnak.
(3) Az ajanlatk6r6kdnt szerz6d6 fel, vagy - trimogat6sb6l megyal6sul6 kozbeszerzds esetdn szrillit6i kifizet6s sor6n - a kifizet6sre kdteles szervezet e $ alkalmazrisdban (a tov6bbiakban egyiitt:
ajdnlatkdr6k6nt szerz6d6 fel) a kdvetkez6 szab6lyok szerint k6teles az ellenszolg6ltatrist teljesiteni:
a) a fizetdsi hatarid6 nem haladhatja meg a szdmla ajrlnlatkdr6kdnt szerz6do fdl (felek) dltali
k6zhezv6tel6nek napj6t kdvet6 30 napot; a szdrnla k6zhezv6tel6nek napja nem k6pezheti a felek
kcizdtt meg6llap odis titgyht;
6/ amennyiben nem 6llapithat6 meg egydrtelmiien a szdnla k6zhezvdtel6nek id6pontja vagy az
aj6nlattev6kdnt szerz6db fdl a teljesitdst megel6z6en nyrijtj abe a szinnl t, a frzet6si hatririd6 nem
haladhatja meg a szerzbdlsben meghatiirozott m6don 6s tartalommal tdrtdn6 teljesit€s (6pit6si
beruhrlz6s eset6n az 6tadds-etvdteli elj6nis befejezds6nek) napj6t kdvet6 30 napot.

-

30612011. (XII.23. Korm. rendelet) 14. S (1) alapjrin az ajrlnlatkdr6kdnt szerzbdf fdl, vagy
eur6pai uni6s trirnogatiis esetdn sz6llit6i kifizet6s soriin - a kifizet6sre kdteles szervezet (e $ alkalmaz6siiban a tovdbbiakban egytitt: ajrlnlatk6r6k6nt szerz6d6 fdl), amennyiben az ajiinlattev6k6nt szerz6d6 fel a teljesit6shez alvflllalkoz6t vesz ig6nybe, a Kbt. 130. g (3) bekezd6s6t6l elt6r6en a kdvetkez6 szabdlyok szerint kdteles az ellenszolgiitat6st teljesiteni:
N) M ajinlattev6k€nL szerzodo felek legk6s6bb a teljesitds elismerdsdnek id6pontjriig kdtelesek
nyilatkozatot tenni az ajrinlatk6r6nek, hogy kdziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgriltat6sb6l;
b) az 6sszes ajanlattev6k6nt szerz6do fel legkds6bb a teljesitds elismerds6nek id6pontj6ig kdteles
nyilatkozatot tenni, hogy az riltala a teljesitdsbe bevont alvrillalkoz6k egyenk6nt mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgiiltat6sb6l, egyidejiileg felhivja az alvilllalkoz6kat, hogy 6llits6k ki
ezen sziiml6ikat;
c) az ajinlattev6kdnt szerzbdo felek mindegyike a teljesit6s elismerds6t kdvet6en rillitja ki szrirnlilii, a szitmlfiban rlszletezve az alv6llalkoz6i teljesit6s, valamint az alinlattevli teljesit6s m6rt6k6t;
d) a c) pont szerint a sz6ml6ban feltiintetett alv6llalkoz6i teljesit6s ellen6rt6k6t az ajinlatkdr6k6nt
szerzbdo fel tizendt napon beliil 6tutalja az ajrinlattev6knek;
e) az ajinlattev6k6nt szerz6d6 f6l haladdktalanul kiegyenliti az alvlrllalkoz6k sz6rnl6it vagy az
ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. dvi XCII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Art.) 3614'. g (3) bekezd6se szerint aA vagy annak egy rdszdt visszatartja, illetve az alvitllalkoz6val kdtdtt szerz6d6sben foglal-

A
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tak szerint az alv llalkoz6i dij egy r6sz6t vis szataf,Iia;
f) az ajfutlattevokenl szerzodo felek 6tadjtl< az e) pont szerinti 6tutal6sok igazolisainak m6solataii, uu[y ut alv6llalkoz6 konafioz st mutat6 egyiittes ad6igazol6sanak m6solat6t az aj nlatkltok6nt iLenodo f6lnek (annak 6rdek6ben, hogy az ajanlatk6r6k6nt szerzldo f6l meg6llapithassa,
hogy az ajinlattev6k6nt szerz6d6 fdl jogszenien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvillalkoz6'

n*);

g) az ajinlattevokdnt szerz6do felek fltal benyrijtott szri,rnl6ban megjeldlt, f6v6llalkoz6i teljesit6s
;llendrt6k6t az ajinlalk€roklnt szerzldo fdl tizen6t napon beliil 6t$alja az aj6nlattev6k6nt szerz6d6 feleknek. ha ok az alv6llalkoz6kkal szembeni fizet6si kdtelezetts6giiket az Art. 36/A. $-6ra
is tekintettel teljesitett6k;
h) ha az ajanlattev6k6nt szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettsdg6t
nem teljesiti, az ellenszolg6Jtat6s fennmarad6 rlszelr az ajanlatk6r6 6rzi 6s az akkor illeti meg az
aj6nlattev6t, ha igazolja, hogy az e) vagy azfl pont szerinti kdtelezetts6g6t teljesitette, vagy hitelt
6rdeml<i |5atlal igazolja, hogy az alvlllalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajinlattevl Sltal a
b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy r6sz&e;
i) r6szben vagy eg6szben eur6pai uni6s trirnogat6sb6l megval6sitott kozbeszerz6s esetdn a d)
pont szerinti hatarid6 harminc nap.

5. P6nziiwi szakaszoltis:
5.1. Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy az egyes szakaszok teljesit6se ellenkez6 meg61lapod6s hiany6ban nem min6siil 6tadott r6szteljesit6snek, a V6llalkoz6 a szab|lyszerien
megval6sitott 6s leigazolt munkar6szt tov6bbra is saj6t felel6ss6g6re birtok6ban, 6rizet6ben
tarha.

5.2. Miiszaki tartalom

Szakaszteljesit6s iisszege
(nett6)

Szakaszteljesit6s

hatdrideje

Megrendel6 iltd, a szenodds teljesit6si ideje soriin kiadott r6szmegrendeldsekben rogzitettek szerint. A t6nyleges teljesit6sek elszii,mol6sa a r6szmegrendel6sek iitem6ben t6teles felm6r6ssel tdrtenik

6. A munka kezd6si 6s befeiez6si hatirideie:

6.1 Munkatertilet 6tad6sanak id6pontja:
Munka befej ez6s6nek id6Pontj a:
Megrendel6 mriszaki ellen6re:
N6vjegyz6ki sziima:
Cime:
Telefonja:
V6llalkoz6 megbizottja:
Cime:
Telefon:
V6llalkoz6 felel6s mr.iszaki
N6vjegyz6ki
Cime:
Telefon:

sz6ma:

vezetfle:

Epit6si napl6 szerint
2014. jrinius 30.
Szita Istv6n
ME-EII.-01-64440
I 1 17 Budapest, K6rdsy J6zsef u. 7-9.
06-1-273-3100
Gdczi L6szl6
2083 Solym6r, R6zsika u. 5.
3630-9649806
V6gi P6ter
MV-Ep/A-MEK II-0579
2500. EsZergom, Deak u. 45lA
3630-9649806

A Vrillalkoz6 Mriszaki vezetoj6nek szem6lyi v|llozdsa

esetdn kdteles a Megrendel6 fel6

24 6rin

beltil ir6sbanjelezni 6s azt 6pit6si napl6ban rdgziteni.

6.2 A munka befejezds6vel a Megrendel6 6s V6llalkoz6 helyszini atad6s-atv6telt bonyolit le,
amelvr6l iesvzok6nw kdsziil.
Festdsek szerz6dds

7. Ew6b kiktit6sek:
7.1. Megrendel6nek a munkatertiletet V6llalkoz6 rdszdre munkavdgz6sre alkalmas 6llapotban
kell 6tadnia.
7.2. Y 6llalkoz6 ktjteles a 19112009. (IX.15.) sz. Kormiinyrendelet 6s mell6kletei szerinti el<iir6soknak megfelel6en a kivitelez6s teljes id6tartama alatt dpit6si napl6t vezetni, azt az lpit€si
munkahelyen Megrendel6 sz{mira hozz6fdrheto helyen tartani. Felek k6pvisel6i a munkavdgzdssel kapcsolatos minden l6nyeges adatot, k6riilmdnyt 6s utasit6st az 6pit6si napl6ban
kdtelesek egymdssal kdzdlni.
7.3. A munkatertilet 6tad6s-6tv6tel6t ir6sban, az lpit€si napl6ban rcigziteni kell.
7.4. A munkateriilet tadisitt rdgzit6 6pit6si napl6ban a felek rdgziteni tartoznak:
a teriilet haszn6latiira vonatkoz6 kikdt6sek, engeddlyek feltdteleit,
a Megrendel6 nyilatkozat6t arr6l, hogy a tenileten milyen kdzmrivek haladnak,
az 9pi6si energia 6s vizvdteli lehet6s6get,
minden olyan kdriilmdnyt, amely a kivitelez6s ds a felek egyiittmrik6d6se szempontj6b6l
jelent6s.

-

7.5. A munkahelyet az 6pit6si munkav6gz6sre alkalmasnak kell tekinteni, ha
annak 6llapota a szerz6d6s teljesitdsdt nem gdtolja,
harmadik szemdlynek nincs olyanjoga, amely a munkavdgz€sI akad|lyozhatja.

-

7.6. V6llalkoz6 k6teles:
a munkateriilehe tdrt6n6 felvonul6st, a munka megkezd6s6t, az 1pitdsvezel6 nev€L,
cim6t, telefonszitmi.f. a vezeti5 feliigyel6nek bejelenteni, ill. leadni,
gondoskodni a munkateriilet fltadisa utin az fpitkezds tiizvddelm€r6l, munkavddelm6r6l, iizemel6 6piilet eset6ben az 6ltala haszn6lt teriiletek napi takaritesar6l, a munkateriilet 6rz6s6r6l.
munk6j6t fgy szewezni, hogy a kivitelez6s a piac vagy vdsdrcsarnok rendj 6t ne zava4a.

-

-

7.7.Ha a V6llalkoz6 a kdlts€gvetdsben el6irtn6l dr6g6bb anyagot hasznril fel, ez a v5,llalkozdsi
dij m6dositris6t csak akkor eredm6nyezheti, ha a felek a szerz6ddst ennek megfelel6en m6dositott6.k. Ennek hiriny6ban az anyagmin<is6g v6ltoztat6srinak tdbbletkdlts6ge a Megrendel6re nem h6riIhat6 6t.
7.8. A V6llalkoz6 a be6pit6sre keriil6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal egyen6rt6kri
hazai Min6sit6 lfiezet 6ltal kiadott min6s6gi tanfsitvdnyt k6teles adni. Ezt a tanirsitvanyt a
be6pit6s el6tt a mriszaki ellen6mek 6t kell adni. Amennyiben a felhaszn6land6 anyagokr6l
6s termdkekr6l a harmadik szemdly gyitrt6 a V6llalkoz6nak ilyen tanrisitvrinyt nem rillit ki,
fgy a V6llalkoz6 a bedpithet<is6gre vonatkoz6 alkalmass6gr6l kdteles iriisban nyilatkozni.
7.9. A ldtesitmdny megval6silisiira a V6llalkoz6 kizitrilag a jelen szerz6d6s alapj tkfpezo kdzbeszerzdsi eljrir6sban megjel6lt feladat tekintet6ben vonhat be alvilllalkoz6t.
Ezen feladatok az aftibbiak: -

A jelen szerziddsben foglalt kdtelezetts6geket a V6llalkoz6nak kell teljesitenie.
A megleldlt alvrillalkoz6k az al6bbiak: Festdsek szerz6dds

V6llalkoz6t terheli minden olyan k6rt6rit6si felel6ss6g, amely a beruhaz6s megval6sit6sakor
a v6l1a1koz6, az atv6llalkoz6ia, az iigyndke, vagy sz6llit6ja tev6kenys6g6b6l fakad6an keletkezik, illetve harmadik szemely joganak megs6rt6s6b6l - birmif6le szabadalmi jog, v6djegy, v6dett n6v, vagy egy6b v6dett jog megs6rt6se miatt - felmeriilne.
7.10. A V6llalko z6 az ot terhel6 j6t6ll6si, szavatossdgi (kittelez6 alkalmass6gi) id6n beliili megsziin6se, jogut6d n6lkiili felszrimol6sa eset6re e szerz6d6ssel engedm6nyezi az alviilalkoz6it
terhel6, v6gs6 soron azonban a Megrendel6t illet6 j6t6ll6si, szavatoss6gi (kdtelez6 alkalmass6gi) id6 alapj6n 6rv6nyesithet6 dsszes jogokat. Ezen ig6nyek 6rv6nyesithet6s6ge 6rdek6ben a V6llalko z6 a szerzodls megkdt6se el6tt kdteles ig€nybevett alv6llalkoz6inak c6gnev6t 6s sz6khely6t, ad6sz!mi/- Megrendel6nek megadni. Ugyszint6n kdteles a V6llalkoz6 a
szerz1des teljesit6se sor6n az alvrfllalkoz6i v6ltoz6sokat a Megrendel6nek ir5sban tudom6s6ra hozni. Az elozoek'rolY6llalkoz6 kdteles alv6llalkoz6jrlt irdsban 6rtesiteni.

7.l1.Ha egyes munkar6szeket a V6llalkoz6 a megval6sit6s sor6n be6pit6ssel eltakar, ktiteles
el6zetesen megfelel6 id6ben a Megrendel6t az eltakarand6 munkar6szr6l €rtesiteni. Megrendel6 mtiszaki ellen6re, l6tesitm6nyfelel6se az ilyen munkardszeket 6pit6si napl6ban 6tveszi, 6s ir6sbeli hozzljarulisht adja a munka folr|ratasbhoz. Eltakart munka eset6n elrendelheti feltar6s6t - a Vrillalkoz6 saj6t ktilts6g6re 6s felel6ss6g6re - a Megrendel6 miiszaki ellendre.
Az ezzel kapcsolatos munkavdgzds az lpitdsi szerz6d6s teljesit6si hataridejdt nem 6rintheti.
7.12. Amennyiben a Megrendel6 a Vtillalkoz6val m6s 6pit6si szetzodlsl is k6tdtt, rigy minden
v6llalkoz6si szetzod6s megszeg6s6b6l ered6 megrendel6i ig6ny a V6llalkoz6 b6rmilyen
szerz6d6se tekintet6ben az iiltaliinos szab6lyok szerint 6rv6nyesithet6.
7.13. A V6llalkoz6 kdteles a szerz6d6s teljesitdse soriin az illtala kibontott anyagokr6l anyagfajtrlk szerint csoportositott bont6si napl6t kdsziteni. A bont6si napl6ban rdgziteni kell kiil6ndsen anyagfajtink6nt csoportositva az artyag min6s6g6t, mennyis6g6t. A kibontott anyagok
visszaepithet6s6g6r6l a felek kiizdsen hataroznak. Kiil6n meg kelljeltilni a bontasi napl6ban
a hullad6knak min6siil6 6s fel nem haszn6lhat6 anyagok min6sdget, mennyis6g6t.
7.14. A V6llalkoz6 6ltal kibontott, de vissza6pit6sre nem keriil6 min6sit6s utan tov6bb fel haszn6lhat6 anyagok hasznositasa 6s 6rt6kesit6se a V6llalkoz6 feladata. A bont6si anyag ellen6rtek6t a V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6nek megt6riteni. A min6sitett bontott anyagokr6l a
Megrendel6 a V6llalkoz6nak kiildn sz6ml6t rlllit ki, melynek ellen6rt6k6t a V6llalkoz6 15
napon beliil a megrendel<ii szitrriitra kdteles dtutalni. Ezen megrendel6i kdvetel6ssel szemben semmilyen besz6mit6si kifogris, vagy e szerz6d6sb6l a V6llalkoz6t esetleges megillet6
ig6ny nem 6rv6nyesithet6. Az 6pit6ipari kivitelez6s sor6n keletkez6 hullad6kok - enged6lylyel rendelkez6 kezel6hiiz tdrt6n6 - elsz6llitdsara (elszrillittat6sara) kcitelezett szervezet megjekil6se: Kretz Kft.
7

.15. A szevodds teljesitdse sorrin kibontott 6s vissza6pitdsre keriil6 anyagok, berendezdsek, felszerel6si t irgyak eset6n anyag-visszaterit6ses elsz6molSsi m6d nem alkalmazhat6. A sz6ml6ban csak a bontiisi 6s vissza6pitdsi munkadij 6rv6nyesithet6.

7.16. Amennyiben a szerz6d6s b6rmilyen okb6l teljesit6s el6tt megsztinne, fgy a V6llalkoz6 halad6ktalanul 8 napon beliil kdteles a megszrin6s napjiig vdgzetl munkakat felmdmi, 6s a
munkatertiletet a Megrendel6 iital meghalfuozott id6pontban visszaadni. (Ez vonatkozik a
t6teles 6s dtal6nydijas szerzodfs eset6re is.)
7.17. Az elv|gzetl munkara 2 6v jotAll5,st 6s a vonatkoz6 rendeletekben elSirt szavatoss6got
v6llal a Vrillalkoz6.
Festdsek szerz6dds
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7.18. V6llalkoz6 el6teljesit6sre jogosult, mely're az 6tad6s - 6tv6tel szab lyai az luinyad6k.
7.19. Megrendell az alabbi szolgiiltatrisokat biztositja t6rit6s n6lkiil:
elektromos-, viz-csatoma csatlakozrisi hely.
7.20. A V6llalkoz6 kdteles a kivitelez6si tev6kenys6g6t rigy vdgezni, hogy az a kdmyezelet,6s az
emberi eg6szs6get ne vesz6lyeztesse. A krimyezet szennyezdsdrt, az emberi eg6szs6g vesz6lyeztet6s66rt, 6s a kdmyezeti k6rokoz6sok6rt a V6llalkoz6t teljes anyagi 6s erkdlcsi felel6ssdg terheli.
7.21. A ktvitelezdsi munklk soriin keletkezett vesz6lyes hulladdknak min6siil6 a - V6llalkoz6 tulajdon6ban l6v6 ds marad6 - anyagokat, a Vdllalkoz6 kdteles megfelel6en a kdmyezet veszdlyeztetdse n6lkiil rcivid ideig trirolni, majd elsz6llitani iiLrtalmatlanit6sra.
7

7

.22. A szenod6s teljesitdse sor6n, az 6ptileten, b6rmilyen 6llvanyon, seg6d6piileten, kdzlertileten, vagy oda kinyul6, a V6llalkoz6 dltal l6tesitett ideiglenes 6pitm6nyen, brirmilyen ideiglenes az 5pitkezdshez kapcsol6d6 szerkezeten a Y Allalkoz6 csak akkor helyezhet el reklim
cdlj6t szolg6l6 tiirgyat, feliratot , vagy titblirt, ha ehhez a Megrendel6 kiildn ir6sban hozz616rult. Az ezen el6ir6s megszeg6sdErt aY illalkoz6t kdrt6ritdsi felel6ssdg terheli.

ill. indokoltan kifogr{solt rossz min6sdgri teljesit6s eset6n, - amenynyiben a kifog6solt munk6t a Megrendel6 6ltal kitiizcjtt hatrlrid6re a V6llalkoz6 nem v6gzi
el, nem javitja ki - Megrendel6 jogosult a munk6t Vdllalkoz6 k6lts6g6re harmadik szemdlylyel elvdgeztetni.

.23. Y6llalkoz6 kdsedelme,

7.24. K6sedelmes teljesitds eset6n a Megrendel6 kdtb6r ig6nnyel ldphet fel.
Naponta: 10.000,- Ft, az els6 k6sedelmes napt6l sz{rnitva.
Meghirisuldsi k6tbdr: 400.000,-Ft
7.25. A Megrendeki kdsedelmes fizet6se eset6n V6llalkoz6t a kdsedelmi kamat illeti meg, melynek 6sszege a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik, kivdtelt kdpez az az eset, ha
a munka teljesit6se ut6lagosan kifog6solt a Megrendel6 rdszdr6l.
7.26. A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rddsekben Ptk. v6llalkozrisra vonatkoz6 rendelkezdsei az iranyad6k.
7

.27 .

A szenod5s

csak az

aliirt I.

sz. ds 2. sz. melldkletekkel

egy[tt drvdnyes.

7.28. A felek jelen szerz6ddst, mint akaratukkal mindenben me gegyezot jovihagy6lag al

,\.
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sz. mell4klet

Nyilatkozat fenntarthat6sigi vrillaldsokra vonatkoz6an
A(z) ALTI-COR Kft. k6pviselet6ben G6czi Ldszl6 iigyvezet6 a ,,Vrillalkozisi szerz6d6s a
CSAPI telephelyein felmeriil6 fest6s-mdzolAsi munkdk2013. II. iitemre vonatkoz6an"
kiv6lasztott vrillalkoz6kdnt - e nyilatkozat megl6tel6vel - tudomdsul veszem, hogy a szakmai
feladatok, azok marad6ktalan ell6t6sa mellett akkor tekinthet6k elv6gzettnek, ha a Kft. az
al6bbi fenntarthat6s6gi v6llal6soknak is eleget tesz:

A

fenntarthat6sdgi elveket kcivetve az utazassal kapcsolatos krimyezetszennyezdst a
minim6lisra szoritjuk,
v6llaljuk, hogy a szerzfidds vrillalt teljesitdse sor6n a kommunik6ci6t mind a
kedvezmdnyeze$el, mind egyeb 6rintett harmadik fdllel, mindenekel<itt, 6s els6sorban
elektronikus uton, azaz e-mail, vagy telefon ritjrin biztositjuk, nem pedig papir alapir
kommunik6ci6val,
vdllaljuk, hogy a szerzodfs teljesit6se sorrin a fizikailag el6Sllitand6 dokumentumokat
fjrahasznositott papiron adjuk 6t Megbiz6nak, illetve a papir alapir kommunikdci6ban
az :6jr ahaszno sitott papirt fo gj uk prefer6lni.

Budaoest. 2013.12.30.

trffi-fu

l

oldal

A

CSAPI teleph"glyei

1

fest6-miizol6 munkSk

2

4

mrianyag alapu gleltel6s, mdlyalapozAs,
Caparol Extra bels6 festtls 2 rtg-ben
al? 2000,00 m2

303 000,,

1 824 000,

-

1 570 000,-

785, -

lokzatfestds homlokzati dllvannyal:
rdgi festdk elt6volitdsa, mJanyag alap{j homlokzati
glettelds, melyalapoziis, szilrkiitos fest65, 2 rtg.
340,00 m2
a: 1 450,d:
9L7 ,Hom

Fdmfeliiletek m:izoldsa, .eq; festek eltiivolitdsa
korroeiogatlo alapozds, Tfinat mesterlapasz,
Tfinit fed6mdzolds 6s selyemf6nyrj zomdnc
1700,00 m2
;i
855,-

d:

5

411900,-

1 01C,-

Belsrj falfelulet festese, rdgi fest6k eltiivolitiisa

d:

3

II. iitp:n

Vakolatjavit;isoldalfalon, t69la- beton- k6feli.lleten
vagy epit6lemezen, a meglazult, s6.iilt vakolat
el6zetes leve:'6sdvel, h iiinyp6tliis 5-2 5olo kozcltt
HvbS-mc, beltdri. vakolo cementes habarcs
m6szpdppel (vagy ezzel mriszakilag egyen6rtdkii)
300,00 m2
a: 1 377,-

d:

D

493 000,311 780,,

1453 500,-

1809,-

3 075 300,-

Fa felLjletek mdzoldsa, 16gi festdk eltiivoliiSsa,

fabeeresztes fakonzervilo anyaggal, Trindt meslertapasz
Triniit alapoz6, fedcimizolis selyemfriny[i zomdnccal
600,00 m2
a:
650,d:
255,-

390 000,

1

4 572

400,-

53 000, -

5 413 oao,-

Osszesen nett6

9 985 480,-

AFA

2 696 08O,-

Osszesen brutt6

12 681 560.-

lb
festas-mrzolrs

