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VAuur-xozAst szenz6oEs
amely l6trej0tt egyreszr6l F6v6rosi Onkorm{nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6s5ga
(sz6khelye: 1117 Budapest, K6r0sy J6zsef u. 7-9., kdpviseli: dr. D6nes Akos,
ad6sz6ma: 15490270-243, pdnzforgalmi szdmlaszima: 11784009-1549027000000000) (tov6bbiakban: Megrendel6)
m6sr6szr6l a BM General Kft. (sz6khely: 1126 Budapest, lstenhegyi [t 7. A. 6p.

2.,

k6pviseli: Bir6 L6szl6, ad6sz6m: 23308127-243, p6nlorgalmi
szdmlasz6m: 10101009-40291300-01004006, cg.: 0'l-09-959397, kivitelez6i

mfszt.

nyilv6ntart6si azon.: 11461753) mint v6llalkoz6 (a tovdbbiakban: VAllalkoz6) kdzdtt
az alulirott helyen 6s napon, az aldbbi feltdtelek szerint:

El6zm6nyek
Megrendel6 a Kbt. lll. r6sze alapj6n nemzeti eljdr6srend szerinti hirdetmEny 6s
t6rgyalds n6lki.ili ktizbeszerz€si elj6rast (Kbt. 122lA.S (1) bek.) folytatott le,,T6Gnyi
fti Uzletkiizpont B 6piilet lapos tet6 fel0jitisi munkii" elnevez6ssel.
Az eljirdsban nem lehetett r6szaj6nlatot tenni, igy az elj6rdsban meghat6rozott teljes
feladatra vonatkozik.
Az elj6r6s nyertese a V6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkezdseinek
megfelel6en - az aldbbi szerz6d6st kdti.
Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6 a 2013.6vi V. tdrvdny 8:1.S (1) bek.7.) pontja
alapj5n szez6d6 hat6s6gnak min6sUl.

tirgya
pedig
elv6llalja a fent
1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6
1. A szerz6d6s

megleldlt

kozbeszez6si elj6r6s iratanyag6ban (ktildndsen kdzbeszerz6si m(szaki
leir6sban) foglalt tartalom mal az oft megjeldlt tet6fel0jit6si munk6latok
ell6tAs6t eredm6nyfelel6ss6ggel (teljesit6s cime: 1119 Budapest' T€t6nyi 0t
63.)

2. V6llalkoz6 feladata a kdzbeszez6si m0szaki leir6s, az irazatlan
k6lts6gvet6s, a hat6lyos jogszab6lyok, szabvdnyok 6s szakmai
szokvAnyoknak megfelel6en a munk6latok teljes kdrfi megval6slt6sa annak
rendeltet6sszerU haszn6latra
6rdek6ben, hogy az elk6szUlt feladat
alkalmas legyen.
V6llalkoz6 a munkdt l. oszt6ly0 min6s6gben (hi6ny-, 6s hibamentesen),
munkav6gz6s sor6n csak
hat6rid6re kdteles elv6gezni. V6llalkoz6
6rv6nyes alkalmassdgi bizonyitv6nnyal rendelkezci, l. oszt6lyti anyagokat,
berendez6seket, szerkezeteket haszn6lhat fel. Fentiek alatt olyan anyagokat'
6s szerkezeteket 6rt Megrendel6, melyek a gyAri6 6ltal el6irt hi6ny-' 6s
hibamentes term6knek megfelel, tov6bb6 s6rUl6s 6s minden egy6b hibdt6l'
hi6nyt6l mentes €s megfelel a jogszabdlyi el6irSsoknak. A hi6ny-' 6s
jogszab6lyoknak, szakmai
hibamentes munk6latokkdnt Megrendel6
hi6ny-,
6s hibamentess6get 6rti.
szok6soknak, szabv6nyoknak is megfele16,
beepitett anyagok, berendez6sek, szerkezetek min6s6g6t igazol6
V6llalkoz6 az 6pit6si
dokumentumokat (k0l6n6sen: mUbizonylat)
tev6kenys6g sor5n a Megrendel6 k6pvisel6j6nek kOteles bemutatni 6s az
6tad6s-6tv6teli eljdr6s sor6n dtadni.
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V6llalkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) (kdzremfik<id6(k)) ig6nybevdtelere. Az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6n6l a Kbt. 6s a jelen szez6d6s megkcit6s6hez
vezet6 kdzbeszez6si elj6r6s rendelkez6sei ir6nyad6ak. Az alv6llalkoz6kkal
kdtdtt szerz6desekre a Kbt. tovAbb6 a 3061201'1. (X11.23.) Korm. rendelet
szab6lyai 6rtelemszer(en i16nyad6ak.
A V6llalkoz6 az ig6nybe vett alvSllalkoz66rt (kdzremfik6d66rt) lgy felel,
mintha az alv6llalkoz6i (kdzremfikdd6i) 6ltal v6gzett munk6kat saj6t maga
v6gezte volna el. A jogosulatlanul ig6nybe vett alv6llalkoz6k vonatkozdrs6ban
azon h6trdnyos k6vetkezm6nyek6rt is felel, ami ezen alvdllalkoz6k
(k6zremfikdd6k) ig6nybev6tele n6lk0l nem k6vetkeztek volna be.
7. Felek rdgzitik, hogy a szez6des targyait jogilag oszthatatlannak min6sitik.
A

2. Villalkoz6i dij 6e annak megfizet6se
Vdllalkoz6 a szerz6d6s teljesit6sErt v6llalkoz6i dijra jogosult.
2. A v6llalkoz6 dij m6rt6ke 59.147.515,- ft+AFA, azaz Otvenkilencmilli6egyszdznegyven h6tezer-<itsz6ztizenOt forint+AFA.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a fenti d'rj Stal6nyd'rj (mely a kapcsol6d6
szolg6ltat5sok, kolts6gek, stb. eg6sz6t is tartalmazza), amelynek jogi
term6szet6vel tisztAban vannak. V6llalkoz6 ez alapjAn tov6bbi fizet6si ig6nyt
Megrendel6vel szemben semmif6le jogcimen nem t6maszthat, kiv6ve a
k6sedelmi kamatot.
4. Felek rdgzitik, hogy a fenti v6llalkoz6i d'rj tartal6kkeretet nem tartalmaz,
tovdbbd hogy jelen szerz6d6s rendelkez6sei vonatkoz6sAban a Felek
tarta16kkeret jogint6zm6ny6t nem alkalmazzdk.
Az. Ala m6rt6k6re, elsz6mol6sdra a mindenkor hat6lyos Afa tcirv6ny
rendelkezdsei az ir{nyad6ak.
Az italAnydlrl a Megrendel6 6ltal szolg6ltatoft Srazatlan k6lts6gvet6s alapjSn
a V6llalkoz6 kdlts6gvetese alapjiin kerUlt meghatAroz6sa.
7. Megrendel6 tdbbletmunkaig6nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
VAllalkoz6 - mint a szerz6d6s tirgy6val kapcsolatban kell6 szakErtelemmel
jelen szerz6d6s al6ir5sdval kijelenti, hogy a
rendelkez6 jogi szem6ly
kdzbeszerz6si elj6r6s alatt teljes m6rt6kben megismerte az elv6gzend6
feladatot 6s annak kOrtilm6nyeit, lgy kijelenti, hogy az 6ltala megajAnlott
v6llalkoz6i dij valamennyi felt6tel kiel6git6s6hez sztiks6ges munk6ra
(anyagra, berendez6si 6s felszerel6si t6rgyra, stb.) fedezetet nyfjt, igy
t<ibbletmunkaig6ny6r6l
szerz6d6ssel felt6tel n6lkUl 6s
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.9 (1) bek. mAsodik
1.

-

jelen

mondat6ban foglalt kdlts6gekre is. V5llalkoz6 kijelenti, hogy az 6r-,
6rfolyamv6ltoz6sokkal, tov6bb5 banki, ad6zdrsi kondici6k v6ltoz5s6val
kapcsolatos kock6zatokat felm6rte, 6s arra a v6llalkoz6i dij teljes m6rt6kben
fedezetet ny[jt. P6tmunka eset6n a felek a Kbt. rendelkez6si szerint j6rnak el
azzal, hogy p6tmunk6ra csak a kdzbeszerz6si m0szaki leir5s 6s
mellekleteiben nem szerepl6, az aj6nlatt6telkor az aj6nlattev6t6l, mint
hasonl6 tev6kenys6get tizletszer{en v€gz6 gazdasdgi szerepl6t6l elvdrhat6
gondoss6ggal el6re nem l6that6 okb6l kertllhet sor. A p6tmunka elsz6moldsa
a p6tmunk6ra vonatkoz6 elj6r6sban foglaltak szerint tcirt6nik.

Megrendel6 a kifizetes sordn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll.
t6rv6ny 36/4. $-ban foglaltakat teljes k6rben alkalmazza.
o Megrendel6 tdjekoztatja a V6llalkoz6t, hogy a megval6sit6s p6nzUgyi
fedezet6t saj6t forr6sb6l biztositja, mely rendelkez6sre 6ll.
8.

a szerz6d6s, a kifizet6sek
pdnzneme: HUF.
11.Megrendel6 a vdllalkoz6i dtlataz igazolt szez6d6sszer( teljesit€st kdvet6en
6tutal6ssal, forintban (HUF) teljesiti az a16bbiak szerint:
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nek hi6nya eseten a Kbt. 130. S (1)-(3) 6s
(5)-(6) bekezd6sei, tovdbb6 a2013. €vi V. tdrvdny 6:130.$ (1) bekezd6se
szerint:
alv6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
14. S (1)-(3) bekezddsei szerint;
12.Megrendel6 a r6szsz6ml6zds lehet6s6g6t biztositja. A teljesit6s sor6n
osszesen 2 db sz6mla beny0jtdsAnak lehet6s6ge biztosltott az aldbbiak
szerint:
r6szsz6mla beny0jt6sdnak lehet6s6ge: tetd szigetel6si 6s
b6dogoz6si munk6inak 50%-os k6sz0lts6g6t kdvet6en, a reszszamla
m6rt6ke a v6llalkoz6i dij 50o/o-ai
- v6gsz6mla benyfjtAsa: a kivitelezesre vonatkoz6 nett6 v6llalkoz6i d'tj
fen nmarad6 50o/o-6nak megfelel6 dsszeg 16l a kivitelez6sre vonatkoz6
6fa n6lkUli vdllalkoz6i dlj 100o/o-6t el6r6 megval6sult teljesit6s eset6n,
sikeres mfiszaki 6tadds-6tv6telt k6vet6en
13.Megrendel6 a kifizetds sordn az Ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 5vi XCll.
tOrveny (a tov6bbiakban: Art.) 36/4. $-6ban foglaltakat teljes k6rben
alkalmazza.
14.K€sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6, mint szerz6d6 hat6sdg a 2013. €vi
V. torveny 6:155.$ szerinti m6rt€k0, 6s a k6sedelem id6tartam6hoz igazod6
k6sedelmi kamatot tov6bb6 k6ltsdg6ta16nyt fizet.
15.A teljesit6sigazol6s
mely a szemla (szdmlSk) kdtelez6 mell6klete al6ir6s6ra a mriszaki ellen6r jogosult.
16.A szdml{t a hat6lyos jogszabdlyok szerint kell kidllitani.
10.A szerz6d6st megel6z6 aj6nlatt6tel, tovdbbd

o
o
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-

3. Szerz6d6si biztosit6kok

V6llalkoz6 meghi0sul6si k6tb6r megfizet6s6re k6teles, amennyiben a jelen
szez6d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt felel6s meghitisul. A meghi0sulAsi
kdtbEr mErtdke a nett6 v6llalkoz6i dii 25%-nak megfelel6 dsszeg.
2. V6llalkoz6t b6rmely kdtelezetts6g6nek, feladat6nak k6sedelmes teljesit6se
1.

eset6n k6sedelmi kdtb6r-fizet6si k6telezeftseg terheli, amennyiben ez€rt felel6s.
A k6tb6r alapja a szerz6d6s szerinti nett6 vAllalkoz6i dij. A k6tb6r m6rt6ke a
k6sedelem minden megkezdett napt6ri napja ut6n napi 0,5 o/o a kOtb6ralapra
vetitetten.
J. A Megrendel6 az esetleges kotb6r ig6ny6t irdsbeli felsz6litis 0tj6n 6rv€nyesiti,
melynek a V6llalkoz6 kdteles 8 napt6ri napon belUl marad6ktalanul eleget tenni.
Amennyiben a V6llalkoz6 a fenti irat k6zhezv6tel6t kdvet6 3 napon bel0l mag6t
6rdemi indokoldssal 6s azt al6tdmaszt6 bizonyit6kokkal nem menti ki, akkor a
kdtb6r elismertnek tekintend6. A Kbt-ben foglalt besz6mit6si felt6telek 1130.S (6)
bek.l teljesOl6sekor a kdtber a v6llalkoz6i sz6ml6ba beszdmithat6.
4. V6llalkoz6
szez6d6s hib6tlan teljesitds6nek biztosit6s6ra valamennyi
be6piteft dolog ill. elv6gzett munka vonatkozdsdban 120 h6nap 6ltal6nos
j6t6lldst v6llal. V6llalkoz6 j6t6ll6si kdtelezetts6ge
az 6rintett hib6val
megszfinik, ha a hiba a teljesltest kdvet6en keletkezett,
kapcsolatban
kul6n0sen:
- rendeltet6sellenes vagy szakszerfi tlen haszn6lat

a

-

-

- szandekos rongalas vagy er6szakos behat6s,
- elemi csapds,
- szakszerfitlen szere16 vagy javit6 jelleg( beavatkoz6s,
- a szUks6ges karbantart6s hi5nya
miatt kdvetkezett be.
5. V6llalkoz6 a j6tirll6si kOtelezetts6ge alatt a hiba bejelentes6t6l sz6mitott 2
javit6st elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi
munkanapon beltil kdteles
hiba
5llom6nnyal annak befejez6s6ig folyamatosan munkdt v6gezni.
kijavit6s6nak v6gs6 hat5rideje
bejelent6st kOvet6 15 nap. Amennyiben
technol6giailag a fenti id6 nem tarthat6 a m(szaki ellen6r 6ltal meghat6rozoft
id6tartam azirAnyad6.
A j6t6ll6si kdtelezetts6g nem 6rinti a Megrendel6t megillet6 kell6kszavatoss6gi
jogokat, 6s azok 6rv6nyesithet6s6g6t.
V6llalkoz6 teljes k6rt6rit6si k6telezetts6get v6llal jelen szerz6d6ssel
neki felr6hat6 k6rok6rt, fUggetlenill att6l, hogy az a
kapcsolatosan
Megrendel6re vagy harmadik szemdlyekre h6ramlik. Harmadik szem6lyekre
h6raml6 k6r eset6n a V6llalkoz6 ktiteles az err6l val6 tudomdsszez6st kdvet6 3
munkanapon beliil a Megrendel6t teljes kdr0en mentesiteni a k6rt6rit6si ig6nyek
al6l, illetue amennyiben Megrendel6 a kSrt6rit6si ig6nyt teljesitette, kdteles a
fenti hat6rid6ben a Megrendel6 6ltal teljesitett dsszegeket megt6riteni.
Amennyiben a V6llalkoz6 teljesit6s6vel kapcsolatban per indul, V6llalkoz6
Megrendel6 oldal6n kOteles a perbe bel6pni 6s minden int6zked6st megtenni
Megrendel6 pernyertess6ge 6rdek6ben. Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont
rendelkez6sei megfelel6en alkalmazand6ak.

a
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a

a

4. Teljeeit6si hat5rid6
Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s Vdllalkoz6 dltali v6gs6 teljesit6si hat6rideje a
szerz6d6skiit6st kiivet6 30 naptiri nap. Felek rcigzitik, hogy a fenti hat6rid6
0n. szigor0 (fix) hat6rid6, melynek Vdllalkoz6 6ltali elmulaszt6sa a Megrendel6
6rdekm0l6rs6t, minden tov6bbi int6zked6s 6s
n6lkUl, dnmag6ban
megalapozza.
2. A teljesit6si hat6rid6be (v6ghatArid6) az iladAs dtv6teli elj6r6s legfeljebb 2
napos id6tartama beleszdmit, tehdt V5llalkoz6 a fentiek szerint kdteles a
munkav6gz6st szervezni.
3. Minden, a szerz6d6s teljesit6s6t akad6lyoz6, el nem h6rithat6 kUls6 kdriilmeny
(vis maior) a befejez6si hat6rid6 m6dosit6s6t vonhatja maga ut6n, kiv6ve, ha
b6rmilyen munkaszervez6si (t6bb munkav6llal6 alkalmaz6sa, munkaszervezes
megv6ltoztat6sa, stb.) elj6r6ssal megoldhat6 lett volna a hat6rid6 betart6sa. A
hat6rid6 m6dosul6s6hoz az ok (6s annak fenn6ll6s6nak id6tartama)
nyomonk6vet6si napl6ba va16 bejegyz6se 6s a Megrende16 mfiszaki ellen<ir6nek
j6v6hagy6sa sziiks6ges. V6llalkoz6 kijelenti, hogy
rendelkez6s6re 6r116
teljesit6si id6szak figyelembe v6ve az 6vszakokkal kapcsolatban felmertil6
munkav6gz6st 6ltal6ban akad6lyoz6 kdrOlm6nyeket is - el6gseges a szez6d6s
hat6rid6ben tOrt6n6 hi6ny 6s hibamentes teljesit6s6re.
4. Nem eredm6nyezi a teljesit6si hat6rid6 m6dosul6sAt az elh6rithat6, illefue a
V5llalkoz6 6ltal kell6 gondossAggal el6re l6that6 okok miatt bekdvetkezett
k6sedelem.
V6llalkoz6 kijelenti, hogy tiszt6ban van azzal, hogy a szerz6d6s kdzvetett tdrgyAt
k6pez6 fel6pitm6ny kdzc6lokat szolg6l, igy fenti hat5rid6ben 6s tartalommal,
valamint min6s6gben val6 6tad6sa a Megrendel6 ktilcinosen fontos 6rdeke.
1.

ok

-

a

5.

A munkatertilet 6tad5sa, munkav6gz6s

1. A munkateruletet a Megrendel6 a szerz6des mindk6t f6l 6ltali al6ir6s6t k6vet6

2.

munkanapon adja dt a V6llalkoz6nak.
A munkatertiletre t6rten6 felvonul6st,

a munka megkezd6s6t, az 6pit6svezet6
nev6t, cim€t, telefonsz6m6t a vezet6 felOgyel6nek (Steiner K6lm6n tel.: 463
0318) bejelenteni, ill. leadni.
3. V6llalkoz6 a kivitelezds sor6n a 19112009. (1x.15.) Korm. r. szerinti k0teles a
nyomonkdvet6si napl6val kapcsolatos k6telezetts6geit ell6tni.
4. vellalkoz6 a kivitelezes sor6n kdteles a nyomonkdvet6si napl6val kapcsolatos
kotelezetts6geit ell6tni. V6llalkoz6 a kivitelez6s megkezd6sekor ktiteles
megnyitni egy, a megrendel6 m0szaki ellen6re 6ltal hitelesitett,,Nyomonk6vet6si
Napl6"-t, melyet az 6pit6si munk5k alatt naponta kell vezetni. A
,,Nyomonkdvetesi Napl6"-t megrendel6 miiszaki ellen6re b6rmikor ellen6rizheti,
abba bejegyz6seket tehet. A,,Nyomonk6vet6si Napl6"-ban r6gziteni kell minden,
a kivitelez6s szempontjdb6l jelent6s esem6nyt (pl.: munkater0let 5tad6sa,
eltakardsra ker0l6 szerkezetek ellen6rz6se, m6r6si jegyz6k6nyvek, r6sz- 6s
v6gteljesit6s, stb.)
5. A teljesit6s helye: 11 1 9 Budapest, T6t6nyi 0t 63.
6. Felek megdllapitj6k, hogy a munkater0let 6tad6s-5tv6tele vonatkozds6ban a
munkatenilet megfelel6, ha a munkav6gz6s hely6re az anyag sz6llitdsa g6pi
vagy k€zi er6vel megoldhat6 €s a munkav6gz6s a t6nyleges munkav6gz6s
helyEn megkezdhet6.
7. A V6llalkoz6 energiaigdny6t saj6t maga kdteles biztositani, arra Megrendel6
nem kdteles.
8. A munkaterOlet 6tad6s6t kdvet6en a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztons6gr6l,
a k6myezetv6delmi szabdlyok betartds6r6l a Vdllalkoz6 k6teles gondoskodni.
V6llalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkoz6sdban azok
vagyont6rgyaiban, dletdben, testi 6ps6g6ben ill. eg6szs6g6ben a neki felr6hat6
m6don keletkezett hidnyok6rt, ill. k6rosoddsokdrt.
9. V5llalkoz6 kdteles az 6pitkez6s (kivitelez6s) ttzvddelmi feladatainak ell6t6s6ra.
10.Felek rdgzitik, hogy a munkav6gz6s Uzemel6 6pUlet teriilet6n t<!rt6nik, igy a
Vdllalkoz6 riltal igdnybe vett (haszn6lt) teruletek napi takarit6s6r6l gondoskodnia
kell a V6llalkoz6nak.
11.V6llalkoz6 kdteles
t6nyleges munkav6gz6ssel 6rintett munkateriiletet
megfelel6en elkeriteni.
12.YAllalkoz6 kdteles a keletkezeft hulladdkot a jogszabdlyoknak megfelel6en
gyfijteni, 6s hivatalos hulladdklerak6-helyre sz6llitani, valamint ezt a Megrendel6
fele megfelel6en igazolni.
13.42 eltakarasra keriil6 munkar6szek eltakarasa el6tt
muszaki ellen6rt
kdzvetleniil megfelel6 id6ben (6rtve ez alatt a legal6bb 1 napot) 6rtesitenie kell a
V6llalkoz6nak. Ennek elmulasztesa eseten a Megrendel6 kdvetelheti, hogy
t6rj6k fel az eltakart munkar6szeket, melynek k6lts6gei a V6llalkoz6t terhelik.
14.Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszer(flen vagy
szakszer(tlen utasit6st ad, a V6llalkoz6 kdteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendel6 a figyelmeztet6s ellenEre utasit6s6t fenntartja, a V6llalkoz6 a

a

a

szerz6d6st6l elSllhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasit6sai szerint, a
Megrendel6 kock6zatdra ellethatja. A V6llalkoz6 kdteles megtagadni az utasit6s
teljesit6s6t, ha annak v6grehajtdsa jogszabAly vagy hat6s6gi hat6rozat
megs6rt6s6hez vezetne, vagy veszdlyeztetn6 m6sok szem6ly6t vagy vagyon6t.

A felmondirsi vagy el6ll6si jog csak akkor gyakorolhat6, ha m6s m6don

a

szerz6d6sszerfi teljesit6s nem biztosithat6.
a munkav6gz6s Uzemel6 6pUlet terUlet6n tdrt6nik, igy a V6llalkoz6 k<iteles
biztositani, hogy tev6kenys6ge az uzletkozpont rendj6t, mfik6d6s6t ne zavarja.
Allala kibontott anyagokr6l anyagfajt6k szerint
16.VAllalkoz6 koteles
napl6t
kesziteni.
csoportositott bontSsi
17. Felek rdgzitik, hogy a kibontoft - vesz€lyes hullad6knak min6sUl6 anyagon kiv0li
- anyag tulajdonjoga V6llalkoz6t illeti.
18.Felek rdgzitik, hogy amennyiben bdrmilyen enged6ly, j6v6hagy6s, tan0sit6s
szUks6ges a rendeltet6sszer[i haszn6lathoz, annak beszerz6se a fenti teljesit6si
hat6rid6n belUl a V6llalkoz6 teladala 6s k6lts6ge.
1 9.VAllalkoz6 k6teles egyiittmUkddni az 6rdekelt szervekkel, kdzszolg6ltat6kkal.
20.A V6llalkoz6 a be6pit6sre kertil6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal
egyen6rt6kfi hazai Min6sit6 lnt6zet 6ltal kiadott min6s6gi tanisitv6nyt kdteles
adni. Ezt a tanisitvenyt a be6pit6s el6tt a m0szaki ellen6rnek 6t kell adni.
Amennyiben a felhaszn6land6 anyagokr6l 6s term6kekr6l a harmadik szem6ly
gy6rt6 a V6llalkoz6nak ilyen tanfsitv6nyt nem 5llit ki, ngy a V6llalkoz6 a
be6pithet6s6gre vonatkoz6 alkalmassag16l kdteles I16sban nyilatkozni.
21.A V6llalkoz6 az 6t terhel6 j6tAll6si, kell6kszavatoss6gi (kdtelez6 alkalmass5gi)
id6n belUli b6rmilyen jogcimen tdrt6nci jogut6d n6lktili megszfin6se eset6re e
t6rgyi
szerz6d6ssel engedm6nyezi az alvdllalkoz6it (k6zremfikcid6it)
j6t6ll6s,
beruh6z6ssal kapcsolatban terhel6
kell6kszavatossAg alapj6n
6rv6nyesithet6 dsszes jogokat. Az etszalles napja a jogut6d n6lkUli megsztin6s
napja. Ezen ig6nyek 6rv6nyesithet6s6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6 a szerz6d6s
sor6n (de legk6s6bb a teljesit6sig) kdteles ig6nybevett alv6llalkoz6inak c6gnev6t
6s sz6khely6t, ad6sz6rmdt Megrendel6nek megadni. Ugyszinten kciteles a
15. Mivel

az

a

V6llalkoz6

a

szez6d6s teljesit6se sordn az alv6llalkoz6i v6ltoz6sokat

a

Megrendel6nek ir6sban tudom6sAra hozni. Aa. el6z6ekr6l V6llalkoz6 kdteles
alv6llalkoz6j6t irSsban 6rtesiteni.
22.Amennyiben a szerz6d6s b6rmilyen okb6l teljesit6s el6tt megszfinne, 0gy a
V6llalkoz6 halad6ktalanul 8 napon belUl kdteles a megsz(n6s napj6ig v6gzeft
munk6kat felm6rni, 6s a munkatertiletet halad6ktalanul a Megrendel6nek
visszaadni.
23.4 szerz5des teljesitese sordn, az bdrmilyen dllv6nyon, seg6d6pUleten,
kdzterUleten, vagy oda kinyi16,
V6llalkoz6 6ltal l6tesltett ideiglenes
6pitm6nyen, bdrmilyen ideiglenes az Epitkez6shez kapcsol6d6 szerkezeten a
V6llalkoz6 csak akkor helyezhet el rekldm c6lj6t szolg6l6 t6rgyat, feliratot, vagy
tdbl6t, ha ehhez a Megrendel6 ktilon ir6sban hozzl4irull. Az ezen el6ir6s
megszeg6s6€rt a V6llalkoz6t k6rt6ritdsi felel6sseg terheli.

a

6.

Kapcsolattart6s, jognyilatkozatt6tel
1. Felek kijelentik, hogy a tev6kenys6gUk sor6n a tudom6sukra jutott tizleti titkot
meg6zik. Uzleti titokk6nt defini6lnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6d6s
keretein belUl a m6sik f6llel kapcsolatban a tudom6sukra jut. Kiv6telt k6pez ez
al6l azon adatok 6sszess6ge, amely a Kbt. vagy m6s jogszabdlyok szerint
nyilvSnos adatnak min6stil.
2. A titoktart6si kotelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 kAr6r1 az ez6rt felel6 f6l
k6rt6rit6si kdtelezettseggel tartozik.
3. Felek titoktart6si kdtelezetts6ge kiterjed a munkavdllal6ikra, valamely polg6ri jogi
szerz6d6s alapj6n munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszony, vagy m6s jogviszony

alapjen a f6llel kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szemElyek
magatart6sd6rt a titoktartdsi kOtelezetts6g viszonylat6ban az 6rinteft f6l, mint
sajSt magatart6sd6rt felel.

4. Nem min6stilhet

Uzleti titoknak mindazon adat vagy inform6ci6, amelyet

jogszab6ly illetue egy6b dokumentum aztzleti titok k6r6b6l kiz6r.

5. Jelen szerz6d6ssel kapcsolatban joghatdlyos nyilatkozatt6telre

jogosult
szemelyek az alSbbiak, akik jognyilatkozataikat kizdr6tag ir6sban, az 6tv6tel
idej6t igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. Felek ez alaft 6rtik a telefax ill. az

e-mail Uzenetek vdltds6t,

ha annak 6tv6tele igazolhat6,

valamint

a

nyomonkdvet6si napl6ba az arra jogosult 6ltal tett bejegyz6st is:
Megrendel6 r6sz6r6l: Szita lstvdn, Oroszi Zolt6n
Tefefon : 27 3-31 57, 27 3-31 34, Fax 273-3 1 63
V6llalkoz6r6sz6r6l: TamdskovicsKdroly
Telefon: 06-30-992-2393
6. A Megrendel6 a 19112009. (tX.lS.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja atapjAn a
teljesit6st m(szaki ellen6r ig6nybev6tel6vel ellen6rzi. A muszaki ellen6r adatai:
a. C6gn6v: F6v6rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s piac lgazgat6s6ga
b. Sz6khely: 1117 Budapest, K6r0syJ6zsef u. 7-9.
c. eljdr6 mfiszaki ellen6r neve, elErhetcisEge: Szita lstudn
d. nyilvdntart6si azonoslt6: ME-Ell.-01 -64440
7. A m(szaki ellen6r a Megrendel6 kdpviselet6ben jdr el.
8. Szez6d6 felek jelen szez6d6s teljeslt6se sor6n kdtelesek egyUftm(kddni.
9. Megrendel6 6s V6llalkoz6 egymas irdsbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l
szdmitva 2 munkanapon beliil fr6sban 6rdemi nyilatkozatot kdtelesek tenni.
10.Megrendel6 k6pvisel6je jogosult a kivitelezEs sor5n bdrmikor a munka 6ll6s6t
ellen6rizni, 6s ezek eredm6nydr6l a nyomonkdvetdsi napl6ba bejegyzEseket
eszko26lni.
11.Felek kifejezetten rdgzltik, hogy a VAllalkoz6t nem mentesiti a hib6s teljesit6s
jogkdvetkezm6nye al6l, ha a Megrendel6 ellen6z6si k6telezettseg6t nem, vagy
nem megfelel6en teljesitette.

.

A szen6d6s teljesit6s6vel ka pcsolatos itadris itvr-l,teli eljirls
1. Az 6tad6s-6tv6teli eljdr6s megkezd6s6r6l Vdllalkoz6 Megrendel6t kctteles
k6szrejelent6s formdjdban irasban, a hat6lyos jogszab6lyi rendelkez6seknek
megfelel6en 6rtesiteni. Megrendel6 kdteles az 6tadds-6tv6teli elj6rdst 3
munkanapon belul megkezdeni, 6s a Kbt. 130.S (2) bek. szerint lefolytatni, az ott
meghat6rozott jogkdvetkezm6nyek terhe mellett.
2. Az eljArAson a felek k6pvisel6i megvizsg6ljek a teljesit6st, jegyz6kOnyvet
ygsznek fel, melyben felvezetik az esefleges hibrik 6s hi6nyok list6j6t. A
V6llalkoz6 kdteles a jegyz6kdnyvbe nyitatkozni a hib6k kijavitdi6nak
hat6rnapj6r6l, mely nem haladhatja meg 6sszess6g6ben a(z) 2 munkanapot.
3. Az 6tu6tel felt6tele ktildnosen 2 pld. etadas-6tu6teti dokumentAci6 6tad6sa
Megrendel6nek, mely a kdvetkez6ket laftalmaza.
a. kivitelez6i nyilatkozatot,
b. nyomonkiivet6si napl6 oldalait,
c. be6pitett anyagok 6s szerkezetek min6s6gi tanrisitvdnyait,
d. 6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumait.
e. ellen6rz6 m6r6sek dokumentAlAsdt.
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4. Az 6tad6s-6tv6teli elj6rds lez6r6s6ig a V6llalkoz6 kdteles a g6peit, anyagait, a
keletkezett hullad6kot tov6bb5 a felvonul6si 6piileteket 6s felszerel6seit teljes
kcir(en elszdllitani. Ennek megt6rt6nte az 6tv6tel felt6tele.
5.

Az 6tadAs-6tv6teli elj6r6son a V6llalkoz6 6tadja a j6tAll6si jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megval6sulesi dokument6ci6t 6s megadja a
be€pitett szerkezetek, berendez6si 6s felszerel6si tdrgyak haszn6lati 6s

karbantart6si utaslt6sait, valamint jelen szez6d6sben €s jogszab6lyban r6gzitett
egy6b iratokat, stb. Ennek hiangalan teljesit6se a szez6d6sszerii teljesit6s
felt6tele.
6. A fentiek alapj6n elv6gzett hi6nyp6tlAsokr6l ill. javit6sokr6l a VAllalkoz6 ir6sban
t6j6koztatja a Megrendel6t, aki a t6rgyi munk6t - megfelel6s€g esetEn - 6tveszi.
7. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Megrendel6 csak hi6ny-, 6s hibamentes
teljesit6st vesz drt.
8.
V6llalkoz6 az ut6fel0lvizsg6lati elj6rSsban kdteles kdzremfikddni. Az
ut6feliilvizsgAlatot a Megrendel6 hivja 6ssze a teljesit6st k6vet6 12 havonta a
j6t6lldsi id6 v6g6ig. Az ut6feltilvizsg6lati elj6r6sban
Felek teljesit6s
szerz6d6sszerfis6g6t
hib6s/hi6nyos teljesit6sb6l ered6
hibdkaUhi6nyoss6gokat vizsg6lj6k 6s jegyz6kdnyvben rdgzitik. V6llalkoz6 a
jegyz6kdnyvben nyilatkozik
hibek kijavit5s6nak hat6ridej6r6l, mely
6sszess6g6ben nem lehet tdbb, mint 15 nap.

A

6s a
a

1.

3.

4.

5.

a

8. Vegyes 6s z616 rendelkez6sek
Felek megAllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapj6n a V6llalkoz6 6ltal
k6szitend6, szerz6i jogi v6delem alatt 6116 alkot6sok vonatkoz6s6ban a
Megrendel6
r6sz6re t6rt6n6 6tad6ssal teljes, 6truhdzhat6, 6s
(t6rben,
id6ben, felhaszn6l6si m6dban) felhaszn6l6si jogot
korl6toz6smentes
szerez. A felhaszn6l6si jog ellen6rtdk6t a v6llalkoz6i drltarlalmazza.
Felek megSllapodnak abban, hogy a megrendel6 a rendelkez6s jog6t jelen
szerz6d6ssel kik6ti, igy a v6llalkoz6 a szellemi alkot6st csak saj6t bels6
tev6kenys6g6hez haszn6lhatja fel, nyilv6noss6gra nem hozhatja, harmadik
szem6llyel nem k0z6lheti; ilyen esetben a szellemi alkotassal a megrendel6
szabadon rendelkezik;
A szerz6d6s teljesit6s el6tti megsztintet6s6re a Ptk. vdllalkoz6si (ill. kivitelez6si)
szerz6d6sre vonatkoz6 szab6lyai ir5nyad6k az a16bbiak figyelembev6tel6vel:
A sdrelmet szenvedett f6l jogosult el6llni a szerz6d6st6l ill. azt felmondani a
Vdllalkoz6 szez6d6sszeg6se eset6n, ha nem 611 6rdek6ben a teljesit6s. A jelen
szerz6d6sben s0lyos szerz6d6sszeg6sk6nt megjeldlt bArmely magatartes vagy
mulaszt6s tan0sit6sa az 6rdekm0l6s bekdvetkez6s6t 6nmag6ban megalapozza.
Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6s0l V6llalkoz6 r6sz616l
a. Vdllalkoz6 a teljesit6ssel kapcsolatos b6rmely k6telezefts6g6t akkEnt
szegi meg, hogy az el6irt min6s6gben, vagy hat6rid6re val6 teljesit6s
nem val6szinU.
b. V5llalkoz6 alapos ok n6lkiil munkav6gz6st felf0ggeszti (legal6bb 3
napra),
c. V6llalkoz6 ellen az illet6kes bir6sAg joger6s v6gz6se alapj6n
felsz6mol6si eljd16s indul; vagy
d. a V6llalkoz6 vEgelszdmolAs ir6nti k6relme (amennyiben gazdasdgi
t6rsas6gr6l van sz6) a c6gbir6sAgn6l beny0jt6sra kerUlt; vagy
e. a V6llalkoz6val szemben az illet6kes c6gbir6sig el6tt megsz0ntet6si,
tcirl6si elj6r6s indul, vagy

a

2.

a

a

f.
g.

a V6llalkoz6 a Vdllalkoz6si szez6d6sben megjeldlt b6rmely hat6rid6t 10
napot meghalad6an elmulaszt, vagy
V6llalkoz6 a Szez6d6sben foglalt b6rmely egy6b k6telezefts6g6nek nem

tesz eleget, es emiatt

h.

i.

j.
k.
6.

7.

a

Szez6d6s feljogositja

a

Megrendel6t a

felmonddsra vagy az el6lldsra, vagy
Vdllalkoz6 kdrnyezetu€delmi, hullad6kkezel6si k6telezetts6g6t megszegi,
az el6irt felel6ss6gbiztosit6s - annak jelen szez6d6sben foglalt hat6iya
alatt - bdrmely okb6l megsz(nik, 6s a megszfin6s napjdval azonos
tartalommal 0jabb az el6ir6soknak megfelel6 biAosit6si jogviszony nem
dll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhat6, ha iz- 0j biziosltAs
hat6lybal6p6se el6ft keletkezett k6rokra is biztositott az eredm6nyes
ig6ny6rv6nyesttes lehet6s6g.
V6llalkoz6 nem tartja be azon kdtelezetts6geket, melyek az izemell
6pUlet 0zemel6s6nek biztosit{s6hoz szUks6gesek,
Jogszab6lyon alapu16 egy6b felmond6si vagy eldll6si okok fenn6llnak,

A Vdllalkoz6nak ilyen esetben csak a m6r elv6gzeft munkdk elszdmol6s6ra lehet
ig6nye.
Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szez6d6st felmondani - ha sziiks6ges

olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata

ell6tds616l gondoskodni tudjon - ha

a.

a

Vdllalkoz6ban kdzvetetten vagy k6zvetlen0l 2|o/o-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes
joga szerint jogkdpes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1)
bekezd€s k) pontjdban meghat6rozoft fett6teleknek.
b. a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenif,l 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem€ly vagy szem6lyes joga
szerint jogkdpes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt 56. S (1)
bekezdds k) pontjdban meghatdrozott felt6teleknek.
c. A jelen pont szerinti felmond6s eset6n a Vdllalkoz6 a szez6d6s
megsz(n6se el6ft m6r teljesitett szolg6ltat6s szerz6d6sszer( p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.
8. A V6llalkoz6 jogosult jelen Szez6d6st6l val6 el6lldsra, ha Megrendel6 neki
felr6hat6an
a. a munkaterUlet 6tad6si k6telezetts€g6t a kdvetkezm6nyekre t6rt6n6
figyelmeztet6s ellen6re, a felsz6litds 6tv6tel6t6l sz6mitua is 15 napot
meghalad6an elmulasztja.
b. a sz6ml6t - felsz6llt6s ellen6re - sem fizeti meg, vagy
c. egy6bk6nt V6llalkoz6 tevdkenys6gdt leheteflenn6 teszi.
9. Jelen szez6d6s al6lreset kdzvetlenul megel6z6en V6llalkoz6 bemutatta a
306/2011. (X11.23.) Korm. rend. 9.g-ban 6s az ajAnlatt6teli felhiv6sban
meghat6rozott felel6ss6gbiztostt6sra vonatkoz6 k6tv6nyt. V6llalkoz6
nyilatkozza, hogy a biztoslt6s hatdly6t a jelen szez6d6s teljeslt6s6ig fenntartja.
Nem min6siil a szez6d6s megs6rt6s6nek, ill. nem ij6nyli a- szerz6d6s
m6dosit6sdt, ha
V6llalkoz6 az el6lrt tartalm0 felel6ss6gbiaosit6si
szerz6d6s6nek megsz0n6s6t megel6z6en, legk6s6bb a megsz0n6 szez6d6s
megszfinesevel egyidejoleg hatalyba 16p6, az el6irt felt6teleknek megfelel6 tij
felel6ss6gbiztosit6si szez6d6st k6t, 6s azt a Megrendel6 fel6 igazolja.
- szerz6d6sben nem szab6lyozoft
10.E
k6rd6sekben a ptk.6s
Kbi. vonatkoz6
rendelkez6sei az irAnyad6k.

-

-

a

i

11.Felek meg6llapodnak abban, hogy a Vdllalkoz6 nem fizet, illetve sz6mol el a
szerz6d6s teljesit6s6vel Osszeftigg6sben olyan k0lts6geket, melyek a Kbt. 56. S
(1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g
tekintetdben mer0lnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6kdteles jdvedelm6nek
cs6kkent6s6re alkalmasak.
12.Felek megelhpodnak abban, hogy a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetdt V6llalkoz6 a Megrendel6 szemara megismerhet6v6
Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l Megrendel6t
teszi 6s
halad6ktalanul 6rtesiti.
rendezik, ennek
13. Felek esetleges vit6s Ugyeiket egyeAet6s
jogvitdk
hat6sk6rt6l
fUgg6en
eld<lnt6s€re
eredm6nytelensdge eset6n a
kik<ttik a Megrendel6 sz6khelye szerinti J6r6sbir6s6g/T6rv6nysz6k kiz6r6lagos
illet6kess6g6t.
14.Jelen szez6d6s csak a Kbt. 132.$ alapj6n m6dosithat6.
15.Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d€s b6rmely pontja
k6gens jogszab6lyba iitkdzne, vagy a kcizbeszerz6si elj6r6s kdtelez6 €rv6ny6
dokumentum6nak tartalm6val ellent6tes lenne, akkor jelen szez6d6s fentieket
s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kuldnosen a
a megsertett k6telez6 6rv6nyfi jogszab6lyi
szerz6d6s m6dositdsa n6lktil
rendelkez€s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s kertil. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab5ly akk6nt rendelkezik,
hogy valamely rendelkez6se a szez6d€s resze es azt szdvegszer(en a
szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).
16.Jelen szez6d6s 4 megegyez6, eredeti p6ld6nyban k6sztilt el, elvdlaszthatatlan
r6sz6t k6pezi (Megrendel6 p6ld6ny6hoz kapcsolva) a k6zbeszez6si elj6r6s
iratanyaga, valamint annak r6sz6t k6pez6 beArazott kcilts6gvet6s. A szerz6d6s a
al6ir6sra
kdtelezetts6gv6llalAsra jogosult vezet6
mindkdt
tisztsEgvisel6j6nek (V6llalkoz6nAl c6gszer0) a16lr6sa eset6n 6rv6nyes.
17.Jelen szez6d6s az al6ir6sdnak napj6n l6p hat6lyba.
Felek a szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvas6s 6s
6rtelmez6s ut5n, helybenhagy6lag a16irj6k.

a

a

titjin
-

-

-
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7. A. Inf€Zt.2.

4.
A'AilLOTT
'IYIIATKOZATTIIITITAK
1. szSmri

alolrl- Es

IRA

49.

Tartalomieqvz6k (feddlapot vasv tulolvasotapot kjvet6en) (1. sz. me[6]!4]
Fefolvas6lap (2.1. 12.2. v. mell6klet)
ejantaU nyitattozat (3/A sz. mell6klet) (Eredeti, arm fetjogositott szem6ly(ek) 5ltal
alSirt nvilatkozat ny0ithato be.)
Nyilatkozat az er6brrasok rendelkezesre 5ll5sarol (3/8. sz. .mell6klet)
a Kbt. 55. q (6) bekezdes szerint (3/Q, sz. mell6llg!)
Nvilatkozat
_TETCZET:

r

mell6klet

Oldalsz6m
L.-2.

4.-5.
6.

KZAR6 OKOKKAL KAPCSOIATBAN ELOIRT NYILATKOZATOI('

IGAZOLASOK
Nyilatkozat a kiz5r6 okok fenn nem Slldsara vonatkoz6an ajSnlattev6, alv6llalkoz6 es
az alkalmass6g igazoliisiban r6szt vev6 miis szervezet vonatkoziisaban (4. sz.
mell6klet)
A Kbt. 56. g (1) bekezdes k) pont kc) alpontja tekintet6ben az aj6nlattev6
nyilatkozata arol, hogy olyan t6rsasagnak min6siil-e' amelyet nem jegyeznek

szabalyozot t6zd6n. vagy amelyet szabalyozott t6zsd6n jegyeznek; ha az
ajiinlattev6t nem jegyzik szab6lyozott t6zsd6n, akkor a penzmo#sr6l sz6l6 tdrv6ny
3. 5 r) pontja szerint defini6lt valamennyi tdnyleges tulajdonos nev6nek 6s Slland6
lak6helydnek bemutatisdt tartalmaz6 nyilatkozatot wiiks6ges beny(jtani;
amennyiben a p6nzmo#srol sz6l6 tdrv6ny 3. $ r) pon$a szerinti tdnyleges
tulaidonos nincsen, az aj6nlattev6 ene vonatkoz6 nyilatkozata (4 sz. rngl!€lletL

rT. TATTZTT: GAZDASAGI ES

PENZUGYI

r.-6,

ALKALTI'IASSAGGAL

iSO(

lGpcgor-ATBAN EL6iRT ilYTIATKOZATOK
rr. Ai6ntattev6 csatoua a 310/2011. 0oI. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (1) bekezd6s b)
pon$a alapjan az el6z6 2 lez5rt zleti 6vre vonatkoz6, saj6t vagy jogel6dje
sz6mviteli jogszab5lyoknak (els6sorban a szamvitelr6l sz6l6 2000. 6vi c. torv6ny)
megfelel6en dsszeiillitott 6ves beszdmol6j6bol a m6rleget 6s az
eredmenykimutat6st. Amennyiben az aj6nlatk6ri 6ltal k6rt mdrleget 6s
TGAZOT

eredmdnykimutat6st tartalmaz6 besziimol6 a ceginform6ci6s szolgdlat honlapjSn
megismerhet6, a beszAmol6 adatait az ajdnlatk6r6 ellen1ni, a ceginformSci6s

szog6tat honlapjen megtal6lhat6 besz6mol6 r6sz6t k6pez5 m6rleg

es

eredmdnvkimutatas csatol6sa az ajdnlatban nem sziiks6Ees.
VAGY a fenti igazol5sok helyettr
Nyilatkozat a 310/201r (XII.23.) Korm. rendelet 14.9 (8) bekezd6se, valamint a 17'g

bekezd6s szerinti a gazdasagi 6s penziigyi 6s/vagy m(szaki 6s szakmai
alkalmassaqi kovetelmdnyeknek va16 megfelel6sr6l' (L sz. mell6klet)
TLLETvE szAKlvlAr ALKALMASSAcGAL
KAPCSOLATBAN Et6iRT NYII.ATKOZATOK TGfiZOTASOK
l,ff, njentattev6 mutassa be a 37ol20rl. (nL 23') Korm. rendelet 15. 5 (2)
bekezd6s a) pontja alapjin az aj6nlatt6teli felhivAs megk0ld6s6t6l visszafel6
s#mitott ot 6v legjelent<5sebb k<izbeszez6s targ)a szerinti kivitelez6si munkdit. Az
ismertet6shez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.9 (5)

(6)

ffi

bekezd6sdben meghat6rozott nyilatkozatot

vagy igazol5st.

A

referencianyilatkozatb6l vagy referenciaigazol6sb6l minden alkalmass5gi feltdtel
teliesril6s6nek ki kell dertilnie. (5. sz. mell6klet)
I Amennyiben alkalmassdgiit - vllasztiisa

szerint nyilatkozattal kfviinia
32

I.

igazolni.

9.

VAGY a

fend lgwolSsolt helyett:

Nyilatkozat a 310/2011 QCI.23.) Korm' rendelet 14'5 (8) HGzdese' \ralamint a 17.5
(O bekezdes szerinti gazdasSgi 6s Snziigyi es/vagy miiszaki 6s szakmai

a
rral6 megfelelesr6l' (7, sz. melle{letlittcatmassiioi kdvetelm6nveknek
_A2
-FEIE2ETI
,d,AilLATTf|ELI FELHIVASBATI ELOIRT EGYEB
N.

10.

IIYII.ATKO|ZATOK IGAZOIjSOK

uist nYfjb) gazdasAgi
szerept6 cfuDeglaesre jogosult, aJiinlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot
al5ir6 k6ovisel6i6nek al5lrasi cimpdldiinp ragy alS'5s mint6ja'
T-Gki\onatban nem szerept6 kbtelez@villalok eseteben a @iegyz6sre
ioqosult szemdty(il szlrmazo, aj6nlat alSimsara wnatkozo (a meghatalmazot
iHir*sit is tartaimaz6) ir6sos meghatalmazds teljes bizonyito erejfi magSnokintba
bolalya (6. sz. mell6klet)
Konzordumi meSfl apo.llts
A kdz6s aJdnlattev6k megiillapodiisanak tartalmaznia kell:
a lelen kdzbeszezdsi eljiinsban kdz(is aJiintattev6k nevdben elj6rni (tov6bba
kapcsolattartSsm) jogosult kepvisel6 szervezet megnevezds6t;
a szerz6des teljesiGeert egyetemleges felel6ss6gv5llal6st minden tag
ajiinlatban v6llalt kitelezetrsegek 6s a munka megroszt6s6nak ismertetesdt a tagok
6s a vezet6 kiizofr;
a sz6ml5z5s rendi6t.
nlvitattozat a fee|6d Oizmsihisr6l (8. v. mell6klet)
irazoftkdltselg\,etdr

11.

r&ffil;

12.
13.-24.
6nii116

V, FE'EZET: UZLETI TTTXO'T TARTALI.IAZ6 IRATOK (ADOTT ESETBEII)

mdl6kletb
en

TCTTZTT: AZ A'AilUTTEV6 ALTAL BECSATOL]II KIVAI{T
DoKur.rErrrulloK (ADorr EsETsEil)
+ az ajiintathoz csatolni kell a papir alapr peldriny kdpohnsi kdsziil6kkel kesztilt

VT

csatolva
CD-re vaoy DVD-re irt 2 db elektronikus peld6ny6t!
hajtottak
modositist na]r
el6tt - modosta$
oldal6t, amelyen - az ajanlat beadasa elott
aiSnlat minden olyan oldalaq
Az ajSnlat
kell
ellStni.
is
k6zjeggyel
az atott dokumentumot alSiro szemdly(ek)nek a m6dosltasn6l

?

Amennyiben alkalmass6gdt - valaszt;sa szerint - nyilatkozattal klvdnia :gazoln!.

2

zLstndrdl{Hct
FELOTVAS6UP

Gnfll6qfnbtth.l€.trr)
l. rtt6rilttbt 6
Ndv: BM Genenl l(ft,

sdkhely: 1126 Budape* Istenhegyl
Tdefun: 063G95-0$780
hx: E-mail : bmgenerall2@gmall.om

Z

ft

7. A" 6p.

mftzt

2.

Al6nlattdtd t6ryrya: "T6t6ntl 0U 0rlmcpont B 6pilld

hpc et6 H(ilt6C

munk5l'

3. Al6nlac 59t47515 Ft

'qffi_W'

Kelbzds: 2014. szeptember 7.

/tt-,-t

ur

(cfuregfz6$e tsgcult mgy szab6lwzeriien
meghatalmazofr k@sel6 abfrdsa)

a

.)x

3/A, sz6mf mell6klet
A,ANIATI NYILATKoZAT€
Gszld mint a BM General Kft. (aJdnlatevf mqnevez&) LL26 Budapest, Istenhegyl
0t 7. A. 6p, mfszt 2. (ajiinlatEd dldelye) F6v6rosi T6rv6npz6k Cegbtrosi6ga (Ajdnlattev6t
nyilviintatui @binieig neve) 01-09-959397 (Ajdnlattevd cegjqlziksz,ina) nev6ben
kdtefezetbegv6llal6sm jogosult i.igyvezed (tisz8ig mqlekil&), a(z) F6v6rosi dnkotm5nyrat
Csarnok 6s Plac lgazgat665ga, mint AjSnlatkdr6 iiltal ,,T€tdnyi 6ti Uzledriizpont B 6pailet
lapos tet6 fel6jit6si munk5i" Eirgyeban meginditoB kozbesezesi eljariissal osszefuggrisben.
Alufirott Bilr6

Kbt. zl0.

1. Nyilatkozom

a

2. Nyilatkozom

a Kbt. 40 I (r)

bekezdds a) ponga alapjiin, hogy a kizb€venes tiirgyiinak
al6bbiakban meghatiirozott rdszeirrel 6sszef0grg6sben alvSllalkoz6(ka)t vevek ig6nybe{:

$ (1)

bekezd€s b) pontja alapjiin, hogy a sez6d6s teljsit6#hez a
6-iit megialad6 mdrtekben az al5bbi alv6ltalkoz6(ka)t kfvdnom ig6nybe

kdzbeszea6s drtel€nek

az aliibbi sz6zal6kos

Nyilatkozom a Kbt. 55.-

I

(5) bekezd6se alapjiin, hogy az al6bbi kapacitist ny0jt6 verveze(ek)et

l6padt6st rcndelk€z€sr€

saervezet (ndv, dm)

alkalmassigi feltetel, amelynek
bca6t6 Az
igazol6s6hoz a kapacit6st nyitt6

4, A Kbt. 60. 5 (3) 6s (5)

bekezd6sei alapjdn nyilatkozom, hogy ajdnlatunk az el6z6ekben
meghat6rozot - iiltalunk teljes kdriien megismert - dokumentumokon alapszik.

A

szez6ddstervezetben rdgzitet, a targyi feladat ellStdsahoz sziikseges kdtelezettsigeinket
maraddktalanul teljesig0k a tulolvas6lapon r6gzitett 6r alkalmaz6siival. Nyilatkozunk, hogy
ajdnlatunkat az ajSnlati kdtduseg be6lltdt k6ve6en az ajiinlattdteli felhivdsban megjelolt id6pontig
fenntaduk.

Nyilatkozom,

hogy

nyertess6gUnk eset6n

a jelen dokument6ci6 mell6klet6t k6pez6

szezdddstervezet megkdt€s6t vSllaljuk 6s azt a szea6ddsben foglalt a feltdtelekkel teuesitjuk.

3

'

Az ai6nlat eredetl pdlddnydban az ajdnlat alafrdja 6ltat alSlrt erede0 patddnyban beny6Jtand6

Amennyiben nem kivSn ig€nybe venni, 0gy irja be, hoqy.Nem kMn igdnybe venni,,
" AmenrMben nem kiv6n lgdnybe vennl, igy frja be, hogy .Nem kMn tgdnybe vennt"
' Amenrryiben nem kiviin ig€nybe venni, (9y klr be, hogy,,Nem kiv6n ig€nybe venni,'

4.

Mlfuin
ci

on6bb6, ltogy v{blko*wtk
a Hs- Cs kdtrCpv6ttallou5sodl, Hl&lds0k timogads6r6l
v6lhlloz6snaf mlr$dil

#

6ndny szerlnt mlkto

"Tffi^

l6tez€s: m14, sqeFnber 7'

/k''':

(adgiegfzdse Fgcult ragy szaMlysaerfien
nrestntatrnad kdpvisel6 al6inisa)

' r*kto, klr wgy ldtcpv6ldlods a 2fiH. 6,1 tmry.

rerddkeidsein€Itanulmhyoz6s6tl6vtt6enkArjiikrEgEdnl'

t6n

€ry meghat*c66al

saednt

- a nreqfddg

tdlalzt a
'oqEab6t
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3/8. sz6tnf mell6klet
NYII.ATKOZAT
az er{fionfsok rendelkez6sre 6ll6s6t6l

Alulirott Bir6 l-aszl4 melyd kdpvisel: BM @neral Kft., mint kapaddst rendelt<ezesre bocsdt6 szervezet
a k6zbeszez6sekr6l sz6l6 2011, dvi CVUI. ttirv€ny (Kbt.) 55. s-dnak (5) bekezddse alapj6n k'rjelentem,

hosy a(z) F6rrSroel 6nkorm6nyzat Csarnok 6c PIac lgazgnt6efoa, mlnt Aj6nlatkdr6 Sltal
0zledrtrzpont B €piilet lapoc tet6 fdqft5d munlr6l' tirgyban meginditot
"Tafrinil-0ti
iOz6esi:rzesi ebrirdsban a szerz6dds te[esidsdhez sz0l@es al6bbi er6bmi'sok az aJdnlattad
rendelkez6sdre fugnak 6llni a szerz6des teljesft6s€nek id6tarbma alafr:

{E

erintett erdbndek pontw lelnis a Nnztigyi

akalnasib tekineffibn

e

g@zhsdgL tileh/e a

az aj,1nlati

mtsaki

es

sakmai

HhMs serlntl

'*flSgygr.t
@,;2;W*?le

Keltezds: 2014. szeptember 7.

.4zw-'
.....

t..........,..,......

(c6gjegDz€sre Jogosult

\t

v4y

sza M

lyverfien

meghatalmazofr kepvisel6 aliiilrdsa)

6-

4. sz6m0 mell6klet
NYILATKOZAT
a klz5r6 okok vonatkoz6s5ban

Lavl6, mint a(z) BM General Kft. (sz6khely: 1126 Budapest, Istenhegyi 6t 7. A. 6p.
mfszt. 2. ) ai5nlatev6 szervezet cegjegyz6sre jogosult k6pvisel6je a ,.T6t6nyi (U Uzletkaizpont B
6p0tet 6p6s tet6 tul6jit5si munk5i" UirSyFn kiirt kdzbeszez6si elj6r5s sor6n az al6bbi
Alulir.ott Bilro

nvilatkozatot teszem a kiz5r6 okok ronatkozii#ban'u:

L

Az 6ltalam k6Dviselt szervezet nem tartozik a Kbt' 56. I (1) bekezdesdben, Kbt' 56' S (2)
bekezddsdben 6s a Kbt. 57. 5 (1) bekezdds a)-d) es f) pontjaiban meghatarozott kizdr6 okok hatSlya
a16.

ru.
Aluliroft ajiinlattev6 nyilatkozom, hogy cfuemeft
szab6lyozott t6zsden jegyzik / szahillozott t6xd6n nem ieguzik.

-

jegyzik, rigyl2
Amennyiben
'az a ceget szaMlyozott t6zsd6n nem

-

alSbbiikat nyilatkozom a pdnzmoxis 6s a terrorizmus finanszitoziisa negel6zesirdl ds
negakadiilWzisiirol edl6 2OOT.6vi OOO(VL torv6ny 3. 5 r) ponqa szerint defini6lt valamennyi

t6nyleges tulajdonos16ll3:
n"u",6i'. Gizl6, 6lland6 lak6helye: 1126 Eudapest, Istenhegyi 0t 7. A' 6p' mfszt.

2.14

rv.
Alulirott ajdnlattev6 nyilatkozom, hogy a(z) F6v_5rosi onkormSny:at Csarnok_ 6s_ Piac
tgazgat6s6ga, mint AjSnlatkdd 6ltal .T6tenyi rirti Uzletkdzpont B 6piil+ lapos tet6 felfiitasi

kozbeszee6si elj6r5s tekintet6ben v6llalkoz5sunkkal szemben nem
Sllnak fenn i'fbt.-Uen foglalt al6bbi kiziir6 okok, amelyek szerint nem lehet ai6nlattev6:

muni6i" tiirgyban megindltott

ro A Kbt. 57. S (1) bekezdds a)-d), valamint f) pontj6ban toglalt kizdr6 okokrd vonatkozd nyilatkozatot az _alviillalkozd 6s az
alkalmassdg igizo'6's6ban rdgt vM miis szervezet ',/onatkozdslban az ajiinlattevd(reszv6blre Flentkez6) v6laszbisa szerinl a
kttvetkez6k szerint lehet igazolni:
a) aJ6nlattev6 saj6t nyilatkozatot nyqlt be (a f€nd€k szerlnt - 6. s2. lrabnlnta)-ar6l, hogy nem wsr l96nyb€ a KbL 57.

i'ti) tet<ezd&-a)-d), vatamtnt r; iongi szeanu kiz6n6 okok hat6lya al6 es6 6lv5llalkoz6t' valamint az 6ltala
iltitmae"6Ognaf ti"io6s6.. lg6nybe vett mis s:€rvezet nem tartozlk a Kbt. 57. I (l) bek€2d65 a)-d), valamlnt f)

pontia Ez€rlnti kiz5r6 okok hat6lYa al6, vagv
L) az- eljdr6sban megjeldlt alvdllalkozd nyilatkozat6t - a meg nem ,eldltekre az a) pont szerinfi nyiladozat mellett -,'\"lamint az
airatmas3q iqazotSetn igdr\be vea mds eervezet nyila*ozatit ls benyijthatja arr6l, hogy a szervezet nem tartozik a $t. 57. 5 (1)
bekezdds a)-d), valamtnt F) pontja szerlntl klzdr6 okok hatllya al6
rr Meofelel6 v6lasz aliih[zandd!
Megfelel6 v6lasz al5htzand6!

"13

pontja
A i€nzmos6s ds a terorizmus finansziroz6sa megel6zdsir6l 6s megakadiilyoz6s6r6l szol6 2007. €vi OofiVt. torveny 3. 5 r)
szerint tdnvleoes tulaidonos:
akt logt szemdtyben vagy szem€tyes Joga szerint Jogkdpes szervezetben kiizvetleniil vagy - a Polglri
i"i
a szavazati togok vaov a tulajdoni
iti*e"vioifrfriiZr,i zore e"t V t6;vany 8:2.S (4) bekizddsben meghat6mzott mddon - kdzvewe
nem a
joga
szerint
vagy
wem6lyes
ha
a
remCly
rendetkezik,
huszoniit
szdzatdkdval
Joqi
henvad'teo;iibb
.iogkepes szewezel

jl

"ffinSt&

;;fiay".,itt;*;

jAyiett uirsa#g, amdyre a

iozossegi jogi szabdlyozissal vagy azzal egyendd6kii nemzeudi el6irdsokkal

dsszhangban lCv6 kdzz6tdteli kdvetelmenyek vonatkoznalq
iUii.llqg6lgclet_ez$06t& aki Jogi szem6tyben vagy szemdlyes joga szerint Jogkdpes szervezeben
stiitO zofg. evf v. ttirGny s:2.5 (2) bekezd6sben meghat6rozott - meghatiiroz6 befolyrssal rendelkezi&,
rc) az a termeszetes szem6ly, akinek megbizdeShil valamely 0gyleti megbizist vdgrehajbnak,
rd) alaDitv6nvok esetdben az a termdszetes 9em6ly,

r_'irci'jz aiapiwinv vagyona tegat6bb

huszonOt sz6zal6krnak

a

meghatbrozt6k,

kedvezmdnyezettie,

ha a leend6

- a Polg6ri Tdrvdrryk6nvvr6l

kedvezmdnyezetteket mar

Jfcnul ltO"fun"n a. alapltvdnyt ldtrehoztdk, tlletve mgkddteut$ ha a kedvezmdnyezefteket m6g nem hatdrozt5k meg, v"gy
t"."il szervinek, vagy meghate.oz6 befolydst gyakorol az atapitv6ny vagyon6nak legalSbb huszondt
t"s1"
"i"piwir1
szdzaldka frlett, illewe az alaplwdny kdpvlseletdben €!6r, tovdbbd
joga szednt jogkepes
re) az ra)-rb) atpontokban meghatdrozott termeszeiej szem6ly hi6nyiiban a joga szem6ly vagy szenrdlyes
szeruezet ve.et6 tlszts€gvisel6je;

i.

g.

lii

li

ro

sziiks€q esetdn

b6vithet6l

40

7.

Kbt 56. $ (2) bekezdds:
- amelyben kda,eEtnen yagy kiiarefrenul tdbb, mlnt 25%-06 tulajdonl #ssael vagy sza\razati joggal
rendelkezik olyan jogl szem6ly ragy szemdlyes joga zerlnt Jogk6pes szervezet, amelynek tekintetdben
az 56. 5 (1) bekezdds k/ pontj6ban megha6rozott ftlt5telek fennillnak.

B)* van tdbb. mlnt 25%-os tulajdoni rdsszel raov szarazatl hdnraddal renddkez6 oazdas6oi HrsasSo
- andvet az aldbtriakban nevezek meo : ROBOTEGI lGred<edelmi es 9olg6ltatd Bet6H Tdrsas.io

Keltezes: 2014. veptember 7,

,; ffi#^

..... /-....................

(o6gJegfz6sre jogosult vagy sza bdlyszerfien
meghatalmazot k6pvisel6 al6hSsa)

7. sz. melldklet
NYILATKOZAT
a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.5 (8) bekezd6se, valamint a 17.5 (6) bekezd6s szerinti a
gazdasagi 6s penziigyi 6s/vagy miiszaki 6s szakmai alkalmassagi kdvetelm6nyeknek val6
megfelel6s16lrs
v6laszt6sa
alkalmassiig5t
szerint - nyilatkozattal kiviinja igazolni'
amennyibn

Alulirott Eiro lJszl6 mint a BM General Kft. (ajdnlatiev6 megnevezese) 1126 Budapest, Istenhegyi
rlt 7. A. 6p. mfst. 2. (aj6nlattev6 sz6khelye), F6vdrosi Tdrvdnysz6k Cegbir6saga (aj6nlattev6t
nyilv5ntart6 cegbirosag nwe), 01-09-959397 (aj6nlattev6 cegjegyzdksz5ma) neGben
kdtelezettsegv6llal5sra jogosult iigyvezet6 (tisztseb megjeldlese) k'rjelentem, hogy a(z) F6vSrrosi

onkormSnyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6dga, mint Ajdnlatk6r6 6ltal ,,T€t6nyi titi
tizletkdzpont B 6pulet lapos tet6 fel6jit5si munkSi" tSrgyban meginditott kozbeszez6si
eljdriisban

nyilatkozom,
aj5nlatk6r6 5ttal targyi elj6riis aj6nlattelFli felhiv6s5ban el6irt gazdasagi 6s
p6nziigyi, valamint miiszakl 6s szakmal alkalmass6gi felt6bleknek mindenben
megfulelek.

hogry

Tudom6sul veszem, hogy amennyiben az Ajdnlatk6r6nek k6tsdge mertil fel jelen nyilatkozat
val6sagtartalmdval kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.$ (1) bekezd6se alapj5n felvildgositas k6r6s
keret6ben el6irhatja szSmomra a megfelel6 igazolSs benyrljtas6t.

Keltez6s: 2014. szeptember 7.

meghatalmazott k6pvisel6 alSilrisa)

15

Amennyiben alkalmass.igit - valasztdsa szerint - nyilatkozattal kivdnja igazolni

-J.

7. sz. melldklet
NYILATKOZAT
a 31012071()fl.23.) Korm. rendelet 14.5 (8) bekezdCse, valamint a 17.$ (6) bekezds szerinti a
gazdasagi 6s pdnziigyl es/vagy mliszaki 6s szakmai alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek val6
megtulel6sKil'"
amennyiben alkalmass6g6t - v6lasztisa szerlnt - nyilatkozattal kiviinja igazolni.
Alullrott Bitr6 Liszl6 mint a BM General Kft. (aj6nlattev6 megnevezdse) 1126 Budapest, Istenhegyi
0t 7. A. 6p. mftzt. 2. (ajiinlattev6 sz€khelye), F6vdrosi T6rv6nysz6k Cegbftr6sag (aj6nlattev6t

nyilvdntart6 egbir6eig neve), 01-09-959397 (ajiinlattev6 o6gjegyz6ksz6ma) nw6ben

k6telezetts€gviillal6sra jogosult i,igyvezet6 (Uszbdg megjel6l6se) k[elentem, hogy a(z) F6vSrosi

dnkormSnyzat Csamok 6s Piac lgazgat6sSgn, mint Ajdnlatkdr6 iiltal .T6t6nyi riti
tlzletkaizpont B 6piilet lapos tet6 felfjit6si munk5i" tSrgyban meginditott Kizbeszezesi
eljdrSsban

nyilatkozom,
hogy ajSnlatk6rd 6ltal t5ryyl eljSrSs aj6nlatt*teli felhivds6ban e!6irt gazdasSgi 6s
p6nziigyi, valamint miiszaki 6s szakmaa aakalmacs6gi feltdteleknek mindenben
megfelelek.
Tudomiisul veszem, hogy amennyiben az AjiinlaHGr6nek k6b6ge merUl fel jelen nyilatkozat
val6sSgtaftalmSval kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.9 (1) bekezddse alapj6n felvil6gosiHs k6rds
keret6ben el6irhaga sz6momra a megfulel6 igazol5s benyrijtdsdt.
Keltez6s: 2014. szeptember 7.

lcegjegyzesre
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jog*rlt

Amennylben alkalmassdgdt - viilasztiisa szerint - nyitatkozattal klviinla igazolni.
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ALAiRASI CIMPfLDANY

Alulirott Bird Ldszl6 (szilletesi neve: Bir6 L6szl6, sz{llet6si helye 6s ideje: Budapesf, 1964'
gi!r) 1126 Budapest, Istenhegyi rit
;Anius f., anyja neve: Szegvdri Zsuzsannq magyar dllampol
zle. *ug*iSHszint 2. sz6m alatti lakos, mint a BM Genersl Szolgdltat6 Korlitolt
Felel6ss6fu T6rsas6g (ritvidltett elnevez6se: BM General Kft, szdkhelye: 1126 Budapest,
iigyvezet6je a
lstcnhegyi tt 7. A. dpotet magasftldszint 2., Cegte*zekszAm: 01-09-959397)
nyomtatott teljes'
cdget ij<6nt jegyzem, hogy a c6g kdzzel, gdppel el6lrt, el6nyomott vagy
vagy roviditett cdgnev6hez nevemet 6n6ll6an a kdvetkez6kdppen irom:

Budapest, 2014. szePtember 8,

.':' ;'1 \'\
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Bir6 Liszl6

j.Dr. Arqyal Gabricll3
lir',rlrpcsti kbzicq),zr' / ,
ff,l*
'ilj ,i:rs n,nS,r reredrlem (itia 49. l. I
'iL'l
i- |'l lrl ,rrr!lyalo(01

ll\

026'i

orrhf'e nrl

l4rlf'7-1'1!

tW3 440n014' UgYsz{m

ds ideje: Budapest,
Tanfsitom, hogy Bir6 Ldszl6 (sziilet6si neve: Bir6 L6sz[6, sziilet6si irelye
1126 Budapest'
6llampolgrir)
l96a junius f-- unyju neve: Szegvari Zsuzsanna, magyar
az el6ttem
i.t"*Jgyi rit 7iA. m;gas{bldszint 1. sz6m alatti lakos, aki szemdlyazonossiig6t UL
sz6tnf'
a 850719
f"t orrt:tott Cl54g3l'l ire*,i,6*6.ry"s vezet6i enged6llyel, lakcimdt
saj 6t
el6ttem
cimp6ld6nyt
f"["f-" igazol6 hat6sdgi igazolvrinnyal igazolta, a fenti alAirdsi

irtz alA.
kezitleg
^i"riiatudom6sul

>iil.

io**v

vetteaklzjegvz6helvettestrljdkoztatAsdtakdzjegvzgy-o]-Y:l,l'l

122'5.Q)
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1tO1 UeliezaeseiLen fogtaltakr'61,

,:l]
vagvis a szemdlyazonoss6g onJine

ellen6rzesdre vonatkoz6 rendelkez€sekr6l.
[.i,, euaup"r,"n, 2014. Kett6ezer-tizeruregyedik 6vi szeptember h6nap 8. Nyolcadik napjan'

/u;a'f'
kdzjegyz6helYettes
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8. sz5mi melldklet

A szAKMAr

rX#rB$t#Lo"itr"*0.

Alulirot Biro 15v16, mint a(z) BM Generdl Kft. (sz€kfrely: 1126 Budapest, Istenhegyi rit 7. A. 6p,
mFzt. 2.) ajdnlattev6 szervezet dgjegyzesre jogosult k6pvisel6Je a_ F6rdroei OnkormSryzat
Csarno( 6i plac lgazgat6sdga, mint Aj6nlatkdni 6ltal "T6t6nyl 6d Uzletk6zpont B ePght
lapos te6 femffttsi- munldl" t6rgy6ban kilrt k6zbeszezcsl e[6r6s sor6n az alSbbl
nyilatkozatot teszem.

Ezliton

nyiratkozom,

hogy nyertessdgem aet6n vSllalom, hogy a szerz6d6sk6tes id6poftj.6ban az elj6rSst m9indft6
fet[iv6s egy6b lnfornid6k pont16nak 26. alpontFban toglaft mdr6kii (legal6bb. 50.000.000,rvev 6s l6a6bb 10.m0.000,- n/niresengny m6rtekii szaknai felel66s6gbiztosi6ssal) szakmai
feleldssdgbiztosft6ssal rendelkezni fogok.
Kelrezds: 2014. szeptember
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