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VAr-r-luozAg szeaz6oEs
amely l6trej6tt egyr6szr6l F6vdrosi Onkormdnyzat Csarnok 6s piac lgazgat6sdga
(sz6khelye: 1117 Bp., K6r6sy J6zsef utca 7-9. Kdpviseli: dr. D6nes Akos, ad6sz6ma:
15490270-243, p6nzforgalmi sz6mtaszdma.. 11784OO9-15490270 (tov6bbiakban:
Megrendel6)
m6sr6szr6l az Eurog6p6sz Epit6ipari Kft.(sz6khely: 2800 Tatrab6nya, szdvetkezet u.
10/A., ad6sz6m: 23750627-2-11, p6nzforgalmi sz6mlasz6m: ,141OOO79-2151626070000000 cg.:11-09-019753; k6pvisel6: Szab6 Zsolt kivitelez6i nyilvdrntartdsi azon.:
23447887) mint vallalkoz6 (a tovdbbiakban: V6llalkoz6) k6z6tt az alulirott helyen 6s
napon, az aldbbi felt6telek szerint:

Megrender6 a Kbt. n. ..erz" arapjEaln6t#il1?,*"uarrsrend szerinti hirdetm6ny 6s
tdrgyalSs n6lkiili kdzbeszez6si elj6r6st (Kbt. 122lA.S (i) bek.) folytatott le

,,K6rh6z
utcai vdsircsamok fltermoventitdtorainak cslrei 6s j6rut6kos munk6f'

elnevez6ssel. (Cim: 1035 Bp., K6rh6z u. 3741 .)
Az eljdr6sban nem lehetett r6szaj6nlatot tenni, igy az elj6r6sban meghat6rozott teljes
feladatra vonatkozik.
Az e-Idras nyertese a V6llalkoz6 lett, akivel Megrendel6 a Kbt. rendelkez6seinek
megfefef6en - azalAbbi szerz6d6st k6ti.
Felek rdgzitik, hogy a Megrendet6 a 2013.6vi V. t0rv6ny 8:1.g (1) bek.7.) pontja
alapjfln szezi5d6 hat6sdgnak min6siil.
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kdzbeszez6si eljdr6s iratanyageban (kurdnosen kbzbeszez6si md6zaki
leir6sban) foglart tartarommai az ott megjerdrt munkdk emiisat

2.
3.

eredm6nyfelel6ss6ggel.

v6llalkoz6 feladata a kOzbeszez6si mfiszaki leir6s, az arazalan k6lts6gvet6s,
a hatdJyosjogszabdlyok, szabvdnyok 6s szakmai szokvdnyoknak r"gf"lE6"n
munk6latok teljes k6rii megvar6sit6sa annak 6rdek6beir, trogy ai Jrteszurt"
feladat a rendeltet6sszer0 haszn6latra alkalmas legyen.
V6llalkoz6 a munkdt. L oszt6ly0 min6segben lniany_, 6s hibamentesen;,
hatdrid6re kdteles elvEgezni. V6ilalkoz6 a munkav6gz6s soran csai ervenv"s

alkalmass6gi. bizonyitvdnnyal rendelkez6, l. osztdly0
berendez6seket, szerkezeteket haszn6lhat fel. Fentiek alatt olyan "ny"joiat,
anyaiorat,
6s szerkezeteket 6rt Megrendel6, melyek a gyrirt6 6ltal
nidni_, e"
hibamentes term6knek megferer, tov6bbd serurEi 6s minden
"fbirt
nluator,
hianyt6l mentes 6s
jogszab6lyi
"gv"o
a
et6irdsoknak.
d'niany_,
e,
-a jogszabdryoknar, -ilalmai
.megfelel
hibamentes munkdratokk6nt
tvtegrenoet6

4.

szok6soknak, szabv6nyoknak is megfere16, niany-, 6s-nibamentessdget
6rti.
A . be6pitett . anyagok, berendez6sek, szerkezetek min6s6gEt igazol6
dokumentumokat (k016n6sen: m(bizonyrat) a V6ilarkoz6 az epiteiiTever<e-nvseg
s9f1 a Megrendel6 k6pviser6j6nek koteres bemutatni 6s az etadas-atv6teri
eljdrds sordn 6tadni.

5.

V6lfafkoz6 jogosult alv6llalkoz6(k) (k6zrem0k6d6(k)) ig6nybev6tet6re. Az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6n6l a Kbt. 6s a jelen szez6d6s megk6t6s6hez vezet6
k6zbeszez6si elj6r6s rendelkez6sei irdnyad6ak. Az alv illlalkoz6kkal k6t6tt
szerz6d6sekre a Kbt. tovdbbd a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet szab6lyai

7.

6rtelemszerOen ir6nyad6ak.
A V6llalkoz6 az ig6nybe vett alv6llalkoz66rt (k6zrem0k6d66rt) rjgy felel, mintha
az alvfillalkoz6i (k6zremiik6d6D aftal v6gzett munkdkat saj6t maga v6gezte
volna el. A jogosulatlanul ig6nybe vett alv6llalkoz6k vonatkozdsdban azon
h6tr6nyos k0vetkezm6nyek6rt is felet, ami ezen alv6llalkoz6k (k6zremiik6d6k)
ig6nybevdtele n6lkUl nem k6vetkeztek volna be.
Felek r6gzitik, hogy a szerz6d6s tdrgyait jogilag oszthataflannak min6sitik.

1.

2. VAllalkoz6i dij 6s annak megfizet6se
V6llalkoz6 a szez6d6s teljesit6s6rt vdllalkoz6i dijra jogosult.

6.

2.
3.
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vdllalkoz6
m6rt6ke 14.417.706
AFA, azaz tizenn6gymilli6n6gysz6ztizenh6tezer-h6tszSzhat forint+AFA, ami 6tal6nydron szdmoland6.
Fefek meg6llapodnak abban, hogy a fenti dij 1teilAnydtj (mety a kapcsolod6
szolgCltat6sok, k6lts6gek, stb. eg6sz6t
tartalmazza), amelynek jogi
termEszet6vel tisztdban vannak. V6llalkoz6 ez alapjfun tov6bbi fizet6si igdnyt
Megrendel6vel szemben semmif6le jogcimen nem t6maszthat, kiv6ve a
k6sedelmi kamatot.
Felek r6gzitik, hogy a fenti v6llalkoz6i dij tartalekkeretet nem tartalmaz, tovdbb6
hogy jelen szez6d6s rendelkez6sei vonatkozds6ban a Felek tartal6kkeret
jogintgzm6ny6t nem alkalmazzdk.
Afa m6rt6k6re, elsz6mol6s6ra
mindenkor hat6lyos Afa tcirv6ny
rendelkez6sei az irdnyad6ak.
Az atalfinydrl a lllegrendel6 6ltal szolg6ltatott 6razaflan k6lts6gvet6s alapjdn a
Vdllalkoz6 k6lts6gvet6se alapj6n kenilt meghat6rozdsa.
Megrendel6 tdbbletrnunkaig6nyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban V6llalkoz6
mint a.szez6d6s tdrgy6val kapcsolatban kell6 szak6rtelemmel rendelkez6 jogi
szeme$ - jelen szez6d6s al6ir6sdval kijelenti, hogy a kdzbeszez6si elj6nis
alatt teljes m6rt6kben megismerte az elv6gzend6 feladatot 6s ahnak
kdrulm6nyeit, igy kijelenti, hogy az dltala megajdnlott v6llalkoz6i d'rj valamennyi
left6tel kiel6git6s6hez sz0ks6ges munk6ra (anyagra, berendez6si es
felszerel6si !1gyla, stb.) fedezetet ny(jt, igy tdbbblmunkaig6ny€r6l jeten
szez6d6ssel felt6tel n6lkul 6s visszavonhataflanul lemond. Ez kiterjed a-ptk.
6:245.$ (1) bek. m6sodik mondatdban foglalt k6lts6gekre is. Vdllalkoz-o kijelenti,
hogy
Ar-, 6rfolyamvdltoz6sokkal, tov6bb6 banki, ad6z6si t<ondiciOt
v5ltozds6val kapcsolatos kockdzatokat felm6rte, 6s arra a v6llalkoz6i dij teljes
m6rt6kben fedezetet nyrljt. P6tmunka eset6n a felek a Kbt. rendelkez6si izeiint
jdrnak el azzal, hogy p6tmunk6ra csak a k6zbeszez6si m(szaki leir6s 6s
mell6kleteiben nem szerepl6, az aj6nlatt6telkor az aj6nlattev6t6l, mint hasonl6
tevdkenys6get Uzletszerfien v6gz6 gazdas6gi szerepl6t6l elv6rhat6
gondossdggal el6re nem l6that6 okb6l kerulhet sor. A p6tmunka elsz6mol6sa a
p6tmunk6ra vonatkoz6 eljdrdsban foglaltak szerint t0rt6nik.
Megrendel6 a kifizet6s sordn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny
36/4. $-ban foglaltakat teljes k0rben alkalmazza.
Megrendel6 t6j6koaatja a Vdllalkoz6t, hogy a megval6sit6s p6nz0gyi fedezetdt
sajdt forr6sb6l biztositja, mely rendelkez6sre drll.
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szez6d6st megel6z6 ajdnlatt6tel, tov6bb6
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szez6d6s, kifizet6sek
p6nzneme: HUF.
11- Megrendel6 a vdllalkoz6i dijat az igazolt szerz6d6sszer0 teljesit6st k6vet6en
atutalassal, forintban (HUF) teljesiti az aldbbiak szerint:
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6nek hidnya eset6n a Kbt. 130. g (1)-(3) 6s
(5)-(6) bekezdEsei, tovdbbd a2O13.6vi V. t6rv6ny 6:130.9 (1) bekezd6se
szerint;
alv6llalkoz6 ig6nybev6tele eset6n a 30612011. (X11.23.) Korm. rendelet
14. S (1)-(3) bekezd6sei szerint;
12. Megrendel6 a r6szsz6ml6z6s lehet6s6g6t biztositja. Ateljesit6s soren Osszesen
2 db sz6mla benyrljt6s6nak lehet6s6ge biztositott az al6bbiak szerint:
- 1 r6szsz6mla benyrljtds6nak lehet6s6ge: a thermoventil6torok 50 7o6nak felszerel€se, a r6szsz6mla m6rt6ke a v6llalkoz6i dij 50%-a;
- v6gsz6mla benyrijtdsa: a kivitelez6sre vonatkoz6 nett6 v6llalkoz6i dij
fennmarad6 50%-6nak megfelel6 6sszegr6l a kivitelez6sre vonatkoz6
dfa n6lkiili v6llalkoz6i dt1 100o/o-At el6r6 megval6sult teljeslt6s eset6n,
sikeres m0szaki dtadds-dtv6telt k6vet6en
13. Megrendel6 a kifizet6s sor6n az Ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. t6rv6ny
(a tovdbbiakban: Art.) 36/4. g-iban foglattakat teljes kdrben alkalmazza.
14. K6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6, mint szerzbd6 hat6s6g a 2013. 6vi V.
tdrveny 6:155.$ szerinti m6rt6k0, 6s a kdsedelem id6tartamdhoz igazod6
k6sedelmi kamatot tovdbb6 k6lts6g6ta16nyt fizet.
15. A tefjesit6sigazolds - mely a sz6mla (sz6mldk) k6telez6 mell6klete - alairasara a
mUszaki ellen6r jogosult.
16. A sz6ml6t a hat6lyos jogszabSlyok szerint kell kidllitani.
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3. Szerz5d6si biztosit6kok
Vdllalkoz6 meghi0sulSsi k6tb6r megfizet6s6re k6teles, amennyiben a jelen
szez6d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt felel6s meghirisul. A meghi0suldsi
kdtber meneke a nett6 vdllalkoz6i dt12io/o-nak megfelel6 6sszeg.

Vdlla]koz6t bdrmely k6telezetts6g6nek, feladat6nak kdsedelmes teljesit6se
eset6n k6sedelmi kdtb6r-fizet6si kotelezetts6g terheli, amennyiben ez6rt felel6s.

A k6tb6r alapja a szez6d6s szerinti nett6 v6llalkoz6i d'rj. A k<!tb6r m6rt6ke

3.
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k6sedelem minden megkezdett napt6ri napja utdn napi O,S o/o a kdtb6ralapra
vetitetten.
A Megrendel6 az esetleges k6tb6r ig6ny6t ir6sbeli felsz6lit6s ritj6n 6rv6nyesiti,
melynek a V6llalkoz6 koteles I naptdri napon bel0l marad6ktalanul elegetienni.
Amennyiben a VSllalkoz6 a fenti irat k6zhezv6tel6t k6vet6 3 napon beiiil mag6t
drdemi indokol6ssal 6s azt al6t6maszt6 bizonyit6kokkal nem menti ki, akkor a
kdtb6r elismertnek tekintend6. A Kbt-ben fogtatt besz6mit6si fett6telek t13o.S (6)
bek.l teljesUl6sekor a kdtb6r a v6llatkoz6i szdmtdba besz6mithat6.
VSllalkoz6 a szerz6d6s hibdtlan teljesit6s6nek biztosit6sdra valamennyi be6pitett
dolog ill. elvegzett munka vonatkozds6ban 24 h6nap iltaldnos j6teitast vellal.

V6llalkoz6 j6t6lldsi kotelezetts€ge

- az 6rintett hib6val kapcsolatban -

megszfinik, ha a hiba a teljesit6st kdvet6en keletkezett, kul6n6sen:
- rendeltet6sellenes vagy szakszeniflen haszn6lat
- szdnd6kos rong6lAs vagy er6szakos behat6s,
- elemi csap6s,
- szakszerfitlen szerel6 vagy javit6 jellegfi beavatkoz6s,
- a szliks6ges karbantart6s hi6nya

miatt kovetkezett be.

5.

V6llalkoz6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt a hiba bejelent6s6t6l szdmitott 2
munkanapon belUl kdteles a javit6st elkezdeni 6s megfelel6 szem6lyi
6llom6nnyal annak befejez6s6ig folyamatosan munk6t v6gezni. A hiba
kijavit6sdnak v6gs6 hatdrideje a bejelent6st k6vet5 15 nap. Amennyiben
technol6giailag a fenti id6 nem tarthat6 a mUszaki ellen6r dltal meghat6rozott

id6tartam azirAnyad6.
6. A j6tdlkisi k6telezetts6g nem 6rinti a Megrendel6t megillet6 kell6kszavatoss6gi
jogokat, 6s azok 6rv6nyesithet6s6g6t.
7. Vdllalkoz6 teljes k6rt6ritesi kdtelezettseget v6llal jelen szez6d6ssel
kapcsolatosan
neki felr6hat6 k6rok6rt, fUggetlenUl att6l, hogy az a
Megrendel6re vagy harmadik szem6lyekre h6ramlik. Harmadik szem6lyekre
h6raml6 k6r eset6n a V6llalkoz6 k6teles az err6l val6 tudom6sszez6st k6vet6 3
munkanapon belUl a Megrendel6t teljes kcir0en mentesiteni a k6rt6rit6si ig6nyek
al6l, illetve amennyiben Megrendel6 a k6rt6rlt6si igenyt teljesitette, kdteles a fenti
hatdrid6ben a Megrendel6 6ltal teljesitett osszegeket megt6riteni.
Amennyiben a V6llalkoz6 teljesit6s6vel kapcsolatban per indul, V6llalkoz6
Megrendel6 oldalSn kdteles a perbe bel6pni 6s minden int6zked6st megtenni
Megrendel6 pernyertess6ge 6rdek6ben. Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont
rendelkez6sei megfelel6en alkalmazand6ak.
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4. Teljesit5si hatirid6
jelen
Szerz6d6 felek
szez6d6s V6llalkoz6 dltali v6gs6 teljesit6si hat6rideje a
szerz6d6skiit6st kiivet5 30 naptiri nap. Felek rdgzitik, hogy a fenti hatdrid6
0n. szigor6 (fix) hat6rid6, melynek V6llalkoz6 6ltali elmulaszt6sa a Megrendel6
6rdekm(lds6t, minden tovdbbi intdzked6s 6s ok n6lktil, dnmageban

megalapozza.
Ateljesit6si hatdrid6be (v6ghatdrid6) azatadas dtv6teli eljards tegfeljebb 2 napos
id6tartama beleszemit, teh6t v6llalkoz6 a fentiek szerint kOteles a munkav6gz6st
szervezni.
Minden, a szerz6d6s teljesites6t akad6lyoz6, el nem h6rithat6 kUls6 k6rUlm6ny
(vis maior) a befejez6si hat6rid6 m6dosit6s6t vonhatja maga ut6n, kiv6ve, ha
bdrmilyen munkaszervez6si (t6bb munkav6llal6 alkalmazdsa, munkaszervez6s
megv6ltoztatdsa, stb.) elj6r6ssal megoldhat6 lett volna a hat6rid6 betart6sa. A
hatdrid6 m6dosuldsShoz
(6s annak fenndlldsdnak id6tartama)
nyomonkdvet6si napl6ba val6 bejegyzese 6s a Megrendel6 m(szaki ellen6r6nek

az ok

j6vdhagy6sa szUks6ges. V5llalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkez6s6re 6l16
tefjesit6si id6szak - figyelembe v5ve az 6vszakokkal kapcsolatban felmerlil6
munkav6gz6st Sltaldban akad6lyoz6 k6rulm€nyeket is - el6gs6ges a szez6d6s
4.

5.

1.

hat6rid6ben t6rt6n6 hi6ny 6s hibamentes teljesit6s6re
Nem eredm6nyezi a teljesit6si hatdrid6 m6dosul6sdt

az elh6rithat6, illetve a
V6llalkoz6 6ltal kell6 gondoss6ggal el6re lathat6 okok miatt bekdvetkezetl
k6sedelem.
Vdlfafkoz6 kijelenti, hogy tiszt6ban van azzal, hogy a szerz6d6s kOzvetett t6rgy6t
k6pez6 fel6pitm6ny kdzc6lokat szolg6l, igy fenti hat6rid6ben 6s tartalommal,
valamint min6s6gben val6 dtaddsa a Megrendel6 k0l6n6sen fontos 6rdeke.

5. A munkateriilet 6tadisa, munkav6gz6s
A munkateruletet a Megrendel6 a szez6d6s mindk6t fd eftali al6ir6s6t k6vet6
munkanapon adja dt a Vdllalkoz6nak.

A munkatertiletre t6rtdn6 felvonulast, a munka megkezd6s6t, az 6pit6svezet6
nevdt, cim6t, telefonsz6m6t a vezetl felUgyel6nek (ZAdor Pflter tel.: 388-8700)
bejelenteni, ill. leadni.
3. V6llalkoz6 a kivitelez6s soran kdteles a nyomonkdvet6si napl6val kapcsolatos
kdtelezettsegeit ell6tni. V6llalkoz6 a kivitelez6s megkezd6sekor koteles megnyitni
egy, a megrendel6 m0szaki ellen6re aftal hitelesitett,,Nyomonk6vet6si Napl6"-t,
melyet az 6pit6si munkdk alatt naponta kell vezetni. A,,Nyomonk6vet6si Napl6'-t
megrendel6 mfiszaki ellen6re b6rmikor ellen6rizheti, abba bejegyz6seket tehet. A
,Nyomonkcivet6si Napl6"-ban rdgziteni kell minden, a kivitelez6s szempontjdb6l
jelent6s esem6nyt (pl.: munkaterUlet 6taddsa, eltakar6sra kertil5 szerkezetek
ellen6z6se, m6r6si jegyz6kdnyvek, r6sz- 6s v6gteljesit6s, stb.)
4. A teljesit6s helye: 1 035 Budapest, K6rhAz u. 37 41 .
5. Felek meg6llapitjdk, hogy a munkaterUlet 6tad6s-5tv6tele vonatkozaseban a
munkaterailet megfelel6, ha a munkav6gz6s hely6re az anyag szdllitdsa g6pi
vagy k6zi er6vel megoldhat6 6s a munkav6gz6s a t6nyleges munkav6gz6s
hely6n megkezdhet6.
o. A V6llalkoz6 energiaigdny6t saj6t maga koteles biztositani, arra Megrendel6 nem
kdteles.
7. A munkaterUlet 6tad6s6t k6vet6en a szem6ly-, vagyon-, 6s munkabiztons6gr6l, a
kdrnyezetv6delmi szab6lyok betartdsdr6l a V6llalkoz6 kdteles gondoskodni.
V6llalkoz6 felel a Megrendel6 ill. harmadik szem6lyek vonatkoz6sdban azok
vagyontargyaiban, 6let6ben, testi 6ps6g6ben ill. eg6szs6g6ben a neki felr6hat6
m6don keletkezett h i6nyok6rt, ill. k6rosoddsok6rt.
8. V6llalkoz6 kdteles az 6pitkez6s (kivitelez6s) tfizv6delmi feladatainak ell6t6s6ra.
9. Felek r6gzitik, hogy a munkav6gz6s 0zemel6 6ptilet terUlet6n tcirt6nik, igy a
VSllalkoz6 dltal ig6nybe vett (haszndlt) teriiletek napi takarit6s6r6l gondoskodnia
kell a V6llalkoz6nak.
10. V6llalkoz6 kdteles
t6nyleges munkav6gz6ssel 6rintett munkateruletet
megfelel6en elkeriteni.
11. VSllalkoz6 k6teles a keletkezett hullad6kot a jogszab6lyoknak megfelel6en
gyfijteni, 6s hivatalos hullad6klerak6-helyre sz6llitani, valamint ezt a Megrendel6
fel6 megfelel6en igazolni.
12. Az eltakardsra ker0l6 munkar6szek eltakar6sa el6ft
m0szaki ellen6rt
kdzvetlenUl, ill. a nyomonk6vet6si napl6n keresztiil megfelel6 id6ben (6rfue ez
alatt a legaldbb 'l napot) 6rtesitenie kell a V6llalkoz6nak. Ennek elmulaszt6sa
eset6n a Megrendel6 kdvetelheti, hogy t6rjrik fel az eltiakart munkar6szeket,
melynek k6lts6gei a V6llalkoz6t terhelik.
13. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel6 c6lszer(flen vagy
szakszerutlen utasitdst ad, a V6llalkoz6 k6teles 6t ene figyelmeztetni. Ha a
Megrendel6 a figyelmeztet6s ellen6re utasitdsdt fenntartja, a Vdllalkoz6 a
szerz6d6st6l eldllhat vagy a feladatot
Megrendel6 utasit6sai szerint, a
Megrendel6 kockdzatdra elldthatja. A V6llalkoz6 kOteles megtagadni az utasitds
teljesit6s6t, ha annak v6grehajt6sa jogszabdly vagy hat6s6gi hat6rozat
megs6rtesehez vezetne, vagy vesz6lyeztetn6 m6sok szem6ly6t vagy vagyon6t. A
felmond6si vagy eldlldsi jog csak akkor gyakorolhat6, ha m6s m6don a
szerz6d6sszerfi teljesit6s nem biztosithat6.
14. Mivel a munkav6gz6s iizemel6 6pulet teriilet6n t6rt6nik, igy a V6llalkoz6 kdteles
biztositani, hogy tev6kenys6ge az V6sdrcsarnok rendj6t, m(k6d6s6t ne zavarla.
Ennek 6rdek6ben k0ldn6sen:

a

a

a

VSllalkoz6 munkSt kizAr6lag nyitvatartdsi id6n kivul, illetue az 6rintett b6rl6k
el6zetes egyeztetese ut6n v6gezhet.
'f 5. V6llalkoz6 kdteles
dltala kibontott anyagokr6l anyagfajt6k szerint
csoportositott bont6si napl6t k6sziteni.
16. Felek rdgzitik, hogy a kibontott - vesz6lyes hullad6knak min6s0l6 anyagon kiviili
- anyag tulajdonjoga a Vdllalkoz6t illeti.
17. Felek rdgzitik, hogy amennyiben bdrmilyen engedEly, j6v6hagy6s, tan0sitds
szUks6ges a rendeltet6sszer0 hasznSlathoz, annak beszez6se a fenti teljesit6si
hat6rid6n belUl a V5llalkoz5teladata 6s k6lts€ge.
18. V6llalkoz6 kdteles egytittm0kddni az 6rdekelt szervekkel, kdzszolg6ltat6kkal.
19. A VSllalkoz6 a be6pit6sre kerUl6 anyagokr6l vagy term6kekr6l CE vagy azzal
egyen6rt6k0 hazai Min6sit6 lnt6zet dltat kiadott min6s6gi tan0situ6nyt kdteles
adni. Ezt a tan(sitv6nyt a be6pit6s el6tt a mfiszaki ellen6rnek 6t kell adni.
Amennyiben a felhaszn6land6 anyagokr6l €s term6kekr6l a harmadik szem6ly
gy6rt6 a V6llalkoz6nak ilyen tantsitv6nyt nem 6llit ki, rigy a V6llalkoz6 a
be€pithet6s6gre vonatkoz6 alkalmass6g16l kOteles irdsban nyilatkozni.
20. A Vdllalkoz6 az 6t terhel6 j6tdlldsi, kell6kszavatoss6gi (k6telez6 alkalmass6gi)
id6n belUli b6rmilyen jogcimen t6rt6n6 jogutod n6lk0li megsz0n6se eset6re e

az

szerz6d6ssel engedm6nyezi az alv6llalkoz6it (k6zremUkiid6it) a tArgyi
beruhdzdssal kapcsolatban terhel6 j6t6llds, kell6kszavatossdg alapj6n
6rv6nyeslthet6 6sszes jogokat. Az dtsz5ll6s napja a jogut6d n6lkUli megsz(n6s
napja. Ezen ig6nyek 6rv6nyesithet6s6ge 6rdek6ben a V6llalkoz6 a szez6d6s

sordn (de legk6s6bb a teljeslt6sig) koteles ig6nybevett alvallalkoz6inak c6gnev6t
Megrendel6nek megadni. Ugyszint6n kdteles a
V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se sor6n az alvdllalkoz6i vdltozAsokat a
Megrendel6nek irSsban tudomdsdra hozni. Az el6z6ekr6l V6llalkoz6 kdteles
alv6llalkoz6jdt ir6sban 6rtesiteni.
21. Amennyiben a szez6d6s b6rmilyen okb6l teljesit6s el6ft megsz0nne, rigy a
V6llalkoz6 halad€ktalanul 8 napon beltil kOteles a megsz(n6s napj6ig v6gzett
munk6kat felm6rni, 6s a munkater0letet halad6ktalanul a Megrendel6nek
visszaadni.
22.
szerz6d6s teljesit6se sordn, az b5rmilyen 6llv6nyon, seg6d6ptileten,
kdzterUleten, vagy oda kiny6l6,
V6llalkoz6 6ltal t6tesitett ideiglenes
6pitm6nyen, b6rmilyen ideiglenes az 6pitkez6shez kapcsol6d6 szerkezeten a
Vdllalkoz6 csak akkor helyezhet el rekldm celj6t szolgdl6 tdrgyat, feliratot, vagy
t6bl6t, ha ehhez a Megrendel6 kUl6n irasban hozzdjilrult. Az ezen el6irli
megszeg6s66rt a V6llalkoz6t kdrt6rit6si felel6ss6g terheli.

6s sz6khely6t, ad6sz6m6t

A

1.

a

6. Kapcsolattar{fs, jognyilatkozattStel
Felek kijelentik, hogy a tev6kenys6g0k sor6n a tudomdsukra jutott uzleti titkot
meg6zik. Uzleti titokk6nt definidlnaliminden olyan adatot, mely jelen szez6d€s
keretein beltil a masik f6llel kapcsolatban a tudomdsukra jut. Kiv6telt k6pez ez
al6l azon adatok 6sszess6ge, amely a Kbt. vagy m6s jogszab6lyok szerint
nyilv6nos adatnak min6siil.

2. A titoKartdsi

3.

kdtelezetts6g megszeg6s6b6l ered6 ka.€,ft az ez6rt felel6 f6l
k6rt6rit6si kdtelezettseggel tartozik.
Felek titoktartesi kotelezetts6ge kiterjed a munkav6llal6ikra, valamely polgdri jogi
szerz6d6s atapj6n munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszony, vagy m6s jogviszony
alapj6n a f6llel kapcsolatban l6v6 egy6b szem6lyekre is. Ezen szem6fek

4.

magatartesa€rt a titoktart6si kdtelezetts6g viszonylat6ban
sajdt magatartds66rt felel.

az 6rintett f6l, mint

Nem min6sillhet iizleti titoknak mindazon adat vagy inform6ci6, amelyet

jogszab6ly illetve egy6b dokumentum az(lzleti titok k0r6b6l kiz6r.

5. Jelen

szez6d6ssel kapcsolatban joghat6lyos nyilatkozatt6telre jogosult
szem6lyek az aldbbiak, akik jognyilatkozatiaikat kizAr6lag ir6sban, az dtv6tel

idej6t igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. Felek ez alatt 6rtik a telefax ill. az
e-mail Uzenetek v6lt6s6t, ha annak 6tv6tele igazolhat6, valamint a
nyomonkdvet6si napl6ba az arra jogosult aftal tett bejegyz6st is:
Megrendel6r6sz6r6l: Oroszi.Zoltdn
Nagy Eva
Telefon: 237 -3134, 273-3127 Fax: 273-3163
Vdllalkoz6 r6sz6r6l: Szab6 Zsolt
Telefon: 06209450865
A Megrendel6 a 19112009. (1X.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja alapj6n a tetjesit6st
m(szaki ellen6r ig6nybev6tel6vel ellen6rzi. A mfiszaki ellen6r adatai:
a. C€gn6v: F6v6rosi Onkormdnyzat Csarnok 6s piac lgazgat6s6ga
b. Sz6khely: 1117 Budapest, K6r6ssy J6zsef u. 7-9.
c. elj6r6 m(szaki ellen6r neve, e16rhet6s6ge: Nagy Eva
d. nyilv6ntartdsi azonosit6: ME-EG-|.-l 3-65 1 83
6. A miiszaki ellen6r a Megrendel6 k6pviselet6ben j6r el.
7. Szerz6d6 felek jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n kdtelesek egyUttm0k6dni.
8. Megrendel6 6s V6llalkoz6 egymds ir6sbeli megkeres6seire azok k6zhezv6tel6t6l
szdmitva 2 munkanapon bel0l irAsban 6rdemi nyilatkozatot kcitelesek tenni.
Megrendel6 k6pvisel6je jogosult a kivitelezds sorin bdrmikor a munka 6ll6s6t
ellen6rizni, 6s ezek eredm6nyer6l a nyomonkOvet6si napl6ba bejegyz6seket
eszkozolni.
10. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a V6llalkoz6t nem mentesiti a hib6s teljesitds
jogk6vetkezm6nye al6l, ha a Megrendel6 ellen6z6si k6telezetts6g6t nem, vagy
nem megfelel6en teljesitette.

L

7.

Aszerz6dSs teljesit5s6vel kapcsolatos 6tad6g itv5teli eljiris
6tad6s-6tv6teli elj6r6s megkezd6s6r6t V6llalkoz6 Megrendet6t kdteles
k6szrejelentds formdjdban ir6sban, a hatdlyos jogszab6lyi rendelkez6seknek
megfelel6en 6rtesiteni. Megrendel6 kdteles az 6tad6s-6tv6teli elj6rdst 3
munkanapon beltil megkezdeni, 6s a Kbt. 130.S (2) bek. szerint lefolytatni, az ott
meghatdrozott jogk6vetkezm6nyek terhe mellett.
Az eljArAson a felek k6pvisel6i megvizsg6ljdk a teljesit6st, jegyz6k6nyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az eseileges hib6k 6s hidnyok list6j6t. A
VSllalkoz6 kdteles a jegyz6kdnyvbe nyilatkozni a hibdk kijavitds6nak
hatdrnapj6r6l, mely nem haladhatja meg 6sszess6g6ben a(z) 5 munkanapot.
Az 6tv6tel felt6tele kul6n6sen 2 pld. dtadAs-dtv6teli dokument6ci6 dtad6sa
Megrendel6nek, mely a kdvetkez6ket taftalmazza:

1. Az

2.
3.

a.
b.

c.

d.
e.

kivitelez6i nyilatkozatot,
nyomonk6vet6si napt6 oldalait,
be6pitett anyagok 6s szerkezetek min6s6gi tan0sitv6nyait,
6pit6si hullad6kkezel6s dokumentumait,
ellen6z6 m6r6sek dokumentdl6s6t.

4.

5.

6.

7.
8.

Az 6tad6s-6tv6leli eljiir6s lezdr6s6ig a V6llalkoz6 kOtetes a g6peit, anyagait, a
keletkezeft hullad6kot tov6bbd a felvonulasi 6puleteket 6s felszereEsLit teljes

kdr0en elsz6llitani. Ennek megtdrtente az 6tv6tel felt6tele.
Az 6tadds-dtv6teli elj6r6son a Vdllalkoz6 Atadla a j6trill6si jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megval6suldsi dokument6ci6t 6s megadja a
be6pitett szerkezetek, berendez6si 6s felszerel6si tdrgyak haszn6lati- 6s
karbantartdsi utasitdsait, valamint jelen szez6d6sben 6s jogszabAlyban rdgzitett
egy6b iratokat, stb. Ennek hi6nytalan teljesitese a szez6d6sszerri teljesit6s
felt6tele.
A fentiek alapj6n elv6gzett hidnyp6ttdsokr6l ill. javitdsokr6t a Vdllatkoz6 ir6sban
gijgloztala a Megrendel6t, aki a t6rgyi munk6t - megfetet6s6g eset6n - 6tueszi.
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Megrendel6 csak hi6nt-, 6s hibamentes
teljesit6st vesz 6t.
V6llalkoz6
ut6felUlvizsg6lati elj6r6sban kdteles k6zrem6k6dni. Az
ut6felUlvizsg6latot a Megrendel6 hivja 6ssze a teljesit6st k6vet6 12+12 h6nap
sor6n. Az ut6felulvizsg6lati elj6r6sban a Felek a teljesitds szerz6d6sszer0s6g6t
6s a_hibes/hianyos teljesit6sb6l ered6 hib6kavhi6nyoss6gokat vizsgdljrik 6s
jegyz6kdnyvben r6gzitik. Vdllalkoz6 a jegyz6kdnyvben nyilatkozik
hib6k
kijavit6sdnak hat6ridej6r6l, mely 6sszess6g6ben nem lehet t66b, mint 1b nap.

A

az

a

8. Vegyes 6szA16 rendelkez6sek
Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s alapjdn a Vdllalkoz6 6ltal
k6szitend6, szez6i jogi v6delem alatt 6116 alkot6so( vonatkoz6sdban a
Megrendel6 a r6sz6re tdrt6n6 6tad6ssal teljes, dtruh6zhat6, 6s korl6toz6smentes
(t6rben, id6ben, felhasznSldsi m6dban) felhaszndrl6si jogot szerez. A
felhaszndf 6si jog ellen6rt6k6t a v6llalkoz6i dij tartalmaza.
2. Felek megdllapodnak abban, hogy a megrendel6 a rendelkez6s jogat jelen
szerz6d6ssel kikdti, igy a v6llalkoz6 a szeilemi atkot6st csak ialat 6etso
tev6kenys6g6hez haszn6lhatja fel, nyilv6nossdgra nem hozhatja, harmadik
szem6llyel nem kozdlheti; ilyen esetben a szellemi alkotdssal a megrendel6
szabadon rendelkezik;
3. A szerz6d6s teljesit6s el6tti megsz(ntet6s6re a ptk. vdllalkoz6si (ill. kivitelez6si)
szez6d6sre vonatkoz6 szab6lyai irdnyad6k az al6bbiak figyelembevetel6vel:
4. A s6relmet szenvedett f6l jogosult elillni a szez6d6st6i ill. azt felmondani a
V6llalkoz6,szez6d6sszeg6se eset6n, ha nem 611 6rdek6ben a teljesit6s. A jelen
szez6d6sben sulyos szez6d6sszeg6sk6nt megjelolt bdrmely migatartds vagy
mulasztes tanrisit6sa az 6rdekm0las bek6vetkez6s6t dnmagdban m6galapozzai'
5. S0lyos szerz6d6sszeg6snek m in6stil Vdllalkoz6 r6sz6r6l
a. vdllalkoz6 a teljesit6ssel kapcsolatos bdrmely k6telezefts6g6t akk6nt
szegi meg, hogy az el6irt min6s6gben, vagy hat6rid6re val6 teljesit6s
nem val6szinfi,
b. V6llalkoz6 alapos ok n6lkijl munkav6gz6st felfUggesAi @gal6bb 3
napra),
c. V6llalkoz6 ellen az illet6kes bir6s6g joger6s v6gz6se alapjdn
felsz6moldsi eljdrds indul; vagy
d. a- V6llalkoz6 v€gelszAmol6s ir6nti k6relme (amennyiben gazdasdgi
t5rsas6gr6l van sz6) a c6gbir6s6gndl beny0jtdsra kertilt; vagy
e. a V6llalkoz6val szemben az illet6kes cegbir6s6g el6tt mLgszfintet6si,
tdrl6si eljdr6s indul, vagy
1.

a

f.
g.
h.

i.

j.
k.

a Vdllalkoz6 a VSllalkoz5si Szez6d6sben megjel6lt b6rmely hat6rid6t 10
napot meghalad6an elmulaszt, vagy
Vdllalkoz6 a Szerz6d6sben foglalt b6rmely egy6b k6telezetts6g6nek nem
tesz eleget, 6s emiatt a Szez6d6s feljogositja
Megrendel6t a
felmond6sra vagy az eldll6sra, vagy
V6llalkoz6 k6rnyezetv6delmi, hullad6kkezel6si k6telezetts6g6t megszegi,
az elSirl felel6ss6gbiztosit6s - annak jelen szerz6d6sben foglalt hatdlya
alatt - b6rmely okb6l megsz(nik, 6s a megsz0n6s napj6val azonos
tartalommal 0jabb az el6irdsoknak megfelel6 biztosit6si jogviszony nem
dll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhat6, ha az rlj biztosft6s
hatAlybaldp6se el6tt keletkezett k6rokra is biztositott az eredm6nyes
ig6ny6rv6nyesit6s lehet6s6g.
V6llalkoz6 nem tartja be azon kotelezeftsegeket, melyek az iizemel6
6piilet Uzemelds6nek biztositds6hoz szUks6gesek,
Jogszab6lyon alapul6 egy€b felmond6si vagy el6ll6si okok fenn6llnak,

a

6. A Vdllalkoz6nak ilyen esetben csak a mdr elv6gzett munk6k elsz6molas6ra lehet
ig6nye.
7. Megrendel6 jogosult 6s egyben k6teles a szez6d6st felmondani - ha szUks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata
ell6tdsdr6l gondoskodni tudjon - ha

a.

a

V6llalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzveflenUl 25%-ot meghalad6

tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes

joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1)

b.

bekezd6s k) pon{aban meghat6rozoft felt6teleknek.
a V6llalkoz6 kdzvetetten vagy k6zveflen0l 25%-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt 56. S (1)
bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek.

c. A jelen pont szerinti felmondds eset6n a V6llalkoz6 a

szez6d6s
megsz0n6se el6tt m6r teljesitett szolg6ltat6s szez6d6sszerfi p6nzbeli

ellen6rt6k6re jogosult.
8. A V6llalkoz6 jogosult jelen Szez6d6st6l val6 el6ll6sra, ha Megrendet6 neki
felr6hat6an
a. munkaterUlet 6tad6si kdtelezetts€g6t a kdvetkezm€nyekre tdrt6n6
figyelmeztet6s ellen6re, a felsz6litds dtv6tel6t6l sz6mitua is 15 napot
meghalad6an elmulasztja.
b. a sz6ml6t - felsz6litAs ellen6re - sem fizeti meg, vagy
c. egy6bk6nt Vdllalkoz6 tev6kenys6g6t leheteflenn6 teszi.
Jelen szerz6d6s al6lr6sdt kdzvetleniil megel6z6en V6llalkoz6 bemutafta a
30612011. (X11.23.) Korm. rend. 9.9-ban es
gAnlattdteli fethiv6sban
meghat6rozoft felel6ssdgbiztositdsra vonatkoz6 k6tu6nyt. V6llalkoz6 nyilatkozza,
hogy a biztositds hatalydt a jelen szez6d6s teljesit6s6ig fenntartja. Nem min6siil
a szez6d6s megs6rt6senek, ill. nem ig6nyli a szez6d6s m6dositds6t, ha a
VSllalkoz6 az el6irt tartalm0 felel6ss6gbiztositdsi szerz6d6s6nek megszfin6sEt
meg9l.6z6en, legk6s6bb a megsz0n6 szez6d6s megsz6n6s6vel egyidejfleg
hat6lyba 16p6, az el6irt felt6teleknek megfelel6 rlj felel6ss6gbiztositrisi szbrz6d6st
kdt, 6s azt a Megrendel6 fel6 igazolja.
10. E szez6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a ptk. 6s a Kbt. vonatkoz6
rendelkez€sei az irdnyad6k.

a

9.

-

-

az

11. Felek megallapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 nem fizet, illetue sz6mol el a
szez6d6s teljesit6s6vel Osszefiigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. S
(1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsas6g tekintet6ben
merUlnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6k6teles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re
alkalmasak.
12. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6trartama
alatt tulajdonosi szerkezet6t V6llalkoz6 a Megrendel6 szAm6ra megismerhet6v6
teszi 6s
Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l Megrendel6t
halad6ktalanul 6rtesiti.
13. Felek esetleges vit6s tigyeiket egyeztetes 0tjAn rendezik, ennek
eredm6nytelens6ge eset6n a jogvit6k eld6nt6s6re - hat6sk6rt6l f0gg6en - kikdtik
Megrendel6 sz6khelye szerinti J6r6sbir6s6g/T6rv6nysz6k kiz6r6lagos
illet6kess€96t.
14. Jelen szez6des csak a Kbt. 132.9 alapj6n m6dosithat6.
15. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s b6rmely pontja
k6gens jogszab6lyba titkOzne, vagy a k6zbeszerz6si elj6r6s kotelez6 6rv6ny0
dokumentumenak tartalmaval ellent6tes lenne, akkor jelen szerz6d6s fentieket
s6rt6 rendelkez6se hely6be minden tov6bbi jogcselekmdny, igy kril6n6sen a
szerz6des m6dositdsa n6lkul
a megsertett kotelez6 6rv6ny0 jogszabdlyi
rendelkez6s vagy kozbeszezesi dokumentumi rendelkez6s kerul. Fenfielet t<ett
megfelel6en alkalmazni, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt rendelkezik,
hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze 6s azt sz6vegszeriien a
szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6ik6pezi)
16. Jelen szez6d€s 4 megegyez6, eredeti p6ld6nyban k6sziilt el, elvdlaszthataflan
r6sz6t k6pezi (Megrendel6 p6ld6ny6hoz kapcsolva) a kIzbeszerzlsi elj6rds
iratanyaga, valamint annak r6sz6t k6pez6 beilrazott kcttts6gvet6s. A szez6d6s a

a

a

a

-

mindk6t

-

f6l al6irdsra 6s

kdtelezetts6gv6llaldsra

jogosult

__ tisztsegvisel6j6nek (Vdllalkoz6nAl c6gszerfi) al6ir6sa eset6n 6rv6nyes.
17. Jelen szez6d6s azalAirAsAnak napjdn l6p hatdlyba.

Felek

a

vezetci

szez6d6st, mint akaratukkar mindenben megegyez6t, elorvasas 6s

6rtelmez6s utdn, helybenhagy6lag aleirjfuk.
Kelt: Budapest, 2014. 10.
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sz6mf melldklet

BEKEZDiSE SZERII{TI

49.

oldalszam

t
2

Felolvasolap (2.1. melldklet)

Ajenlat'r ny'ila"ozat (3/A sz. mell6klet) (Eredeti, arra feljogositott szem6ly(ek) 6ltal
al6irt nvilatkozat nv0ithato be.)

ffiotATBAll

3

ELOIRT 1{YrtATKozATol(,

IGAZOIISOK

ffi6ll6sara

vonatkozoan ajiinlattev6, alv6llalkoz6 6s
aj alkalmas#g igazoliisaban rdszt vev6 m5s szervezet vonatkozasaban (4' sz'
mell6klet)

n fOt. 50. 5 (1) bekezdes k) pont kc) alpontja tekintet6ben az ajiinlatev6
jegyeznek

tarsasagnak min6siil-e, amelyet nem
slbalyozott t6zsd6n,-'ragy amelyet szab6lyozott t6zsd6n jegyeznek; ha -az
aa.f"ft*Ot nem jegyzik siCrUatyozott t6zsddn, akkor a pdnzmosasr6l sz6l5 tcirvdny
i] S il oontiu szeririt defini6tt valamennyi t6nyleges tulajdonos nevdnek 6s 6lland6
nr6n6Venei< bemutatrs5t tartalmaz6 nyilatkozatot sziiks6ges beny0jtani;
r) pontja szerinti tenyleges
amennyibett a pdnzmosasr6l sz6l6 torv6ny 3.
nyilatkozqta{1-!Lrng!!E!!g)erre
ronatkoz6
tr-rlaidonos nincsen, az ai6nlafrerr6
ZiiEVT. ALKALMASSAGGAL
nvilatkozata

irnit, hogv olyan

)

I

xipcsblqiiln Et6iRr NYILArKozAro&

@,

r€44!!49e{--

Korm. rendelet 14,$ (8) bekezddse, valamint a 17.5
gazda#gi
6s penzilgyi es/ragy miiszaki 6s szakmai
a
szerinti
bekezd6s
ifkalmassioi kdvetelmdnveknek ral6 meqfelel6srll' (7' sz. mell6[qQ
Nyilatkozat a

(6)

3{ol2oll (xII.23.)

ffiE

SZAKMAI

7

ALKALMASSaGGAL

IGAZOLA9qK-

KAPCSoI.ATBATI Et6iRT NYIUTKOZATOK
VAGY a fenti igazol6sok helYett:
Nyilatkozat a 3lOlzOLl (XII.23') Korm. rendelet 14.5 (8) bekezdAse, valamint a 17'9
(6) bekezdes szerinti a gazda#gi es penlugyi 6s/vagy ..mfiszaki ds szakmai
itialmass5oi kdvetelm6nveknek ra16 megfelel6snil' (7'SZ.

rne!16j!4)-

iVASMil EL6!RT

8

EGYEB

NYILATKOZATOK IGAZOLASOK

E

lattev{ ,azd;gr'r

szerePl6 cegjegyz6sre jogosult, aliiir6 k6pvisel6j6nek

ai6ir6si cimo6ld6nya vaqy al5ir6s mintdja.

@lrElC!!e!)

vI. FE'EZM AZ

9
10
11

A'ANUTTEVo ALTAL BECSATOLIII KIVANT

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
;tEenlathoz csatoln'r kell a papir alap0 peld6ny k6polvas6 keszuldkkel kesz0lt
CD-re vasy DVD-re irt 2 db elekronikus pedenvat!
h ajtottaK vegre,
Az ai5nlat minden olyan oldal5t, amelyen - az
ell5tni.
k6zjeggyel
kell
is
modosit6sn6l
a
az adott dokumentumot al6ilro szem6ly(ek)nek

I Amennviben alkalmassegit - v6lasztdsa saerint - nyilatkozattal kiviinja igazolni'
I Amennylben alkalmassiigdt - viitattesa szerint - nyilatkozattal kivdnja igazolni'

I

I

Zt tu|ntmd6Hc
FELOw S6r p
(0n6ll6 rl6nhtt[cl G.dn)

L||fieu6
l,l{v:
Sz6Lhdy:

Tel&r:
hx:
E-rnall:

Eurog6p6rr
2SO

IIL

Tdryc, $trdect lb

+36-3+5tGtt6

+#*3.t7-ara

ce|lgtcr6.le3md.ocl

ttrrgyr:.t(foftlz
J6ndCrcmunt6l'
2. ||6nla0t6bl

3.

tO/A

ubi

y{rfrrrornolr Urennovsdlttonlnak

ll.nlab

Keltee€s: Tatabdnp, 2014. ol66ber (B,

iJ //

//

t@
neghatalmad ldtr

lsdd al6irdsa)

ertjc

6s

3/A. szSmf mell6klet

AJiNIATI NYILATKOZATI

Alulir.ott Szab6 Zsolt, mint az EUROGEP€SZ Kft, (ajiinlattevd mqnevezEse) 28OO
Tatab5nya, Sziivetkezet utca 1O/A. (ajdnlattev6 szdkhelye), TabMnyai Tiindnysz*
cSbin1kba, Qjiinlattev1t nyitvilntar@ Ggbiniseg neve) t7-'o9'o79753 ($inla.ttev6
c+;ieqwdkszdna) nevdben kotelezettsegv6llal6sra jogosult 09yvezet6 (tisz&g nqjeldl6se), a(z)
fdvirosi onkormirnyzat Csarnok 6s Piac lgazgatos6rga, mint Aj6nlatk6r6 5ltal ,,K6rh5z

utcai vSsSrcsarnok thermovent3tStorainak cser€je 6s j5rul6kos munkSi"

t5rgy5ban

meginditott kozbeszerzesi elj6r6ssal osszefugg6sben'

1. Nyilatkozom

a Kbt, 40. 5 (1)

bekezd6s

a) pontja alapj5n, hogy a

kozbeszez6s targy5nak

a16bbiakban meghatarozott reszeivel dsszef gg6sben alvSllalkoz6(ka)t veszek ig€nybe':

Nyilatkozom a Kbt. 40 $ (1) bekezdds b) pontja alaPj6n, hogy a szerz6dds teljesit6sehez a
6-6t meqhalad6 m6rt6kben az al6bbi alv5llalkoz6(ka)t klvanom ig6nybe
kozbeszez6s 6rt6k6nek

Nyilatkozom a

(5) bekezd6se alapj6n, hogy az al6bbi kapacitast nyijt6 szervezet(ek)et

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

bekezd6sei alapj6n nyilatkozom, hogy ajanlatunk
meghatiirozott - Sdlunk teljes korfien megismert - dokumentumokon alapszik'

az el6z&k&n

szez6d6stervezetb€n rogzitett, a targyi feladat ell6tasahoz sz0kseges kdtelezettsegeinket
Felolvasolapon rogzitett 6r alkalmaziis5val. Nyilatkozunk _ hogy
marad6ktalanul teljesiBuk
aianfutrniut az aj6ntaU-kOtOtB6g be5llt5t k6vet6en az aj5nlattdteli felhivSsban megjelolt id6pontig

A

I

fenntatjuk.

Nvilatkozom, hoqy nyertessq]unk eset6n a jelen dokumentSci6 mell6klet6t k6pez5
srezciodste.ezet megrdtesdt vSllauuk ds azt a szez6d6sben foglalt a felt6telekkel teljesi$tik.
Nyilatkozom tov5bb6, hogy v6llalkozdsunk

I Az aEnlat eredeti p6ldrnydban az ajdnlat alSirdia ;ltal aliiirt eredeti FGld6rryban benv'itandd
vennl
Ame;nvib€n nem kivSn igdnybe venni, igY irla be, hogy,,Nem kiv6n 'genyEe
I Amennyrben nem kiv6n 4dnybe vennl, igy irja be, hogy,,Nem klvan lgenyoe vennl
vennr
' Amennvrben nem kivin rgenybe vennl, Llgy lria be, hogy .,Nem kivan rgenyoe
2

1

o a lts

€s tOgdev6ttattodsotcdt,

dfCo*ndC mh&iil/

fefto6: f&Enya, 20l,L otdber

l-bJ6d€sok

t tnoglti6,r6t s!6t6 6nr€ny slerint rfrc

()!r.

ngyszab6lywilen
ldpvisel6 altfr{sa)

I rfillG,

lde \6ey ldCgrfld@[&

rlnd#ffi( t'|tfi*r'ddt

I

2D+, 6n )009v, t6r*ry

l!|rd.n ldd& rqdrr.

nqttd.o[bl sirt - I

rn

9fld0 vf.ad

r

,ogrz${y
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4. szimri mell6klet
TIYITATKOZAT

a klz6r6 okok vonatkozasiiban

zsol! mint a(z) EURoGEPEsZ Kft. (sz6khely: 2800 Tatah6nya, szdvetkezet utca
10/A.) ajenfaftev6 szervezet ceSjegyzesre jogtosult k6pvisel6ie a ,K6rh6rz utcai VSsSrcsarnok
theriroventil5torainak cser€je 6s j5rul6kos munk6i" !6rgyban kiirt k6zbeszez6si eljims sor5n
az alSbbi nyilatkozatot teszem a ki#ro okok vonatkozds6ban':

Atulirott szab6

I.

Az altalam k6pviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 5 (1) bekezdesdben' !(bJ. 56. I (2)
bekezd6seben 3s a Kbt. 57. S (1) bekezdes a)-d) es f) pontjaiban meghatirozott ki#ro okok hatittp
a16.

tI.

a szez6d€s teljesitdsehez nem vesz igdnybe a Kbt. .56. 5 (1)
C6giintq mint aj5nlanev6
-g

ffezd$ben

es-a Xbt. 57. (l) bekezd6s a)-d) 6s f) pontjaiban meghatarozott kizSro okok haplya al5 es6
alviillalkoz6ValvSll;koz6kat, illewe a resziinkre kapacitasait rendelkez6sre bocsiit6
szervezetevszervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. 5 (1) bekezddseben 6s a Kbt. 57. 5 (1) bekezdes
d) es f) pon$aiban meghat6rozott kizdr6 okok hatalya al6.

aI

ut.
Alulirot aj6nlafiev6 nyilatkozom, hogy cegemef
szab6lyozott t6zsd6n jegpik / szab6llozott t6zsddn nem iegvzik'

-

Amenrryiben a c6get szahilyozott t6zsd6n nem jegrfzik, rirgt'

-

az aliibbfikat nyilatkozom a pdnzmosiis ds a terorizmus finanszirozisa megel6z&ffi1 es
mqalad;ilwz;isiir6t sz6l6 2007.6vi Ooo0/I. tdrv6ny 3. 5 D ponEa szerint defini5lt wlamennyi
t6nileges tulajdonosr6la:
neve: Szab6 Zsolt, Slland6 lak6helye: 28OO TatabSnya, TuliPSn kdz 10.

r A Kbt. SZ g (1) bekezdes a){), valamint 0 ponqiban bglalt kizar6 okokrd \onatkozd nyila*ozafot az atu6llalkoz6 6s az alkalmassSg
igazot&iUari riizt vev6 m6s szlrvezet woatkozrsdban at ajiinlattev6(rdszvdtelre ielentkez6) vilasztdsa szerint a kpMetkez6k szerint
lehet laazolni:

a) ata;lattevo caj6t nytlatiozatot nyrijt be (a fentisk szerint - 6. sz, lrahtlnta) an6l, hogv nem !€3t lgGnybo a xbL 57'
bsh!a€r-.)+i, v.lamint penqia rzerind hz6r6 okok hatSlya .16 €t6 alvSllalkoz6q vabmlnt at Sltala
itGthucagenat tgazotSsSra lg6nybc vett m5s srsrvezet nom tartorik a KbL 57, 5 (1) bekezd6s a)-d), valamint D
pontF s.ednd klz5d okok hatSlya ali, vagy
b) ai eli6rasban n|eqieldlt alvdtlalkoz6 rryilatkozabit - a meg nem jeldltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az
aitatmassdq igazotiisiira igdnybe vett mds servezet nyilau(ozatdt is benyuithatja arrdl, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. 5 (1)

fi

6'tit

bekezdds a)-d), valamlnt f) pontia szerintl kiziird okok hatllla al6.
I MegElel6 viilasz alShuzand6!
3
Megfelel6 vdlasz al6h0zandd!
. pdnznoeiis ds a terrortzmus finarsairozisa megel6zesdr6l
megakaddtyozriEirdl szdki 2007. evi O0OOI. tdrGny 3. 5 0 pontja
tdrMeoes
hihidonos:
szerint
ra) az a !g!86*9!gl-El9E6tl, aki iogi szemdlyben vagy szern€lyes joga szednt jogk€pes szer',/ezeben kdzvetleniil vagy - a Polg6ri
rdrv€nyttinywdt szrifi)Oi:. 6vi V. t6N€rry 8:2.5 (4) bekezd6sben fi€ghat6rozott mddon - kozvetve a szavazatijogok vagy a tulajdor
hityyad tegatebb hnszon6t sz6zaldkival rendelkezik, ha a Fgi szemely vdgy sze[€lyes Fga saerint.jogkepes szervezet nem a
stad;ffo.ritt placon jegyzett t66asdg, amelyre a kdzdssdgl jogl szabiilyozissal vagy azal egyendrtiku nemzetkdzl eldir6sokkal

e

I

O6szhangban l6vd kitzzdt€teli kovetelmdnyek

a-Ef!!@l!gEcx0

vona*oznah

aki Fgi szem€tyben vagy szemelyes Fga sednt rogkdpes sze^€zetben - a Poberi Torvenykotwr6l
rb) az
sz36 Zo13;viv tOrveny g2$ (2) bekezdcsben meghat6rozo$ - meghatiiroz6 befoly5ssal rendeikezik,,
rc) az a termdszetes szem€ly, akinek megblz6siMl valarnely iigyhti megbizdst vdgrehaitanalt
rd) alaoiMnvok esetdben az a term6szetes szernely,
ai"piwlnv vagyooa tegaliibb huszonoi szdzaldkiinak a kedvezmdnyezettie, ha a leend6 kedvezmdnyezetteket mer
mmhatdrozt6k,
z. jtinet droeiduen az atapiwiinyt ldtrehozhik, illetve miik&tebk, ha a kedvezm€nyezetteket m€9 nem hatiirozt6k m€, _vagy
3. aka tagja az atapitviny kezeig szeNdnek, vagy meghatdroz6 beforyest gyakorol az alapitvdrry va$onEnak legalibb h6zonajt
szdzaldka felett, illetve az alapitvdny kipvlseletdben elj6r, tovdbbj
rej az ra)-rO) ilpontokban meghitiirozott term€szetes szer€ly hiiny6ban a jogi szemdly vagy szem6ly6 joga szerint jogkepes

|ifia.

szervezet vezet6 tisteeqvisel6je;

r

\

va9y

az alSbbiakat nyilatkozom a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finansziroz5sa megel6z6s6r6l 6s
megakad5lyozSsiir6l sz6l6 2007.6vi OOOVI. t6rvdny 3. 5 ra)-rb) pontja szerinu term6szetes
ragy szem6lyes
szemdly hiSnySban az re) pont szerinu t6nyleges tulajdonos a jogi
=em6ly
joga szerint jogk€pes szeruezet vezet6 UsztsL5gvisel6je(i), aki(k)nek
nevdt 6s iilland6
lak6hely6t az aliibbiakban adjuk meg:
vezet6 tiszts{;visel6:

s

, iilland6 lak6helye;

w.

Alulirott aj6nlattev6 nyilatkozom, hogy a(z) F6v5rosi onkorm5nyzat csamok 6s Piac
Igazgakis5ga, mint Ajdnlatkdr6 iiltal .T66nyi 6ti 0zletkdzpont C 6piilet es6viz
bloly6vezetdkeinek cser€je- trirgyban meginditott k6zbeszez€si eljdr6s tekinteteben
valhlkozSsunkkal szemben nem 6llnak fenn a Kbt.-ben foglalt aldbbi kiziir6 oko( amelyek szerint
nem lehet ai5nlattev6:

KbL s6.5 (2) bekezd6s:
- amelyben kozvet€tten vagy kdzvetlenul t6bb, mint 250lo-os tulajdoni rdsszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6p€s szervezet, amelynek tekintetdben
az 56. 5 (1) bekezdds k/ pon$6ban meghat6rozott feltdtelek fenniillnak.
A)* nincs ilyen kozvetetten \€gy k6zvetlen0l tdbb, mint 25olots tulajdoni resszel vagy szawzati joggal
rendelkez6 jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes tervezet.
Keftezds: Tatabanya, 20L4. okt6ber 09.

(celdegyzesre

ragy szatdlyszer0en
meghatalmazott kdpvisel6 a16iriisa)

B)* van tobb, mint 25olo-os tulajdoni resszel vagy sza\azati hiinyaddal rendelkez6 gazdasigi tiirsasig
- amelyet az alSbbiakban nevezek meg : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a tulajdoni rdsszel vagy szavazati hiinyaddal rendelkez6 gazdasigi t6rsaslgra vonatkoz6an a Kbt. 56.
g (2) bekezdds€ben hivatkozott kizdro feltdtelek nem allnak fenn.
Keltez6s (helys€g, dv, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult ragy szahilyszerfien
meghatalmazott k6pvisel6 aliiir6sa)

t az ra)-rb) alpontokban meghat6rozon termdszetes szemdly hirnydban a
Jogl szemCly vagy szerndlyes joqa szerint idgk6pes s?eryezet
vezeto tts.ts€gviseldje
5
Sziiksdg eset6n b6vi$et6!

6

7. sz. mell6klet
NYILATKOZAT
a 310/2011 (Xu.23.) Korm. rendelet 14.9 (8) b€kezd6se, valamint a 17.5 (6) bekezd6s szerinti a
gazdasagi es F€nzUgyi ds/ragy m0szaki €s szakmai alkalmassagi kdvetelmdnyeknek val6
megfelel6s16lr

amennyiben alkalmass6giit - v6lasztasa szerint - nyilatkozattal klvanja igazolni.

Alulirott szab6 zsolt, mint az EURoGEPESZ KfL (ajSnlattev6 megnevez6se) 28oo
Tatab6nya, Sz6vetkezet utca 1O/A. (ajanlattev6 sz6khelye), Tatabenyai Tdrv6nysz€k
c6gbir,6i5ga (ajiinlattev6t nyilvintart6 cegbir6sag neve), 11-09-o19753 (ajdnlattev6
cegjegyz6ksz6ma) nev6ben k6telezetts€gv6llalSsn jogosult iigwezet6 (tiszts€g megjelol6se)
kijeientem, hogy a(z) F6v5rosi dnkormSnyzat Csamok 6s Piac lgazgat6s69a, mint
Aj6nlatkdrd 5ltal ,,K6rhhz utcai v6sdrcsalnok thermoventil5torainak cserdje 6s jSrul6kos
munk5i" t6rgyban m€inditott k6zbeszezdsi elj5rSsban
nyilatkozom,
hogy ajinlatk6r6 5ltal tirgyi elj5nis aj6nlatt6teli felhiv5sSban el6irt gazdaigi 6s
penziigyi, valamant miiszaki 6s szakmai alkalmassigi felt€lteleknek mindenben
megfelelek.
TudomSsul veszem, hogy amennyiben az Aj5nlatk6r6nek k6ts69e menil fel jelen nyilatkozat
ral6sSgtartalm6val kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.9 (1) bekezdese alapjiin felvilSgositas k6r6s
kereteben el6irhatja sz6momra a megfelel6 igazol6s benyijtasat.

Keltezes: Tatab6nya, 2014, okt6ber 09.

(cegjegyz6sre jogosult vagy

sza hE

lyszerfien

I An€nnyiben alkalmassdg6t - v6lasztisa szerint - nyilau(ozattal kivinja igazolni.

1'r

7. sz. melleklet
NYII.ATKOZAT
a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.S (8) bekezdes€, \€lamint a 17.5 (6) bekezdes szerinti a
gazdasiigi €s p6nzugyi es/mgy m0szaki 6s szakmai alkalmassigi kcivetelmdnyeknek val6

megfelel6sdlr
amennyiben alkalmassiigiit - viilasztiisa szerint - nyilatkozattal klyiinja igazolni.

Aluliroft Szab6 Zsol! mint az EUROGEPESZ Kft- (ajdnlatrev6 megnevez6se) 2800
Tatab6nya, Szdvetkezet utca 1O/A (aj5nlatGv6 sz6khelye). Tatabiinyai Tiirv6nysz6k
C6gbir6sSga (ajSnlattev6t nyilv5ntarto cegbir6#g neve), 11-O9-019753 (ajSnlattev6
cegjegyzekviima) nev6ben kdtelezettsegv6llal6sra jogosult iigyvezet6 (tisztseg megjelolese)
kijelentem, hogy a(z) F6vSrosi Onkorminyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6s5ga, mint
Aj6nlatk6r6 Sltal ,,K6rh5z utcai V6s5rcsarnok fiermoventilebtainak cs€r€je 6s j5rul6kos
munkei" tiirgyban megindftott kdzbeszez6si eljdriisban
nyilatkozom,
hogy ajinlatkdr6 6ltal ErSyi e[5r6s aj6nlatt6rtefl felhiv5sbban et6i]t gazdas6gi €s
p6nz0gyi, valamint mfiszaki 6s szakmai alkalmassSgi felteteleknek mlndenUen
megfelelek.
TudomSsul veszem, hogy amennyiben az Aj5nlatk6r6nek k6tsege merul fel jelen nyilatkozat
val6sagtartalmiirral kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.9 (1) bekezddse alapjdn felvilfgosGs k6res
keret6ben el6irhatja szimomra a megfelel6 igazoliis benyfjtiisiit.

Keltez6s: Tatabdnya, ZOl4. okt6ber 09.

(cegjegyz€sre Jogosult vagy szahilyszerfi en

I Amennyiben
alkalmass6gSt - vdlasztdsa szerjnt - nyijatkozattat kivdnja igazohi.

I

ALAiRAsI

ciapEtoiuv

Atuliroa Szabd Zsolt Oata, 1974. dprilis I1., an.: Kasszdny Mdria) 2800 Tatabdnya'
Tulipdn kdz :,0. szdm alaui lakos, mint az EurogdpCsx, Ep{tfipari Korldlolt
Felelflssigit Tdrsastig (2800 Tatabdnya, Szdvetkezet utca I0/A.) frgtveutfie (vezet6
tisztsdgvisetflje), a tdrsasdgot akklnt ieg)zem, hogt annak nevdhez nevemet ndlldan
irom az aldbbiak szerint:

Szabd

Tatabenyai

1. sz.

1207s/H/1207 /2072

.

KOzjegyz6

----------'

aryszem

AJufirott tatabenyai kozjegyz6 tantsltom, hogy a fenti,,f,"Atalgir ctapEtoAttY " -t
SZAS6 zsOlr Tata, 7974. epriLis 77., anyja: Kasszeny Meria, 2800-----Tata.benya, Tufipen kdz 70- szem aiatti lakos, aki szem€Tyazonosseget a
246866 LA szem6 szem€JyazonoEi E6 igazoTvennyaT, lakclnet a a35653 Rr'-sz1mt3 Takcinet igazol6 hat6segi igazolv1nnyal igazolEa, nint az------Etroglp6sz Epit6ipari Korletolt Eelel.4sse'rt T{taaedg (A ceg rdvidltett
neve: Burog6p6ez Kf,E., szekhelye: 2900 TaEabenya ' sz6vetkezet.ut ca - - - 7o/A., ad6szena : 2 j 50 6 27 - 2' 77 ) ngwezet6je (vezet6 tisztsegYisal6ie),
ak:i a c6g adatait es kepvisefeci jogosultseget a K6zigazgatesi es----Igazseg .Wi Miniszxerium- ceginf orn6ci6s 4s az ETekttonikus - - - - - - - - - - - cZgej3rZsAan Kozrenlkiid6 szolgelat{t6T {Ttalam a mai napon Tek€rt,--7201-5/H/7206 / 20 72 . [Wszen a]atL hitelesitett. c9.77-09-079753c'gj egyz'kszSnti cegkivonattal igazofta, a mai napon efdtten sajdt--'-kez1leg irta aiii,
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