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''PáIyázatĺls 

épĺiletellcľgctik:ri ĺ.elhívirs a kłĺr,ćp-lnltg1,itľĺll.sz.:ĺgi ľógiĺi Íelepiilósi
finkonnányzntaisz:ámáľa cÍlniĺ, K|łI{ot).5.2.9. lĺĺiĺ|szńnrli ;lĺily:izati kĺlnstľulrciĺĺ lĺcrctćllcn a
.Iĺĺzsefváľosi Önkoľmányzat tutajĺIollábitlt és iizelncltĺltćsćlltln |cvŕĺ |łccsĺlgiĺ-tipcgíĺk t}łilcs(ĺt|c

eneľgetĺkai koľszeľűsítéso'' táľgyú ktjzbcszcľzcísi ćľĺĺ-!lĺhaĺťrľl cI lrcllr ćĺĺĺ lrcszcľzćsi cl.iál.ĺis|lĺrll
(I}ccsiilt óľtótt:7.499 .741|,. |łĺ. + Áfu)

l}uĺlapcsŕ Főváľos VIII. kcľĺilct .Iĺizscfvárĺlsi ()nkĺlrllr:inyzaĺ. |<i\z'|.rcs,l.ĺ>rr'ćsi ćľĺćkhĺrĺ.itľt c| llcnl
éľóbeszeruési eljáľásÍ hiľclet llrcg, alllcIybcIl a'jálltatterl(ĺl<ćnt ĺ.eIlęćľi ()llĺ. i||ctr,c. az ()ll 1rlĺĺlI rlczcĺct{
szeľvezetet.

ĺ. Ajánlatlĺérő neve, cÍme:
BUDAPEST FovÁIłos VIII. K lDIł'ĺj t,tľI' .}ÓZs riFVÁ nĺls l Öru xĺl Iąľvl nn y zn,ľ
Cílrl: 1082 l}uda1]est, I}äl.oss tl. (l3-(t7 

'

Ajńnlatkól.ő nevében eljáľó szcľvczet ncvo, cílnc, tc|oÍbnszálnł|, c-lrrait cílrre:
AjánlaĹkéľő neve: .Iózseĺ\lťttosi Gazĺĺirlkoclťtsi Kozp<lllt,Zrt.
Ajálrlatkéľő cílrre: 1082l}tldapest. lJttľoss tt. 63-(:7'
Ajárrlatkéľőtelefonszánra: 1.36|14592.198
Ąánlatkéľő e-nrail cínre: igazgatosag@jgk.hu

Kapcsolattaľtó: Vagyongazdálkoclási igazgat<iság
Kapcsolattaľtl nerĺe: oľosz Gáboľ
Kapcsolattar.ló címe: 1084 Budapest. NéInet tl.17-19.
Kapcsolattaľtóe-mailcínre: oľoszg@jgk.Ilu
I(apcsolattaľt(i telefonszálna., +36 20 244 |4 47

2, A' beszeľzés tárgyának, itletőIeg mennyiségéneŁ lneghatáľozása, a beszeIzós mĺĺszakÍ
leírása, illetőleg a mÍnőségĺ lĺiivetelményet te|jesítlnérrykövctelmények ismeľtetése :

2,|. 
^ 

beszeľzós tárgyaz
A Józsefváľosi Önkoľmćnyzat tulajdonában es Ĺizetrreltetéséberr ler,o Fecsegő-tipegők BoIcsőcle
erreľgetikai korszeľrisítése. a f,ĺtési eneľgiaigény csokkelttése éľdekében az épĹiletľész l<Ĺilső
ltyílászáľóinak cseľéjével a KEI{OP.5,2,9, kódszánrĺl Pá|s,ĺa,u,' korrstľukció keretében.

2.2. 
^ 

beszeľzés mennyĺsćge, műszaki leíľás:
A potrtos miĺszaki taľtalnrat, a nlennyiségek nreglratitroz.ásźi az aián|attételi fulliívás 2, sz.
nrellékletét képező átazat|an költségvetés és a nrťĺszaki leíľás egyĹittesen taľta|nliĺzza.

A kivitelezési rrrĺĺszaki dokunrentácíó az Ątn|attételí felhí\,ás nrelléklete (kĹĺlon nellékletként
csato I va, RA R k iterj esz..té sri töm(ĺľített fuj l ként).

3. Ä szerződés megh atározásaz kir,itelezési szevodés
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4. Ä szeľzőĺJés időtaľtama :

l.ánrogatási szeľzodés hatályba lćpćsćt(il szítrlríttl(t ĺł |rtillap. allrc|-\, rtlĺlĺćĺlt oľĺcllĺlij, hĺrgv a
Válĺalkozónak a fenti időtaľtarrr a|aĺl cgylrcĺiiggii 4 hĺirra1r a|atĺ kcll zr kĺvitclcz.ćst ĺlrc1q,ĺ,illĺisílaIlia
(befejeznie) Áz egybeítiggő 4 lrĺinap iĺl(itaľtanlĺlĺ a VťrlIa|kozĺi az ćl.inĺcĺĺ illĺćzllrćrry vcz'cti5.iévcl
kĺĺlcsönĺjsen íľásban köteles egyezĺellli, allrcly lĺiĺz(ĺscn egyeztcĺctĺ időtaľttlnloĺ a Megľcnĺlcl(ĺ
ĺrevében eljáľó nrűszaki ellen<ĺl.nck jóvĺi kcll hagyllia. Á kivitc|czć5 |1ę{ilicz-ćsc alatĺ a Mcgľendc|ii
a sikeres és hiáĺrýalan átaclás-átvétcli eljár.łis beĺ.'c.iczéset óľti.

A.ielen szerzőcĺés hatáIybalépésnek ĺ'e|tétele a Illcgk(itiitĺ' 
.l.ilmogatťlsi 

Sze ľz(ĺcĺćs haĺírlybalć1losc.
A hatálybalépés napiáľóI a Megľcrrdcliĺ írasllarl ĺájékoztatia a Vĺil|a|kozti{.

A teljesítés helye:
lłecsegő-tipe gők Bĺĺlcsőde
1087 Budapest,Százados út 1.

lltsz:38837/14

A szer zőĺlést biztosító m e|Ió kkii tclczettsógck :

I(ósedelmĺ kiitbéľ: O,S%olnaptźxi nap, összcsetr tnaxitrrunr a ncttó e|lcnszolgĺr|tatás 1 0 %o-a,

A kötbéľ rnaximumálrak elércsekoľ (10 ll{rp késcdclelrr csetén) Mcgrenclelő .iogosulĺ a
szeľződéstől elállni.

HÍbás te|jesítésÍ kötbéľ: Méľtéko rnegegyczik a késedehrri ktjttróľľe vonatkĺlzó nréľtékkel. I-líbás
teliesítés esętén a Megľerrdelő által töľtérrt bejelentĺls és a 'iavítható lrilra nrcgsziinĹetése kiizötti
időszakľa terjed ki'

Meghitłsulásĺ kötbéľ: A nyeľtes ajánlattevő rneglriúsulási kotbéľ lrregfizetĺĺséIe köteles, lra olyalr
okbóI, amelyéľt felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A rrreghiťlsu|ási kötbéľ méľtéke a llettó
el len szo I gá|tatás 3 0 o/o- a.
A Ptk 6:l86. $ (1) bekezdése alapjan a kötelęzett pénzfizetéséľe kĺitelezlreti magát a|.ľa aZ csetľe,
ha olyan okból, arrrelyéft felelős, megszegi a szeľzőclést

Jótátlási idłĺtaľtam: a sikeľes és hiárrytalan átadás.átvételi eljáľás beĺejezésétől számított 3ó
lrórrap.

Az ellenszolgáltatás teljesítésónek feltételeÍ, i|Ietőleg a vonatkozĺó jogszabályokra való
esetleges hĺvatkozás:

A beľuházás fedezete a KEHOP-5,2.9 |<ódszámű páIyázat keľetéből keľiil fltnanszíľozásľa. A
támogatás méľtéke maximum az összes elszámolható költség 100%.a,

Ajánlatkéľő tájékoztatia az ajill|attevőket, hogy az eljáľásban lrem elszárrollrató koltség is
beszeľzésľe keľül, a dokulrrentáció ľészét képezo átazat|an kĺiltségvetésberr foglaltaknak
megfelelően. A neln ęlszánrollrató kiiltség nréľtéke az ĄźnLattevo ajźtl.llatźrlrak Íi'iggvénye. A netn
elszárrrollrató költségeÍ a Megľendelő saját foľľásból ťlnansziľozza,

Ajánlatkéľő fuIlrívja a figyelmet, lrogy a tźtmogatćls sńza|ékos aľánya a Tämogatźlsi Szerződés
megkötését követően változhat, alnennyiben az elszárrolható költsóg nem éľi ęl a 100%-ot,
akkoľ az ajćtn|at|<éro az ę| nenr számolható ľészľe vonatkozĺ5 osszeget saját foľľásból biztosída.

3.

6.

7.
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9.

Ilizetési ütenrez<ĺs: Megľenclel(i 2 dt) sziitlt|ĺl (| t|lr l.ćsz.szłilllIit ćs l ĺ||l l'ť:ĺlszĺittl|ĺl) lrĺ:trr'ťtiĺĺł*iit..t

jogosult a körletkezők szcľilrt:

Az első reszszánia trcnyťritásál.a a VłiIla||ĺclz.ĺi ĺ.t l'lc:ĺ.lti sz,c:ľzik|ćses ćl.tćk '5().X'.iiĺ cĺćľii ť:ľtćkii

telj esítés esetélr j ogosu lt'
Végszálrrla benyťritásáľa VállalIĺoz''o a lĺćsz.l.c .ic|r-lllĺćst kiir,tlĺiĺ sikcl.cs ćs hiiillyĺtrlittl :i{ĺtĺ|iis-

átvételt igazoló.iegyzőkorryr, aliĺíľiisitĺ kĺjr,ct(icll'i<lgostrIl, a llcĺ.tt.l r,iilla|l<ĺlzr,li tlíi 5()%'ĺr ćľ|ć|ĺćlrcll'

A szeruödés szęľinti és a'jogsz-abťrlyokrlak lllcgĺ.c|c|ií szĺillllĺi|ĺ lĺiĺjzcĺćsc ĺt l)ĺ|ĺ. (l:|3(). $ (l)-(2)
bekezdése, valatrrint a 272120|4, (XI.5) I(oľttl. ľcnclclclt itla1r.itill, utĺiĺlrlilllsz.ítrlziissa|, a
teljesítésigazo|ás a\apján kiál]ítĺltt szjrlllla ala1r.jilll, it sz.ilnrIa ĺłĺr,ćĺcIcĺ(ĺ| szálrlítoĺĺ 1i() na1xrlr bcliil.
átutalással töľtélrik.

Megľerrdelő kijelenti, lrogy a szeľz(iclós Íjrlĺlnszíľĺrzásĺit uĺťi|illallszíľozĺĺs kclľclćlrcll |cľvcz'i' it
pá|ytnatot utófinanszítozási igérrrrycl ĺogia tlen1,ťlitani. Mcgľenc|cl(i kiielcnti. hogy ĺtlltcllllyilrcn a
jelen szeľződés firrallszíl.ozása a tálltogatĺ5 nyilatlĺozata ilIeĺőlcg a lrlcglłiitcllcĺ(i tťrllrĺrgitt:isi
szerzodés ala1rjár nęnr finaltszil,<>z|laĺó utól.inall.'^zílrlzits lĺctc(élre ll" csal< sz.ĺrl|íĺĺii ĺjllallszílĺlz;issa|.
ak]<oľ a Megľendelő ĺ.enntaľtia a lchctő.ségct a szeľzőc|ćs lllÓclĺlsítĺĺsitľa' A sz'cľzőclĺĺs rllĺiĺ|o.sĺ{ĺisa a
felrti esetben éľinti aszeruadés Íjnanszílĺlzását, az cIszitllroliis nltlcliilĺ. az elő|cg lllćľtélĺćt és az
előleggel való elszámolás rnĺid.iát.

A szánrlát a Megrcndelő Bucla1rcst VIII. kcľĹilct Józsel,vántsi Önl<olrnárlyĺĺll t'ćs,l'éľe |<ĺ:|l

kiállítani és benyújĺani'

A szerződé,sszeľiĺ és a.jogszabályoknak lnegfelelő szálrrlák kiíjzctésének 1rćnzlrenrc foľillt (l'.IUľ).

Az ajánlatok bírálatĺ szempontjai:
Ajánlatkélo a benyť1itott ajánlatol<at a |egalacsonyalrtr összegű ellcnszolgeiltatás clvc sz-eľi'nť
éľtékelĺ.
Az ajánlatokat nettó HUF éľtékben kiÍb.iezr,e kell beadni. _ I . szťtnlťl rnetléklet

Kizńľó okok:
Ajárilattevő kizárěsľakeľül, anretrnyiben azalábbikiztl.ó okok báľnrelyike vele szenrlrcn fennáIl:

a. végelszánrolás alatt áll. vagy vonatkozásában csődęljáás elľerrclcléséľőI sz,óló bíľósági
végzést közzétettek, Vagy az ellelre indított fclszánrolási eljáľást jogercselr elľelldelték'
vagy lla a gazdasági szeľeplő személ1,95 joga szeľinti lrasonló eliáras van ĺblyamatbal1
vagy aki szenrélyes joga szeľint hasollló lrelyzetben van;

b. tevékenységét felfuggeszÍette vagy akinek tevékerrységét felfĹiggesztették;
c. gazdasági. illetőleg szaknrai ter'ékęnységével kapcsolatban jogeľős bíľósági ítéletben

lrregállapított biĺncseleklrrényt követett el. amíg a bĹintetett előéletlrez ĺüződő lrátľányolĺ
alól nem nrentesĹilt: vaBy akinek Íevékenységét a jogi szenréllyel szelnbcll alkalnrazlraĺŕt
btirrtetőjogi irrtézkedésekľől szóló 200I. ér,i CIV. töľr,élry 5. $.a (2) bekezclés b). ilagy g)
pontja alapjárr a bíľóság jogeľős ítéletében koľlátozta, az eltiltás iclęie alatt, vagy ha az
ajárrlaÍtel,ő ter,ékenységéĺ nlás bíľóság hasonló okból és nlodolr jogeľősen koľlátoz-ta;

cl. egy évnél ľégelrtrerr lejáľt adó-, vámfizetési vagy tá.sadalonrbiztosítási jáľulékfizetési
kotelęzettségĺĺnek - a leĺele1ledése szeľinti oľszág vagy aZ ajánlatkéľő széklrelye szeľilrti
oľszág.iogszabályai alapjalr - nem tett eleget, kir'éve. ha lĺegfizetéséľe halasztást kapott;

e. a 201,3..jťlnius 30-ig hatályban volt. a BĹintető Töľvénykönyr,rol szóIÓ 1978. évi IV'
toľrlélry szerirrti btíLnszeruezetben ľeszr,ćtcl - iclcértr,e a biĺncselekmélly bÍinszeľr,ezetben
töľtérrő elkcĺr'etését is ., vesztegetés. vesztegetés neltrzetközi kapcsolatokbalr, lrűtlen
kezelós' lrallyag kezclós, kĺiltségr'etési csalás, az euľópai kozösségel< pénz.tigyi

ł
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éľde]<eineltnregsćľtc{sc\/Íl[łypćtlzlllĺlsiislrĺillĺ.:sclĺ.:|ĺlllćlll,|''i||r.lĺr'r:i.r|}iillĺcIiĺ
Töľvél.lykij1yy161 sz.ólÓ 2()]2. (:r'i (]. |(il.rlćlly XXVlI. ljc.ir.lzcĺćtte:ll lllcghĺtlĺiľĺlztt|t
koľľttpciós trűlrcselelilllćlryck. 11ii111;7-c1.vc7c{lttlll ľtlsz.r'útcl - iclcćt.ĺr,r: [rĹillcscIclĺllluilly

bÍinszeľr,ezctben töľtéllŐ c|k(ir;ctó.sćl is -' hĹiĺ|crr lĺczc|ćs' ĺrilllyit1i lĺcz'c|ť:s. lĺii|ĺsćgr,clćsi
csalás vagy pénzIrrĺrsás llĺillcsclc|<lllćllyt. ilIc:trlc szclllć|5,'cs.iĺl;:,a sz.c:ľillli hasĺlIllĺ,l

bűllcse|eknrényt kiiveteĹt cl, |'cltćrlc. hog\' a lriillcsc|cklllćlly t:[|ĺ(ĺr,ctćsc.jĺlgcľiis bíxisłi1li

ítéletberr lnegállapítást nycľt' allrĺg i.l biilllctcĺ{ c|iĺć|cĺhcz |iizőclő hĺiĺt.iinyo|i alĺiI llc:lll
mclrtesi.ilĹ;

f. a,z adott eljáľásbalr előíľt aclatszo|gĺrltaĺĺisi |ĺiilc|czclĹsćg ĺcl.icsítĺisc stx.i:ltl tllyłttl lratllis

adatot suolgáltat, \,agy hallis lryilat|ĺtlzatot t'csz^ alllcly żl veľsLltly tĺszttrsĺigtil

veszé|yezteti;
B'tekilĺetéberrak<ĺveĺkezoĺcItétc|cl<valalttclyi|ĺclllcgr,łl|tistl|

ga) neln EU-' EG.I'. r'agy ()L:Cl).tagri||łlĺlllratl Vĺtg)/ ()lY1|l ĺł||allrlrarl ľclltlc|kcz,ilĺ

adóiIletőséggel' me|lye I Magyarľoľsz-łignal< lĺctt(is aclózĺis c||ĺcl.Ĺi|ćsćľ(ĺl sz,ti|ó

egyeznrénye Vat1. vagy
gb) olyan szabályozott Ĺozsclćn ncllr .iegyzelt ĺťlľsasťtg, anle|yllck a 1rélrzllrosíts ćs a
teľľoľiznrus Íinanszíľĺlztisa lrlegeIőzćsćlĺ:| ćs nlcgakaclĺ1|yozťrsťlľĺiI sz.tilĺi 2007. cr,i

CXxXu. toľvélly 3. $ ľ/ 1lontja sz..cľinti ĺćnylcgcs ltlIa.iclĺlnosa lrclrr tlrcgisllleľhctő.
Az eljáľástratl l1em leliet ajánlaĺter,o vagy ľószr,ćtclľe .ic|olllhcz.'o az n gazĺtasĺigi szcľc1r|o,

alrrelybetr kö,zvetettetr vagy közr,ctlcnĹil Ĺöl:b' nlint 257o-ĺl.s lu|a|doni ľĺlsszel vagy szĹlvä7'ati

joggal ľendelkęzik olyarr.jogi szelrré|y vagy .itlgi szenrĺślyisĺlgge| lrclll ľenclclkcz.'o gazclasági

táľsaság, amelynek tekintetélren a g. ponttraIl nrcgltatťtl.ozotĺ' l..eltćtelek ĺ.cllnirlltlak.
Amennyiben a tobb^ mirrt 25%-os tulajcloni ľósszel vagy szavazati hťrrt)laclcla| lcnclclkcző
gazdasági társaság táľsrrlásként ac|ózil<. aklĺoľ az ilyen táľsu|árs tula.iclonos tťrľsasĺigaiľa

vonatkozóan kell a g. pollt ga) alpontja szeľinti fieltételt lllegĺ.clelően alkalnrazni.
A d. pont szeľinti adófizetési kötelczcĺség alatt a belĺtjlcĺi székhelyű gazdasťrgi szcľeplő
tekintetében az állanri adóltatóság és a rlánilratósirg által nyilvántaľtott aclófizctesi

kötelezettséget kell éľtelri.
Az e. pont szeľinti lrasolrló lrűncseleknrérry alatt az lJrrľopai [Jnió nrás tagáIlalrrá'ball

letelepedett aj ánlattevő esetében
ĺy' btirtszelvezetben ľészvétel bűncselekrlrény esetén aszętvezett lrihcĺzés elleni kľlzc|elellľől
szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi keľetlratfuozat 2, cik]<ébell meglratáľoz'.ott

b{inszeľvezetberr való r.eszvételliez kapcsolócló bűncselektrrényt,
b) vesztegetés. vesztegetés elfogaclása, lrivatali vesztegetés, lrivata|i vesztegetés elĺbgadása,
r,esztegetés bílosági vagy lratósági eliáľásban. vesztegetés elfogaclása bíl.ósági vagy lratósági

eljáľásban biincselęknrény esetĺłIr az 1997' május 26-i tanácsi .iogi aktus 3. cikkében
nreglratáľozott koľľupciót,
c,/ liciltségvetési csalás biĺncselekrrrérry esetén az Euľópaí l(öz<ĺsségek pérrzĹigyi érdekeinelĺ

védelnréľől szőIó egyeznrény 1 ' cikke szeľinti csalást,
d) pénzrrrosás biĺncselekrrrény esetéll a pénz-tigyi ľendszęľek pénzmosás cél.iáľa való
fellrasználásárrak megelőzésélol szóló. 1991. jťrnitrs 10-i 91/308/EGK tanácsi iľállyelv 1.

cikké ben ĺneghatćlľozott péllzmosást
kell éľterri.

A d. porrtbalr lrreglratárnzott időtaľtanrot nrindigakiztľi ok fe.nn nerrr állásának ellcnőľzése

időporrtjától kell számítarri.

Igłzolás módja: az ajćn|attételi fellrívás 2. sz. melléklete szeľinti nyilatkozat aláíľásával'
eľedetben.
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I0. AjánlatÚevŕĺvel kapcsĺllatos alkalnr:tss:igĺ c|váľrisolc:

- Rendelkezik az, a.járnlatÍćteli hatĺiľiĺlőĺ lllegcl(5z.i! ĺlĺilrllll Ic-z.ÁL| iiz.|c:ĺi cvlrcll (issz.i:st:tl (ĺ hílľĺlrll
ér, alatt) legalább netĺ(i 7 niIliĺi Íill.illÍ tc1ios . ii|ĺir|ĺĺlltls Iilr.gllllni atĺt'l llć|ltĺjĺ sz,iitllílĺl(ĺ -
ár.ber,étellel.

Relrdelkezik a,z ajźn|attéte|i ľclhívírs lllcgkti|ĺ|ćsćĺiĺ| vissz.aĺ'clć sziłtllĺĺtrĺ1 $ (rlbcll ć1lítclsi
beľulrázásľa és/r,aBY ópítési kivitclczćsi ĺcr'ć|ĺellysĺ5gľc ćs/.i,aHy hőszigctcl|ćsi tc'r,ć|ĺcllyr^ćlgľc
vonatkozó szeľződésszeľĺĺell telicsíĺctt (llcĺ-c.jczclĺ,ĺ) ľcĺ.cl.elloiár,iil/ľcíi;ľcllciĺilĺlĺ:l|. alrlcly(ctĺ)
éľtéke legalább eléľte a nettó 5 milliĺi Íloľilltot. A lnt:gĺlaĺ,łinlzĺlt( cľĺ(}|( ĺiil)l) szcľz(ic|ússc.l is
teljesítlreto.

Az aján|atterlő köteles - legkés<iblr a szeľzőclóslĺ(ĺtćs iclő1mllĺ.iáľa _ épület ć1líĺćsćrc ćs/r,ag}
ĺblújításáľa és/vagy bőr,ítésćrc ĺ''elclőssćgbizttlsítir'st ktiĺni \,ílgy a llleglćr,ő
felelősségbiztosítását kiter'ieszteni, allrelyllck éľtĺĺko clćľi a l0.000.000 l:'tlćrl és 3'000.000
ltrt/káľesenrény éľtéket. Az ajánlatter'őknc|ĺ a ĺ'entick vŕr|Ialĺr'sĺiľĺil az a.iírnlaĺi n1,ilaĺktrzatban
nyilatkozniuk kell.

- Rerrdelkezik legalább 1 fő szakeltrbcľľel, aki szcľepel a |(alrraľai lryilr,tintaľtĺĺsbalr é1rítcsi
szakteľiiletre vonatkozťl MV-l] (r,agy az.,l.a! egycncľtćkťl) ĺ'c|clős rllĺiszaki r'cze1ői
jogosultsággal.

A i 4nlaf hpz kiitelezŐ9p csatĺllan d ĺĺ m cllćklctck:

- Az ajźnlatkércs nrellékletébęlr talá|haĺo ámjánlat (l . sz. lnelléklet)
. Ajánlattevői nyilatko zat (2' sz. rnelléklet)
- Atazott költségr,etés (3' sz. nrellél<let)
- Nyilatkozat az ćlrbevételľől (4' sz, nrelléklet)
- Refeľencia lryilatkozat (5, sz. melléklet)
. Nyilatkozat az adő- és köztartozás nrentességľől (6. sz. nrelléklet)
- Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében (7. sz' nrelléklet)
- Nyilatkozat a szakembeľľő| (8. sz. rnelléklet)
. Nyilatkoz,atakijzétdek{Í adatok nyilvárrossá téte|éhez(9, sz. melléklet)
- Aláíúsi círrrpéldány la|áírěsnrinta

t 1. A hiánypĺitlás lehetősége vagy annak kizáľása:
Az aján|atkéľő az összes ajárr|attevő szánláta azonos feltételekkel biztĺlsída a hiánypótlás
Iehetőségét. Anrennyibell az aju|at liiályos' nelrr egyéľtetmit a<latot, lryilatkozatot. vagy
szánrítási lribát taľta|maz' Aján|atkéľő jogosrrlt hiánypótlást elľencleltri. felvilágosítást kéľni,
illetőIeg az Ajéĺl|attevőtőI a szárrrítási lríba javítását kéľni.
Mirrdacldig, anríg báľnrely Ajánlattevő szánáľa lriálr1'pótlásľa vagy felvilágosítás nyújtásáľa
lratáľidő r,an ĺ'olyanratban, az Aján\atter,tĺ pótolhat olyan hiányokat, anrelyelĺľe llézvę az
Ajánlatkéľő nem lrívta ŕbl lriánypótlásľa'
A.jánlatkéľő Íbllrívja ajánlaÍtevők ťrgyellnét, lrogy alrrennyiben ajánlatter,ő a lriálypótlási
fellrír,ásban foglaltaknak az előíľt hatáľidőľe neln' vagy nenr teljes koľĺĺerr tesz e|eget. az az
ajánlaĺ éľvén;telerrségét vonja maga után.

12. Az aián|attételi határidő: 207(l. szeptembeľ 2|.9,00 őra

{r' ,' ,-l f' Q
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l\játllĺlt]rclÓ-20l6. ĺz"-qp-l.ęl.ll.b-ę"l- lÓ. lliłltjłlll !):'i() <il.iitti| |lcIr.sz.ĺlli llcilir.;isĺ ĺl.lr.ĺ.

' l. ĺtliiuĺĺŁil'i; l 0.ĺl.Z liľdĺpq-5!, Szł!zi1ĺ!ĺn. Ll ĺ l . szĺi l ll r: | 
(i | {

Ąiánlattcr,(i a lllc.cli:Icl(i ajĺilllatĺć.tc:| ćlr'ĺt:|ĺť:|rcll i|./' iriiirrIilttctt:Ii Iil|ĺlír.ĺis|lĺrrl Iill'tIllItlr|ĺlĺĺrl

lĺa1lcsĺllatbttll íľĺłslrttll l<ic1lćszítŕĺ(ćľtcIllli:z(í) ĺiiić|ĺtlz|ĺrĺĺisl |ĺcl.Ilr:t ltz. i'lililllĺtllĺcľíitíi|.

;\ lĺicgć'sz.ítii tĺr!ć|ĺĺlz.tatits |ĺćľćsć.llt:|ł hi.tĺltr.iĺ'lc,ic:.)()|6. sZ(:l)ĺ(]|l)ll()ľ l(). lli.t1l |()'(X)ĺiľir.

.Ąľ, a.i łin Iaĺ bcnYú.i tzisli llit!ĺ ĺ:Íľrlc:

.ltizsc:ĺvitľosi ('iazcl1llktltlĺłsi l<ĺiz1ltlllI Zl.l.- |()ĺś:] |}uĺ'lĺt1.lĺ:sĺ. |}ĺtlriss rr. (i.i-(l.i. |' | |.i. l(tiz1rĺlllti

l 1lazg.atcisír g iľoclah c| -vi stiilc

|3,,Ąr'a.irinlĺrttć(cl nvcIvĺ:: |11ŻltlYźl|.

|*, hĺ:r.iĺinlat(o}ĺ.) ĺ.eIbĺlnĺtisĺilrirk hc11,c, itIc.iĺ:: .|ťlz.sc:ĺliiľĺlsi (iazĺĺiil|ĺtlcĺiisi l(ilz.1lĺ'll.lL /'r|' l()ĺi:ł

l}uda1rcst. 13aľ<lss ĺl' 63-6].I. J ĺ:i. Köz1lol.rti Igaz11aĺĺisirg ilrlc|alrclr,isćĺłc

JJollĺirs idc.ie : 20 |'ő. szcptcllrlrcl. 2 | . 9.()() ĺiľa
l\z' a.iŕrnlatkćľó a bcszcľzćsi c|.iiu.1lsllall itiłill|altcr'ŕ!|( \/ílĺ].)' ĺliillllattĺ:r.ii|< c'l.iĺiľii lĺć.1rr.isc|(lillr:|<

ĺcIcil|ćtć:t llizĺ<lsít ja.

t5' .i'lĺićlĺĺlz:tzttĺis ĺtz cl'iĺłľils cľcĺ'lIrrćnYi:ľ(ĺl ćs a 'sz,cľzőĺlćs|ĺiitćs Ícľvĺ:z'cÍt id(ĺpontiĺ:
.lzil.gvi 

c|.jitľźlstraľl Ąiánlatltćľŕl kĹil(jn cľcc|lltćn'vhiľc|ctćsĺ l,lcl]l taľl..

.\z ĺ:|.|ĺrľírs cľcclnlćll\.ćĹ ĺ\.jłinlatkćľťi l(ć1rr'isc|(i..ĺcs{ĹiIctćllc:lĺ Veil<lsgazc|ri||ĺ<lclĺisi ćs I)ćnztig1'i

l}iz<lt1sťtga ĺi||apítia mcP'. Ĺ'l szcľz(kJćsk(jtćs ĺ.cľ\'cZctl ic|Őpolltia cl(intć'st ktjr'ct(ĺcll ĺtzotlllal.

l (l' Szc ľz(ĺtt ćsl<łiĺćs tőI vn lĺi clt.lllíts :

A.iilnlatlĺćľ(ĺ a l)ĺlĺ. (l:74. rs (l.f) l.lclĺczc'|ćsc aIap.jĺill a szcl.z(ĺclćsktittlst(ĺ| r.alĺi c|ĺilIlisi.jĺlgľlt |ĺi|ĺ(iti.

l,i. Álluak llrcgllatáľĺlzłi.sa, hĺlgy 2|I cljítľzislran lehct-c 1zil.gyalnin \'Źlgv a llcuyri.itotĺ

lt.jírn|atolĺat tirľgvłlás nĺillĺiil ltĺrłĺljáli ol: ĺ\ lrenyťlit<ltĺ ajánItttokat az a.jirnlaĺkć'ľ(ĺ tílľgr.alíts

nć.Il.til zlz' zl.jćn|zĺtoklroz- trelryťliľltt clo]ĺuttlc-lltutrlok alap.iáu bíľália c|. ĺ.clllltaľtia tlzĺrlllralr

tllztgťtnl< a.!o1łot. hogy zrjálrlattcr'ők elözctes ćľtcsítésóĺ kör,ct(icn tirľgyalilst taľtsol.l'

ĺĺl, Alrrcnll.vibcn a szcľz(ĺdés IłU rrlĺrpoltbílt Íinallsz,íľoz'ĺltt pľo.iclĺtĺel ć.s/r'agv 1lľogľ:ttrllĺr*l
!ĺetpcso|:rlos, ťtĺł}. łtnIlłrk mcgielłiIćsc: I(l.:lĺO|).5.?..9. lĺĺlclszĺilllťr 1lźtl5,'ziz.at

I 9. l..ĺl ľtn zti kiĺr,ctcI trr ĺin\,cl<

Ąz.ztizillIatĺlt az ariirnláti ĺclhír,ítslrarl illi;1-'.aclot1 cíl11ľc sztll,llćly'cscll. zill.t lroľĺtc|<bitlr. a lrorítć.lĺoll

,,!.g!.gggg1!ptg{lilĹĺ]lc,.s(i-dc g-;leľ{g.!ilĺlri l<ol.szcriĺsít!'sc a I(li:II()I)-5.2.9..'tqaszĺ''lł 
'lĺlv:ĺĺrtti

!ĺg''i1ťgl$iĹlrcľ9!ś! q q-- Í'e ĺ l) o lt ĺ a lr i ĺ i l o s''
nlcg,'jcItĺ|ć.sscl ltc|| l'c'l1,.r1rii.li az' ĺliirnIattćtcli l.raĺ1rľiĺlii Ic'ieiľ{irig l cľcclcti ćs l lllirsoIati

1rćlilĺin.l,ball. r.aIetlrliľll c|.clĺtľĺlllj|ĺtrs ĺilľlllĺt[ran ((]|)-ll \:Źt!-l.,v l)V|)-ll]. Ąr' ĺrjĺilllatokat

iŕlc|ĺillľonlĺćllt lrclĺölrlc r.ag\. ľiiz.r,c. ľolrcs<lltisnlĹr11ĺ.r..sel1' lrclrr lrĺln{.hatĺi lrlóclĺ>lr lĺclI bcn-l.ťliĺani'

Aj4!'lż]ĺĘyguśts_a* iĹ:Łłłzotĺ -.. tÉĹa!!L !-lĽplľJir'uĺł1* ós - . clclĺtrĺlItilłrrsittt

czc51isg,.thc tŕĺ ltx gr' Ít) @.itz a i ĺĺn |a Íh ĺlz Ę c.dlćlĺc| nic kcl l.
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),Í}.,\.ł. rr'i ĺt n l:t ĺ i Iĺłi tłiĺĺ.sć g iĺl ŕíta ľ{ a lll lt :

i\iťrllIatter.(! ĺr[ĺinlatĺ lĺĺ)t(ĺttstig.c,llz. ltiłilllittltitcli ll;lllil.iiIii It:i;ir.liir.itl lĺ..:zl|ĺlĺ|iIĺ. .,\z łl'i;ill|ĺllll.r.ii
aIrĺnIatĺit c hatĺiľiclő |i:iáľĺĺii1r lllĺit|tlsíthitl'iíl \];|!l.}i i'isl;zĺtr.ĺltlItĺll'i;l. ĺ\z;l.ilirllllti |ĺiililĺ|sriĺ1 lrz
cľccĺlllćlry|riľc|ctćst(ĺ| szĺtlllított.i() llir1li1.1 lltľl ltzzal. llĺl1'.\,t:zr:ll iĺ'Iii1rĺlllĺtlI l'ťĺt.ĺ.:|ťĺclt;ljiillIlr||ićľii
nyiIatltozatot l<ćľhct az a.iĺłnIat lĺlr'ĺrlllri ĺi:ltllĺĺtľĺ;is;il.ll. /\lllt:ltllyilli:rt lt.|lilll;tl|ĺ:r.(ĺ llclll llt,i|.tl|'ĺlz.-l'.

azt z'riírnlatl<ćr.(l ťlq-r.tcl<illti.lrtlg'1.tt!iillIittĺit li:llllĺlll.t'ił' lI,ĺIł,' ó:75' $)|

2|, Ąĺ. a.i:ĺnIaÍĺćtcli ĺ.elhÍr.ás lllĺrglĺiilĺ|i:.sćncllł ćs lr rĺ,g1,-..i-ĺ.p191:!"}:;1.ĽĽ:l!u. ĺlIĺ|alĺlll lt tllcgjt'Iĺ:llćs
iĺlŕĺpłlntia: 20 ló. szc1:tc!l'}bt)ľ l lĺ.

22. Iigvchch:

?:1.l. 
^ 

Vállal|ĺtlzónztk a sz-cľz-(ic|es hatrłl5,lra |ćľlĺ,:st':l lĺ(ir,cl(i l() ltll1rtlll bcĺii| |ĺir.iĺr:Ii (iÍcĺllĺcľt.t:t

(oľg.allizirciĺis tcľrlct) l<cIl bcnl.r1riĺ'atlia a \i|citľľrltIclii llt:r'i':lrt:l'l c|.i;iľĺi lllĺiszĺl|ti c||i:lliĺl.ľć.sztiľĺ:. Ą
íi:lltic|ĺcll tú| VĺillaIkozĺillalĺ ĺt szt:l'z(!tlćs hĺt|ĺiĺvlrĺr liipristit l<(ir'r:t(ĺ 5llltlll|ĺĺtľltl1rĺltt ľlt:IiiI

ĺll.11an i ziic i ĺis tcľ\.ct l< c l l lrcll),ťl.i l ĺtll i ĺl.

?.t..?. 
^ 

VłiIlal|ĺĺlzťl a kcľĹilcĺi. az- illt(:z.lllćll.vclĺ luŕil<(ic|ĺ:si ĺi:|ĺćtclci ć.s az. t:1l1.c1ll ľcllĺ'[c}|ĺczć:sc|ĺ

ĺigyclclllbc YL(11:|(;1;cI l.ť.gcz.lit:t hi1ĺr'ć'.ĺrć:n is llll'lll|ĺiiĺ. ĺtztllllrall u;....11,ť:1li lllttľ|ĺar.ć1lzť's cstlltiIl

c}őľc Icaclott (lcgalĺiłlb l llap1lal cl(ĺľc Ic:rtĺĺlĺ|.) nć.r'stll.lrall sz.r:l'c1rlő szr:lrrt!t\'i:|ĺ lĺ'tľtĺiz.ktlĺ'lilĺ'llllĺt|i

a nltlnlĺatcl.Ĺilctcľl' A lllunlĺĺtid(ĺn |<ívĹiIi ćs ĺr hćtr'ć.ili l'tlrtll|ĺitr'ćllzćs stlľĺill r.czr-:l(ii ctl1lcĺlć|.r.

lrcs zc ľz-ć sc szĹi ksr: g.cs.

:Ł:.|'.3' A kozr,cĹlen nrunkar,ćgzćslrc.z .szĹilĺsćgcs clclĺtrcl.nĺls ziľłlln. vízvćtc|i lchct(ĺsćg igćll1lb1''1l{1cIc

lriztĺtsított. anrelynek igćnyber,ćtelét a Megľenĺlel(i az ilrtćzlrrélry ťrtitin bizĺosíl1tltl'l'z.tl|.lrog\,łl
lta;:csoiÓcl<i |<ĺiltségcket a Virllalliozĺĺlral< |llc8, lĺcjI ĺjzctllic. A ka;losĺllĺic|ĺi kölĺ.sćgck

nlcĺ''ĺjzctćsćllc|< nrť>cl.iitľól a \/irlIa|k'ĺlzĺin'al< zll.il.lIczsnćlryllĺ:z.ct(ir;cll lĺclI íľłisban cĺ]-\,c7.ĺct|lic.

A ĺ.cn{i igényilcr,ĺitcl az iĺltćznlćlly Ĺiz'cnlszcl.Ĺi llltjk(itlcsćt nclrr akĺtilril-r'oz'|ralia.

I.la szĹiksć1;cs Őľz-ć'si l<öltsć*ĺt.. alĺkoľ az a r,irllaIltozót terhcIi.

2:)..l. A lĺöztcl.(ilci ĺĺlp1}alárssa| ka1rcsĺ:Iatos |ĺö|tsćgclĺ a VillIalkozr)t tcľhcIik. alrlla|<' iĺłćnllrcr'ćtcIc: az
()nkoľrl:ĺill1.z.at trrc1lĺ.cIclcĺ ľcnclclkczćsci aIap.iĺirl tłjľtćlrhct.

.l2.j. 
^ 

l<ćsr.cl lrcćl.lĺczctt a.j/ulatol. t'aIalrrint aZ'| a7. a.iirnlatol. ĺllllc|.r. lćlrr,cĺ>cs zriánIati clclrrc|ĺcĺ
(a.iánlati álľ. a'iántatĺ fcItćtclelĺ cllrli1acliisa) nclll tĺtľtĺtlll:li:../../'t... az A.jirnlatkćľ(i Irclll ĺbgaclja cl
ćl.r.tin\,cs a.| án I atlrak.

2?..(>. ĺ\z' ĺ\.itillIatkćľ(! az erjíurlattćtcli haĺál.itlő |cjiu.tirig nroĺlĺlsítlrat.ja a.jclcll {..c|hír'ásban lbgla|tal<at.

Az ĺ\.itilllatkćľő a lllĺidosítirst.jcden Í,eIlrírlással eE,.ycz(ĺ nrťlclon te'szi ]l-lc.Íl.

??.7. Ąj1rnIatlĺć'ľő tá.ić|<ĺlzĺat'ia aZ aiťlnlaĺ.te\r(ikct, hogy l)tk' (>:7.ĺ's\ (.i) bckcz'clćsc aIa1r.ian a.jĺ:lcn
Í.cIhívíis r.isszar,ĺlnás,lltz,l itz' cliźrľźrs cľcc{ľ:ćll1,ćľŕil szriló tisszcgztis kikĹilĹlćse c|ŕĺtti iclőpontigl

lrĺil.lllil<ĺlľ ćs lrál.nlilycll okbtil .iĺlgosLllt. a ĺL-'lhíi'ĺrs r,issz.ar,onását l.|cl]l szĹilĺsćgcs

lllcĺ1iłrcltl|<olllia. A r'issz'ar.ĺltlĺĺsľĺ!| A.iirnlatlĺćľ(i l<özr'ctIcnri|. íľítsball tirić|iĺlztat.ia Ż|./.

aitin Iatĺcv(ĺkct.

I
Ü,':.ł/," 
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22'8. Aián|atkér.o felhívja az ttjtilllttĺtcr,(ilĺ ĺigycrIlll(:t. Ilĺl1ły sz.cl.z'iĺĺ|i:s|ĺ(itćs csclćll ĺl |ĺ(jĺc|ĺ.:z,őclĺl

kozzéteerrdő közéľclc|ĺű irc|trto|ĺ |<öl.ćbc tilľĹĺlz,ťl szcrziiĺĺósclĺ L:}itllćl1 a sz,cl.z.őc|ćsltct.l l.ŕi61zĺtć'sl.c

keľli1, lrogy a llyeľtcs a.iálnlatĺcr,ó ttlĺlolllĺĺstĺ] r,c.sz'i ć.s lroz,zliilil.rrl szclłtć.l.yĺ:s ĺrĺlatili (llct,c. ĺ
szęľzőc|és ntegner,czésc. 1í1rtlsĺt, {irľgyĺl' ť:ltćkc. ic|ŕjtaľĺalllĺl' ćs t:sctlcgcs lllĺiĺlosu|łistllĺ)
kozéľdekĹi adatként töľtćnĺĺ n1,i|1ĺ'11111ss,1 tćtclć|rcz. ćs 5 ćvclr lĺcľulsz|til ĺ(1ľ(ćllő lłyiIr,illlos
kez,elésélrez. Az ajánlattcrlőlrek a ĺ.'entick ĺu<lonrĺistll r,ćĺclćľclĺ az iliĺilllittťtball tlyi|:łtlĺozlliir kcll.

Ajánlatkéľő jelen eljáľása lrcm taľtĺlzĺk a lĺłizbc.szcľzóscltľiĺl szĺĺ|ĺĺ 20l5. ćvi (]xl'|ll. tr]iľr,óltv
hatátya a|á tekintettel annak bocsii|t óľtólĺóľe. ĺgy .ielcn lrcszĺlľzćsi olj:ĺľĺĺs łr .ĺĺizsc|V:ĺľosi
OnkormányzatKözbeszeľzési és l}cszcr.zó.sĺ SzallzilyzlrÍa alap.irĺn |tcľĺiĺ Iĺ:ĺblyÍĺtÍásľłt.

2t]16 5l[ľl 1 ł.

specifikáció

i 1lolgáľnlc.5icľ

MeIlékIetek:
- nyilatkozatInilrták
- nrűszaki leíľás. nriiszaki
- át azx.a|an k ö I tsé gvetés
- kir,ite]ezési szeuődés

LąL



l . .,;:tilľlll ĺllul l ćĺĺlĺ: l

!łlĺ)L()l.Vĺ\ti(iI,A l,

A ,,Fecsegő-tĘegők IJöIcsĺĺde energatilĺai korsĺ,cľíí,,;ĺ|ćsa u RljI:IOt,-5.2.9. kĺjĺl'ęz,lilttti llĺil.|,ĺiz,ati
konstrukció keľetében,,1áľgyťl k(izlrcszcľzcísi ćľtť:khaliĺľÍ cI lrclll ćl.ő bcsz.c:l.z.usi cliiiľĺisllall

Ájárrlattevő neve:

Ajárrlattevő székhelyc:

Aj án lattevő adószárrra :

Ajánlattevő levelezési cíllre:

Aj á ll I attevő telef'on száln a :

Aj án lauevő íäxszáIlla :

Ajáll |attevő etmai l cínre:

I(apcsola'ťtaľtásla kij elö lt szenlély ner,e:

|(apcso|attaÉásľa kiieĺölt sz.emé|y
eIéľhetőségei:

AjánlaÚtevő á|tal lĺéľt e|lenszo|gá|tatás
összegcx:

- iĺsszesell: nettĺĺ Ft + Afa
* az e||ellszolgáltaĺás teĺ.ies cisszegc nragában foglalja a te|jeśĺt.as r,'a|alrlelll5,i kďĘeĺ

1. ,., '. ,/

cégszeľiĺ aláíľás

rr YÔ,l-.ł. 
(J- l-)



l\Yll,^l't{.07,4'l'

A,,Fecsegő.ti1legők Bi)Icsďĺle elteľgatikui koľszeľíÍsítćsa ĺl IiliÍIOI,-5.2.9, kĺjrts'r,ĺinlú Plíl.l,tiľ,uti
lconstrukció keľeÍében,, tárgyťr kijzłrcszcľzćsi ól.tc|ĺhat:il.l c| licltl ćl.ii llcszcľzćsi c|.iĺiľĺĺsball

Alulíľott '.... tťtľsasĺig (aiirll|at{cv(i), ĺllcllycll lĺú1lvisclli:

az a|áb bi nviIn t|ľłlza tot tcsszii|ĺ :

Nenr álltrak fenn velenr / r,elĹink szclrrlrcn az a|ábbi kizĺixi tllĺĺl|ĺ' ĺlrcly sz-cľillĺ. llcnl Ichcĺ a.iĺilllattclt,ő.

aki:
Az e|jfuźsball llem lelret a'jánlatter,i1" alr,/t|lalkozĺi. ćs llcllr r,chct ľószĺ alka|lllasstig igazolĺisítlran
olyalr gazdasćryi szeľeplő, al<i

a' végelszánrolás alatt áIl, vagy VOl1atk()z{isában cs<ĺc|eliĺiľás e|ľencleléséľől szÓlĺi lríľĺisírgi r,cígzést
közzétettek, vagY az ellette inclított ĺ.ił|szánrolási cliáľást.iogcľoscn e|lcIlclcltćk', r,agy ha a
gazclasági szeľeplő szenrélyes .ioga szeľinti hasolllÓ eIitiľirs r,all ĺ.oIyatlrlaĺban. Yagy al(i
szenrélyes joga szeľint lrasollló lrelyzetlrcn vanl

b. ter,ékenysógét felfĺ'iggesztette \,agy akinek ter,ékenysćgét ĺ'elĺ'Ĺiggcsztettékl
c. gazdasági. illetőleg szaknrai tevékenységér,el lĺapcs<llatban jogcľős bírosági ítéletbcn

megállapított biĺlrcseleknrényt követeĺt eI, anríg a lrüntetett előélethez- ĺ.űzőcĺő lrátľányok alil
nem merrtesiilt; Vagy akinek tevékenysĺĺgét a iogi szeniéllye| szellrlren rr|kalnlazlratĺi
bĹintetőjogi intézkedésckľ5l szóló 2001. évi CIV. tĺjľvény 5.$-a (2) bekczc|é.s b), vagy g)
pontja alap.ián a bíľóság .jogeľős ítéletében koľlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékelrységót más bíľóság lrasonlT okból és nródoll.iogeľő.sen koľlátozta;

d' egy évrrél ľégebben lejáľt adó-, vánrfizetĺĺsi Vagy táľsadalorrrbiztosítási jáľulékítzetési
kötelezettségélrek - a letelepedése szeľinti oľszág vagy aZ ajálrlatkéľő székhelye szeľillti
oľszág jogszabá|yai alapjárr - l]eln tett eleget, kivéve, lra nregÍizetéséľe lralasztást kapott;

e. a2073'június 30-ig lratályban volt, a BĹilrtető Törvénykönyvról szóló 1978. évi IV. töľr,én),
szeľinti bĺlnszeľvezetbelr ľészrlétel - ideéľtve a lrűllcseleknrény bűnsz'eľvezetben töľtéttő
elkovetését is ., vesztegetés, vesztegetés nenrzetközi kapcsolatokbarr, hiĺtlen kezelés. halryag
kez'elés, köItségvetési csalás, az euľópai közösségek pénzĹigyi éľdekeinek nregséľtése r,agy

1rélrznrosás bűrrcseleknrélryt. illetve a BĹirrtető Töľvénykĺĺlryr,ľől sz(l|ő 2012. ér,i C. töľ\,ény
XXVII. Fejczetében lrreghatáľozott koil.upciós biirrcselekr:rények, bűnszeľvezetlren ľószr,étel -
ideéftve biĺrrcselckmérry bilnszeľvezetbelr töľténő elkövetését is -' lrűtlen kezelés. hanyag
kezelés. kĺĺ|tségvetési csalás r,agy pélrzmosás lrűncselekrnényt, illetve szenrélyes joga szeľírrti
lrasonló bűtrcseleknrényt kovetett el. feltér,e. lrogy a bűncselekmény elkövetése jogeľös
bíľósági ítéletben megállapítást n5reľt, amíg a biintetett előélethez furnđő lrátranyok alól llenr
nrentesült;

ť, a:z adott eljáľásban előíľt aclaĺszoIgáLtatási kötelez"ettség teljesítése soľátr olyan hamis adatot
szolgáltat. r'agy harrris llyilatkozatot tesz, amely a \ieľseny tisztaságát r,eszélyezteti;

g. tekintetóbetr a kör,etkező ĺbltételek valalrrelyike nregr,alósrrl :

ga) nem EU-, EGT- vagy oECD-tagállanrlralr \,agy olyan állanrban ľenclelkezik
adóilletőséggel. nrellyel Magyaľoľszágnak kettos adőzÁs elkeľülésél.ől sz-oló egyezrrrénye vall.
vagy
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gb) olyan szalritlyozo|.t tőz.scĺćn nclll.|c:g-1,z.ctl Iiltl.sitsiig' itIllcIyl.lcl|ĺ ĺl 1lćllz'lllĺlsłis ćs ll ĺcľľ()t.izllltls
í.inaltszíľozása rncgclőzćsćľől ćls lllcga|<ilc|łĺ|.ytlziisiiľtil sz.ti|ĺ,l ?{X)7. ćr,i (.XXXVl. 1(i1.1;d111l .j.5\

4 pontja szeľill|.i tćn1,Icgcrs tula.ic|ollosĺr lrclu lllĺ:l.l'islrlcľhcĺ(ĺ.

IWegiegyzés:

Az eljáľásban llcll.l lehct a.jírnla(te\,ő Virg),ľćsz,r,ć{c|l.c.iclcll(kcző az, a gilzĺlĺlsiigi szcľc1rlő. allrclly|rcll
közvetettell Vagy közvctlcnĹil tölrlr, trrillt 257o<ls ĺtlla.iclolli ľćsszcI Vagy sZŹ|vilzali'ioggĺl| ľclIlĺ|c|kcz.ilĺ

olyan iogi szenrély vag5, .iogi szenrćlyiséggel llc|.l1 ľclldcIlĺcző gazclastigi tłiľ.sasĺig. ĺtllreilynclĺ
tekintetében a g. pontlran nleglratáľozott ĺ'e|(étolck ĺ.cll llĺi| | rrak'

Anrenrryiberl a több. n.ńnt25%l-os tula.icĺoni ľc{ssz.c| VĹlgy s7-Żr\/azati hirnyac1t{a| l.cncĺclkczŕi gazcÍasťrgi

táľsaság táľsu|áskélrt adózil<. akkoľ az ilyen ĺĺiľstllłis ttllłlidollos ĺiiľsilsłigaiľa r,ĺrĺrĺrtl<(lzĺiitll kclI a g'

pont ga) alpontj a szcľilrti fel tótel t llregĺ..elelőclr al |<it l nlazll i.

A d. polrt szeľinti aclóĺjzetési ltötelczctĺség a|atĺ a bcllłitdi szĺil<he|yii gazc|asĺlrgi szcľc;r|ii
tekintetében az, ćilalni adó|ratósirg és a r,árnliatósĺĺg ĺilĺal llyilrlirlltaľtoĹt aclĺií.izeĺĺlsi k()Íc|czettsćgot
kell éľterri.

Az e. pont szeľirtti lrasonló bűncselelęnlĺlny alatt az lltlľĺi1lai Uniĺi llliis tagit|lanrťrban lcte|c;lcclett
ajánlatter,ő esetében

cł) bíjnszeľvezetbell ľészr,étel bťíncse|eknlény ę5916'' a szľľvez-ett tliinözés e|Ieni lĺĹizclc|enlľól szi|ĺi'
2008. októbeľ 24-i 2008/841/IB tanácsi keľethatárczat 2. cikkében nrcuhat^ľozott bűlrszel.vez-etben
való ľészvétellrez kaposolódó biĺnoselekményt,

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása. hivatali vesztegetés, hivatali vesz.tegetés elĺĺlgacĺilsa.
vesztegetés bítósági vag5' lratósági eliáľásban. rlesztegetés eIĺ.ogadása bíľĺ5sági r,agy hatĺlsági
eljámsban bűncselcknrény esetérr az|997. nrájus 26-i talrácsi jogi aktus 3. cikkébeIr nreglratáľoz-oÍt
kolľupciót,

c) koltségvetési csalás biĺncseleknrény esetén az Huľópai l(özösségek pĺĺnzĹigyi éľcĺekeirlek
r,édelnréľől szó|ő egyezlnény l. cikke szeľinti csalást,

d) pélrzmosás bríĺrcsclekmény eseĺ.én a pérrzĹigyi ľendsz.eľek pénznrosás céljáľa való
ťe||lasznéiásárrak nregelőzéséľől sziló. l991' jťrnius l0-i 9|/3O8/EGK tarrácsi iľányelr, l. cikkében
rrreghatáľozott péllzlnosást kel] értelri.

!/, ;,/, ĺ l
J

cégszeľű a|áiľás

,+{'lż- |
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Ar a,tĺlt.t' kö l Ísó gvc Úós

(szeľlĺcszthel'ő Lixccl ĺilľlllĺittlltllra)
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Ny ila tkozĺt Í :tz :i ľlr cvćf cI ĺ clĺi ll ĺĺlÍ óllc n

ĺł',,Fecsegđ.tipcgők Bölcsőĺla eneľgetikui korszaľĺłí,,^íĺĺiĺ^c a KliHOI+5.2.(), hĺitlsł'ĺilttli Pĺil.|lńzuti
konstľltkció keľeÍćben,, táľgyťl |<tiz|rcsz.cľzĺjsi ćľĺćlĺhalĺiľ| c'.l llclll ćt'o lrcszcľzćsi ĺ.:|.iiiľĺ,tslrall

Alulíľott ..'... nlillĺ a(z.)

Nćv:

SzékhelviLakcírn:

Adószám (adóazonosító 
.i el ) :

VáI|alkoz.o ig. szánr \,agy
cégiegyzékszánl, egyéb azonosító
szám:

Szánrlar,ezető penzintézet neve :

I}ankszánllasztlm':

Szenrélyes köaęmĺiködő neve,
teleĺbn. faxszán' e-nrail cíln:

képviselője a Buc|apest Főr'áľos VII]. keľülct Józsefváľosi onkoľmányzat a.jiullatlĺéľésĺĺľc
rryilatkozolrr, Irogy az a.ián|attételi hatáľidőt megelőrś lráľonr |ęzćrt tizleti évbclr összesell (a háľom
év alatt) ręndelkezeln legalább nettő 7 millió Íbľint te|es _ /rltalállos folgalnli ac|ó nélkti] szálrlított -
áľbei,étellel.

cégszeľiĺ aláíľás

lis
U, 
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.j.,\'::'t'iDtti lll<:l l úklĺ,t

NYI l,A.|'|( íj'I,A,|,

A,,FecsegćÍ-tipegők BölcsíÍde energe|ikai koľszcľíísĺĺésa a KI:}I'l0l,-5.2.9. kóĺlsł,liĺ'ttli
plilyrÍzati kołtstľukciĺj keľeĺében'' ĺĺil.gyťl kĺizlrclsz.cľz.ćsi ćl1cl<haĺĺ1rľ| e.l tlclll ćl.ij llcszcľz,ć'si

c|.iĺiľĺ,tsllĺrll

A1tllír.ott lllinĺ a(z)

Név:
Széklrely/Lakcínr:
Adószám (.adóazollosĹtó jel): 

*.
Vállalkozó ig. sz'ánl vagy
cégiegyzékszánt' egyéb azollosít<i
sz-ánl:

Szłlm|ay ezető pélrzi ntĺĺzet ne\,e :

Bankszánrlaszétm..
Sz-emélyes közrclrriĺködő neve,
teleĺbn. faxszám. e-lrrail cím:

képviselőie a Bttda1rest Főváľos VII]. kcľiilet .|ózselVáľosi onkoľlnárryzat a.iánlatkéľéséľe
nyilatkoz-om' lrogy az Ajánlattevő Iendelkezik az ajánlattételi ĺ.elhívás nrcgkĹilclésétől r,issz-afelé
szánított 5 év sorárr teljesített:

- legalább nęttó 5.000'000,- Ft éľtékű építési beľulrázásľa és/vagy építési kivitelezési
tevékerrysé$ľe és/rlagy lrőszigetelési tevél<enységte vonatkozó szelzőcĺĺĺsszeľiĺen teljesített
(befcj ezett) ľefeľenciával/ľef.eľenciákkal

A teljesítés időpontja (év,
lrónao)

Szeľződést kötő nrásik
ĺěl nresllevezésę

Ellenszo I gáltatás ĺisszege
(nettó)

Kelt: . 2016.

t4

cesszeľu alalľas

Lłp



(,.,Ý::ůilrtl lllt:l ĺlilĺĺl,ĺ

t\Yil,A't'KOit A'['

A,,Fecsegő.tipagők BölcsdĺIe eneľgeÍikai koľszeľíísíĺĺÍse a KI:iHOI,-5.2.9. kĺĺdsztÍĺĺttł
pólyĺtzuti konsÍľukcÍ'tí keľeÍćhan,, (ĺ:iľgyťl l<(izlrcszc''ľzćsi ćl'tćIĺhaĺítl1 cl trc'trr ćľ(.l lrcszcl.zćsi

c|.itiľĺisllan

Alulíľott ..'.', lltillt ĺl(z)

Nóv:

Székhely/Lakcím:

Adĺószám (adóazonosító j et):

Válla|kozrí ig. szám,
cégj egyzéks zám, egy ób azonosÍtĺĺ
szám:
Számlavezefő pénzintézeÚ neve:
Bankszámlaszám:
Személyes közľemíĺkłidő nevc,
telefon, faxszám, e.mai| cíln:

képviseIője a Budapest Főiláľos VIII. keľtilet Józsefuírľosi onkoľrrrányzat aiálnlatkĺĺľćséľe
nyilatkozolrr, lrogy az Ąálrlatter.onek adó- vagy kaztart<>zása nincs.

(cégszeľiĺ aláíľás)

,:

//'ĺ' 
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-j',,;::t,i 
nt l? nľ ĺ | ć k ĺ ci

l\YI l,/lt,ľK OZ^'|,
a ĺ.cI cl ŕisségllizĺtlsítilsľti I

Altllíľott .. .. ..(lĺćpvisc'|(ĺ llcvc). lt

..(oínl:. .....) lllillt rrIrillIaĺtcr,ő cćgjcg.yz,ćsl.c.iĺlgĺlsu|ĺ
képr,iselője

nyiIztťlĺoz()lI|)

hog1'a Budapest Főr,álos VIlI. keľĹilet.|ĺizseĺ,vĺĺľĺlsi ()nkonnítllyzĺtt (l0ĺl2 |}uclapcst, |}aľoss u. (l.j-

67,) _ rrrint ajánlatkéľő - által a ,,Fecsegíĺ-tipegők Biilcsőde energeÍikui koľsr,eríÍ,'^ílé'ĺ^e a lil!IłOI,-
5,2,9. klÍdszĺimú ptilyltzĺlti hĺlltstľukciĺÍ keretében,, ĺĺiľgy1rball illc|ított lrcszeľz,ćsi cl.iírľťrsban

lryeľtesség esetélt, de legkésőbb a szcl.z,ółJćsk()tćs iclĺĺpontiála - ćpĹilct építósćľc tis/vag1. ĺblťtjíĺítsílľa
és/vagy bőr,ítéséľe fuleÍőssĺĺgbizĺosítást l(C'tiil(. nle|ync|ĺ éľĺékc Iegalĺibb l0.000.000 ll.t/ér, és
3.000.000 lrtlkáręsemény éľtékhatáľig tel.iccl, il|etr,c a nleglévo biztosítťrsomat .iclcn lreszc.ľzćs
tárgyáľa kíteľj esztem.

cégszeľű a]áíľás

t6
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.l. s::Íit]ttI lnľllt,k|ľĺ

NY I |.,A.ľKO7'^,|,
a sztl|ĺortl[rt:ľľő|

Alulíľott ....'(lĺópr,i>^cl(1 llLr\/c), łt

..(cínl:. ... '.) nlillĺ ĺriťrnltrttcrl(ĺ cťlgicgyzćslc .iĺrgostr|t
képviseIőie

nyil:tĺ:l<oz()tll'

hogy a Budapest F-ováľos VIII. |<cľĹi]ct.Iózseĺ.vĺłľttsi ()llkoľllti,tllyzĺl|(l0ĺt2 l}tlclapcst. |Jaľĺlss rr' (t3-

67') _ nrirrt ajánlatkéľő _ által a ,,Fecseg(ŕÍĘegők IJöIcsű|e ancľgaÍikui kllľsz,cľĺisíłćse a KIiľIoI,-
s.2.9. kódsĺúneú pcÍIydza'Íi konst.ľukciłi keľeÍćben,, tirľgyában inclíttltt lrcsz,cľzľsi eliłiľĺĺstlall
rcndelkezenl legalább l fő szakellrtrcľľol, al<i szcre1rcl ĺt l(alllaľai n),ilĺ,ťtnĹaľlírslrall oPítćsi
szakteľüIętle vonatkozó MV-E (vagy a,lza| cgyenćľtćkĺi) ĺ.clclős tltĹĺ.sz'aki vczcĺői.jogtrsultsĺigga|.

cégszeľű a|áílás

\, i
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N YI I,^,I'ĺ( O,LA,|,
a kijzćrťek ű a tj aĺĺl k tl Y i l r,i:t ltĺr..sĺi tćĺ c|ćhcz,

Alulíľott ' '....(kćpvi.sr-l|(i 111-lvLl)' ł't

..(cínl:'. ....) nlillt ĺtiĺill|łlttĺ:v(i cćgicgyz,tisl.c.iĺlgtlsult
képviselóje

nyil:lÍkĺlZ(}tll'

liogy a I}uclapest Főr,áľos VIII' lĺeľĹilct.lrizscĺVáľĺ>si ()nl<ĺlľnlťrllyzal (l0ĺl2 |}tlc|łłpcst. l}alrrss u. (l.i-
67.) _ ntint ajánlatkélő - által a ,,Fecsegő-ti1le11ĺÍk l}itlc,sĺÍde encľgetikui koľszeľíÍsíÍĺ!,sc u KtiHoIz
5.2.9. kódszdmú pdlyĺízati konsÍľukció kareĺćben,, tirľgyĺiban inc1ítĺlĺt lrcszcľz,ć.si c|'jĺĺľiislrall
tudorrrástll \'eszell1. hogy szeľzőcléskötés escĺ,óIr a kiitclczőclr l<()zzétccIld(j közóľclclĺťl acltrĺo|i ktjľĺ![>c

taťtoző szeľződések esetén a szeľzőcJósbell ľögz-ítésľe lĺcľĹi|' hogy a ttycľĺes ĺtiánlaĺtcr,ő Ítlt|<llrrństl|

r,eszi és hozzt!fuul személyes adatai (ner,e" a sz,cľza<]ós tl]egncvezĺlsc, tí;rtrstt. tťtľgya" ćľtélĺe,
idó'taľtatrra. és esetleges nródost,tlásuk) k(izél<iekŕi aclaĺkéltt töľtĺjIlő nyilvánossĺi tételé|rcz, és 5 ór,cn
lĺeľesztiil töľtérrő ny ih,ános keze|éséhez,.

cégszeľĺĺ aláíľas
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KIvIT.|łt,Ił,z!ĺsI sZl|Ił?.(i !)Iĺs

amely létľejött egyrcszľől a

Budapest Főváľos VItl. keľülct JĺĺzseÍVáľosi Önkol.lrr:inyzat:t
székhelye:
adószáma:
szźtm|av ezntő pénzi ntézet neve : I szeľz.odósk ii t éskoľ k i ttĺ l telld ŕĺ ]

bankszárnlaszělma: [szeľződéskĺitéskoľ l(itölĺcnd(ĺ l
képviseletében eljáro személy lreve;
Telefutrszám: |szeľzőclóskötéskoľ kitoltendő |

Faxszám: [szeľzĺĺdéskötéskoľ kitö|ĺenclő |

E-nrai l círrr: [szeľződéskötéskoľ kitöltendő l
nrilrt Epíttető
- továbbiakban,,Megrendelő.. -

łnđsrészľőI

címe, székhelye:
nyilvántaľtó cégbíl oság neve:
cégtregyzékszám:
adőszźma:
b ankszámla szálna (pénzfoľgalmi szfin l a szárna) :

képviseletében elj ár o szernéIy neve' |negnevczése:
Teleforrszáĺn:
Faxszátn:.
Eĺnail cím:
mínt Vállalkozó

- továbbiakban ,,Válla|koző)) (együttes említesĺĺk esetén: ,,Szerződő Felek'' vagy ,,Felek'') kĺĺzött
jött létľe azalábbi feltételek szeľint:

1. Aszcrzőđés megkłitésénekelőzmónyci

BudapesÍ lrővá.os VIII. keľÍilet Józsefvĺĺrosi Önkoľnrányzat abęszeľzési eljáľást kezdenrény ezett az
ajánlattóteli felhívás 20116, ' .... .i megküldésével az ,,Fecsegő-ĺipegők Balc.s(íde energeĺ'ikai
koľszerĺí,sítése a KEH)P-ĺ.2.9. |adszanlú pályázati lronstľu|rcĺó lceľet,ćben '' tárgyábarr (a
továbbiakban: Bęszeľzési Eljaľás), anrely eljáľás eľedmé'nyes lebonyolításának eľedrnényekórrt az
eljánĺs lryertese Budapest F.őváľos VIII. keľrilet .Iózsefváosi Önkolnrállyzat Képviselő-testület
Yfuosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottságának .,/20|6. (. ' .) s:Ĺ, hatźrozat atapján a
VáIlalkozó lett.

2, ASzeľződés tĺ{ľgya:

1. Megľendelő megľetrdeli, Vállalkozi pedig elvállalja jelen szeľződés alapjár a 1087 Budapest.
Szánados ťlt l . szánr alatti Fecsegő.tipegok Bolcsőcĺe eneľgetikai koľszeľrÍsíté sét az ajánlatteteli
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ľelliívás 2, számú mcllékletéĺ kćpczil áľazĺltĺ lĺ,(ĺllstlgvcĺćslrcll tis rrríisz.itl<i lcíl'ĺislrĺlll ĺilglaltĺrlĺllĺrlĺ
nregfelelőerr.

2. A Íbnti ľtrunka kapcsán Vá|lalkozĺĺ cz.cntlcl vírlla|.ja' lrogy tcl.ics kih.iicĺl cIkćszíti cs lllcgvalĺisít.ia a
Munkát a teljesítési hatáľidőľc, ĺovĺitrlrłi a.iĺitirl|á'si (gaľanciłilis) l<(ilclcz,cĺtsćgcinclĺ c.lcgc| l.c.sz.

3. Megľend e|o |lozzájźlľu l a l vá l la l kozĺi i gćn y trc r,ótc l óh cz.

4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozĺi a tcvćkcny)^óI]ćt
dokurnentáció és az źĺľazott koltsógvetós al api ťur v egĺi .
A Felęk megállapítják, lrogy a ľészlctcs ltrcllnyisĺ5gckct
d okum elrtá ció tarta|tnazza.

az iliłin|ĺr((ćĺcli íi:lhívťrs, a tlltisz;l|ĺi

ź|'/, a.jrinlatĺótoli ĺblhívťls. illctvc

3. Á munkatcľĺilct átadás-átvĺltclc

1. Megľendelo a munkateľületet a Virl|alkozóval cgycztctett idil1lontban aĺtia át a Vťllla|koz<i
ľészéľe, lnunkavégzésr.e alkalmas állapotbalr. A nrtllrkatoľĹilet ŕrtaĺlils-iitvétclét |b|clĺ.icgyz-ő|<őllyvben
ľigzítik. l\z źtadäs időpontjáro| Megľendcl(i c|őzetcscn óľĹcsíti VírllalkozÓt'

2. A felvonulási épiiletek ellrelyezése csak a McgľeIlcĺelő llozzíriirľulťrsáĺ kĺirletoen lĺczc|lrctő nreg.

3. Szeruodó felek a nrunkateľÍjlct áĺadásŹit a nrttnkateľiilet átadá.s-átvĺ1t'e|lvcl ľögzĺtik.

4. Felck jogai és kłitclczcttsógei

1. A Vállalkoző szavatolja, hogy nrťrszakilag és nrirrőségileg kifogásolatlan kivitc|ben, a vonatkozó
magyar és EU előímsokban és szalrványokbarr meghatárnzott nrín(ĺségtren. valanrint a míĺszaki
dokumentácíó alapjáĺr teljesít. A nelrr fentiek szeľinti teljesítést Megrenclelő .iogosult VáIlalkozó
költségéľe és veszélyéľe _ a gaľalrciális ťelelősségvál|alás megtaľtása nrellett * újľakiviteleztetlri,
arnelyet Vállalkozrc köteles lraladéktalanu| elvégezni. A fenti jog nenr óľinti a Megrcndelő azon
jogát,lrogy a 1 1. porrtbarr fog|alt, a szeľzd'dés lribás teljesítésćvel kapcsolatos elállási jogána| _ az

ott említett Íbltétęlek fęlrnállása ęsetén _ éljen.

Az I. osztályú minőség rnegállapítása az Epitésügyi il'gazati Szabvány szeľint ttĺľténik. Vitás
esetben a Felek döntőként a Vállalkozó költségviselése mellett az EpítésĹigyi Minőségellerrőľzo
Inrrovációs NorrploÍit Kft. (ÉMI) nrinőség ellenőľzés eľedrnényét fbgadják el.

f. Az e|takart munkaľészek vizsgálata:
A Vállalkozó semnrilyen eltakaľást nenr végez a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. A
Vállatkozó az e|Íakarandó munkaľészeket köteles 3 (h&om) nrulrkanappal az eltakaľás előtt a

Megľendelőrrek bejelenteni és az e|takarundó murrkalészeket pľóbavizsgálat és ellenőľzés céljából a
Megľendelő ręszéľe láthatóvá és hozzáférhętővé tenni. Amenlryiben a Vállalkozó ezen
kötelezettségét elnrulasztia, Úgy a munkaľészek látliatóvá tételérrek és a Í.eltár.ás előtti állapot
visszaáIlításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó nem ktĺte|ezltetó a saját

ktiltségén töľténő visszaborrtásľa és az e|takaft munkaľészek láthatóvá tételéľe, lra a jelen pont
szeľinti bejelentési lĺötelezettségnek eleget tett és Megrerrdelő a Vállalkozó bejelentését követő 3

(háľom) munkanapon belül a pľóbavizsgálat és ellenőľzés céljából nenr jelent meg.

3. Munkateľület:
A Vállalkozó köĺeles a hatóság és a Megľendelo előíľásai szeľínt a nrunkateľületet elkeľíteni.
Íigyelrrreztető jelzések ellrelyezéséľől gondoskodni. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységébőI
szál.maző lrulladékot 1blyarrratosan összegyiĺ.jteni és a nrunkateľületľől saját költsćgén elszállítarri és
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a lnunkateľĹiletet, valanritrt ztnnak '|tt!zr,ctlcn lĺiĺľllYclz,cl|'ćl a ĺ(ĺľlllc|ć|ĺ[(ĺ|. szclllcittŕĺt ćs hulladćklť)|
ĺnentesen taľtani.

A llulladékbő| sz:funazti lreĺ,ćtęl a Vállal|ĺĺlz<'l lrevÓtclÓĺ. kĺi1tczi.

Yći|a|kozó a kivitelezési munkĺik soľíltl kclctkcz(ĺ vc.szćIycs ćs llc|l1 r,csz-ćlycs htlllłrĺli|ĺok
kez-elésélol (gyűjtés, előkeze|es, szállíĺás, lrilszlrosíĺás, ŕrľtalniirttĺtllítłis) tt r,ĺll.lĺłrIĺozĺi tlat'ťrIytl's
jogszabá|yok szeľilrt gondoskoclrli kĺĺtcles. A kc|ctkcziĺ hu||aclćk azĺrll ľtiszĺillck. itĺllcly a kiviĺclczcs
sorun a helyszínell llem keľĹil fclhasználásľa, VáIlalkozÓ kötcles gotrĺiĺlskĺrĺ|lli atttlak ltaszn<lsítĺisľa
engedéIlycl ľendelkező vállalkozás ľósz'cľe ĺ(jľtćnő áĺacĺĺrsárril. fi |1ctll ltaszĺlosĺĺ|ratĺi hrr||rc'lť:h<lk
clszállításáĺól és ártaIonlnlct.tĺ:cs clhclyczćsćľől'

4. A VáIlalkozó káľ elkeľülésóle vonatkĺrzĺi kötclczcttsĺigc:
A Vállalkozót teľheli valatrretlnyi, kĺiľ clkeľtilĺlsĺ3rc vĺtnatkozó |<iĺtclezettsćg, í8y kiilĺjlrtiscn a
VáIlalkozó tita| a Munkák végzése oéljírbťll igénybc vclt ĺlpĹiletc|<ľől Vłil|alkłrzĺi tcvćkcnysćgc vagy
mulasztása okáll lehulló táľgyak által okozta lĺáľéľt való ĺblclősség. VálIlall<oz(l ĺ,clcl a biz.tollsági
előíľások betaľtásáéľt, tor,álrlrá a balesetellráľítási olőílasok szcľilrti valallrellnyi véĺt(ĺ- ós bizĺonsági
intézkedéséľt.
A Vállalkozó fulel az á|tala a táľgyi nrunkák kivitelczćsćr,cl (ĺsszľĺÜggiíclr igćnylrc r,ett scgéĺJci'
a|ka|mazottai, rnegltatalmazottjai, alváIlalkozĺii, illctr,e szirllíĺóí rcsz-cľő| okozott l<ťuokéľt.
A Vállalkozó feIel nrinclelr igényéľt, anrelycÍ az elĺibbi kárĺrkbĺil, bale.sctcklről ós hiányosságokbtil
ercdően a Megľendelővel szelnbelr támasztanak. A Vírlla|koz<i a Mcgľelldelĺĺr,e| szĺ:lrtbcń ,,",,lr
Irivatkozhat at.ľa, hogy a teljesítésnéI és a kivitelezésllél igénybe vett segétĺeinek a kiválasztásánál ós
azok fblügyeletélrél úgy járt el, alrogy az az adott ltelyzetben clváľ|rato. Á Vĺrllalkozi nrentesíti a
Megľendelőt az olyan káľtéľítési igények a|ól, anrelyek a nrunkáival é.s szolgáItatásaival
kapcsolatban rneľülnek fel.

5. A Megrendelő jogosult
- más vti|a\kozóval elvégeztetni a kiÍbgásolt vagy hiányolt rnunkákat a Vállalkozó költségéľe, lra
felszólítására a Vállalkozo a kifogásolt, vagy hiányolt nrunkákat nem javítja, illetve n",n pótol.;u, o
Vállalkozó gaľanciális ťelelősségvá|lalásának megtaľtásával. A fenÍi jog ńem éľilrti a Mógľenäelő
azon jogźtt, hogy a 11. pontbalr foglalt, a szeľződés 10 napot meglralädô késedelrnes telješítésével
kapcsolatos, vagy a szerzódés hibás teljesítésével kapcso|atos elállási jogával _ az ott említett
feltételek fennállása esetén - éIjen.
- Vállalkozőnak a jelen szeľződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységéĺ
<inállóan vagy megbízóIevéllel ellátott képviselóie ľévén ellenőľizni olyan módon, hogy Vá|lálkozo
teljesítését Megľelrdelő ez iľányú tevékenysége rre akadá|yozza,
- bármely pótrnunkát más vállalkozóva| elvégeztetni, figyelernrnel a Ptk' ľendelkezéseiľe.

6. Megľendelő köteles
- Vállalkozó lćszére a kivitelezéslrez sztikséges rnunkateľĺiletet ľendelkezésrę bocsátaĺri.
. Vállalkozó ľészérę a szerződés szeľínti díjakat megfizetni.

7. Megľerrdelőnek joga van az adott nrunkafázist leállítani, |la az nem a teľvnek é,s az ęIváľt
nrinőségnek nregfelelő. Utasítása szednt a lribásan teljesített ľészt - a gaľatrciáIis felelősségvállalás
tnegtaľtása nrellett _ lrregfelelő nródorr rijľa kell kívite|ezni, anrenńyiben az szakszeľűtn rrem
j avítlrató. Az újrakivi tel ezési több l etlcölts égek a Vál l alkozó t terhelik.

8. A Megľendelő, illetvc az á|ta|a kijelcilt szervezet vagy személy jogosult a kivitelezési nrunkákat
ĺtllyanratosan ellenőľ,i, A nrunkavégzésnek az ajáĺ|aÍtételi feíhívásbarr és dokumentációbari,
valalrrint a nyeľtes ajánlatlrak niegfelelően kell ttiÚénnie'

//'
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9. Megľelrdel ő utasítási .i ogťr nak gyalĺĺrľlítsa

Várllalkozó kötele.s Megľendclíĺ illlal adoĺĺ vaIallrctltlyi trĺasítĺisl ĺclicsítclti. c|ĺc:|ĺinĺvc ĺlĺlĺil. hĺ cz.
jogszabáIy' lratósági ľendelkczés trrcgsóľtĺlsĺll.c' aVagy il r,agyĺlll|riz|oltsĺig (idcĺ!ľ|vc ilz adaĺv:lĹ{yĺllrl'
is) veszélyeztetéséľc vezctne, mivcl ilycn c.sctlrclr.iĺlgszcľíÍcrl rtlcgĺĺlg,at|hĺlĺ.ia a VálIaIlĺĺlzĺi ĺtz uĺ.irš^í(ĺls

ĺcljcsítését. Megľendelő vagy báľllrcĺy ncvćbclr cljáľĺi szclrlćly cĺĺlszęľiitlcrl ćsivlłgy szakszcľíil|cll
utasításáľa Vállalkoz.o kotc|cs Megľellĺlel(ĺ .iclcll szcl.zŕitlćs|rctl l)lcgllcvczctl ka1lcsĺllattal1ĺi.iťlnak a
figyelrnét haladéktalarrul íľitslran fclhívni. Alnĺ:llllyilrcll ĺ'clhív1rs c|lenćľc is íclutaľĺ.ja ĺ:s ĺľĺ,lsban
megeľősíti Megľerrdelő az utasítŕtst, ťlgy kłiteles azt végľclra.iĺani, kir,ĺjr,o, |ta az tltasítzis tcl.jcsítćsót
j ogszeľiien megtagadlrat.i a Vál lal lĺozń.
Megľelrdelő utasításai a teljesítĺlst neln tchcĹik tcľhcsclrlrc Villlalkozćl sziillrłĺla. Ilclck ľögzítik. hogy
Vállalkozó teljesítésénck tcl.heselrbó tétclĺlt kĹil(inőson rrĺ:rlr jolcllti az a köľĹilllrĺjtry, |ra ĺllyan
utasítást ad Megľerrdelő, allrely a,zt a célt szo|gál.ia, lrĺrgy a szcľz(iclés tol.icsĺtéso alatĺ is ĺr lehető
legtelj esebb nréľtékberr nrŰlköcl ienck a nrc gl ĺ!v(ĺ ľclrdszclclĺ.

1 0. Vállalk ozó kötelezettségei :

A Vállalkoző kötę|ęzi magát a szeľzőc|ćscs ĺ'elacĺat tcliesítest!ľc, az ajĺtnlatziban ćs a szcľzőclcĺslrolr
foglaltak alapjárr, továbbá a tevékenység végzésĺlnck ĺ''eltétcleit a VáIIalkozĺi ťrgy kötcles
megszerveztri, lrogy biztosítsa a tevékenység lriztĺlnsĺigos, szaks'lerű, gazl|tlstigĺrs és llatárľiclőľe
töľtérrő befujezését.

Vállalkozó kötelęs továbbá a nrutrkálroz szükséges anyagok beszcľzĺlsóľc.

A Vállalkozó köteles a kivitelezśs időtaľtanlára a:I, ajánlattćteli fclhívásban nreglratáľozott
felelősségbiztosítást kötni vagy azt kite{eszteni és azt a szetződés lratályba lépésének napjáig
Megrelrdelő felé igazolni akként, hogy a felc|(1sségbiztosítási kĺĺtvény eľĺ:deti példányát bentutatja
és egy nrásolati példálryát tiadja a Megľendelő ľészćľe a szeľzőclés ltatályba lépésérrek napiáľa'
VáI|aIkozó koteles a fclelősségbiztosítást a teljcsítési hatáľidő lejáľtát, illetvc a térry|eges teljesítést
követő 15 napig íěnntaľtani.

Vállalkozó ktiteles a kivitclezós soľálr goĺrdoskodtri a rnunkavédelrni ós balesetvédehrri,
tűzľęndészeti és köľnyezetvédelnri előíľások betaľtásáról. A niunkavédelrni eszközöket és
beľendęzésęket a Vállalkozó köteles biztosítani a llrunkavállalói ľészéľe, hogy a biztonságos
kivitelęzési feltételek adottak legyerrek. A Vállalkozó feladata a nrunkavá|lalói ľészére az elózetes,
illetve az idószakos nrunkavédelnri oktatások nregtaľtása és a nrunkavédelnri oktatási naplóba.vali
bejegyzése, az oktatáson ľésztvevokkęl va\ő a|áíratatása' A VállalkozÓ a trrunkavállalói ľészéľe
kciteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni véc|őeszközöket biztosítani, azok viselését a
munkav ć'gzós telj es időtaúama alatt rnegkövetelni'

Vállalkozó a munkavégzés sorźn koteles betartarri a 4/2002, (ll. 20.) SzCsM.EüM tęrrdelet szeľirrti,
építési Íblyarnatok soľán nregvalósítandó mininráIis rrrunkavédelnri követelményeket ľögzítő
ľendeletbell előíľtakat.

A murtkateľület igérrybevételélrez szüksóges erigedólyek beszerzése aYźi|a|kozó feladata.
Vállalkozó köteles gondoskodni a szęrzodés teljesítésélrez szükséges atryagok, beľendezések,
eszkiizök, gépek fellrasználásálroz szükséges engedélyek, tanúsítványok bęszeľzéséľol is,
bizĺosítania kęll ĺovábbtl az-ok kezelési, kar.bantaľtási leírasárrak, utasításának betaľtását.

11' A VáIlalkozónak a szevódés hatźt|yba lépését kör.ető l0 napon belĹil kiviteli iitenrteľvet
(organizációs teľvet) kell berryújtaľlia a Megľendelő ncvébetr eljáľó mĹtszaki ellenöľ ľészéľe' A
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í'brrtieken túl Vállalkozólrak a szeľzőĺlés haĺiilvlra lťl1lćsclt |ĺtĺr,c|"(ĺ 5 llrultkallĺl1rĺlll lrcliil ĺll.gaĺlizticiĺis
teľr,et kell benyťtj tania.

12, A Vállalkozó a keľĹileti, az intézlllütyclt nlii|ĺöĺJćsi |.c|tćtclci .śs :rz. c1-lytilr ľclldclkczćsuk
ligyelembe vételével végezhet hétvégén is llltlrlkłi(. itzĺllltlil'l a |ićtvćgi tłrullkar,ćBzi.s cscĺćll c|őľc
leaclott (legalább l nappal előľe leadoĺĺ) tlévsĺrľlrall 'szcľt:1llő 'sz.cllrćlyck ĺaľtĺizlĺĺlc|hĺrĺllalĺ Łl

munkateľüIetetr. A munkaidőn kívüli ćs a heĺvégi lllutlkar,ćgzćs sĺrľźltr vczctői tltlgcdćly lrcsz'.eľzésc
szĺikséges.

13. A kĺizvetlen nrulrkavégzéshez sziiks<igcs clektľ()tl.l()s ĺ.tlrtllr, vízvétc|i |chcĺ(ĺség igĺinybcvitc|c
biztosított, anrelylrek igénybevételét a Megľcndel(ĺ az iľl|ĺén.nłhly úĹjálr l:iztĺlsít'ia zlz,,l,al. h<rgy a
kapcsolódó k<iltségeket aYá\|a|kozótrak mcg kcll í.izetnic. A ka1lcsolóĺIó kłllĺsĺigok nlogĺizct<isónck
nródjáľól a Vállalkozónak az ilrtéznrényvez'ľtővel kcll ĺliisban cgyezteĺrlic.

A ĺbrrti igénybevéte| az intézmüry ĺizenrszoľĹi ntűk(ic|ésćt nclrr al<adályĺizhatia.

I Ia szükséges oľzési költség, akkoľ az a vállallĺoz'.ot teľlreli.

14. A koztęnilet foglalással kapcsolatos kĺĺltsĺlgek a Vĺi|lalkozĺit teľhelik, aĺrIral< igciĺlylrevétele az
onkoľrnány zat. megťeIel ő ľelrclc I kezése i a lap.i álr töľtĺlll lret.

5. TöbbleÚnrunka ćs pĺĎtnrunka

1. Szelződő Felek xĺgzítik, hogy taľtalókkcret kikötóséľe rrcrrr kcľül soľ, ezóľt többlct.ós 1rótlrrutrka
taľtalékkeręt teůéľe való elľelrdelése nenr lelretsógcs. A tĺĺbbleG és pótrnunka végzćs<ĺľc kizárolag a
Ptk. vorratkozó ľende|kezéseinek betaltásával keľĹillret sor.

6. A nrunka bcfcjezésénck hatáľidcje

1. .teljcsítési 
hatáľidő: szeľződéshatályba lépésének napiától 8 lrónapig taľtó lratáľozott időtaľtalll.

anrely akként éľtendő, lrogy a Vállalkozóĺrak a fenti ic|őtaľtam a|att egybeĺtiggo 4 lrćlnap a|att kell a
kivitęIęzést rrregvalósítania (befejeznie) Az egybefüggő 4 hónap időtaľtanrot a Vállalkozó az éľintett
intézmény vezetőjével kölcsĺinösen íľásbarr lĺĺiteles egyeztetni, amely közöselr egyeztetett
időtaľtamot a Megrendelő nevében eljáľó mtĺszaki ellenőľnek .ióvá kell lragynia' A kivitelezés
bęÍbjezése a|att a Megrendelő a sikeľes és lriánytalan áÍadás-átvételi eljáľás befejését éľti.

A teljesítési hatáľidő a - Megrendelő által is elfugadott _ silĺęľęs.És hiányta|an míĺszakĺ átađás-
átvételre vonatkozó i eÉľyzőktinyv felvótelónck időpontj át j elenti.

Ivíegĺerrdelő lyiIat|<ozza, Vátlallĺozó tudonrásul r'cszj, hogy a szetződé,s lratáľidőĺe töttéĺrő teljesítósc a
Megľerrdelő kicĺrrclt éĺdekc.

Á 'ielen szerződé,s hatálybal.épésnek felĺéĺele a megköĺöĺĺ l,úntogaĺási Szeľződé,s hatáIybalépése, Á
hatálybalépćs napjáróI a Megľendeĺő íľdsban ĺájékoztatja ą Vćllląlkozĺ\t.

2. VáIlalkozó köteles Megľerrde|ot nrirrden olyan k<iľülményľĺĺl haladéktalanul éľtesíteni, amely a
váIlalkozás eľednrényességét, vagy kellő időľe való e|végzését éľinti' Ezerr éľtesítés a szerződés
szeľinti teljesítési hatáľidőt tretrr nródosítja, a Megľendelő késcdclrnes teljesítésből eledő tĺiľvélryes
és szeződésen alapuló jogait neIn éľinti. A haladéktalan éľtęsítés elnrulasztásaből ęrędő káľéľt
VáIlalkozó felelős, utólagosan lrem hivatkozlut ębbéli tájékoztatási kĺitelezettsége megséľtéséľe
előnyök szęľzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kirnentése éľdekébeli.

l.
Ů, i:",/

t/
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3. A Szerzodésben trreglratátoz".ott hatáľiclők lrcĺaľtłis:ival ka1rcso|atĺls ijssz.cs |ĺtĺ|ĺsćg a Vĺi|lall<ĺlzťlt
tcľheli, avźńla1kozł5i díjon í,elül egyób ktiltsĺlg nlcgtóľí|ĺ!sól-c Vłillalkozĺi tlollr.jogĺl.su|(.

4. VáIlalkoző az 1. pontban ľlreglratáľozott hatáľid(ihiiz kél)csĺ clőĺclicsítćsľc.iĺlgĺrsuIl" ĺt Mcgľcudcl(ĺ
cI őzetes íľasbeli hozzáj áru|ásáv a|,

7. Vńllalkĺlzĺii ĺ|íj

1.Vállalkozó a szeľzndésszeľű teljesítés esel'én az a|łibl:iaklretn nrcghaĺĺĺt.oz-łrl( lrrĺiĺĺoIr .iogĺlsrlIt
díjazásra. A Yéi|aĺkoző a ic|en szeľz(itlésben, .|7, a.iánlatĺćtc|i |'cl|rívĺisban, łrjłin|atléĹeli
dokumentációban és az ajźn|atbalr ľogzítctt fcladatok clvĺlgzĺisĺ5t az alábbĺ vá|lalkozĺii ĺlíjak nrol|ott
teljesíti:

iisszesen bľuttó váIlalkozói dÍj: ' . . .. Ft, z|zzlz foľillt.

A szerződes és a kiťlzetések pénznęme ĺbľint'

f. A szerződés soľárr az egyelles ÁFA ĺ,ínarrszítozás szabályai az iľírrryadók.

3. A vállalkozói díj átalarrydíj. Az átalćtĺ.ĺyáľas vállalkozói dĺj összeg rnagában ĺbglalja az
ajánlattéte|i felhívásban és dolculnentációbaĺr, valamint a jelell szeľzodésbetr lrreglratáľozott
tartalom megvalósításárrak költségét és a rnegvalósuláshoz szükséges itt tleln ľészletezett
költségeket is, a kivitelezési rrrunkákat, a rnunkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő
minđeĺr díjat, az anyagköltségeket, a kĺizvetlen gépköltséget a ťuvaľozási és rakoclási költséggel
egyútt, az źńtallźnos költségeket, a kivitelezés soľálr a YźÄ|a|kozó által fellrasznált ópítési víz és
enelgia, gáz, ví||arry) bekeľülési költségét is.

4. Felek rógzíĺik, hogl szerz(íd'é,ľ ą KEH)P-í.2.9. lcodszcimú pcilyazatbol. Ieriil.finclnszírozásľa. Á
támogatásí ütenzitás mértéke váľhatóan maximum az összes elszámolhąĺó koltség I00%-a,
Megrendelő |ájékozĺaĺja a Vdllalkozót, hogl a ĺdmogatási inĺenziĺ'ds méľÍéke cł szerződ,és

hatálybalépésének napjáig vá'ĺtozhaĺ ć,s eľre ĺekinĺeĺtel Felek éIhetnek a ,szeľződé's ĺnĺjdosíĺťłscivąl'
Ameĺlnyiben a tánlogatási intelzzitás aránya csökken, ąlckor ąz el nem' szánlolható részľe vonaÍ.lcozó

ô,ľ sze geĺ Me gr en d e l(í s a.i át fo rľ ás b ó ĺ bizt o s íĺ i a'

Az eljátásban nem elszálnolható kĺiltség is beszeľzésľe keľül, a dokunrentáciő tészéÍ képező
fuazat|an koltségvetésben foglaltaknak megfelelően. A nenr elszárnollrató kĺiltség méľtéke a
Vállalkozó ajánlatának fĹiggvénye. A nem elszárnolható költséget a Megľendeltĺ saját foľľásból
ťlnallszírozza,

5. Vállalkozó a ví|La|kozói díjon felül többleÍmunkát, illetve egyéb költségtéľítést vagy díjigényt
jelen szeľződés kcľetei között senrmilyen fornrában nenr szánrollrat ĺbl'

ĄÁzLt
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1. A VáIlallcozó _ a Megtcnclclő íI'ĺisbcli ĺc|.icsíĺćsigłlz.olĺĺsĺrllirk lĺćz.hczvłjtc|ćĺ kiivcĺiicll 2 tllr
száln|a (1 db r.eszszánrla es 1 c|b vÓgszánlla) bcllyúiĺirsiiľa.iogosult il kiivcĺl<cz'iik sz.cľilt|:

Az elso teszszárrla bellyújtására a VáIlalkozĺi ĺt ĺloĹĺĺi szcľzőclćscs ćľtć|i S()%l-íit c|ćľő ćľtć|ĺĺi
teljesítés esetén j ogosult.
Yégszám|a benyújtásáľa Vállalkozó a készľe.ielolltés| kiivcl(ĺ siltcl.cs c.s hiĺlnyta|zln ťrtac]ńs-łitvótclt
igazolőjegyzőkönyv aláíľását kijvet(ĺen.i<lgosult, a nettĺi várllalkozĺii ĺĺíi .50%-rr (:ľĺĺ!kćbcll'

2. Felek rnegállapodnak, 1ro gy Vállalkozťl cliĺIcgct ncm i gényel|rcĺ.

3. Taltalékkeľet nilrcs.

4. A' szerzódés szeľilrti és a jogszabályoknak mcgĺclclő szĺint|ĺtk kiĺlze|.ćsc a |)tk' ŕ'l:l30. $ (1)-(2)
lrekezdése, valamint a 272/f014. (xl.5) Kĺrľnr. ľcndclct ala1l'iíln' ut(ltinaIlszíľĺrzílssĺt|' il
teljesíÍésigazolás alapján kiállítcltt szátrrla alapján' a sz.ĺttlrla tĺtvćĺclétöI sztillrított 30 lra1rolt lrclĹi|,
átutalással tortérrik, a Vállalkozó . '.. ' '' szánrťl bankszĺinrlájĺu.a.

Megľendelő [<ijelenti, hogy a szeľződé.s ĺ,inalrszítĺlzils/tt utóĺillanszíľ<.lzils kclctĺltrelr t'eľvezi' łl
pá|yázatot utóťulanszíľozási igénnye| fogja bcnyúłtani. Megľenclelo kiielerrti. lrogy atrrcnnyiben a
jelen szeľződés ťrnanszíľozása a tátnogatĺi ĺryilatkoz-ĺrtzr illct<ileg a lnegkotclldő ĺzirrrogatási szeľzőĺl<is
alapján nem finanszirozhatő ut<ifinanszírozás kelct<lbetl, csak szállítói ĺ.inanszĺľozással, akkoľ a
Megrendelő ferurtaľ[ja a lehetőséget a szeľzódés nlĺic|osíĺiisŕrľa. A szelzőclés mĺic|osítársa a fcilti
esetben éľinti a szeruódés ťlnanszitozźtsźú, az elszárrrolás nróclját, az c|iĺIeg nléľtĺĺkét és az clőleggcl
való elszámolás rnódját.

A szátnlákoĺr külön ĺbl kell tĺintetni a nem elszánrollrató költsógelemeket.

5. A számlát a Megtenclelő Buc|apest VIII. keľtileĺ; Józsefváľosi Önkoľnrárlyzat ľészél.e kell kiállítani
és benffitani.

6. A szeruődésszeľű és a jogszabályoknak nregfelelő szánrlák kifizetésének pénzneme a foľint
(HUF).

7. Felek rögzitik, hogy a szám|äzás és az elszárrrolás miĺrclen esetben a rnirrdelrkor lratályos
jogszabályok szeľint töľtélrik, figyelemlnel a száln|áztsra és az elszámolásľa vonatkozó
jogszabályok hatáIyba lépósórrek, illetve lratáJyon kívĺil lrelyezésének, valamint módosítás esętén a
módosított ľerrdelkezés lratályba lépésének időpontjáľa.

8. Megľendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. szeľilrti késedelmi kamat illeti rrieg.

9' Műszaki átadás.átvételo használatba véte|i cngedé|y, utó-felĺilvizsgálat

1. Felek ki.jelentik, hogy a jelen szeľződés keľetébell megvalósuló benrlrázás kivitelezési
tevékelrysé gének beĺei ezését követően nrűszaki iúadás- átv ételt kell leÍbl ytatní.

Vállalkozó köteles MegľendelĺÍvel íľásban közcĺlni a szerzodéses feladatok teljesítósét (''Készľe
jelerrtés'').

A munka Vállalkozó általi készľe jelentését követően Megľendelő tiĺzi ki az ćttadts-,źĺvételi eljáľás
időpontját és aľa a jogszabályban lnegjelölt szeľvek képviselőit meghívja' A kivitelezéslren
kĺjztęnriiködő a|vállalkoz<5kat a Vállalkozó lrívja lneg. A nrűszaki átadás-átvételi eljáľás
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lrlegkezdéséľe csak akkoľ kcr.ülhct .sĺ)ľ, ltil a .icllcn szcl.ziĺt|i.s szcľil:Ii nlunkílk clkcsziiltc|ĺ' ćs il
sziikséges dokunrelitulrrol< (nlcgvalĺ5suIĺisi tcľv, ĺ.clhi'lsznáĺl ćs bcópítctt ilĺlyitgĺllĺ 'icgyz.(!|ĺ(il^lyvci'
száIlítólevelek, stb.) hiánytalanul ľcrrclclkczľsľc. ĺĺllllak. ĺ!s ĺr Mcgtcllc|cliĺ ľćszćľc ŕl1aĺJťtsľa kcľii|ĺcli.

Az źĺadás-átvételi eljáľást a l<észľc .jclcnĺć.'.l k(ir,ctő 3 llł1roll lrcliil nlcg kclI lĺczĺ|clli' Az tiĺ:łrc|łi".-

átvételi eljáľásľa 12 naptáľi nap áll lelrĺlclkezĺjsľc'

2. A lrrűszaki átactás-átvételicljáľásľcil 3 péIdánylrall.iegyzők(inyvet kclI kćszílclli, anlib(1l l pĺ!|c|ťrlly

a Megľendelőt, 1 példány pcdig a VĺilIaIkozót ilIcti, I pćlclĺiny peĺlig a lllĹiszaki elIcnőrc.

3. Meglendelő a nriiszaki átadás-ĺitvétel soľittt kötelc.s a llruIlkát lllogvizsgtillli cs a vizsgálat alap.iťln
felfedezett hibákat, hiányosságokaĺ, az'.ok kijavítťr.sĺrnalĺ. 1lĺit|ĺrsĺłnak hatłiľiĺlc.iĺit .iegyz-iĺlĺiĺllyrlbcn
ńgzíteni.

I"|a a jegyzők<ĺlryv hibát, lriba.iegyzékct taľta|llraz, akkoľ azt a Vĺillalkĺrztinetk alá kell íľnia azzil|,
ltogy Vállalkozó ahibajegyzékben ĺ.bglaltakra ósn.cvétclt tcltct, nrclyet a hillĺrjcgyzéklrcn ľilgzítcni
kell.

4.YáI|a|kozó koteles a Megľelrclelovel közösctt ÍblvcĹt |riba- ós biŕurylista alapjáll a sztikségc.s
javításokat akituzttt hiánypótlási hatáľidőľe, saját ktlltségér.e clvĺlgczni. Megľclldelő kĺiteles a ĺ'cllti
javítások előírt I' oszÍáIyťl' jelen szeľzĺĺdésrrek ntegí.elelo niirroségberl r,alĺi clvégzésc utťrn a
kivitelezésí mulrkákat átvenní.

Ha a Vállalkozó a javítást íľásbeli ĺ.elszólítás ellerréľe llenl r,ógzi e[, ĺr Megľenclelő azt a Vállalkĺlzó
költségéľe eIvégeztetheti, és az igy felrrreľĹilt költségeket jogosult a Vállalkozó számám
továbbszám|ázni a galanciális ĺblelősségvállalás lnegtaľtása mellett. A fenti .iog nenr éľinti a
Megľendelő azon jogtlt, hogy a 1 l. pontbarr foglalt, a szeľződés lritrás teljcsÍtésével ka1rosola1os
elállási jogtwa| _ az ott említett ťcltételek ťerrrrállása esetén _ ó[ien

5. Nern tagadlrató |neg az átvétel a nrunka olyan jelentéktelen hibái, hifuyai miatt, arrrelyek a
kijavításukkal, pótlásukkaljáló nrunkák folytłín senr akadályozzćlk a ľencleltetésszeľű lrasznáIatot.

6,Vállalkozó a nrűszaki átacĺás.átvételi eljáľás időpontjában köteles Megľendelo ľészérc 5
példányball átadrri a munkateľület átadása és a kivitelezési źilapot kĺizötti eltéľésekęt tartalmazó
dokumentációt, valarnirrt azokat az iľatokat (teljesítrnény nyilatkozat az ósszes beépített anyagľa'
lrulladék nyilvántaftő |ap, hulladék befogadó nyilatkozat, felelős rrrűszaki vezetoi nyi|atkozat,
villárĺtvéde1mi vizsgálati jegyzőkĺinyv,eIlenőľző, métesi jegyzíkönyvek és egyéb nrinőségi
vizsgáIatok eľednrényei stb), anrely a szuzłjdésszeľű teljesítés szeľinti elbíľálásálroz és az elvégzett
munka átv ételiéhęz szüks égesek'

7. Az esetIeges sikeľtelerr átadás-átvétel kóltségei a VáIlalkozót tet.helik.

8. Ha a Megľerrdelő egyes ĺrrunkaľészeket a teljesítés előtt átvesz (e|őzetes átadás), ezek
tekilrtetébelr a káľveszé|y az.łltvétel időpontjátĺll a Megľerrdelőľe szźÄ| tlt,

9. A jelen szstződés akkoľ tekintlrető teljesítettnek, lra a munka első osztályú minőségben, hiba- és
hiálrynrentesen elkésztilt és azt a Vállalkozó a Megreirdelőnek źLtadja sikeľes és hiánýalan átadás-
átvétęli eljáľás befejezésével, valanrint a teljesítést a Megľendelő tcljesítésigazolással igazolta.

10. Az eľedĺnélryes átadás-átvételi eljáľástól szárnított l éverr belül a kivitelezési munkát rijbóI nreg
kell vizsgáLtti (utó-felülvizsgálat). Az utó-fulülvizsgáIat ľészlratáľicl<ĺk az átvett ľésznrunkák
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Megrcndelo á|tali átr,ćtclćllclĺ icliĺpontiťrttiI sziiIllílaĺlĺltiaľĺ. Á Mcgľr:llt|cl|ťi |ĺćsz,ĺĺi c|iĺ ĺlz. tl{ĺ'l-
Íi:lüIvizsgáIati eljtiľást ĺ!s hívja n]cg aľľa az. érillĺĺ:tĺc|tcĺ'

Az utófelülvizsgálati e|jťlľás soľírtr |..c.|ck jogyzőkiillyrlct r,c'sz,tlĺ.:l< |'.c| a7, ćsz|c|t hilrlikľtil'
lriányosságokľól. A Vá|lalkozó a hiba.jegyzćkben Íilg|alĺ hiĺirlyo.ssťlgĺrk:tĺ l<(!tctcs a Mcgľcĺlĺlclő ĺi|ĺal
átadott hibajegyzéklrelt szcľe1rlő hatĺil.itl(ĺ|lell lllcgsztilltcltli. Az trtĺiĺblĹilvizsg:ilirĺi c|.iiiľtis stlľlin
észlelt lribák tekinĺetébelr cgyebckbelt a lrlt"lsz;lki ĺiĺadris-ĺĺtvĺ3ĺcl sĺlľĺirl ĺ!..zlcll hi[liilc csctĺ!bon
követenđő eljáľás az imnyadó.

I0. Jĺitállás ós sz,łvatossńg

1.Jó-ĺállás:
Y ěi|a|koző gaľarrtálj a :

- valatrrennyi, jelell Szerzőc|ésbcll és alltrak aĺap.|át kĺlpcz(ĺ szoľz(klósc.s ĺrkIlrilllylran lncghat1tľĺlz.oll
palanréteľ és rrrűszaki aĺJat elélesót,
- hogy az áútala létręlrozott munka eľedmólryclĺént létľc.ii)tt ľcIrdszcľ nlinősc(gc nrillcĺ a tblhaszllált
alryagok, miĺrd a munka eľedlnéllyekéltt létľcjott ľelrdszoľ szeľkczete ĺis kir,itcle szclll1lont'jĺitról az
éľvélryes |na1yar szabvárryoknak és eIőíľťrsokIlak nrcgli:Icl és a szcľzćictćscs cél cléľésćt
rrraľadéktalanul lriztosítj a,
- a szetződés szeľinti munkák szakszcľíj és hibátlan elvógzését" a volratkozó szal:r,ányĺrk és
eloĺľások beĺaľtását.
A Válla|kozó iótállási kĺjtglezettségének klőtaľtanra az zitaclźrs-irt-vé1el lezáľástit<il számítq!!. 36
Iiónap Ez a|ó| kivételt képez az, ha a jogszabŕr|y ennĺil lrosszabb id(ĺt vagy kiĺtelezo alkalmassiigi
időt áIlapít meg, amely esetben ez a lrosszabb lratáľidő a jóĺŕrl|ás időtaľtanla. Ezen felÍil Vál|alkozó
garantźija a beľendezések, szakipaľi szerkezetek nregfclelősćgét a mťrszaki előíľásokbatr. valanrilrt ir
hatál yos j o gszabát|yban e I ő íľt kötelező al ka lrnassá gi (szavatosság i ) i dei e aI att.

2.Szavatpsság:
Yći|a|kozőt az ätadás-átvétel |ezáľásától szánrított 12 lrónapig kellékszavatossági k<itelczettség
teľlreli, melyrrek szabá|yait a Ptk. tar1allnazza, Ameruryiben a beépített anyagok gyärtőja által vállalt
idotaľtarn ennél lrosszabb, akkoľ e7. az időtaľtam iľányadó. Vállalkoz-o szavatolja, lrogy a
mĺĺszakilag és nrirrőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó nragyaľ és EU előíľťrsokban és
szabvárryokban nreghatáľozott (i. osztályú) minőségben teljesít. A nelrr I. osztáIyú teljesítést
Megľendelő jogosult Vállalkozó kĺiltségéľe és veszé|yéľe _ a garanciális felelősségvállalás
megtattása rnellett _ újľakiviteleztetni, nrelyet Vállalkozó köteles haladóktalanul elvégezni. A ferrti
jog nem éľinti a Megrendelő azon jogát,lrogy a 1 1. pontball foglalt, a szeľzodés hibás teljesítésével
kapcsolatos elállási jogával * az ott ernlített ťeltételek fenrrállása esetén - éIjen.

3. Gar.anciális időszak. valanrint hibajavítás az elvĆgzett munka tekinteÍébeq:
A gaľanciális időszak megkezdődését követő 12 hónappal furajd azt követően a gaľanciálís időszak
végéig évelrtę a Megterrde|ő á|ta| nregjel<ilt időpontban) a Megľendel<ĺ és a Yá||alkozó közös
felĺilvizsgálati bejáľást taľt. Báľme|y, a Megľelrdelő képviselője áitaI a bejáľás soľálr ész|elt hibát
és/vagy észľevételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon belül oľvosolni' vagy ha ez a
kĺiľülmérryekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges' a lelreto legľövidebb, Felek áItal
megszabott lratáľidőrr belül.

A garanciátlis és jótállási idiĺszak taftanrĺírr belül báľmely a Megľendelő által fulisrrreľt hilrát köteles
a Vállalkoző az adott lriba feléje tĺĺľténő íľásbeli bejelentést követő nyo|c (8) napon lrelül oľvosolni,
vagy ba ez a k<iľtiltnényekből vagy a lriba jellegéből adódóarr rlenr lehetséges' a lelrető legľovidebb,
Felek által rnegszabott lratáľidőn belül.

-,.1.?ir/ ;,:.' z,'i /,
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A gaľalrciális időszak lcjáľtilt nlcgcloziĺ lraľIrrilrc (3()) llłr1loll llclĹiI a Mcgľerltlcl(ĺ ĺjs a Vlillalkĺlz.ti
közoserr újabb feltilviz^sgálati be.iáľást ĺaľtallak. |3riľlllc|y, a Mcgľclltlcl(ĺ l<c!rr,i.st:liĺ.ic. łiItaI it lrc'.iáľ1ls

soľán észlelt hibát és/vagy észľevétclt a VálIallĺtlzÓ |ĺiiĺo|os llyolc (t{) l1ilp0l1 lrc|ii| ĺlľr,ĺlstlIni, vĺlgy lril
ez a köľülnrényekből vagy a liíba.jcllegéb(ĺl aĺlĺ.lĺlĺial) llc|ll Ichcĺségcs, ĺl lchc{ii |cgľiir,iĺĺclrlr, lJc|ck
által megszabotÍ lratáľiclőn bc| Ĺil.

A gaľanciális iclőszakban észlelt hibťrlĺ tekintctćbcn cgycbclĺĺlcrl a llliiszaki ĺita<|iis-titvó1c| sclľáIl
észlelt hibák esetében követcndő cljáľás az iľányac|ó'

Atneruryiberr a Felek között vita támaclna aľľĺi!, lrogy łr hiba hibás tel.ic.sítós, ĺlkkĺiľ és az ilycn
esetekben a Vállalkozó kĺiteles olyan Íiiggctlen szakĺĺľt(ĺ tillŕlsíilglaltisĺit kilĺĺjľlri, arlrclyrlek clöntćsét a
Megľendelő is elozeteserr elÍbgaclja. Az ilyen liiggctlcn nlincĺkĺit I;.élľc kötelcz'.o ĺ!ľvćllyĹi' A
Íüggetlen szakéľtővel kapcsolatos valalrrellnyi ltöltségcĺ a VĺilIa|koz-o kŐtc|cs visclni.

A Vállalkozi a jótállási időszak leteltót kövctoell is a ĺbntick, illeĺr'c a .jogszalritlyĺrklrarl
rneglratáľoz-ott rnódon továbbm is felel niilrdazon anyagok, lrelelrdezések és nrtlnkĺik ltibás
teljesítésééľt, amelyelĺ esetéberr a volratkozĺi jogszabályok vagy a |,clrti cIiĺíľrisok lrosszalrtr
szavatossági idot állapítanak męg.

7 t. Szcrző<lóst biztosÍtĺĺ nlc|lókkłiiclczcttsćgck

1..Késedelmi kötbéľ:
Amenlryiben VáI|alkoző a szel'zőclés szeľinti báľnrely ktite|ezettségét lratáľiclőbolr nem teliesíti'
illetve feladatainak teljesítésével olyan okból, anrelyóľt fclelős kesec|elenrbe esik, kĺlsedelllri kötbéľt
köteles Íizetní.
A késedelrrri kötbéľ méľtéke : O,SoÁlnaptttľi nap, összesen tnaxitnutrr a rtettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
A késedelmi kötbéľ számítása: a késeclelem első napja a te|jesítési liatáľidot kovetö l. nrunkanap'
Alnennyiben a VáIlalkoző a késedelelrrbe esés első napjától szárrrított 10. napig rrenr tc|jcsíti a
késedelernmel éľintett feladatot, akkoľ a Megtrndelo a lĺésec|elenrbe esés l 1. napján jogosult a

szeľződéstől elállni és a teljesítési biztosítékot haszrrálni. illetve rrreglriúsulási kö'tbéľt ĺĺľvényesíteni.

A Megľendelő funtiek szeľirrti elállása ęsetében a Megľende|o a szevódésszegésľe vonatkozó
szabá|yok szeľítrt káľtéľítést követelhet. A fenti esctben a Vállalkozót a Megrcndelcĺ elállásáľa
tekintettel káĺérités nem illeti tneg, és nein jogosult vállalkozói díjľa sem.

2.Hibás tetjcsítésÍ kötbéľ: Méľtéke megegyezik a késedelmi kötbéľrę votratkozó méltékkel. Hibás
teljesítés esetén a Megľendelő áItaI töľtént bejelentes és a javítható lriba megsziintetése közötti
időszakľa terjed ki.

3.Meghĺrĺsulási kiĺtbéľ:
Amennyiben a Vállalkozó jelen szeľződésberr meghatfu.ozott feladatait ľészben vagy egészbell lletn
teljesíti _ ide énve különösen azt az esetet is, atneľlnyiben a VáIlalkozó a teljesítéssel olyarr okból,
anrelyért ĺ,elelős 10 napot rrreglra|adó késedelenrbe esik, vagy lribás teljesítés esetén a ltibát l0 nap
alatt nenr javítja ki teljes köníen, és Megľendelő ezéľt a szeruodéstől eláll _ a Vállalkozó
lrreglriúsulási kĺĺtbéľt koteles fizętni a Megľendelő ľészéľe. A meglriťlsulási k<itbéľ nrértéke a nettó
eI|enszo|gźl|tatźs 3 0 o/o- a,

A fenti esetben a Yá|ĺa|kozó vállalkozói díjm lrelrr jogosult' A meghiúsulási kötbéľ éľvényesítése
esetétr a Vállalkozóval szenrbeĺr éľvétryesített késedelrni/hibás teljesítési kötbéľ a Vállalkozó által
fizetenclő nreghiúsulási kötbéľ osszegét csokkenti, feltéve, lrogy a Vállalkozó késedelrrri/hibás
teljesítósi kotbéľteljesítési, kötbéľ-fizetési kötelezettségérrek szeľzoc|éssz-eľĹien eleget tett.

28

O&a)
/-,) /-



A késedelmi, hibás Ĺeljesítési
Vállalkozónak jár.o vállalkoz-ĺli
kiszánn|ázni.,,

a nrcglriristllrĺsi |((iĺl)ćľ ij.sszegćt a Mcgľclrclclii .jĺlgĺlsu|ĺ a
(isszcgrib(iI lcr,trtrlli. Vi'}!iy Ĺl VĺiIlallĺozĺi sziłĺlrtiľĺr kĺizr,otlcllĹiI

I2. Kłpcsolaĺtaľt:łs

I. A Vállalkozó köte|es a nrtlnkákľa vonatkoz..o.iog'szab:ĺlyi előílńso|< szrľilrl ĺ'e|clős llliiszaki r,czctiĺt
kinevezni' A Vállalkozó kötcles biztosítani. hogy a ĺ.cle|iĺs lllĹiszirki vczcÍij il l<iĺĺc|cz'c{tsćgcit a
vonatkozó jo gszabályokkal összlrangbalt teljesí tse.

2. A rrrunka folyarrratĺít.a vonatkozó lrrinĺlcrl .jĺiváhagyást, lncgtagaĺlĺist, uĹasĺtłist, eľtesítĺlst a
Vállalkozó ľészéľe kézbesítettnlek kell telĺinĺeni akkoľ is. anrilĺĺlľ azokal a ĺ.c|el(ís rllĹiszaki vczctó
átv eÍte a Me gľerrc|előtol.

3. A felelős nriĺszaki vezető, valanrÍnt a Szcľzodésbcll llrcghatáľtrztrtĺ sz..akctrrlrcľcl< szcnrćlyélrclĺ
nregváltoztatása esetén aľľóI lraladéktalallul éľtesĺĺclri kclI a Mcgl.endclőĺ,

4. A Válla|kozó fęIelős nriiszaki vezetíSje
Név: [szeľződésktitéskoľ kĺtö|tenĺIćĺ]
F.elelős műszaki vezetói lrévjegyzéki sziĺnr: |szclzőĺlésktitéskoľ kitłi|tcncliĺ]
Cím: [szeľződéskłĺÍóskor kĺttiltenc|ő|
Telefon : [szelződéskiitésko ľ kĺtłĺItendő|
F ax: |szerző d óskłi tés ko r kitii ltcn d ĺi ]
Eĺnail : [szeľződéskiitóskor kittiltcndől

5. A Megrendelo ľészérol a Vállalkozó ľészćl.e utasításokat adó szelnélyek a Megtenĺlelĺĺ ľészéľől a
következők:
Név: [szeľződéskötéskor kitłĺ|tcndő|
Círn: [szeľződéskötóskor kĺtłiltendő|
Teleforr : [szeľződéskii tés ko ľ kittiltendő]
Fax: [szeľződéskłitéskor kitłĺltendő|
Eĺnail : [szeľzćĺdóskötóskoľ kitöItendő|

ó. A Megľendelő míĺszaki ellenőľe(i):
műszaki ellenoľ adatai
a) neve (elrrevezése) : [szerző déskii tésko ľ kitiĺ |tend ő|
b) címe (iľányítószám, település' utca' házszźnn, emelet, ajtó vagy Pf,): [szeľzőĺ|éskiitéskoľ
kittiltendő]
c) névjegyzéki száma: [szeľződéskłĺtéskoľ kitłi|tenĺtő]
d) TeI./Fax : |srłr ződ'éskłĺ tés ko ľ kÍtiĺlten dő]
e) Eĺrrail : [szeľződéskiitéskoľ kitiiltendő]

7' Amennyibelr Felek áItal nelrr rogzitett nrirlőségi, illetvę filűszaki tartalnrat éľirrtő kéľdés nreľiil fel.
úgy Vállalkozó köteles Megľerrdelőt és a műszaki ellenőľt lraladéktalanul íľásban tájékoztatrri, nrajd
a kapott utasításnak nregfolclőcn kötcles cljáľrri. Felck tudorrrásul veszik, hogy a nliĺszaki
taľtalomhoz képest a Munkát eltér.őerr végezní csak a vonatkozó jogszabályi ľendelkezésekrrek
rrregfelelöen lchet.
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tr. Á jelen szeľződés kiegészítésc, vagy ĺllĺidosítĺisa csit|ĺ ĺľťts|laĺl' a ĺ.clclĺ lĺ(ĺz,(is lllcgc11yczćsc: alalr.ián

lelretséges.

2. A Megľendelĺj a szeľződéstő| a szcľziidćs tclicsítésćltclĺ nrcg|<cz'ĺĺĺjsc cliitt bĺłľlnikoľ c|ťlllhaĺ, czĺ
kor,ctően a teljesítésig a szel,zoĺ|ćst ĺbIlllollclhat.ia. A llrcgľclrclcliĺ clťlllťrsĺr vĺgy |bIlllĺllldłistl csc(óll
köteles a Yźi|a|kozónak a ĺlíj aľálryos ľiszét nrcgĺ'izctrli es il sz,cĺ.r'őc|ćs llrcgsziilltcĺósćvcl ĺllĺ'ĺrzotĺ'
kárt megtérítení azza|,lrogy a káľtalallítás a r,állalkoz(li ĺ|íjaĺ tlctlr ltalaclhaĺ|a lllcg.

3.Megleirdelő jogosult a VáIlalkozó sťllyo.s szcľz"lĺc|ésszegĺlsc csctón - íľáslrcli lryilaĹkozirl'iival
azonnali hatállyal, Megľenclelő káľtéľítćsi kĺitelczcttsóge nó|kĺil - a szľľz(ĺĺĺcst ĺ.c|rrrorldalli vagy
attól elállni'
VáIlalkozó súlyos szelződésszcgésénelĺ nrin(ĺsĹiIii ok kĺilörr(jsell, ĺ|e nctrr lĺizĺiľťlIag, ha
- a késedelem, amelyéľt a VáIlalkozó felelĺjs elćľi a l0 na1lot;

- Vállalkozó hibásan teljcsít és a lribát l0 nap alatĺ nclrr .iavít.ia ki tc|.jcs liöľiien:
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélktil rncgtagaclja;
- VáIlalkozó jelen szeľződésen alapu|ťl ktjĺc|ezetĺsćgeit olyalr.ic|clrtős lnĺ!ľtélĺben lncgszcgte, lrĺrgy
ennek következtében Megľende|őnek a tovĺibbi telie.sítés nelrr áll éldeltébeĺr;
- Vállalkozó felÍiiggeszti a|<ifizlłtĺĺseit, cl|clrc jĺlgeľ(ĺselr csĺĺd- vagy felszálnolirsi cljáľást rclrc|clnck
el, Vál]alkozó legfőbb szeľvę a társaság v<igelszĺinrolásáltak' megkczclesóľől, ĺŁlszállrĺrlásáliak
kezdeményezéséľől hatźnoz;
- jogszabályolr' vagy a jelerr szeľz,odésell ala1rulĺĺ í.e|nrolrdási vagy elá|lásiokok ĺ,erlnállnak
- VáIlalkozó báľnrilyen nródon megtéveszJi az Mogľencĺelőt, vagy val<itlan adato[ szolgirltłrt és ez
k<izvetlerr va1y kozvetett móđotr sú|yosan káros lratással lelret a lélryeges szeIzodĺĺses
kötelezettségek telj esítéséľe.

14. Vegyes ľendelkezósek

1. A jelen szęľződésben nem szabtl|yozott kéľdésekben a l)tk., valanrint a vonatk<lzó nrirldenkoľi
lratályos jogszabályok iľányadók.

2. A fblek rnegállapodnak, lrogy a szęľz<jdés teljesítése sorarr közöttĹik felmeľiilt vitás kéľdéseket
el őszöľ nregkíséľli k közvetlen táľgyalások útj árr ľendezni.
Az egyeztetés eľednrénytelensége esetén foľdulrrak a bíľóságlroz. Jogvita esętéľe a nregľendelő
széklrelye szeľinti bíroság kizárolagos illetékességét kötik ki szerződő f'elek.

3. Amennyiben a jelen szeľződés báľnrelyik lendelkezése éľvénytelenné válna, a szerződés ttibbi
ľésze továbbľa is hatáIyos és érvényes maľad. Ebberr az esetben a felekrrek olyan rnegáIlapodásla
kell juhriuk, amely leginkább megfelel az éľvéĺýeleruré váIt rerrĺlelkezés eľedeti céljának.

4. Fc|ek megállapodnak, hogy a szeľzodés teljesítés soľán létľej övő, szeľzői jogi védelenr alá eső

alkotásoĺr Megľendelő teľiileti korlátozás rrélkiili, lratáľozatlan idejű, kizárolagos ós lraunadik
személynek átadható felhasználási jogot szereą továbbá jogot szetez az alkotás (teru) átdol gozźsára
is. Felek lrregállapodnak, lrogy a létľejövő szerzóijogi védelem alá eső alkotások a Megľendelő
tulaj donába keľĺilnek.

5. A Vállalkozó vállalja, lrogy a beszeľzési eljáľáshoz és az alapján kötőtt szeruőclés tel.jesítéséhez

kapcsolódó dokumentunrokat a teljesítés Megľenđelő általi elfogadását kovető 5 (t'Đ évig megőľzi'
A fentiektőI eltéľőęn azon dokumentumokat, amelyek a szerződés nregszĹĺnésekoľ a Megľęndelő
ľészéľe átadásľa keľiilnęk (szerzöi jogi védelern alá eső rníĺvek, alkotások) csak a Megrcnde1ö
számára töľténo átadás időpontjáig köte|es a Megľendelő nregoľizIli, EzLen dokunrentumok őľzésétól
azok átvételét követoen a Megtendelo, r:rint tulajdonos köteles golrdoskodrri.
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6.Vállalkozo a szeľzodés tcliesítésc sĺtľĺill, lĺollrnrtltrilĺ:ĺcióiállan' viscl|icclćsć.lrcĺl ĺlĺ-.'trr k(ĺz'vcĺ,íl
szegľegációt, csökkerrti a csopoľtokľa volral lĺ ozĺi cl (! í t (:lct clĺi:t.

7. .Ielerr szeruődés teljesítésc, éľtelnrczĺisc |<apcsíut a IJo|o|t a tĺtl|ĺtllrrcnlultrtllĺ irIiĺlllli sĺtľľcllc|.ićĺ
hatźrozzźlk nleg:

^) A Fclek által mcgkötött szclz(iclćs
b) A beszeľzósi eljťu.ás ajárllattćtcli |i:lltir,ĺisa
c) A beszcrzési cl.iáľásball |lenyťlittlĺ( ĺ!s cl|ilgĺrtĺĺlĺl. itiiinlĺlt ĺis ĺlltllak hiĺirry;rĺi{lilsa
(arnenrryiben ľeleváns)

Felek megáIlapodnak, lrogy í.enti b.)-c) ptrntĺrklran íľĺ' ĺltlkulncl.ltulrrĺlk kiilĺjn csirĺolás llélkiil is.jelcn
szelződés rrrellékletét képezik.

Jelen szeľzodést szerződő ĺ,elelĺ elo|vasás ćs nregéľ(és ttĺťtlr. llrillt akaľattllĺkaI lrriľldelrlrcn
nregegyezőt jóváhagyóIag 5 pélcĺátrybnn aláíľták, alllelyből 4 pĺilclťlny a Megľendclőĺ és l pilĺlillly a
Vállalkozót íllęt.

Budapest,20Í6,, .,,.....''

Megrenĺ|elő
Budapest Főváľos VIII. keľtilct
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]. szánzú melléIcJet

FELoLVAsllaľ
ŕĺ,,Iłecsego-tipegők Bł)Icsőde eneľgetikaÍ koľszeľĺísitése a KEI:IOP-í.2.9. kódszdnuit

ptílyázatĺ konstľukció keretéIlelť, táľgyu kőzbeszeĺzési éľtékhatáľt el nenr éľő beszerzési
eljárasban

Ájánlattcvő által kéľt cllcnszo|gríltatás
összcge*: 7 -447.372,-Ft

- iisszcscn: ncttó Ft + Á.fa
* az ellenszolgáltatás teljes összege magában foglalja a teljesítés valanrennyi költségét.

Kelt: Budapest, 2016. szeptembeľ 19.

EU.L|ne 
^ÉpĺtöiĘ.li ł!.,. . . . . . . . -4-.í2ĺ3 Budapest,.'... . ;.......:T:l.ĺoľańoiuižĺ-.' @ Tilli Lajos

Adószám: 2328410.243 vezérigazgatő
EU-Line Epítőipari Zrt.

Ajáĺrlattevő neve:
EU.Line EpítőipańZtt.

Aj ánlattevő székhelye :
1213 Budapest, Hollandi út 21.

Aj rfurlattevo adószifuna:
232844L0-2-43

Ajánlattevő levelezési címe:
1213 Budapest, Hollandi út 21.

Aj ánlattevő teĺefonszána:
06-1-269-95s0

ĄzinlatÍevó faxszáma:
06-1-269-9ssol100

Ajátllattevő e.mail címe:
info@eu-line.com

I(apcso lattaľtásľa kij elöIt személy treve:
Tilli Lajos

Kapcsolattzu.tásľa kijelölt személy
elélĺletőségei:

06-7-269-9550

- )_-
\'.\''r O Ufu /-Jv





]. szárnú meľłéklet

F'ĐLoLvÁsOL.Ą.P

A.,,ł.ecsegil-tipegőh Biil'csťĺĺle eneľgetikĺÍ kaľszeriÍsítěse a KEHnP-5.2.9. kóđszúmtł płiłylźzatikonstrukeĺó keľetĺĺbent, tłrgytlknzbeszęrzési é*ékhatárJ el nem érĺj beszeľzési ełiáľĺásban

Hufeľ'Bau Kft

'*'"1.}:i,

"L37

126?6704_?,43

l193. Budapest, 'i{łĺffiłittĺ uilaä

ą6"2,üW

ą
h u ferba u kĺ.t@) gmail. com

}ľubeľt Íteľene

+36łÜ134149?4

Ájánlattevő áltat k'éľt ellenszo|gáItatás
összege*:

- łisgzeqeni nettĺĺ Í't + Áfa
ĺCI.190.455..Fĺ

+azellenseolgák'

Kelt Budapest, 2016. Ü9. 19.





Fecsegő Tipegő Biilcsőde
1087 Budapest, Százados út

Hľsz:38837/14
t.

ľoossznsÍro rr,szÁľĺolHATo xor,rsÉcEx
Szakág Munkanem megnevezése Anvas összege Díj összege

ÉpÍľÉsznr

ľyÍrÁszÁnó cspnp

ABLAK 3 581 270 425 500

PARKA}.IYZAT 228 97s 98 200

ABLAKCSERE JARULEKOS KOLTSEGEI r r89 740 898 043

AJTó 516 355 39 000

AJTóCS ERE ĺÁnurÉros rorrsÉcBl t9l 8s0 89 538

Dsszesen (nettó) 5 708 190 r sso 281

7 258 470

L7"/o Na l 959 787

Mindiisszesen (bľuttó) 9 218257
FoosszEsÍTo NEM ELSZÁMoLHATó KoLTSÉGEK

Szakág Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

opÍraszBľ
NYILASZARO CSERE NEM ELSZAMoLHATó KoLTSÉGEK 680 760 84 750
Dsszesen (nettó) 680 760 84 7s(

765 510

f7oÁ Afa 206 ó88

Mindösszesen (bruttĺó) 97f 198

ľŐossznsÍľo
Szakág Munkanem megnevezése Anyag ässzege Díj összege

opÍľÉsznľ
ELSZAMoLHATo KoLTSÉGEK 5 708 190 1 5s0 28r
NEM ELSZÁMoLHATó rorľsÉcBr 680 760 84 750

osp1esen (nettĺó) 6 388 9s0 1 ó35 031

8 023 980
L7oÁ Na 2 166 475

Mĺndösszesen (bľuttó) 10 190 455

" 2![





^JÁNt,/t'ľ'l.lĺ't.ll]I,l 
ltlłl,ĺ I ĺvÁs

A,,PáLyá,zlatos épiilctclleľgctilĺai fe|hív:is :t kłizć;l-lrttrgvalĺlľszírgi ľćgiĺl ĺ'clepĺi|(lsi
iinkoľnlányzatai számáľa cínliĺ, K|II{oP-5'f.9.lľrődszfullri p:ĺ|yázĺrt.ĺ IĺoIlstľultciĺl kcľcÍćlrcn a
Józsefvĺ{ľosi onkoľmálryzat tu|ajdonálrĺllr ós iizclrrcltc{'ĺĺsĺlbon leviĺ.|ĺĺzsoÍVtiľosi lügvcsĺtcÍÍ.

Błilcsődék KłizpontÍ Śizcľvczcti tłgysóg ełlcl.gctik:ri koľszcľĺÍsĺĺ:ćsc'' tiirľgyťt k(izlrcszclzc".i
ćľtékhatĺiľt cl lrclll ĺjľ(ĺ bcszcl'zćsi clIiiľásban

(Becsü|t ćrtók: 4.41)9.|f||,- tłĺ'"|- 
^'fä)

I}rrdapest Főváľĺls VIt|. kcľÍilet .Iĺĺzscfvírľosi (illkĺlľlrr:ĺnyzat ki\'l.|lcs,ĺ,crzćsi óľtćkhatłiľĺ' cl lrcĺlr
ćto beszeľzési el.iáľást hir.det lneg. łllllc|yllcn a.i:ĺIllatlcr,iikóllt |i:lkćľi Örlt. illctvc az ť)ll riltat vczcÍct|
sileľvezetet.

t. Ajánlatkóľő ncveo cÍltre:
BUDAľESľ ľlvÁnos V| I t. KDRÜ LIł'ľ''()Zslt|ľvÁnĺrsl Ön xo n ľr,l Á n vznr.
Círn: l082 Buĺla1rcst, |3aľĺrss u. (>3-(l7.

Ajánlatkóľő nevéhen cljáľĺĺ szcrvczct ncvc, cílrrc, tclcÍbnszánra, o-ľrłrÍl círrrc:
Ajálrlatkérc rrevc:

Ąánlatkérc círrre:
Aj ánlatkéľő teleforrszánla: -t-36 | l 4 59f- | 98
Aj án|atkéľő e-mail cínrc: igazgatosag(4).i gk. lru

Kapcsolattaľtó:
I(apcsolattattó lreve:
Kapcsolattaľtó cínre:
Kapcsolattartó e-ĺrrail oíme:
Kapcsolattartó telefollsztittrr a :

J(lzseĺVárcsi Gazĺtálkoĺlrisi l(iizpont Zľt.
l082 Buĺlapest, Batoss u. 63.(17.

Vagyollgazĺlá|koclási igazgatĺ1sti g
oľosz Głiboľ
l084 Buc|apcst, Nćlrret u. l7- | 9.
oľoszg(}gk.hu
r-36 20 24414 47

f. A lrcszerzés táľgyĺĺnak, ĺIlctiĺleg nrennyisógélrck mcghatáľozása, ĺr lrcszcmós mĺĺ.szaki
|eíľása, illetőlcg a minőségi kłĺvctclnlények, tcljcsítmónykłivetclnrónyck isnrcľtctósc:

2.Í. A beszeľzós tárgya:
A Józsefvát.osi onkonrr ányzat tulajdonátrau ĺls ĺizelneltotésélrell lcvő Jĺizsefváľosi Egycsített
Bölcsödék Központi Szeľvezeti Egység eneľgetikai koľszeľiĺsítése' a fĹrtési eneryiaigény
cscikkentése á.đekében az épületrész külső nyí|ászáľóinak cseľéjével a KEHOP.5,2.g,
kódszámú pálry ázati konstľukciT keľetében.

2.2. 
^ 

lreszerués mennyisógeo Iníĺszaki leírás:
A pontos mĹĺszaki taltalmat, a nrennyiségek meglratilozását az ai,łn|attételi fellrívás f' sz,
nrellékletét képezĺĺ árazat|anköltségvetés és a nrťĺszaki leíľás egyiittesen tafia|maz:Ža.

A kivitelezési nrűszaki dokunrerrttrciő az ajálrlattételi fellrívás melléklete (külön lnellékletkélrt
csato l va, RÁR kite{ esztéstĺ tönrö ľített fáj lként).
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3. A szeľzőtlés mcglrłĺ.áľozĺĺsł; lĺivil.clozó.si szcľz.it<tćs

4, A, szerzőclés iĺlŕital.tłnr:t:

Tálnogatási szcľzoclćs halťrlyba lépésćtől sziillríĺĺlIl ĺl lrĺiľla1r, itlucly akkćĺrt ćľĺcltil(j' hĺrg.y ĺl
YtilaIkozónak a fenti időtal1al.lr alatÍ cgybe|i.iggő 4 hĺina1r alatĺ lĺcll a lĺivitc|c'zćs| tllogvittĺ5sĺĺaltia
(befejeznie) Az egybeĺtiggő 4 hĺ5nap icĺ(jĺaľlanrot a Vł,rllul|ĺozłi tiz éľin|c|l ill|ćznrcrly vczct(ĺ.ićvcl
kölcsönosen íľáslran köĺeles egyczĺclni' allrcly kiiziĺscIl clgycz.ĺc|clI iĺjiĺĺallalllĺl| a Mcgľonclc|íĺ
rrevében eljáľó nriĺszaki ellcniĺľnck.ióvá kc|l hagyniĺr. A kir,itclczćs lrtlĺ.c.iczćsc ala(t łl Mcglcllĺ|cl(t
a sikercs és hiánytalan átadiis-aitvótcli eljĺiľiis bcĺ'cjczćsćt cľti.

A jelen szeľződés hatťr|ybalépćsnck l.eltétc|c a nlcgkö1iĺÍt 
.|'ťrllloga1iisi 

Szcľziĺc|ćs hĺrĺ1rIy|ratépć.sc'
A hatálybalépés na1l.iáľĺil a Mcgľcnlcĺe|ő íl.írs|ran tĺi.jókoztatia a VlitIallĺĺlzĺil.

5. A teljesítés helyc:
Józsefváľosi EgycsÍtctt l]öl osőd ók I( (izpĺr n ti S zcľvczcti |) gysĺi14

l083 Budapest, Szigctváľi utca l .

řIľsz: 35499

(l. A szerzłjdést bizúosító mcllókkłi tĺ:lczcttsĺlgek:

Késedelnrĺ kötbéľ: O,SYolnaptłlľi llitp, tlsszcscli lllaxillrunr a ncttti ellcnszolgáltatils l a 0Ál-ź|.

A kötbéľ maxitrrunrálrak elĺśľesckoľ (l0 nal] kĺlseĺ|elellr csetĺln) Megľcllĺle|ő .jogtrsulĺ a
szerződéstől elállni.

ľIibás teljesítésí kłitbĺ!ľ: Méľtike rrregegyezik a kĺlsedelnli kotlréľľc volratkoz<! lrréľtékkcl. l{ibás
teljesítés esetén a Megľendelo áItal töľtĺint beielentćs és a.iavíttratÓ hiba llregszüntetése közötti
időszakra te{ecl ki.

MeghirÍsulási kłitbóľ: A nyeľtes a.jánlattevő nleglliĺrsuIirsi köĹbéľ nregl.izetéséľe kiĺteles' ha <llyalr
okbil, alnelyéľt felelős a szeľz-ocĺés teliesítésc llrcghiúsul. A meghiúsu|álsi kötbéľ mĺjľtĺlke a ttettó
ellenszolgáltatás 30 %-a.
A Ptk.6:186. $ (l) bekezdóse alapjáll a kĺitelezett pénz fizetés&e kötclezlreti rnagáÍ aťľÄ az
esett€, ha olyalr okból, amelyéľt ĺ'ele|(ĺs, lrrcgszcgi a szeruődést

Jĺítá||ási időÚaľtam: a sikeľes és lriálryta|an írtadás-átvételi cliáľás beľe.jezósétol szánríĺoĺ 36
lrónap.

7. Az el|enszolgáltaÍás tcljosítósónck Í.cltótelci, illctőIcg a vonatkozó jogszabáIyokľa való
esetleges hĺvatkozás:

A beľulrázás fedezete a KEHOP-S.2'9 kóclszánű ptĺ|yázat keľetéből keľťrl finanszítozásľa. A
támogatás nréľtékę p]axínrurr.l az összes elszárnollrató költség 100%-a.

Ąátlatkéľő tź|ékoztatja az ajőnlattevőket, hogy az eljálasban lrem elszánrollraĺó lĺoltség is
beszeľzésľe keľĹil' a dokunrentáció r.eszét képer.o áľazat|an kĺĺltségvetésben foglaltaknak
nregfele|ően. A nenr elszámollrató költség nréľtéke az ajźn|attevő ajttn|atélnak függvétrye. A nem
elszámollrató köItséget a Megľendelő saját íbnasbóI ťtnaĺ.szitozza'
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Ajanlatkélo fcthív.ia a ĺigyc|nlct, hog5. a lĺililĺłgitl:is sz'ázaĺćktls ĺlľlilryĺl ĺ '|'ĺiltrttgaĺl:lsi Sz.c,l.z.iĺdćs
Illegkotését követőcn vĺll|trzha[. atrrclllryibcll ilz. clsziillrĺllhatĺ.l kii||--ĺig llcllr cri c| ł |{X)%-ĺit,
akkoľ az aiáĺlIatkéľő az c| ncllr szĺtlrrĺrlhaĺĺi ľćsz.ľc r,ĺrtlĺtĺktlz,ĺi (isszcgcĺ. siliĺit ĺill.l.ilisl.lĺil biz.ĺtlsít.ia.

Fizętési ütenrezés: Mcgľcllc.|c|ő | dll szĺinrlłr llcnyťrjtírsĺil'il jogosulĺ.

A szerzodés szeľinti ćs a.iogszabírlyoklralt nrctrit'ctclő sziĺlll|a kiĺ.izł:ĺćsc rr l)ĺl<.. (l:|3()' $ (l).(2)
lrekezdése, valatrrint a 272/20|4. (X|.5) Kłlľĺlr' lotlctclct a|a1l.jńn, uĺtifillallszĺľozíts.sal, a
teljesítésigazolá.s alapjárr kiállított szĺrtllĺl alap.iłlll, ĺ sz;illlla ĺiÍvć.tctćÍ(ĺl szĺiltlíĺotl 3{) lla;lĺllr l:c|iil'
átutalással töĺ:énik.

Megrcnc|elő kiiclenti, hogy a szcľző<lés tilrłnszíl.oz'ťtsiil utĺiíjnallszílrlzĺis kcľctćlrc:ll tcľvczi, ĺt
pá|yázatot utófirratlszíro:łasi igénnycl Íbgia llcnyťliĺalli. Megľcnĺlcliĺ kiiclcIlIi, |rtlgy alltt:lrllyilrclll ĺt
jelen szeľződĺĺs ĺinallszíl.ĺlz{lsa a tłillltlgłttĺi nyiIaĺkozata il|ct(ĺleg a lllcglti'tóllĺl(ĺ tánlogatťtsi
szeľzőđés alap.ján lrenr ĺ'illalrszíľozlraĺĺi utťlĺ'illallszíl.ozás kercĺćbcn, c.salk sz.iillĺtĺii ĺillan'szítrlzíl.,^sa|,
akkoľ a Megľelldelĺí íbnntaľtja a lchctő.sĺlgcĺ a szcľz',oĺlćs nlĺictĺ'lsítłisáľa. A szcľziĺdćs tltt,lĺĺĺlsításil a
femi esetben éľilrti ĺr.sz-eľző<lés ĺ,itlalrszíľĺrzĺ\s,át, ar, clszillllolťĺs nr(l<|iáĺ, az o|(!|cg lllćrĺĺlkĺ5ĺ ćs az
elolegge| való elszálrrolás nrócl ját.

A szánrlát a Megrcndeltĺ Buclapest VIIl. kcľĹiIct .|t1zsclVáľĺlsi ()Illĺoľĺlrĺinyza| ľć.szÚlc kcIl
kiállítani és benyťljtani.

A szeľződésszeľíĺ és a jogszabályoknak nregl'elclő sz,ánlla kiĺizcttisének pĺinzncnrc írlľint' (l-|tJF)'

8. Äz ajánlatok bÍľálatÍ szenrpontjai:
Ajánlatkéľő a lrenyťritott ajánlatokat a |egalac'sĺlnyablr (ĺsszcgii cllcIrsz..o|girltatá.s c|vc szeľinĺ
éľtékeli.
Az aján|atokat ncttó I{Ulł óľtékben kifeiezvc kcII boachri. : |. szĺinrťl ntcllók|et

9. |šizáró okok:
Ajánlattevő kizáľásľa keľťtl, atrretrnyibcn az aláblri kizáľő oko|< lráľlnelyikc vcle.szclrrlrelr lbnntĺll:

b.
c,

végelszárrrolás alatt áll, vagy vĺlnatkozásálran csődeljŕu.ás ellcnc|clésóľől szólĺi bíľtisági
végzést közzétettek, vagY az cllene inclított Í.blszánrolási eljáľást.iogeľősen clľenclelték,
vagy lra a gazdasági szeľe1llő szcmélyes joga szeľillti hasonló cljáľás van ĺ.blyanratlratr,
vagy aki szernélyes joga szeľitrt lrasonló helyzetberr van;
tevékerrységét felfiiggesztotte vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
gazdasági, illetőleg szaknrai tevékenységével kapcsolatlran jogeľős bíľósági ítéletben
megáIlapított bĹĺrrcsęlekrrrényt ktjvetett el, anríg a lrijntetctt előétet|rez fĺiződő hátl.ányok
alól nerrr nrelrtesült; vagy akinck tevékerrységét a jogi szenréllyel szemben alkalnrazllató
bĹintetőjogi intézkedésekľől szóló 2001. évi CIV. töľvélry 5. {!-a (2)bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíľĺiság jogeľős íĺéletében koľlátozta, az eltiltás icleje alatt, vagy |la az
ajánlattevĺĺ tevékelrységét nrás bíľóság hasonló okból és niĺ5don jogeľősen koľlátoz-ta;
egy évlrél ľégebben lejár.t adó-, vámťlzetósi vagy táľsadalolnbizto.sítási jáľulékfizetési
kötelezettségérrek - a letelepec|ésę szeľirrĺi országvagy az ajánlatkĺlľő széklielye szeľinti
ország jogszabźilyai alapján - Ileill tett eleget, kivéve, lra megfizetésér.e halasztást kapott;
a2a13. június 30-ig hatályban volt, a Büntető.l.tiľvénykölryvr.ol szóIćl l978. evi lv.
töwény szeľinti btjnszeľr,ezetben r.eszvétel . ideéľtve a bűncselekmény btĺnszervęzeĺben
tciľténő elkövetéséĺ is -, vesztegetés, vesztegetés netnzetközi kapcsolatokbalr, hiitlen
keze|és, lranyag kezelés, költségvetésí csalás, a7, euľó1rai közösségek pénzü,gyi

d.

a
J
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éľcĺe|<cillek nregséľtćse \,äBy 1rćllz.tllĺlsiis hiitlcsclc|ĺrlltllly|, illcĺvc il |}iir:ĺc|iĺ.I.(ĺľvénykĺĺrlyr,ľiĺ| 
sz'ő|ő 20lf, ćvi (]' ĺ-ijľt,ćtly XXVl|. |;c.iczcĺćl;lc:ll lllc1ąĺlat:itrlzĺlĺ|

koľľupciós bĺĺltcse|e]<nlćnyck, [riillszcľt,czcl.llcll lťszr,ć|cl - ic|i:tlllvc lliillt:'sclc|ĺlllclly
bűnszeľr,cz-etben ttjľÍ'én(ĺ elkővcĺćsćl is -, hiillcll kczc|ćs' halryĺl1.l, licz,clćs, |tii|ĺsĺlgvcĺćsi
csalás vagy pólrzn.losít-^ lrűncscllcknlĺjllyĺ, ilIclvt.' szľtllĺ!tvcs .iogłl sz,cl.illti hitsĺltlIri
lrűrrcsclcklnényt követctĺ e|, ĺ.cttćr,c' hogv ĺl [l(irlcsclc|ĺnlćny cl|ĺiivcićsc .jogc.r.iis |rĺxisligi
ítéletbeli niegállapításĺ ľlycľĺ, tłnrĺg ĺl lriinIcĺctl clťićlcthcz, Íiiziidij hĺiĺriillyĺllĺ al<.ll llclll
nrclitesült;

f. az adott e|járásban clőíľt acĺatszolgłilta|iĺsi kötclczeĺĺsćg tclicsílćsc sĺrľiill ĺllvall ltĺtllrís
aclatot szolgáltat, vagy hanris llyilaĺkozalot tosz, anlcly a Vcľso|ly Iiszĺaságĺiĺ
veszé|yezteti;

g. tekintetćben a kövotkcz'.o ĺbIĺćĺc|ck valitltrclyilĺc nlegvalĺistll :

ga) netrr EU-, EG.ľ- vagy oECD-tagállallllrall r,agy oIyall iiIlallllrarr ľcĺrĺtclkozik
aclóilletőséggcl, nrellycI Magyĺtľoľszĺignak kc[tiís ac|ĺiziĺs cl|<cľii|ćscľ(jl szĺilĺi
egyezrrrényo van' vagy
gb) olyan szabályoz.oĺt t(jzsclólr ncnl .jcgyzcĺt ĺĺiľsa.sĺig, alllelyllclĺ il 1lćIrz,nrĺrslĺs és a
teľloľizmus ĺ.inanszíľozťrsa nlegcl(ĺzéséľől ćs lncgokadiĺlyĺrzásiiľĺil sz"ĺilĺi 2(x)?. ćvi
CXXXVI. ttiľvclny 3. $ ĺ/ ptlntja.szcľinĺi ĺĺ!ny|cgcs Ĺtltĺtitĺolxlsa lrctrl lncgisllretJrcĺő.

Az eljáľásban nelTl |ehet aiárrlattevő vagy lcszvétc|lr: .ie|clltkcz(ĺ az a gazdasłigi szcl.c1r|ő,
amelyben közvetetten vagy kiizvetlcnĹi| tijbll, llrinĺ' 25ĺ%<ls tula.iĺloni ľĺis.szcl vafy szar,azati
joggal ľenc|elkczik olyan 'jogi szenlĺ1|y vagy.jogi szcnlćlyiseggc| nclll ľclldcĺkczjí gaz.c|asĺigi
tálsaság, atrrelyrek tekintetóben a g. pĺlntbiln nreghatáľoilĺltt ĺ.c|tótclok f.ellllĺilIna|ĺ.
Amennyiben a tobb, mint 25rl.os tula.jcloni ľésszcl Vźrgy szŕlvazaĺi hťrnyacĺ<lat rĺ:rlctclkcz(i
gazdasági táľsaság tŕtrculĺrskóllt aĺlťlzilc, akkoľ az ilyJn társulás tulajĺĺonos ĺłiľsastigaiľa
vorratkozóan kell a g. porlt ga) a|pontja sz'cľillti ĺbltétclt nregÍi:lel(ĺcn alktr|nrazrri.
A d' porrt szeľinti adófizetési ltötclezeĹtség alatt a bclíiilĺĺi székhelyťi gazĺlasági szcľc1llći
tekintetében az állalní adóhatóság és a várllhatóság irltal nyiĺvántalĺ<ltt adóĺizetési
k<jtelezettséget kell ĺ!fteni.
Az e. pont szeľinti hasonlĺi bűncseleknrény alzrtt az liul.ó1lai lJniĺi nlás tagťrllanrirlran
l etelepeclett aj anlattevo csetében
a) bunszervezetben rcszvétel lrĺĺttoseleknrény escĺĺĺn a szeľvezclt brintiz'ľs ellerri kiizclelclrlrol
szóló, 2008' októbeľ 24-i 2008/841/|B tanácsí kereÍlratátĺrzat 2. cikkóben rrrcghatłĺľozott
bűnszeľvęzctlren való ľcszvĺ5telhez kapcsolócló biilrcsclelĺmónyl,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, Irivatali vesztegetés, liivatali vcsztegetés clfogaclása,
v.esztegetés bílosági'vagy lratósági eljáli{sban, vcsztcgetés elfogad/rsa bíl'ósígi vagy llatósági
eljáľásban bűnoselekĺrrény esetórr az |997, rnájus 26.i tanácsi jogi aktils :l cikkóben
meglratáľozott koľrupciót,
c/ kĺiltségvetési csalás bĹincseleknrény esetén az lluľópai l(özössĺlgck pénzĹigyi óľc|ekeinel<
védelméľil sző|ó egyezrnény l. cikke szeľinti csalást'
d) pénnnosás bűncseleknrény esetélr a 1lĺénzĹigyi ľendszeľek pélrzrrrosás céljára valćl
fellrasználásának nregelozésóxjl sz-oló' l99l. június 10-i 9il308/b6l( tarrácsi ińnyelv l.
cikkében lneghatározott pénzrnosást
kell éľteni.
A d. pontban nreglratáľozott időtaľtanrot trrindigakizáro ok Íbnrr ncni állásának ellcnőľzése
idópontjától kell szĺnrítani.

Igazolás módja: az ajánlattételi fellrívás 2. sz. nrelléklete szeľintí nyilatkoz at a|áitátsźtva;.,
eredetben.
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10. Ajánlattcvíĺvel kapcsĺllafo.s aIkaIlrlassĺigi eilv;tľ:isĺllĺ:

- Rerrc{e|kezík az a.iirnlattćĺcli haĺttľitl{ĺĺ lncgcliiziĺ hiiľĺllll Iczłiľ1 tizloĺi ćvllclt iĺsszcscll (lr h/tľĺllll
év alatt) lcgalĺibb nettĺi 4 niilliÓ ĺilľint lc|^jos ít|ĺĺr|ĺitrĺts ĺill'gĺrlllli lrĺtĺ'l nrilkiil sz,iill"líĺĺlĺĺ
áľlrevétellel.

. Rendelkezik az a.jánlatĺ'étcli Í..clhívłis lncgkĺildćsé|iĺl vissz;rí.clć sziĺlllíĺoĺ( 5 ćvlrcll ć1ríĺćsi
beľulrázásľa ĺls/vagy ćpítćsi kir,iĺc|ezćsi ĺcvckonvsĺśgrc ćs/vagy h(ĺszigcĺo|ćsi ĺcvćkĺ.:ny.sćgľc
vonatkozó sz.eľzóĺléssz.,cľĺicll tcIicsíĺct|' (boĺb.iĺ:zc|ĺ) rc:í'clĺ:nciírva|/ľcĺi:ľcnciiĺlĺ|ĺrl|' u'l.l.ly1"l.)
értéke legalább cléľtc a ne{ĺĺi 3 nrilIiĺ,l ÍilľintĺlÍ. Ą llloghatĺilrlzĺlĺl ť:ľ|ć|< t(ĺ|rll szcľz.,ot|ĺjssc| is
teljesíthct(ĺ.

- Az ajárrlattev(ĺ kijtclcs -- lcgkós(ĺblr a szcľzőcĺ<i.skiilćs iĺliĺpoll|jĺĺra.. ópii|ct ipíĺćsćľĺ: óslvagy
Í-elújításáľa és/vagy bővíté.sél.c l.clctőss,śgbizĺĺt.sítĺist k(ĺĺni \,aBy a lncgléviĺ
felelősségbiztosításiiĺ kitcl.icszĺeni, alllc|ylrck ćľtćkc clćľi az 5.000.000 lrĺ/ćV ós l.000.000
Fĺ/káľesellrény ćl|'éket. Áz a.iíullattcvőknek a J.cnlick viiIta|ásáIri| az a.jłinla|i llyilatkt>ziltllan
nyilatkozniuk kell.

- Rendelkezik |egalťrbb l t(ĺ szakcmbcľlcl, aki sz'ľĺcpel a t(allraľai nyiIvłintaľtłĺsbalr ćpítć.si
szakteľÍiletľe vonatkozĺi MV-li (vaBy azzzl\ cgycnéľĺćk(ĺ) ĺb|cĹĺĺs lllÍisza|ĺí vczeĺ(ĺi
jogosultsággal'

Ai ánlaÚhoz kłĺtc|czőcn csatĺllan ĺ|ó m c||óIíl-ctck :

- Az aján|atkéľés nrellĺiklctébcn tĺrlállrató ĺiľa.jĺrnlat ( l . sz. nrellĺiklot)
- Ajanlattevői nyilaÍko zat (2. sz. nre| lćklet)
- ArazotĹ kĺĺItsógvetés (3. sz' nrellóklet)
- Nyilatkozat az átbevételrĺĺt (4. sz. mellóklet)
- Refelęncia nyilatkozat (5. sz' nlelléklct)
- Nyilatkozataz adó- és köztaľĹozłĺs lrrelrtosségliĺl ((i' sz' mcll<lklct)
- Nyílatkozat a felelősségbiztosítás tekintetéb et:- (7. sz.lnolléklet)
- Nyilatkozat a szakellrbcľľől (8. sz. nrellćklct)
- Nyi|atkozat aközérdekťr adaĺok nyilváll<ls.sá tétclélrez (9' sz. nrclléklet)- Aláíľási címpéIdány/aláíľás lnínta

11. A hiĺĺnypĺĎtlás lehetőségc vagy annak kizárása:
Az aján|atkérő az összes ajánlattevő szánlám azollos fe|téĺelekkel triztosítia a hiállypótlás
lelretőségét. Anrenlryiben az ajálrlat 

.. 
hiányos, Irenr egyéľte|lnĹi aclaĺot, rryilatlĺ ozatot, vagy

szánrítasi hibát ĺaľtalnlaz, Ajálllatkéľo-.jogosult lriánypoilást elrendellli,.feívilágosítťrst ké,ří,
illetőIeg az Ajćn|attevotől a számítási lribá javítását kéľili.
Mindaddig, amíg bálrnely Ajánlattevő słámáľa hiánypótlásľa Vagy fclvilágosítás nyú.jĺásáľa
hatáľidő varr folyatnalbänl az Ajánlattevő pótollrat 

.ólyan 
hiányäkat, allrJlyekľe nézve az

Ajánlatkércĺ nern hívta ĺbl hiánypótĺásľa.
Ajálrlatkéľő fblhĺvja ajfulattevók figyelmét, Irogy anrelrnyilren ajánlattevő a hiánypótlási
ÍěIhívásban foglaltaknak az előín haiáľidőľe ,,.nf.uugy lrelrr teljes köľĹien tesz eleget) aZ azajálrlat éruénýelerrségét vonja maga utál.
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If- Ąĺ. zt.iĺinIĺĺtĺiĺcli hlrĺĺil.iĺl(í: Ž{}l(i. szľ1ltĺ:rrr[lcĺ' f ĺ' I l.(}(} ĺiĺ.lr

Ąiánlat|ĺcliĺ 1l()l(l. sz'cpt(:Illl)c|. |(i: ll;r1ljiill l():()()ťll.liĺtil ll..|..lszilli Ilĺ'.jlll.lil;ĺ lllr.l.
'l.alĺiJ kĺlzzls: l ()ĺl.i | }rltla1lcst. Szi1'lt:t r.lil.i tl tĺ:lt l .

Ą'jtrnlattcl.(! a lllcg.ĺ'cIc|ŕl ĺriĺillIlllIctcl t1trIr:|irill..:ll ź|'/';ti;irl|;l||t1lľli ĺi:lIlĺt.l,rslllrrl lillt|;rIt:l|i|tĺrl

lĺa1rcstrlatlrall íľiislrall kic5'.ćs'u.ítii (tl:l.ti:lltlcziĺ) tliiľ|ĺrlztlttłi:;l lĺtil.Ilr:i ;tz;tiĺill|;'lĺ|ĺril.ĺlĺil|.

ĺ\ lĺicgć.sz'ít(l tziić|ĺĺlz,ĺiltĺlts l<ćl.ćsiillc:lĺ hil{iir'iĺ|cic: .)()I(l. }i7(:|)[clll|)L.|. |(). llil1l |().()() ĺ,tr.lr.

Áz ai :.rnlat bcnvrĺt.j ĺásállłllĺ cíltlc:
Jtiz.seĺvťrľosĺ (jazclťl||ĺoĺlĺisi l((izpĺllll /.ľ|.. |()|l? |}rlĺ|lr1rc:;|- |J:tlrlss r.l. (l'j.(l'/. |. | | \. l(iiz'1lĺlllIi

I.t-lazg,atós ĺiil i l.o<l a |'lc l ĺ, i sć ĺ lc

l ^ł. Ąz. ĺ.i rĺ n lĺttt ćÍ cl llY cIr,c : |1.ll'l!.ł,}itl |.

l.ŕ. i\r, ĺr.iánlaĺ(ĺlIĺ) íi:Ibĺllrt:ĺsiina|ĺ hĺ:Il,c, iĺ'Iĺ:.ĺĺ:: .ltjzst:|\'iiĺ.ĺlsi ( ii'rz,ĺ|ĺiIlĺĺlt|ĺisi |i'iiz'1lĺllr| 
./.ľĺ.. 

|()lt:l

|}rlclĺt1rcsĺ. IJitľtlss tr. (l.i-(l'l' l. l |.]. ĺĺ(i:z.1lĺlllĺi |1l:lz1llllĺi:;ĺi11 il.ĺltlltllr:lr.isć1.:
|}olltiis ic|c'jc: ?() l (l. 'sz,c;rĺľllllrĺ:ľ 1l | ' l | .()() ĺiľ;l
i\z łriźrnIatkćľ(ĺ a lrcsz.cl'z.ćsi c|'|iil.ĺisllall ĺtjĺill|łrĺĺcr'(il( \liIl'],Y .il'iĺirlIlttĺcr,ii|ĺ c|.iĺil.ti lĺć1lr.isr:|(!irlr:lĺ

.jcI cn | ť:lćt lri z.ĺĺlsíĺ i ĺr.

l.5.'ŕ.ti.ić'koz,tĺtti't's:tz. cljliľlĺs cľcĺIltrćlr\'ćl.iĺI ćs rr szcľz(ĺtl('sliłiĺť:s Ícľĺ,cztlĺĺ iĺl(ĺ1lĺln|.ilr:
'|.ĺiľg11.i cliĺiľiislrall Ä.iĺirllatlĺćl.(i lĺĹi|(in i:ľcĺ.ltrlćnYhiľĺJr.:lť:sl llt-'|)| ĺil|'t.

Az ľl|ĺiľás cľc(l|l1ć.n),ć( A.iťrnlat|<ćľ(i l(ti1ll,isc|(i-tcsĺiiIctćllck' Vtilrlsg,az.ĺ]łilktx|iisi iis |'ĺillzĺigYi
l}iztlttsálga irllapítja llle!|, Źl szcľz(ĺc|ćslĺ()tć.s toľVc7.ctt icl(i1lĺllltia d(jlltćsĺ k(ir,ctŕicll ĺtzĺlllllal.

| (l. Szcľzőt| ćs!ĺłiĺést(ĺI r.irlĺi c|lĺllĺĺs :

Ąjzilllal|tćľŕĺ a l)tĺĺ.6:7.|'\\ (2) lrc|ĺi:z'clćsc a|ĺl1ljrill it 'szcl.z(iĺ[ćs|ĺiilćsĺ(il r,alti c|ĺĺ||iisi.|ĺly.ĺlĺ |ĺi|ĺiiti.

ĺ,/. .AnIlaI< lĺlc,qÍlĺlt:iľtlzit'sĺt' hrlgt' Ż|T, tll.i:iľńsll:rll IcIlcÍ-ĺr ĺ'iiľgvallli, l'agv tt ltcn1'lijĺĺlĺt
airinIłĺĺl|ĺat táľgyalĺĺ.s nćIkíil tlír:ĺI.i:ĺlĺ tll: r\ lrcll,r,ťljttltĺ il'iírnIatĺlkaĺ az' a|ĺillIat|iciľ(i |ĺil.11vĺr|ĺłs

nć|lęĹil il7. í.lit,l11|źlĺ()|<hĺlz. lrcll.r,ťljtĺllĺ clolĺrrlllcľl{ttnlĺl|t ala1r.|ĺin llíľĺi|'ia cl. ĺcllntitľtiit zlz.ĺlllllillt

nlagĺilll< a.ioitot. hoiły łriĺillIattcr'(il< c[őzi:tc:s ĺ!l.ĺcsĺtćsćt |ĺ(ĺr,cl'(ĺcll ttil.gr'aliisĺ ĺĺtl'tsĺlll.

Iĺl. Ánlcnlr1.ilrcľł zl sĺ.cĺ.ľ.łíĺ|ć's Iil'J trlll1tĺllĺbĺiI ĺłIlzlĺlsľ.íľĺlzĺlĺt Jlľĺl'iclĺÍĺc| ć's/r.ngľ ;rľĺltr',ľitrllnlaI
l<ł1rĺ:sĺl|łtlĺls, rig.t' łrnllatrt nlcgjcl|łĺli.'sc: l(l:| |()l,..5...]'9. |ĺĺicls;z,ĺitlltt płi|1'ĺiza(

I 9. |iĺlľllllti lĺłĺvctcIInćnr,clĺ
Az. aiirnlaĹot az aiźutlati l.clhívilsbttn trrcgatlott cílrlľc szcnlt(|yclscll, z.ťu.( boľítćlĺlrĺtll. a [r<tľĺtćlĺtllr

.IózscĺVá ľĺlsi lłírr,csítcĺt l}łi nti Szcľr,czcti cneľĺIctilĺai ko u&!s
ą IśIü!.(ľ:5.2.9. I<ŕldsĺ/.rryli pzilyázrrti lĺĺlnstľtl]ĺľ-lg lś91g$!gŁ:*!!J-!11211!4ui!l9ä!''

nlcgic|()lc(sscl tĺc|| llcll.1,ťl'iĺani az. tlitinIirttćtcIi haĺĺrľiĺl(i le:iĺrľtíriĺl l cľcclcti ćs l lllńsĺllati

;lc(lclťtn1'ban. r,łt|łtlrrint clclĺĹľĺlllilĺt.ls Íirľlrr1lban ((]I)^ľl \'aĺ].y l)\l|).n). Az. zriĺtll|ato|iat

1ri'Icl1lll1-'ollkćnt bc|ĺ()ĺi'c t.ilĺl\. ĺiizr,c. ľĺlľlcsĺl|ťtstllclltcscl.l. lrcllr lrĺlllthtttĺi lrrÓc|olr |<ľll lrcni,Ĺritalli.

Áir1n|łĺĺcr.iĺnďr :r bclilazĺl(ĺ _ti'tcLęg-. |ĺiiltsćgvc!i'.1.!' nnnĺľr!l$rlĺln- ćs elcIĺĺLĺl.lrilĺusa.n

Ĺ!4ľ!śg9zl.bs'tjÜ.čtq!.t91uat.B:ubir)_4zjti4jrIzr-üroz ĺllt'l!ĺ.Es!ŁĹc-.tsgll
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2(}, Ąz a'j tĺ n lzrti ltłitiiĺ rsóg iĺl(ĺtirľÍ* ul :r :

AiĺillIaĺtcr'(ĺ zriállIatĺ |<(it(ittsćg.c ĺuz itIiinllrltť:lcli lr;lĺ;il.itIii |ĺ:j:il.1ĺrr;r| |ir:zĺlilĺ|ili..'\z lti;rlllltIlt.r'ij
erjĺinlatilt ĺ: hatĺil'icl(i lciĺil1ĺiig lllĺiĺlĺlsíthllĺ.ilt r.ltl.ł.t.r'il;sz,;lvtlĺlllĺtlilt. Ąz ĺtilirrlltli kiiĺťillsŕlt lrz
cľcc|lllcnvhil.cli:tćst(ĺl sztllllĺltlt{.i() llirpi1r ĺitľĺ llz.zill. ||.tĺ.11..;'.,.'' itĺii1lrlrltĺil |tiir.ĺ.:tiiĺ.:ll;r'iĺilllllĺlĺt:l'ii
n)/iIat|(ozat(lt kćľhcĺ az. ĺliĺltllIaĺ ĺtlrĺri[rlri |i:llll{łtt.|ĺis;il.il. 

^|))ľll||villĺt:tl 
lljĺill|;l|(t:l.ti tlr:lll llt.i|;ll|i'tlzi|t.

azt ĺriirllIat|ĺćľő rigy ĺc|tĺnti.lrĺlg,1'itiĺill|ĺr|ĺiĺ ĺi:llllltll1ia- |l,ĺIt. ô:7,í. $)|

21. hz a.i:ĺnIłíĺćtcli Í.eIhír.:is lncgltiilĺlćsć'llc|ĺ ćs a L1:}-!"!ľjĺłľ..lĺ:-łyiľrł'l'[.ll ĺllt|itlrllr ĺt lllĺ:11.iĺ':lcllłis

iĺ|íiponĺ.ia: 2() l (l. szcptclllllcl. l ..l.

22. lig.vcbclĺ:

?lJ. I A Viillalkĺlz-t,lllat|( tl szcľz(iclćs hirtiil1,błr |ć|rćsriĺ lĺ(ivc(ťi l() llll1rĺlll licIii| |ĺir,itt:ĺi iiĺĺ":lll(r:l.t,i:ĺ

(ol.ganizĺlcícis tcľVcĹ) |ĺcIl bcllyťljt.alria a Mc:uľclltlc|(.l llcr,ć|rclll cl.iĺiľĺi lllĺiszĺtlĺi clIcllíĺl.l.ri'sz.cl.c. i\
ĺcllĺiclicn tťll Vá|Jallĺozĺilra|ĺ a szcĺ'z,(iĺlris hłrl;iIyliĺr |ć;lćstil lĺiir,i:l(i 5llltllllĺ'ĺlllir1rĺltl |ľ|ĺil
oľgall izzicĺ ĺis {cľ\'ct lcc| l bcrl 5.ťl i tau i ir.

]]1].,1. ĺ\ VłilIal|<ĺ.lz.ĺ1 a |<t:l.Ĺilc{i. az ill|"ĺ,:z,lllr,:ll5'r:l< llríiIĺ(idr,:si ír:ltćĺcIci t:s lIZ ť!l-\'ć|) lr:lltlt:l|ĺr:zť'sr:lĺ

iig.r'cIcnllrc r'ćĺclc(r,cl \,ćg17-hct hť:Ir,ć.ĺ.lćll is lllr.lll|ĺĺil. ĺtzĺlllllĺlll ĺr hctr,tii.li llltĺll|ĺilt,ri1"lzt:s r-.st:It!lt

cl(iľc lcacltltt (lcga|ább l lla1l1lal c|ťiľc IcĺlĺltlIt) lłĺit,stll.[ri;111 1;7'g11-:1rIii sZL)|))(1|.\]c|( tĺtl.|.ĺizl<ĺtĺ]lli'ttllit|ĺ

tl llrullkzlIcl.iiIcĺcrl. Ą llltlnkaiĺlŕĺll |<ĺr.iiIi tis ĺt Ilćĺr,ćĺ.1i lllt-lll|ĺar'ć1,'.z.tis sĺll.ĺill \Jt:Zillíii ť|lĺlc(|c|.\.

bc su.c ľz't:sc sz.ti l< sć g''ę5.

.].] i. ĺ\ kiiz.r't:llclr llltlľlk'ĺtr'ć.g'zćshcz szij|tsti1.1cs clc|ĺllrllllĺls iil.l'tl.ll. t'íz't'ćtcli |.":hctíisriil iĺľitl.vllcr.iltr:Ic

[riz-tosítĺltt' alllclvlrc|ĺ ig.ćnylrcrltitc|ćĺ a l\4c11ľu.llĺlcIiĺ itz. illĺt:z.lllť:ll'l'tiĺ'i:ill lriztĺlsí'ĺ.iĺ'l ĺl.ł..l'a|' htl1.lv it

kapcsĺl|ĺidĺi l<öitsćgc|<ct ĺ \/łiIla||<ĺlzĺinit|ĺ |1lc!'l |ĺcl| ĺizclllic' 
^ 

liit1rt:sĺlltiĺlĺi |ĺtĺllsć1rr:k

nlcgĺiz,ctćsćnck nrťlt|iíu.ĺiI a Vá|laIlĺtl;z,tina|< ĺz iĺll'ĺiz.lllctlYr't:z.c((ĺr,cl |ĺcl|| íľiislritll c1l.\'ľzlcttlie.

Ą ĺ,cllti igćrrylrerlćtc] tl,t,illtćz,lllúry tizcnrszcľŕi lllii|ĺ(iclćsť:t llclľl al<ac|łi|;,ĺlz'hĺrt.ia'

I.Ia .szüksćgcs öľzósi lŚöltsćźł. al<lĺtlľ az a r,it||a|ktrztiĺ ĺcľĺlclĺ.

22,Ą, 
^ 

I<öztcľrilĺ:t fuglalással kapcsoIaĺ.<rs |<iillsĺigclt a VrilIal|ĺttz,tjt tcľhcIi|<. alľtllĺt|ĺ ĺg1ć.llylrcr'.ĺ-itclt: az
()nk.ĺlľlrlĺill1,z,at nregĺblc|(! ľcnclcIl<clz-i:sci aIrr;l.jtin t(iľtćllhcl'

1]?.-5. Ä |<ćsr'c lrcciľkcz.cĺt a.iĺinlatoi. r'aIallrillt ź|7I ,,|7. a.jłĺlliattlĺ. allrc|ĺ, |ćlr1'c1.l'cs iriánlati cIclllckct
(zrjťlulatí ťrľ. ĺrjĺĺnlaĺi ĺ.clĺćlclcr|ĺ c|íilga<liisa) llclll tal.tĺrIlrv|7'7.L|. az Ä.iíłnIal.l<ćl.(ĺ nc.ĺlt Íilgacliil cI
ćľr.ć.ll} cs a jirll latnirlĺ..

?.1?..(l.ll,l.Ą.iĺin|aĹ|<ćľ(ĺa:łĺliitllla1tc(ĺcliĺlatziľiĺl(i|c.jĺiľtĺriglrltiĺjĺlsíthat.iłra.ic:|cn
r\z A.iĺiľ|aĺ|ĺćľ(i a lllticltlsíĺ.ĺtst.icIcn ĺblhír'i.11;5xI u:p1ycz'iĺ lrlĺitlĺlli lcsz.i llrcg.

22./. Ąiĺrnĺatkć.ľő tti.jć|<oz.ĺat.ia az. ajĺtlllatĺor'(il<ct. hog1' 1>11ę. ó:7.|'.š (j) br:|ĺc:zdćsc alap.iiin a.iĺ':lcll
ĺŁ.ĺhĺr'zis r,issz.avottłi.saľa zlz. cl.jilľá's cl.cc1llrélrl,cľiil sz<l|ĺi ()ssz'cgz,ćs kiktilclćsc c|(itti ic|(lpolltii;

lr1rľlirikĺlr cis lrźrľnrilyelr okból .iog.ostllĺ. a ĺbllrír,ĺis r,i'sszar,olrťtsált t)clll sztiksćgcs
lllc1łincĺokolnia. A r,isszar'cllrá.sľĺlI ĺ\járnlat|<ćľő közr,ctlolrĹil. íľĺislran tĺiićkoz'tatia il7-

łriánlaĹtcrl(ĺlĺct.
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22.8. Aján|atkéro íblhívja az a.iłin|attcv(ĺk ĺ.íg.yclllrćĺ, hogy szcl.z.,oclćsl<ĺjlćs osctćll a |ĺiilcltr-:z(ĺcll
k<jzzéteendiĺ kijzéľdekÍi aclatok kiilcbc |ĺrľlĺlzti szeľz,iicĺćsck cscl'c(lr a sz,cl.z,(iĺlćslrcll ľ(igz.í|ćsl,cl
keľĺil, lrogy a nyeľtes a.ján|attcviĺ (ucĺĺlllrtisul vcszi ćs hĺlzzil.iílľul szclllcĺlycs aclatai 1ľle:r,c.' lr
szeľzĺídés megnet,ezése, típtlsa' ĺłiľgya, ćľtél<o' it|iĺtaľĺallla, ćs csc||cgcs lllĺit|ĺlsuItistllĺ)
k<izérdekiĺ aclatkéĺlt toľténĺĺ lryilvánossĺi ĺćtclćhcz. ćs.5 ér',cn kcrcszĺĹil ti)ľĺclliĺ llyilr,ĺĺtltls
kezelésélrez, Azaján|attevĺinelĺ a ĺ'cntick ĺr-rĺ-|ollrĺisrtt vé(clćľől az a.iiin|atĺillall nyi|eltkĺlzniil kcl|.

Ajánlatkél.ő jeten cljáľása ncm ttľtozik a kłiz.lrcsz.r:ľzósolĺriĺl szri|ó 20t5. ĺlvi Cx|.|It. tiiľvćny
hatálya alá tckĺntettel annak lrccsüilt ćľtótcćľc. Így jc|cn lrcszcľzósi c|.iĺiľlĺs lt .|ťlzscfviiľĺl'si
onkoľmányzat Közbeszeľzĺĺsi ós l}cszcľzósĺ Sz;tll:ĺ|yzĺrÍ:r aIapi:ĺll kcľiil |cfĺllvĺ:atiisľĺt.

Budapest, 2016. szeptemtreľ ,,. . '...''

7.tt18 i'jl'Lľĺ I Ii,

Mellék|etek:
- nyilatkozahninták
- rrrűszaki leíľás' műszaki specifikáció
. ár azta|all kö l ts égvetés
- kivitelezési szeľződés

3cd
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IłlcLOt'VÁsÓI,^I}

A uJózo.ęfvdľĺlsÍ Egyesített Biitc,sődék Kiiz1nnÍÍ S?,ĺ:n,eilltí Eg.ysćg enurgeÍikai koľsĺ.cľíÍsiĺts<ľ g
KEH0P-í.Z.9. kódszánuí ptí,l.yĺźr'atÍ konsíruk'ció kcľctébcn,, |,itt.gyű kiizlrc:sz"cľz(:si ćľ|ĺ!|cha|ťu.ĺ cI

ncllr ét.ő lrcszcľzćsi c| ie,rľĺĺshalr

Ajárrlattevő neve:

Ajánlattevő székhelyc:

Ajánlaĺtcvő adószátna:

Ajánlattevő levelezési

Aján Iatrcvó telefon szánla :

Ajánlattevő á|tal kóľt ellcnszolgá|tatás
összege*:
. összescn: nettó Ft + [1o
+ az elletrszolgáltatás teljes összege n'ágábun

Kelt; . .2016.

Aján lattevő e-rrrail cílrre:

Kapcsolattaľtásra kijeltilt szctnély lleve:

Kapcsolattaľtásra kijelölt szenrély
eléľhetőségei:

cégszerĹĺ aláíľás

jcY



}' .,ł::á m li lu e l l ć ĺĺ l ĺ., l

NYll,A'ľ!(oT'A'l.

A ,,JózseJ,vdľosi Egye,.ítaĺt lšiilcsĺÍĺtéA Kiiz,1nnti Si,ĺ:ną:?'cÍi' Iig.ysćg energcÍikui ktlľ,ęr,tlľĺÍ*^ílci"-tl u
KEHOP-í.2.9. klídszĺźnťł pĺłIyĺÍzati koĺls|ľtłIłl:Íó kercĺábc:łl'' |ťtl2yťl kőz|.lcsr'cl.ĺ,,łsi ćľtĺikhĺrĺ'l,rľĺ c|

llelrr ćliĺ lrc.szcľzľ.si el jĺil'ásllarl

Alrrlíľott ...... tĺilsasiĺg (ĺliánlĺltĺcvii)' nlc|ycĺ kćpviscli:

ilz zl|ábľ'i nyiIa tkozarĺ'ot {:csszii lĺ.:

Nem állrrak fenn velenr / vcliink szenltrclr az alłilllli kizĺiľĺi tlkĺlk, lllcIy szcl.illĺ llcltl lchc( a.jiinIattcvi!,
aki:
Az eljálásban nell,l lchet ajŕrnlaĺtcvĺl. alrltilla|kozĺi^ és llcnr
olyan gazdasági szeľeplő, alĺi

vchcĺ l.ćszt ĺllkĺ|lllasság igazĺrlirsĺillall

a. végelszĺ{molás alatĺ áll, vagy vonatkozii-^itbalt os(iclcliáľirs c|ľcllc|c|ćsél.(ĺl szĺi|ti lríľĺisi1gi végz.cst
közzétettek, va8Y ĺtz- cllenc inc|ított |..el.szálnolaisi óljłilrĺst .iĺlgcľ(ĺscn cll.cllctclĺćk, ůgy T,n n
gazdasági szereplő. sz-enrĺĺ|yes .joga .sz-eľillĺi tlasonlti cliáľái van |illyanlatlran, vigy alĺi
szenrélyes joga szeľilrt hasonlÓ helyzetlrcrr van;

lr- tevékelrységét felĺ.iiggesztctte vagýakinel< tcvjkcnységćt ĺ.bIíiiggesztcttók;
c. gazdasági, illotőleg szaltnrai tevékcliységćvel kafcsolatbňi .iogcľős bíľĺisĺigi íĹólc(bcn

nregáIlapított bűncseleknrćnyt k(jvctett el, alrríg a bĺintctctt clőélóthcz |]űrjit|ii hátľányok alĺ5l
nem nrentesĹilt; vagy akinck tevókenységét a .iogi szcrrrĺ!Ilycl szclttlrcll alka|illazhatťl
btintetójogi irrtézkedésekrol szÓIĺi 200l. ĺĺvi CtV. ttĺivćlly 5. 5-n (2) bckczĺlĺls |r), Vagy g)
pontja alapján a bíľóság jogeľős íĺétctélren kĺrľlťltoz,ta, az clĺilĺírs i<le.jc a|att' uogy lr'. o'
ajálrlattevő tevékcnyséĺIćt nlils bíľóság hasĺrlrlĺi okbóI ós lrr(lc|on.jĺlgeliisei koľ|átĺrzta;

C1. egy évnél régebberr lejáľt aĺtó-, vĺirrrÍizetósi vagy tłircaĺĺa|ĺllnbiztosítási jĺil.u|ékĺizctĺisi
kötelezettségónek - a letelepec|ése szcľinti oľszág r,agy a' ĺritinlatkéľő .székilclyc szeľinti
oľszág jogszabéiyai alapján - nelrr tott clcget, kivéve, lra inegíizciésĺĺľe halasztást kapott;

e, a2013.június 30-íg lratályban volt, a lfüutctĺi TöľvényköIlyvľől szĺiltl l978. évi IV. ĺöľvény
szeľirrtí bűnszeľvezetbelr tcszvéÍel - icleórĺve a bűlicscĺókntĺĺlry [r['lllsz-cľvezetben tiĺrtenő
elkövetéséÍ is -, vesztegetés, vesztegetés nemuetközi ka1rcsolaÍokĹan, hűtlon kezclés, lrattyag
kezelés, költségvetési csalás, az eruopai k<lziĺssĺlgek pěnziigyi éľdekeinek nregsĺĺľtóse vägý
pénznosás biĺncseleknrényt, illetve a |]Ĺintcto Tĺiľvényköl'yvitĺl szólĺi 201?,. éií C. toľvéňý
XXVII. Fejezetében nreglratálozoĺt koľľupciós bűncselóknléilyek, bťlnszeľvezrtben ľészvétel -
ideémve bĺĺIrcse|eknrélry btinszeľvezetlren töľténő elktĺvetését is -. Ilűtlen kezelés, hanyag
kezelés, kölÍségveĺési csalás vagy pérlznrosás bűncseleknrellyt, illetve szenréIyes ioga 'szeľ-intTlrasonló bĺĺrrcseleknrényt követett el, fe|téve. lrogy a biińcseleknlény elk"<iveiesc jogeľos
bírósági ítéletben nregáIlapítást nyeľt, anríg a bunteĺótt előĺilethez fťlzőc|-ő hátl.ányok ulóřn.,,,
nrenÍesült;

ť, az adott eljalásban előíľt adatszolgáItatási kijtelezeĺtség teliesítése soľárr olyalr lraĺrris aclatot
sr'o|gá|tat, vagy lralnis rryilatkozatot tesz, anrely u veľseňy tiĺztaságát veszĺilylzteti;

g' tekimetében a következő feltételek valarnelyike megvalósul:
Ea) neln EU-, EcT- vagy oECD-tagállarrrlralr vagy olyan állanrlran ľelrdelkczik
adóilletöséggel, nrellyel Magyalországnak kctt<js aclózás eĺ<eľuléier'ol szóló egyezlnénye Van'
vagy
gb) olyan szabá|yozott tozsclén nem jegyzett táľsaság, anrelytrek apénzlnosás és a tenoľizmus
frnanszitozása megelőzéséľől és rrregakaclályozásáľđI szóIó 2007' évi CXXXVI' töľvény 3. $r) pontja szęľinti tényleges ĺula.idonosa nenr megisnreľheÍő.

t0
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Megiegyz,és:

Aze|járásball ncnl lehct ĺrjŕrnlatĺeviĺ vagy ľćszvć|c|ľcl.jclcllllicz(i itz. ĺt 1.1azĺĺitstigi szcľc;lliĺ, ltllrc|yl:cll
kiizvetettell vagy kĺizvetlcnĹil tiiblr, lrriltt 25lYo-Os tu|a.jĺ|olli l.ĺlsszcl V1l8,y sZĺ|Vilzĺr|i.ioggal ľĺ:llc|ctkozik
olyan jogi szemóly vagy jogi sz'clllĺllyiscggcl llclrr trlldclkczii gazc|asťrgi llil.*tsťlg, allrclytlcli
tekilrtetében a g. polltlralr llrcg|rittílrczott' ĺ..oltĺllc|ck ĺčnllĺrlInak.

z\nrennyiben a több, rlrint 25%o-os Íula'icĺoni l'ćs.szcl Vĺtgy szavĺlzati |tĺrnyaĺlcĺat lcllĺJcIkcziĺ gazdasťlgi
támaság táľsuláskélrt aĺltizik, akkoľ az. ilyen tiiľsutłis ĺula.jĺ|olltrs tťtt.sĺsĺigaiľ:l vĺrllaĺkĺrzĺĺall kc|l a g.
pont ga) alpolrtja szeľi nti ĺ,e l ĺéĺel t nrcglbl cl(ĺcn a| lta l llrazn i .

Á ct. polrt szcľillti adťlĺ.ĺz,.eĺćsi kö{clczcttség aIall a bc|ĺiitc|i szokhcIyĹi gaz'c|astigi szcľc1:l(ĺ
tekirrtetében az állarrri adólratósłig és a vánrlraĺĺisilg liIta| llyiIv:1llttłlľ|ĺrtĺ llc|ĺ!ĺizclĺisi |<ijĺclczcttségcĺ
kell érterri.

Az e. pont szeľinti hasolrló bűlrcse|oklllény alaĺĺ az [:,uľĺ!1lai IJniĺi nrĺĺs lagĺiIlanlĺilraIl ĺcĺc|ĺ:purtlcÍĺ
ajánlattevő esetében

a) bunszervezetben l.ćszvétcl lrűncseleknrény cselón a szcľvozel'l bijn(jzós cl|cni |<Ĺizcĺelelllľíĺl szĺilťl,
2008. októbeľ 24-i 2008184|lIB tanácsi keľotltatĺiľozat 2. cikkćbcll nlcgltatiiľĺrztrtt lrÍinszcľr,ezc1|rctr
va|ó ľészvétellrez kapcsolÓclćl lrĹillcseleknrényt,

IĐ vesztegetés, vesztegetés clĺtlgadása, hivatali vesztcgctĺĺs, |rívatali vcsztcgetés ctĺilgaĺlĺisa,
vesztegetés bíľosági vagy llatósági eljárusllan, vcsztcgctés clĺogaĺlása lríIrĺsági vagy hatósági
eliĺĺt.ásban bűncseleknrélry csetén az 1997, má.jus 26-i tanĺiosi.iogi aktus 3. oikkéberr nrcglratárczĺltt
koľľupciót,

c) költségvetési csalás bťlncseleknrény csetélr az litlľĺi1lai Kt!zĺisségck pĺilrziigyi órĺlekcinck
véc|elméľől sző|ó egyezlrrélly 1' cikke szeľinti csalást,

d) pénzmosás bťlncselckmény esetélr a pénziigyi ľetrdszcľck pénztrrosás oĺĺ|áľa való
fellrasznáIásának megelőzésélĺ!| szóló, l99l. jťlnius l0-i 9lI308/EGK tanácsi iľányclv I. cikkóben
meglratá.ozott pénzrnosást kell óľteni.

11
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Är azott lĺłi I tsó gvetós

(szeľkcszt|rcl(ĺ Iixĺ:cl ĺilľnlirl uIlllra )
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N yi latlĺozat :rz :ĺ ľllĺ:vćtcl ĺ:ĺrki ltĺ:cÍćlrclr

A ,,Józset.városÍ Egye"^ített Błitc.łődĺik Kiiĺ,ponĺi Sĺ,cľl,czcĺi lipysćg u,erllcĺikui hoľszcľĹisíĺé;,,^a g
KEHOP.S.2.9, kód,^r,lúruĺi páIyĺźzati' kons|rukció keľeĺében,, tťrľgyťl kĺiz|rĺ:szcľzĺjsi ćľ|ĺ!khiltĺiľĺ. c|

llclll ćľő |reszcľz'ľsi c| iĺillis|rall

Alulílott ĺrlirlĺ a(z)

Név:

Székhely/Lakcíur:

Adószánr (adóazonosító jcl):

Vál1alkozó ig. szám vagy
cégjegyzékszilm, egyéb azonosító
szánr:

Szám|av ezetłS péľvintézet neve :

Bankszámlaszám:

Szenrélyes közľemiiködő nęve.
telefon, faxszán, e.mail cím:

képviselője a Budapest Főváros VIII' keľiilot .|ózscĺVilľĺlsi Önkoľnrĺirryzat łriťrnlatkóľi.sóľe
nyilatkozom, hogy az aján|attételi lratáľicĺőt nregelőz<ĺ lráľolrr |ezĺltt Ĺizleti évbcn összesen (a lráľonr
év alatt) ľetrdeIkezem legalább nettó 4llrilliti ĺbľinĺ' te|ies * á]találros furgalrni adĺi nélküI szánrított _
áľbevétellel.

cćgszeľĹi aláírás
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NYlL^'ľK<\L^,|,

A,'JóxsefvdľosÍ Egyesítĺłĺt Biilĺ:sĺÍĺIék Kiiponti Szeľvex,ati li11.ység en<łľgl:likui koĺsxĺłľíi".íÍćstl
a KEHOP-1.2.9. kłíiszĺimú pĺilyĺir,uÍi konn^tnłlĺcili kaľetúharl '' ĺŕlľgy(l tĺ(izlrcsz.cl.zési

ćľtékhatłiľ| el lrclll ĺiriĺ lreszcľzćsi c|.j :tľils|lĺru

Alulílott ....., rlrillt a(z)

Név:
Székhely/Lakcínr:
Adószánr (adóazorrosító icl):
Vállalkozó ig. szárn vagy
cégsegyzć:kszáln, egyéb azonosító
szán:
Szánrlavezet o péllzintézet neve :

Bankszámlaszźtln:
Szenré|yes közľemĹĺköcĺő neve.
telefon, faxszám' e.nrail cítn:

képviselóje a Budapest l]őváľos VľII. keľiilet .ĺťlzscĺ.Váľosi Ölrkoľlnĺinyzat a.jánIatkél'eséľc
nyilatkozorrr, lrogy az Aján|attevő ľcncĺclkezjk az aiiln|aĺtétcli íi:lhír,irs nrcgkĺilcté'sĺitőI vis'szaĺ,clé
számított 5 év soľálr teljesített:

- legalább rrettó 3'000'000,- llt éľtékiÍ ćpítési bcľtllrázásl.a és/vagy ópítési kivitclezési
tevékeĺrységľe és/vagy hőszigetelési tevékenysĺ1glc volratktlr,(> szeru(ĺĺJéśsz.cľĺĺelr te|icsített
(befej ezett) ľefercirciával/ľeĺ'blenci ákkal

t4

A teljesítés időpontja (év, Ellenszolgáltatás összege

cégszeru aláfuás
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NYII,Ä,l'I(O,L^.|,

A ,'Józsefvdrosí Egyesített l}iilcsőtlék KiiqxluÍi ,ľ?,ilľvc?,eĺi l!11y5[g eneľgĺłtikni k'llľszeľĺísíté;,^ll
a REHOP-í.2.9. kóĺIszĺinú púIyđzatÍ konstľuht:ió kc:ľctéhell'' táľgyťl kiizllcszcl.zć'si

éľl'ékhaĺárt cl llcnt éľő lrcszcl.zćsi c|jĺiľásball

AlrrIírott ....,., rlrinĺ a(z)

Név:

Székhely/Lakcím:

Ađószám (adóazonosÍtó je|):

Vállalkozó ig. szám,
cégsegy zékszárn, egyéb azonosító
szám:
Számlavezető pénzintézet neve;
Bankszámlaszám:
Szemé|yes közreműkłidő ncvc,
telcfon, ťaxszám, e-nrail cínr:

képviselője a BudapesÚ Főváros VIII. keľĹiIct .|ózsoĺVáľosi Örlkĺlľmálryzat ajánlatkĺ!ľésóľc
nyilatkozom, hogy az AjánlatÍevőlrek aĺĺó- vagy köztaľtozása lritros.

Kelt: . 2016.

(cégszeru aláírrĺs)
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,/',szĺi 
n t? nl i: l l ti ĺł l ĺłl

NY||,A'ľKÍ>nA,|,
a ĺ'cl clőssćgbizĺ osíttisľĺil

ÁIulíľott .'....(kć1rr,iscl(i llČVc), a
. '.(cílll:, . . .. . ) lllillĺ ir jłinla|tclr,iĺ cćgicgyzósl.c .itlgosull

kćpviselője

nvilatIrĺlzO,||)

lrogy a Budapest lriĺvzilĺls V|l]. keľĺ.i|eĺ.lĺizscĺV/rľtlsi ()llhłlľlltłĺllyzaĺ (l082 l'}utĺĺt1rcs[, l3aľĺlss tt' (l3-
67.) _ mint ajánlatkćľő _ ťllta| a ,,Józn^eĺýĺiľosÍ ligyesít<łtt BiÍIcn^(Ídćk Kłiząnnŕi Szeľl,c1,eĺí lig1n^úg
e,,ergetikoi koľszeľíĺn^ítésv a KEIIOP-5.2.9. kóĺIszlt.altł púI.yůiati konstľultciĺí keretćh.;ľ '' ĺĺiryýibaii
inĺlított beszeľzési eljáľásban nyeľtessĺig c.sctĺllr, dc |cgkćsőbb a .szcľzőc|ésk(jtc{s id(ĺpĺlnĺ.iĺĺľa ^ ópülct
építésére és/vagy ľcl{jításáľa ĺĺ.s/vagy b(ĺvítĺjsĺiľe ĺ'eleliĺsséghiztosítást l((jtiĺk, llreIyllck oiterc
legalább 5.000.000 F.t/év ćs l.000'000 |i.ĺ/|ĺáľcscnlény éľĺćkhaĺáľig tcricĺl, illcĹvc a llleglćviĺ
biztosításomat jelen beszeľzés tírľgyĺiľa kitcľjcszteIrr.

cĺĺgszcľĹĺ a|áíľírs
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ÁItlIíľott

NY|L^'ľ|(oL^.r
a s^z,akcllllrcľľ(ĺl

' . . ..(kćpviscl(ĺ

.\'.,y::łimĺl lll <,| ĺitĺ|ĺ:ĺ

|]Lłvc), a
łri1rnlattcvő cćgicgvzćsl.c .iĺlgostllt

nyilatlĺoz()lll'

hogy a Budapest lr(ivłiľos VIII. keľĹi|eÍ .tózse|.váľosi ()nktlľlll/tllyzaÍ ( I()ĺj2 l3uĺla1rost, Baľĺlss tl. (l3.
67.) _ rnirrt ajánlatk_éľó * álĺal a oe,Ióĺseĺi,úľon^i Eg.yesíĺeft Riill'x^ĺÍdćtĺ Kiiz1lonti Sx,eľllr:ł,ĺłti lig,ysćg
energetikai koľsz,eľíÍsítése a' KEI.IOP-S,2.9. kłitlszĺimń plűlyúzaÍi konstruk'ciő kaľeÍćĎcll'' triryýtillaii
ilrdított lreszeľzésí cljárasban ľcndclkezelri tegalább |- ĺĺ'í szat<clrrl1c11g|, al<i szcľc1rel a lđllaľai
nyilvántaľtásban építési szaktcľülctl.e votrĺttkozó MV-il (r,agy azzal cgyonéľĺél<iÍ) l'elcl(is llliiszitki
v czetői j ogosul tságga I.

oégszerĺĺ al/ríľás
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NYII'A'ľl()L^,|,
a köZéľdckĺi aĺJatttk llvilviiltossĺl tćĺc:|óhcz

Alulílott .'......(kć1lvisc|(i t]cvc)' Íl

llliltĺ ĺli1urlal|cviĺ cigicgyzćsl.c .i<lgĺlsuIt

nyi|ĺttkĺl ,z-oIn)

hogy a Bucĺapest llőváľĺls VIII. keľĺjlcl .|ózscĺVtiľĺlsi ()llkoľrllłlnyzal (l082 l3r'lclit1:cst, |3ĺtľtl.ss u. (l3-
67.) _ mirrt a.jánlatkéľo * által a ,,,IĺÍzseJi,ĺiľosi Eg.1l(!n^|Í!2tt Biiłc,^ől!ék Kiiz'1lottĺi Szerwz,eÍi Egysil11
eneľgetikai koľszeríĺsí'tćse a KEIIOP.5,2.9. klÍĺI'"^zĺinú púl,ydzati koltsÍľukcfui keľ<łkiócĺl'' tłiľgyĺilrĺtn
indított beszeľzési eliáľáslran ĺuclonrásuI Ves73tl1, hĺrgy .szeľzőcléslĺ(itćs cse tćll a |<(iĺcIcziicn
közzéteendő közéľdckĹi adatclk körcbc taľttrzÓ sz'cľz(ĺĺ|ósek csctĺln a szcľződćslron ľ(ĺgzíĺésľc lĺcľiil.
lrogy a nyeľtes ajánlatĺevo tuclotrrĺlstll r,eszi és hozzĺiiĺiľul łl.zclllĺ!|ycs ac|aĺai (ncve, a sz-eľziĺc|ćs
lrregnevezése, típusa, táľgya, éľtékc. iĺlőtaľtarlra' és eset|egcs nltldĺlsLll1lsuk) közéľclckii ailil1kćnĺ
töľténő nyilvárrossá téte|ehcz, ĺ!s 5 évcn keľcsztĹiI t(jľtĺinő nyiIvtinĺrs kezeléséhez.

cégszrľĺi alilíľás
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KI V I.ľlł l, tł 7- |i]s ľ Í$?. til t{zii t}ĺc,s

atnely létľeititt egyľĺÍszliĺl a

|}udapest Főváľĺls VI I I. kcrĺi|cŕ .Irizsĺ:|V:.rľĺlsi Ö nkĺlľnl á lryzit tĺl
szĺiklrelye:
adĺiszárna:
szílln|av ęzető pén zi n tĺĺz,cĺ trev c : |'szcľziĺdésltöt ćs k ĺlľ k i t (l l t cnd ő 

]

lrankszárrlaszálrra: IszeľzőclĺisköĹéskoľ k i { ö l tc |ldŐ l
kĄrviseletében eljál o szenrély ncvc:
Tel efolrszállr : [szeľződó.skötésko ľ k i tö | tcnd ii l
Iraxszám: [szeľződéskötéskoľ kitt'|tcndő l
Eĺtrail cínr: fszeľzőcléskötéskoľ kittiltcndőj
ltrint Epíttető
- továbbiakban,,Mcgľcnde|ő.o -

naisľészről

cín.le, széklrelye:
rryi lvántaľtó cégbíľósirg lrcve :

cć:gsegyzékszáln:
adószáma:
trankszárnlaszátrra (pénzÍbryallni szálnla szárrra) :

képviseletóben eljáľó szenrély lrovo' tllęgĺlcvezése:
,ľeleforrszánr:

Faxszám: .
E-mďl cím:
lnillt VáIla|koző

- továbbiakban ,,VńI|alkozó'' (egyĹittes cnrlítĺisük csetĺin: ,,Szcrlőĺlii Fclck'' vĺtgy ,,lTelck'') kozött
jött létľe az a|ábbi fe|tételek szeľilrt:

l. A szeľzÍiĺIés lnegltłitésénck c|őzményci

Budapest läőválos V]II. keľü|et Józsefváosi onkoľmányzat a beszeľzési eliáľłĺst kezĺ|errréllyezett az
ajánlattételi felhívás 20|6. ..... -i nregktildéséve| a ,,,Iózse,fi,á'ľosi EgyesĺtaÍt Bolcsődék
KözponÍi Szeľvezetĺ' Eg1lség energetikai lcorszeľíÍsíté,ye a KEIIoP-5,2.9. lęódszámú pá'lyózaĺi
konsĺrukció lceretében,, tátgyáball (a továbbiakban: Beszerzésí Eliáľás), alrrely eljáľás etecĺnrónyes
lebouyolításának eľednrényeként az eljáľás nyeľtese a Buda1rest l?ővátos VIII. keľiilet .Iózse1Váľosi
onkoľmányzat I(épviselő-testtilet Yźrosgazdttlkodási és Pélrzrigyi Bizottságáĺrak ' ',,,,',,,ĺ2016,
(...'') sz. hatźrozat a|apján aYá||a|kozó lett.

f. ASzerződés táľgya:
1. Megrcndelő megľendeli, Vállalkozó pedig elvallalja je|en szerzőclés alap.járr a 1083 Budapest,
Szigetváľi utca l ' szán a|attí Józsefvárosi EgyesÍten Biilcsődćk Rłizpoĺlti. Sr,ervezeti Egység
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Ćneľgetikai l<oľszeľűsítését a,1' ajánIaĺtéĺc|i |.clhívlls 2, szĺlllrťl nrcl|ć'|ĺ|cĺćĺ
l<öltségvetésben és nruszaki Icíľirslrarl |ilglalĺakller|ĺ lllcgĺLlc|(ĺclt.

2. Ą fenĹi munka ka1rcsátr Vállalkozó czcltlrc| vťllIaljrr' hĺlgy |ctics kťiľiir:ll c|lićszĺĺi
Mulrkát a teljesítési hatáľidőľe, tovirtrbá a.i(ltťllltĺsi (gaľallciális) ki)lc|czc|lségcillc|<

3. Megľend e|ő hozzilj ćlľu I a l vál lal koz(l i gél l y bcvéĺ c | ć h cz.

lĺć1lcziĺ ĺi.l.ltzĺll.ĺ

ćs lllcgvir|Ósít.ia ĺ
clcgcl losz..

4. Irelek lnegállapodnak, lrogy Vá|lalkoz.ĺt a tcvĺilĺcrry.sćgćt az a.iłinlnĺĺćlc|i |.c|hívás' łl rrlťiszaki
ĺlokutnentáció és az őtazott költsĺlgvetós ala1r.jáll vég,ł'i.
A Felek nregállapítják, lrogy a ľcszlctos lllcllľlyisćgokc|. z|Z a.iánllrĺĺĺito|i ĺc|hívĺis, illcĺvc
cl okunrerrtá ęiő taľ ta]lmazza'

3. A nlrrnkaĺcľĺilct írtad:ls-ílt.vótele

1. Megľendelő a nrunkateľĺilctet a Vťll|alkoz<ival cgycztctctt ic{iĺ1lĺxĺban ad.ja ĺit a Viitlalkĺlzĺi
lćszéľe, munkavégzósľe alkalmas it|Iapotbłllr. A nrunk'atcľü|cĺ' áĺ'acJłis-ťrĺrlĺj(c|ét ĺi)lĺ:k 'ic1;yziikĺiinyrtllenľĺigzítik. Az éltadás időpont.jáľĺll Megrcnĺlelő c|őzctescll ćľÍcsiti Vťrl|atkozĺĺĺ.

2. A felvonulási épĺiletek ellrelyezrcse csak a McgľcIlclc|(ĺ hoz,záiĺĺľuIásliĺ kijvctiĺcIl kczĺ|hct(ĺ llrcg.

3. Szemőclő felek a nrutlkaĺeľület átadását a lrruIlkatcľtilct ?ĺĺadils-átr,étclĺivc| ľiigzítik.

4. Felck jogai ós ktitclczcttsógci

l. A Vállalkoző szavatolja, lrogy miĺszakilag és rrrinosĺĺgilcg kiĺbgásolallan kivitellrclr, a vĺllratkoz.ĺi
nlagyal. és EU előíľásokban és szabvfuryokbarl nlcglratítľozott rrrin(ĺséglrelr, valĺltrrint a tniiszaki
dokumetrtáció alapjárr teljesít. A nenr Íłntiek szeľiIlti tcljcsítĺlsĺ Meglendcl(ĺ jogostllt Vírllalkozĺi
koltségéľe és veszélyéľe _ a gaľarrciális Í'elelősségválla|ĺĺs Ilregtaľtásit nlelleĺĺ _ ťljľakivitclcztetlli,
anrelyet Válla|kozó köteles lraladéktalanul clvégezni. A ĺtnti .iĺtg lrcltr iľillti tr Megľcltclcl(ĺ azon
jogát, lrogy a l1. pontbarr íbglalt, aszetzodés hibás tcljesítĺiséve| kapostrlato.s elĺill/rsi.jogĺival - az
ott elnlített feltételek fcirnállása esetétr _ éljen.

l\z |. osztályú minőség nregállapítása aZ EpítésĹigyi Agazati Szatrvány szeľiIrt tĺiľténik. Vitás
esetben a Felek d<intőként a Váltalkoz(l köItségvise|ésc rnellett az ÉpítésĹigyi Minőségellerrőlző
Innovációs Nonpľoľrt Kft. (ÉMI) minőség ellenőľzés elĺ:clnrĺirlyét ĺ.ogac|ják el. 

-

2. Az eltakaľt muĺrkaľészek vizsgáIata:
A VáIlalkozó senrlrrilyell eltakaľást neIľl végez a Megľenc|elo előzetes .jÓváhagyása előĺt. A
Vállalkozó az e|takaľandó munkaľészeket köteles 3 (háľon) nrunkana1rpal aZ eltakaľtĺs clött a
Megrcndelőnek bejelenteni és az eltakaľandó nrunkaľészeket pľóbavizsgálat és ellenőľzés céIiából a
Megľende|ő r.észóte látlratóvá és lrozzáfęrlretővé tenrri. Anrenrrýiben a Válla|kozó ezen
kötelezettségét elnulasztja, úgy a nrunkatcszek láthatÓvá tételének és a feltáľás előtti állapot
visszaállításának kĺiltségeit a Vállalkozi köteles viselni' Vállalkozó trenr kötelezhető a saját
köItségén tör1enő visszabontásľa és az e|takaft tnunkaľószek látlratóvá tételéľe, Ira a jelen porrt
szerinti bejelentési kĺitelezettségllek eleget tett és Megľendelő a Vállalkoz-o bejelentését követő 3
(hálonr) trrunkanapolr belül a plobavizsgálatés ellerrőľzés céljából lrenr jelelrt trreg.

3. Munkateľület:
A Vállalkozó köteles a hatőság és a Megľendelő előíľásai szeľinÍ a rrrutrkatęľülętet elkeľítenĺ,
Íigyelmezĺetö jelzések elhelyezéséľol gondoskodni. A Vállalkozó kötęles a saját tevékerrységéből
szfunlazó lrulladékot folyamatosan ĺisszegyűjterii és a nrunkateľĹiletľől saját köItségén elszállítani és
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a lnunkateľiiletet, valamint al1llak l<özvcĺlcn lĺtiľrrycz.cĺćt ĺl ĺijľlllc|ć|ĺĺíĺl, szr":lnćĺlii| ť:s hrlllirclćĺĺĺĺiĺ
lnclrtesen taľtani.

A hulladékból száľrrrazťl bevĺltcl a Vtĺ|lalkozĺi llcvćĺclćt |ĺćpĺ:zi'

VáIIalkozó a kivitelezési urunkłĺk sĺlľĺill kc|ctkcz(i vcsz-ćlycs ćs ľ)cl1,l r,cszćlycs huIlĺrclćlĺĺlk
kezeléséľől (gyĹĺjtés, eIőkezelés. szál|ítĺĺs, lletszntrsítás, áľl'erlnlłltlĺuríĺťrs) a r,ĺrllalkĺlzĺ1 hattilyĺls
,iogszabźiyok szeľint goncĺoskodni ktlteles' A kclctkcz'.o |ru|lłdćk azĺltl ľĺj.szĺjtlck, illlrely a kivitc|cz.ćs
solán a lrelyszírren nenr keľĹil ĺbllrasználásľa, Vtiĺlalktlz'.o l<iitc|cs gorxloskĺlĺ|lli ittrllak hasz.llĺlsí(ĺisľĺ
elrgedéllyel ľerrdelkező vállalkoztis ľészćľc ĺ'öľtélrii átaclásáľĺil' a tlclll lraszlłĺlsĺl.halti ĺlullĺrclć:liĺl|ĺ
cIszállításáľó1 és áľtaloĺnmclltcs cIlrcIycz,ćsóľ3|.

4. A Y á|la|kozó káľ el keľĹi 1 ésóľe vonatk oz(i k(itcl ezott.s ĺige :
A VáIlalkozót teľIleli valamennyi, káľ clkeľtilĺislrc r,otratl<ĺrzĺi kiitclczcĺĺ.sóg, így kiiliiĺtiiscll a
Válla|kozó źitaI a Munkak végz-ese cĺĺliábÓl igénybc vctĺ ć1liilc{ckr.iĺl V1rlla|kozti tcr,ćl<cllysĺigc r,agy
n.ltl|asztása okárr lehulló táľgyak által okozĺtr káľĺ!ľt valĺi ĺ'.cleĺŕĺssĺig' VtĺlIallĺozĺ,l ĺi:|el a llizlt>lrsłĺgi
clőíľások beĺaľtásáéľt, továbbá a balcsctclháľíĺłĺsi clőíľásĺlk szcľinĺi va|atllcIlllyi r,ćc|(í. ĺis |riztclnsĺigi
intózkedéséľt.
A Vál]alkozó Í,ele| az áIta|a a táľgyi munkák kivite|czćsével tissz-cĺiiggőon ig.ćnytlc vctł scgćĺlci,
alkalrnazottai, tneglratalĺrazottjai. alvzillalkozĺii' iIletvc szril|ítĺii ľĺjszćľől o|<oztrtt kŕrľokĺiľt.
A Vállalkoző ťelre| minden igényéľt, anrclycĹ az előbbi káľokbĺil. balesetekbiĺ| ćs |riťlnyossĺigoklrĺil
oľedően a Megľerrdelővel szembell tállraszĺallal<. A Vťr|lallĺoz<i a Megľcndclővcl szelrllre|l l1cl,t)

]rivatkozlrat arľa,lrogy a teljesítósnĺll ĺĺs a kivitelczósnél igónytlo vett .:^cgĺlclcinck a kiválasztĺisánál is
azok felügyeleténél úgy jáľt el, alrogy ĺlz az a<|<ltt hc|yzctbell elváľIratĺi. A VállalkozÓ trrelrtc.síti a
Megľendelőt az olyan káľtéľítési igónyck a|ól, amclyck tt luunkáival ćs szolgťt|taĺĺisztivłl
kapcsolatbarr rnerülrrek fel.

5. A Megľendelő jogosult
. tnás vállalkozóval e|végezLetni a kií.bgásolt vagy hiányolt nrurlkákat a Vłi|lallĺozĺi költ.ségĺiľc, ha
felszólításáľa a Vállalkoző a kifogásolt, vagy hiányo|t nrunkákat ľlctrr javítja, illctvc lrem pĺit<llja, a
Vállalkozó gararrciális felelosségvállalásárrak nregtaľtásával' A ĺ.enti .iog nenr ĺiľiliti a Meglcncĺcliĺ
azon jogát, hogy a l 1. pontban foglalt, a sz'eľzodés I0 napot nrcgha|acĺÓ késedelnres telicsítésévcl
kapcsolatos, vagy a szeruódés lribás tcljesítósóvel kapcsolaÍo's e|állási jogával - au ott cmlítctt
ĺbltételek fennállása esetén _ éljen.
. Vállalkozónak a jelen szerződéslren vállalt ĺčladatai cllátásával kapcsolatos tcvékenységét
önáIlóan vagy rnegbízóIevéIlel elláĺoĺt képvisclője ľévéIl cllenőľizni olyan lttĺiĺlolr, hogy Várllalkoz..o
teljesítését Megľende|ő ez iľárryÚl tevékenysóge rre akadályozza.
- bánnely pótmunkát más vállalkozóva| elvĺlgeztetni, figyelerrrmel a Ptk' ľenĺĺelkczéseiľe'

6. Megľendelő köteles
- Vállalkozó rcszéľe akivite|ezéslrez szriksóges tnunkateriiletet ľelrdelkezĺlsl.e bocsátani.
- Vállalkoző részére a szetződés szeľinti díiakat megÍizettri.

7. Megľendelölrek joga van az adott nrunkafázist leállítarri, ha az nem a teľvtrek és az elváľt
nrinőségrrek nregfele|ő. Utasítása szeľínt a hibásan te|iesített ľészt.- a gaľanciális 1,elelossćgvállalás
rnegtaľtása mellętt - nregfelelo nródon ťrjľa kell kivitelezní, anrennyibelr az szakszeľijen neln
j avítlrató. Az újľakivitelezési többlctköltsógek a Vállalkozót ter.helik.

8. A Megľendelő, illetve az éital'a kiielölt szetvezet vagy szeméIy jogosult a kivitelezési nrunkákat
folyanratosarr elleIrőľzi. A munkavégzésttek az ajánlattételi felhíváslran és clokulrrentációban,
valanrint a nyeftes ajánlatnak nregfelelően kell töľténrrie.
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9. Megľendelo utasítási j ogii na k g;,ĺllto ľ| ĺisa

Vállalkozó kĺjteles Megľenclelő álĺal ad()t|. vet|atllclrtlyi rlĺĺtsílłisĺ lc|jcsí|clli, clĺclĺilr|.r,cl at(til. llil cz.

.jogszabáĺy, Iratóságí ľelrdelkczés nregsértĺjsól.c, AVägy a vagyĺxlbizĺĺlrtsĺig (iĺtcćľĺr,c az ac|aĺ.vagyĺlll|
is) veszélyeztetéséľe vezett.lc, lrrivcl ilycn cseĺbcn jtlgszcl.í,lclr nlcgtilgirĺĺhat.ia rl Vťl||at|<t>l.ő ilz, rltasí|łis
teliesítését. Meglendelő vagy báľmcly ncr,ćlren eliáľi szclllély oćIszcľĺi(lcll ćs/vĺlgy szelkszcľíĺĺĺcll
utasításáľa Vállalkozó kötelcs Mcgrtnĺlclit .iclcn sz.cľziĺtlésbel] nrcgllcvczcll lĺł;rcstllattłľĺri.jťt.lla|ĺ ir

1'igyelmét lralacĺéktalanul íľĺĺsban Í..clhívni. Arlrellllyi[rĺ:n ĺi:lhívĺis c|lcllĺiľo is ĺ.clllrĺaľlia ós ĺľłislralt
llreger.ősíti Megľerrdelő az utzlsítást" ťlgy kiitclcs azl vógľcĺla.iĺani, |ĺivćvc' lril az uĺasíĺtis ĺcl.icsí|ćsćĺ

'i 
ogszeľrĺen nregtagadhati a Válla|koz.o.
Megľendelő utasításai a tcljesítést rrcnl ĺeltelik ĺcľhescbbć Vłil|allĺozĺi szítlllítľa. lrr:|ck l.(igzítik' hogy
Vállalkozó teljesítésének teľhcseblró tóĺ:elót kĹilonĺj.scn ncnl .jclonti az, a ki,iľtitltrólry, lrn tllyan
utasítást ad Megľendelő, amely azt a cólt 'szolg1rlia. hogy a szcľzőclćs tł:l.icsítćsc alatĺ is a tchoĺiĺ
I egtelj esebb méľtékben működ.j enck a nrcgl évő ľcllcl.szcľck.

l 0. Vá|Ialkozó kötelezettsĺĺgei :

A Vállalkoző kłĺte\ezí lnagát a szeľz-iiĺlćses ĺ.elac|at tclicsíĺcséľo, az aiiinlłtálrall ĺjs a sz.cľzőtiĺJslrctl
ĺ.oglaltak alapján, továbbá a tevĺlkenysĺig végzésérrck ĺ,eltóteleit a Vĺiltalkozĺi úgy kłitolcs
|negszervenli, hclgy biztosítsa a tevékcnysćg lrizĺollsłigĺls, szakszeľiĺ, gaz.'t|asĺigos és lra|iiľiĺliĺľe
Ĺĺiľtélro befej ezését.

Vállalkozó köteles továbbá a lnunkálroz sztikséges attyagĺrk [rcszcľzĺ1.sĺ!ľc.

A Vállalkozó köteles a kivitelezés időtaľtarlráľa az aiťrn|atÍétcli ĺ,elhívĺisban nleg|ratáľoz.oĺ{
ĺělelősségbiztosítást kötni vagy azt kitc{esztelri ĺĺs a./-L a szeYłodés hatłi|yba lópésérrck nap.iťrig
Mcgľendelő f'elé igazolni akként, lrogy a ĺ.blclőssógbiztĺlsítási kötvćrry cľedeti pĺl|<lányát lrelllutafia
és egy nrásolati példányát átac|ia a Megľelrĺ|clő ľészéľe a sz..eľzőc|ĺls lratályba lépésének nĺrpjáľa.
Vállalkozó köteles a felel<ĺsségbiztosÍtirst a teljesítési lraĺáľidő le.jáľtát, illctvc a ĺénylcges tcljesítést
követő 15 napig fbnntar1ani'

VáIlalkozó köteles a kivitelezés solalr gondoskoĺllli a lrrulrkavódelllri ós ba|esetvĺiĺlelmi,
tiĺzľendészeti és ktĺrnyezetvédelnri előíľások lretaľtásáľól. A lnunkavédcllni eszköz()kcĺ és
beľendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a nrunkavállat<ii ľészéľe, lrĺlgy a biz-tĺlnságos
kivitelezési feltételek ac|ottak legyenek. A Vállalkozó fe|adata a lrrullkavállalói ľészérc irz clőz.etes'
i|letve az időszakos munkavédelnri oktatások Inegtaľtá'sa rĺs a mutrkavéde|mi okĺatirsi rraplóba r,aló
bejegyzése, az oktatźlson rcszÍvevĺĺkkel való aláíratatzĺsa. A Vállalkozó a nrunkavállalói ľĺĺszéľe
köteles a munkavégzéshez sziikséges rninősített egyóni vódőeszkĺizöket biztosítatri, azok viselését a
lrrulrkavégzés teljes időtaľtanra a|att rnegkĺĺvetelni.

Vállalkozó a munkavógzés soľán köteles tretaľtani a 4/f002. (II. 2a) SzCsM-EiiM ľendelet szcľinti,
építési Íblyalrratok soľán nregvalósítandó mininrális nrunkavĺĺclelnri követelllrélryeket ľögzítő
ľelrdeletben előíńakat.

A munkateľfilet igérrybevételélrez szük.séges engedéIyek lreszeľzése a Vállalkozó felaclata.

Vállalkozó köteles goncloskodni a szeľződés teljesítésélrez szĺ.ikséges anyagok, beľendezések,
eszkiizök, gépek fe|haszná'Iásálroz szükséges engedélyek, tanúsítványok besz-eľzéséľől is,
biztosítania kell továbbá azok kezelési, kaľbalrtartási leíľásának, utasításának betaľtását.
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11. A Válĺalkozťlltak a sz.cľz(ĺĺ|ćs lratĺiIyllrr lćpćsť:l l<iir,cĺ(i l() llit1ltlll llclÍil |ĺir,iĺcIi iilcllllcľVct
(oľganizációs teľvet) kelI benyťlitallia a Mcgľclrc|clii ltt:rlt!|rcll c|'jlĺľt,l llliisnlĺi cllIcltiiĺ. ľćsz.ct.c. Ą
ĺ,entiekerr túl Vállalkozciĺlak a 'szcľz(jc|ćs haĺĺiIyba |ćpćsćt lĺiir,cĺŕj 5 llltllr|ĺłltrĺl;lĺlĺr lrcli.il ĺll.gilllĺz,iicitis
teľvet kell benyrijtania.

|2. A Vállalkozó a keľĹilcti, tlz illtćr,nlćnyck nrĺilĺtĺclĺÍsi ĺijlĺcĺc|ci ćs az cgyćb ľollĺlcl|iczćscli
ĺigyelembe vételóve| végezhct hćtvógén is nrullkĺit. łlzt)lllrillr a hcitvćgi tlltlnk'avćgzćs cscĺcll cĺ(iľc
lcadott (legalább l rlappal cl(ĺľe lcacloĺĺ) llcv.soľ|rall sz"cľc1llii szclrłc!|ycli taľtĺ.izkĺlĺ|hatrrrlk a
lrrunkateľtileten' A nrunkaic|őn kívĺiIi cs a hóĺvćgi lllutlkĺlvógzrs sĺlľiilr VcfČ((ĺi clrgc:clcly lrc.szcľzćsc

'szükséges'

l3. A kiizvetlen trrullkavégzés|rcz sztiksĺlgc.s clcktľtrIrrĺl.s ílľĺrln, vízvćtcli lchcĺiĺsćg ĺgćlrybcvćtclc
lrizĹosított, anrelynek igénybcvéĺclét a Megľcllclcĺő az illĺćzlllĺitl;l .i''''n lliztosíĺ.ia zlz,:l't,ń.. h<tgy a

kapĺ:solódćl kiltségeket a Válla|koz<ilrak nrcg kel| ĺize|llic. A kĺt1rĺ:solĺiĺĺ(l kłĺltsĺJgck nrcg|izc(ĺ5sĺiĺrok
mĺidjáľol a Vállalkozónak az illĺćzntétlyvcz.-ctőve| |tcl| ílťrsbalr cgyczÍoĺllic.

Á. ĺbnti igénybevéte| azintézlnćny Ĺizcllrszeľiĺ lllíĺktjclésót Ilclll alĺat|irlyĺlzhal'ia.

ľIa sziikséges őrzési kĺiltség, akkoľ az a r,ĺĺl|alkoztit ĺeľhc|i.

|4. A közteľĹilet foglalással ka;rcsĺllatos költsógck a Vĺillal|<ozĺiĺ: tcľhclik, aľlnak igĺlnyltcvĺltclc az
onkoľnrálryzat rrre gf.elel ő rcncl eI lĺczésci a l ap.j á lr itj ľtélrllcĺ.

5. Töltbletnrulrka ós pótnrun|rĺt

1. Szeľződő Felek rögzítik,lrogy taľtalékkeľot kik<jtéséľe nem kcľíjl soľ, czĺiľt tölrblet-és 1lĺĺtnlurrka
taľtalékkeręt teľlréle való elrelrdelése nem lohcÍséges. A többlcÍ- tis p<itmunka végzósĺ!ľc kizárolag ĺl
Ptk. vonatkozó ľenclelkezéseilrek bctaľtásával koľĹilhet sĺrľ.

ó. A lnunka befcjezésónek hatáľĺrĺcjc

1. Teljesítési hatáľidő: szeľzódéshatályba lépésének naplától 8 lrónapig taľtó hatál.ozott icĺőtaľtanl,
anrely akként éľtendő, Irogy a Vállalkozóllak a felrti időtaľtanl alatt egybefiiggő 4lrónap alatt kell a
kivitelezést megva|ósítarria (befc.iezllie) lĺzegybefiiggö 4 hónap időtaľtamot a Vállalkozó az ĺĺľilrtett
irrtézmény vezetőjével kĺilcsönosen íľásban köteles egyeztetni, amoly közöserr egyeztetett
ídotaľtamot a Megľeltdelő nevében eljáro lrrűszaki ellcnőľltek ióvá kell lragylria. A kivitelezŕs
beÍejezése a|att a Megrcrrdelő a sikeľes és hiárrytalan átadás-átvételi eljáľas beĺciésĺĺt éľti.

A teljesítési lratáľidő a - Megľendelő által is elfogadott - sikcľcp óq hiánytalan mĺĺszaki áta4ĺĺs:
á E,étel ľe von atkozĺí i egvzőkłĺ nvv fc|vételón c k i dőpo ntj át i e lenti.

Ivtegľeĺrdclíí nyĺlaĺďľozzĺl,' Vállallĺozĺi tuclotrrásul r'cszi, lrogv tl szetzőĺ|ós hatáľiclťíľc töľtón<i ĺ:cljcsítćsc a
IvĺegľerrĺJeló kienrelt éľ<leke.

A 'ielen 'szerződé's haĺĺilybalépé,snek./bltéĺele a megkĺjtöĺĺ TcimogaÍási Szerződĺź,.ĺ lruĺóIybalé1>ése, Á
hatálybalépé'ĺ łla1licil.ól a Meg"endeĺ(í il.ĺisbąn ĺájékozĺaĺja a Vállalklzĺjĺ.

2. Vállalkozó köteles Megľendelĺĺt minden olyan kĺĺľülrrrényről haladéktalarrul éľtesíteni, amely a
vállalkozás eľedlrrényességéÍ, vagy kellő időľe való elvégzését éľinti. Ezen éľtesítés a szeľződés
szeľinti teljesítési hatáľidőt nenr lrródosítja, a Megľenclelő késedelmes teljesítésből eľedo tciľvényes

23

324



,js szeruodiselr alaptllĺi .iogait trcln ćľill|.i. A |ra|ndt1|ĺĺłrIirll ćľĺcsiĺcs c|llltl|łsz.ĺĺisĺilltil
VálIalkozó fulel(is' utĺilagosall llclll hivaĺ|ĺozhal cllrllć|i lĺrićkĺlz,taIiisi lĺĺilclcz,cttsćgc
cl(ĺlryök szeľzĺlse céliá bót. l<ötclczcĺĺségc" ii:lc|ősségc lĺilllcnĺćsc ĺ.iľdclĺclllcn.

3. A Szelz-odéslrelr nrcglratáIĺlzĺllĺ haĺĺiľiĺĺiik lrc:laľĺiistivĺl| ĺĺa1rcstllatĺ;s (isszcs k(iltsć11
tcľ|reli, a vállalkozói ĺĺíjon íblůil cgycb költsĺig lrrogĺćľítćsólc Vlłllłll|<ĺlz,ĺi llctll.iĺlgostllĺ.

cľcdłi tĺĺil.til.t

ltlt:1lsćľt ćsćľc

ł Vlilĺĺlllĺĺlz.ĺ,ll

4. Vállalkoző az|. 1rontlratr lrrcghaĺáľozoĺĺ haĺáľiĺJiih(iz kć.|)csĺ e|(ĺĺt:l.icsĺtćsrc.iĺlgĺlstlll' ir Mcpl.crlĺlclii
cIĺizetes ínásbeli hozzá.iáľulásával.

7. V:l llĺrlkozĺii ĺIĺ.i

I.Vállalkozó a szeľződés'szcľíi tclicsítós csclólr ĺtz.

c|íiazásm' A Vállalkozó a .iclclr szclzĺjdésbcll.
<lokumentációball ĺis az aiilrl latlran ľogzitott ĺŁ| ac|aĺok
teljesíti:

lleÍtó vá|lalkozói dĺj

alĺĺllbia|ĺllall Itleghatáĺrlzĺlĺl lllĺidĺllt .iĺlgostlll
,.|/, tliánlaĺĺćtc|i Íclhír,iisban. tliťrnItrttćtcli

cl vĺigzĺlsćĺ rlz ĺrlá[r|ri vál I nI l<ĺlz,tii d í i lrk nl cl I ctĺ

összescn bľuttrí válla|kozói clíj: . ' ... FÍ., t|zan íilľillt.

A. szęrzodés és a kifizctések péllznellre ĺilľillt'

f . A szerződés soľárr az egyolles Ál.A ĺjnanszíl.ĺ>zás szabĺĺlyĺri az iľányaclťlk.

3. A váIlalkozói cĺíj átalánydíj. Az áta|ányáľas vállallĺoz<ii díj összeg lnagálran ĺilglalja az
ajáIrlattételi ftlhíváslran és dokunlcntĺioiĺiban, valanrint a .iclen szeľzőc|ésbell nrcglratáľozĺltt
{aľtalom rrregvalósításának költsógét é.s a nregvalósullásltoz szĹikségcs itt llcl.l.l ľĺ!sz|etezett
lĺĺiltségeket is, a kiviĺęlezési nrunkákat, a nrurrkadijat, a tcvćkcnysĺĺggcl ka1rosolatban Ílzetclrc|ő
mindęlr dijat, az anyagkĺiltségeket, a közvetlerr gépköltsĺlgct a ĺilvatĺlzási ĺ!s mko<lási koltséggel
cgyütt, az á|ta|áĺlos költségeket, a kivitelezés soľán a Virllalkozĺ5 irltal Í''ellraszná|t építési víz és
erreľgi a, gáz, v ĺ||any) b ek eľiil ósi kö lt ségét i s.

4' Iłelek ľÓgzíĺik, hogy 'ĺzeľződé's a KI|IIOP-Í.2.9. kódszciĺtlú pal.1lazaĺbĺil lceriil,finanszírozásra. Á
ĺam.ogatást intenziĺas méľÍéke vcirhaĺ.óan nruxiłll'ullt az összes el,gzámolhtltĺ5 kölĺség l00%.ą.
Aúegrendelő ĺájékozĺatia a VcÍllcllkozóĺ, hogy cl tcÍmogclĺtisi inĺełlzitĺi.s méľtéke tl ,szerződés

haĺáĺybalépé,sének napjáig válĺozhaĺ é,s erľe tekintetĺel Felek óIheĺłlek tl 'szerz(ídé,s m(ldo,síĺa,ľćlval.

Ámenłryiben a támogatási iłttenzitás aľánya csôklren, alr]coľ ąz eI nem szćłmolható részre vonątlĺozó
ö s,c z e 8e ĺ. Me gr e n de l (í'ĺ cl i ćĺ ĺ ./i l r r c? s b ĺj l b i z l ĺl,.ĺ í l i a.

Az e|játźsban nenr elszárnolltató költség is bcszcľzésľe keľĹil, er clokunrcntáció ľészót kópcző
áľazat|an költségvetésbelr foglaltaknak megí.elelően. A nenr elszárrrolhatÓ költség llréľtékc a
Vállalkozó ajánlatának fĺiggvénye. A nenr elszárrrollrató kiiltséget a MegľeIlclelő saját fbľásból
ťtnanszírozza,

5' Vállalkozó a vćńIa|kozói díjon felül tiibblettnunkát, illetve egyéb kĺiltségtéľítést vagy díjigényt
je|en szerzodés keletei kcjzött senrmilyen foľnrábalr nem szátrrollrat fel.

24

3Lz



8. ĺ..Ízetćsi Í'cI ĺ'éĺ'ele'k

ĺ. A Vállalkozó - a Megľerrde|ő íľásbcli ĺclicsítósigazĺll1tsťtrlak' |ĺéz|tozvť:lcr|ćĺ lĺiir,c|iĺclr | ĺ|tt
szátrrla benyúj tásáľa jo gosrrlt.

2. ll.elek rrregállapodttak, hogy Vállalkozĺi clőlogcĺ llcrll igćrryclhcĺ.

3. Tartalékkelrt lrincs.

4. A szevndés szeľirrti és a.iogszabályoklrak nlcgí-c|cl(ĺ sz1llnla lĺiĺizetósc a P(k' (::|3()' $ (l)-(2)
lrekezdése, valamint a 27f/f}14. (XI.5) Kĺlľllr. l.cllĺlo|c| ilIapjŕrll' ttlĺiĺjllatlsz.ĺĺuzńssa|, ł|

teljesítésigazolás alapján kiállítoĺ szátlrla a|ap.jáll, a szĺtnlla Íĺlvćĺ.elćt(il szĺillrítĺltĺ 30 nĺr1toll llc|ii|'
ĺitutalással törtélrik, a Vállalkozĺi .. ..... szállrú ltank.szłinr|ájłiľa.

Megľende|ő kijelenti, lrogy a szcľződés ĺrltallszíľĺrzílsáĺ uĺĺiĺjllitlr'szílrlzíts kcľcĺólrcll lcľrlczi, il
1lźiyázatot utóÍitranszíľozási igćrlnyel ĺ''ogia llenyti.iĺani' |\4cglcnclclő |ĺiiclelrti, lrogy atllcllllyilrcll ir

.ielen szeľződés finanszftozása a tánlogató nyiIatkozata illetłilcg a tlleglĺt!ĺcn<l(ĺ tirnlĺlgatálsi szcľziiĺlćs
alapján nenr finanszirazhatłĺ utófinanszíľozłis kcľetélrctr, csak szłíllĺtĺĺi ĺillanszílĺrzłi.ssal, akkĺrl. a
Mcgľendelő fenntaľtia a lehetoséget a szeľzĺóĺlćs lnťl<tĺlsíĺtisítľa. A szľľzőtlós nlóĺlosítłisa a ĺ''cnti
cseĺ.ben éľinti a szeľzĺĺdés Í-tlranszĺľozását' az elszánlolĺi.s lnťic|iĺit' az eliĺ|cg lnéľtel<ćĺ ĺ5s az c|iilcggcl
valĺi elszámolás módját.

A szálnlálr ki'ilon fel kell tiintetni a nem elszánrollratĺi l<ti|tsóge|onrckct.

5. A szánrlát a Megrerldelő l]udapest VIII. keľület JózscĺVĺuosi Ölrkoľlnťrnyzat ľĺlszľľe kcl| kiáI|íttllli
ĺ!s lrenyújtani.

(l' A szeľzodéssz-eľii és a jogszabályoknak nregfelelo szánrlĺr kiĺrzetósĺjnck pónznelnc a foľiĺlt (I.|UF).

7. Felek rogzitik, lrogy a száľnllćvćs és az elszánrolás trrinĺIetr o.sctbcn a nriltclellkoľ lratrilyos
jogszabályok szeľint töľtérrik, figyelerrrmel a szánrlázásľa és a,/. cIszĺĺllrolásľa vĺxratkozťt
jogszabáIyok lratályba lépósének, illetve lratályon kívĹil holyezósótrek, valanrint nróclosítás esetén łI

rnóĺlosított ľendelkezés lratá|yba lépésének időpontjáľa.

8. Megľenclelő késedelmes Íizetése esetén a Vállalkozót a Ptk' szcľiriti kĺlseĺ|elnri kallrat illeti nrcg.

9. Míĺszaki,átadás-átvételn llaszItáIatba vótcli engedé|y, utĺó.fe|iilvizsgálat

1' Felek kijelentik, lrogy a jelerr szeľződés keľetélren nregvalósuló bcľulrázťrs kivitelezési
tevékenységélrek beÍ.ejezését követően nrĺĺszaki átac|ás.átvételt kell le1blyatni.

Vállalkozó köteles Megľerrdelővel íľá.sban lĺĺizĺjlni a .szeľződéses feladatok te|jesítésót ('l(ószľe
jelentés'').

A nrunka Vállalkozó álÍali készľe jelentését követoen Megľerrdelo tŕÍzi ki az átaclťrs-átvételi eljáľás
időpontját ćs aľľa a jogszabályban negjelölt szrľvek képviselőit lneghív.ia. A kivitelezéslren
kcĺzlemtiködő alváIlalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A lniĺszaki átaclás-átvételi eljáľás
megkezdéséte csak akkoľ kcľülhet sot., ha a jelen szeľzőcĺés szeľinti rrrunkák elkészüItek, és a
szükséges dokumetrtumok (nregvalósulási teľv, fblhasznáLt és beé1rített anyagok jegyzőkönyvei,
szállítólevelek, stlr') hiánytalanul ľendelkezésľe állnak, és a Megľendelő reszéľe átaclásľa keľültek.
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Az ŕltadás.átvételi eljálrist a készlc.iclcnlĺist kłivcĺ(i .} llĺt;rĺlll lrclĹil lllcg lĺc|| ltczĺlr:lli. Az, iitiltliis.
íttvételi eljáłĺsľa l2 naptáľi Irap ál1 ľclrĺlclkczćsl.c.

f.l\níiszaki átadirs-átvételieliilľásľ(ll 3 pé|dĺillyllan.iogyziĺkłĺllyr,cĺ lĺcll kćszítclli, irlllilriĺ| l pćldĺilly
a Megľendelöt' 1 példány pcclig a Vállalkozt'lt il|cĺi' l pó|ĺlĺinv 1lcĺ|ig a lllűszaki cllcrriiľri'

3. Megrendelő a nrĹiszaki átadás-átvótel ,sĺlIán lĺtiĺc|cs it llrunk'ĺi| lncgr,izsgállli ćs a r,izsgii|ĺl a|a1l.j/ln

ĺělĺ.-edezett hibákat, hiállyosságokat. azok lĺi.javíĺásirllak, p(ltlĺisiilta|ĺ hatłiľicle.ićt 'iĺ:gyz.ilkiillyvlrcn
ľogziteni.

|Ia a jegyzőkönyv hibát, Ilibajegyzékcĺ' taľtaltrraz' alĺktlľ azt a Vál|alkoz-onak alĺi kcll íľl-liit a:l,,lĺl|,
hogy Vállalkozó a hibajegyzókben fĺlglaltakľa észľcvtitclt tchct, llrclycĺ a híha.jcgyz,ĺlklrcll ltigzítclli
kell.

4.VáIlalkozó köteles a Megľenclcl<ivel l<ĺizöselt ĺ'e|r,ctĺ hilla- és lrizinylisĺa alapjĺin a szüksćgcs
.iavításokat a kitűzĺjtt lriánypóĺlási haĺtĺľiclőľc, sttiát ktĺlĺsćgéľĺ: clvĺigozrli' Mcgľcndc|ő k(iĺclcs a |'cllĺi
.javítások előíľt I' osztályťr, jclcn szeľzőcĺcsnck nrcg|'clcliĺ nlilli.isćgllcn r,a|ťl c|vĺigz'ľso t'lĺĺill a
kivitelezési munkákat átvenrri.

I{a a Válla|koző ajavítást íľirsbcli felszĺ5|ítás cllcltéľc ncnl végzi cl, a Megľendcl(ĺ ilzt a Vá|lal[<ozĺi
kĺiltségére elvégeztetheti, és a7- így í.elmeľü[t kĺiltscgekot .jogosult a Vrĺllalkozti szĺĺlrlĺiľa
továbbszárĺIázni a gamrrciális fele|őssĺĺgvťrllalás llregtaľtása llrcl|cĺt. A ĺ.enĺi .jog ncnr él.inti a
Megľendelő azon jogát, lrogy a l l. pontlrarr |bglalt, a szľlz(ĺc|ĺés hibiis ĺcl.jesítésével lĺirpc'^ĺrlatĺrs
elállási jogával _ az ott ernlített feltételck ĺ'ennállása osctótr - ĺi|en

5. Nem tagadhati |neg az átvétel a lnullka tllyart je|entĺlktelcn hibĺri, |riĺirryai nriatt, aIrrclyc|c a

kijavításukkal, pótlásukkal jáľĺi munkák ĺblytán sem akadályt>zzák a ľenclelĺcĹésszeľĹi lraszrrálłtot.

6.Yá|La|kozi a lnĹĺszaki átadás-átvételi eliáľás időpont.jtlban kijteles Megľcrrcĺe|<i ľészéľe 5

pé|dánybarr átađni a munkateľĹilet átaclása és a kivitelczési ťrllapot lĺözötti cltóróseket taľtalnrazó
clokumentációt, valalnint azokat az iľatokat (teljesítnrĺlrry nyilatkozat az tisszes bcépítctt allyagl.a'
hulladék nyilvárrtaľtó lap, lrulladék beĺbgadÓ nyilaĺkozat, ťc|elős nlĺiszaki vcz.'ctői nyilatkozat,
villárrrvédelmi vizsgáIati jegyzőkönyv,ellenőtz.o, tlréľési jegyzőkönyvck ĺjs cgyćb nriĺroségi
vizsgálatok eľednrérryei stb), amely a szeruĺjdésszcľű teljesítés szeľinti elbíralírsához és az elvĺlgzett
tnunka átv ételréhez szükségesek.

7. Az esetleges sikertelell átađás-źúvétel költségci a Vállalkozót teľhelik.

8. I{a a Megr.endelő ęgyes nrunkaľészeket a tel.jesítés előtt átvesz (clĺĺzetes á1adás), ezek
tekirrtetében a kátveszéIy az átvétel idĺĺpontjától a Meglendeloľe szál| át.

9. A jelen szeľzódés akkoľ tekinthető tcljcsíteÍtlrek, Ira a lrrunka elsiĺ osztályťl lnirrőségben, hiba- és
hiálrymentesen elkészü|t es azt aYźilaIkozó a Megr.enclelőnek átadja sikeľes ĺĺs hiánytalan átaclás-
átvételi eljáľás befejezésével, valatrrint a teljesítésĺ a Megľendelő teljesítésigazolássa| igazo|ta.

to, Az eľedtnényes átadás.átvételi eljáństól szánrított 1 ćverr beltil a kivitelezési nrutrkát újból meg
kell vizsgtńni (utó-feltĺlvizsgźiat), Az utó-felĹilvizsgálat ľészlratáľidők az átvett ręszlnunkák
Megľendelő á|ta|i źĺvételének időpontjától szanrítandóak. A Megľerrdel<ĺ készíti elő az utó-
felülvizsgálati eljáľást és lrívja meg alTa az éľÍntetteket.
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Az utóíblĹilvízsgálatí eljára.s soľłin |:clck .icgyzĺĺtĺ(illyvcÍ r,cszllcli ĺbl [7, ťlszlc|| Ililrrikľĺi|'
hiłillyosságokl.ól. A Vá|lalkozo a hiba.icgyz'ćkbcn |ilglalĺ hilĺllytls.siig<rlĺirl ki)lcIcs il Mcgľclttlclii ri|ĺriI
átaĺloĺt hibajegyzékbelr szete1llo hatáľic|őlrcll llrcgszĹintctni. Az. uĺóĺ.clĺilr,iz.sĹłĺrlali cl.iĺil.iis silľiill
ĺlszlelt ltibák tekintetébelr egycbckbclt ir lltiiszakí ĺiĺatlás.ŕitvótcl srlrĺilr ćszlcll hill:ilĺ c:scĺćlrcll
k<ĺvetendő eljáľás az iľányadó.

10. JĺĺtrĺIlíts ćs szłv:rÍossĺig

ĺ.Jótállás:
Vál lalkozó gar antá|j a:
. valanreruryi, jelerr Szeľzőclésbetr és alttlat< alap'iźlt lĺépcz(i szcľz(iĺlésos okllrt|tnyllall llrclghil|ťtlrlzoĺĺ
palanréteľ és ľrűszaki adat elércsét,
- ltogy az á|ta|a létľehozott mullka cľedrtrónyckĺĺnt lĺitľĺ:.iött ľenctszcľ nlirliisćgc lllillt| a |i:lhuszrrłi|ĺ
alryagok' mirrd a munka eľedlnĺlnyeként lótrcjiĺtt, ľotrĺ|szcľ szcľlĺczctc ćs lcivitclc szcl:lpĺln(.ii1llĺll az
éľvényes magyaľ szabványoknalĺ és c|ťĺíľłlsol<nalĺ lllogĺ.clcl ćs a szcrziidćses cćt c|óľćsćt
nral:adéktal arrul biztosítj a,
- a szeľzóclés szeľinti lrrullkák szakszcľĹi és hilrłiĺlall elvĺlgzĺlsóĺ, a vĺrIlatliĺlzĺi sznllvállytlk ćs
előíľások betaľtását'
A Vállalkozó jótállási köÍelezettsétsének ic|iĺĺaľttlnlĺr -éa-..ĺj1adé*j{.v--ćĺ-cl.Jpz.ú-iułĺtś| szifu1ĺ-lĺltĺ ](l
llónap. Ez alól kivételt képez az,|la a jogszabtily ellllél tlosszabb időt vagy lĺölelezĺĺ alkalnlals.sĺ:lgi
iĺ|őt állapít lneg, anrely esetben cz a hosszabb haĺáľidő a.iÓĺtĺl|ás iĺ|őtaľ(anra. l:izoll ĺ.elii| Vállalkoz"o
gaľantálja a beľendezések, szakipaľi szcľkezctck nrcgĺblc|(ĺsćgóĺ a nríiszaki olőíľťrso|<ball. vĺlIanrinÍ it
Ilatályos jogszabá|yban előíľt kötelez.o alkalntassitgi (szavatĺlssági) iclc.ic a|aĺt.

2.Szavatosság:
Vállalkozót az éúadźls-átvétel lezáľásátóI szánrított l2 llólrapig kellékszavatossirgi kiitclezcttség
tcľlreli, melyrrek szabályait a Ptk. taľtal|nazza, Alrrelrnyibclr tt bcépített anyagok g,ytiľt(lja áltłll vá|lalt
időtaľtam enné| Irosszabb, akkoľ ez az iĺ|otaľtam iľ/uryaĺló. Virlla|kozó szavarolja, lrogy il
nriĺszakilag és rrrinőségileg kifogáso|atlan kivite|lrelr, a voIiatkozó nrĺlgyaľ és |]U előíľásolĺbalr és
szabványokban meghatátozott (I' osztályú) nrin(ĺségben telicsít. A lrelrr I' osztályťr tel|esítést
Megľendelő jogosult VáI|alkoz<5 kö|tségéľc és vesz.elyérc - a gaľarlciir|is |bIelőssógvállalás
megtaltása mellett _ újrakiviteleztetlri, rrrelyet Vállalkozó kötele.s lraladóktalanul elv<igezrri. A fcnti
jog nenr éľilrti a Megľende|ő azon jogát, Irogy a l I. polrtball ĺbglalt, a szeruodćs lribás teljcsítĺĺsér,el
kapcsolatos eláIlási jogával _ az ott említett feltételek fcnnállása esetĺin _. óljcn.

3. Gaľanciális időszak. valarnirrt hibajavítás az elvégzett nrunka tekilrtetébc&
A gaľanciális időszak lrregkezc|ĺĺdését követő l2 hónappa| (nrajcl azt kovetoen a gamIlciális iclciszak
végéig évente a Megľendelő által rnegjelĺilĺ időpontbarr) a Megrelrdclő és a Vállalkoző kozös
ťelülvizsgálati bejáľást taľt. Báľnrely, a Megľendelő képvi.se|ŕĺ'je által a bejáľás soľán észlelt lribát
és/vagy észľevételt a Vállalkozó k<jteles lryolc (8) napoll belĹil oľvosolni, vagy ha ez a
köľůilményekből vagy a hiba jellegéből adócĺóan nen'l lehetséges, a lchető legľövidebb, Felek által
nregszabott lratáľidĺín belül.

A garanciális és jótállási időszak tattamán belül báľnrely a Megľelldelő által felisrneľt hibát köteles
aYtilaIkozó az adott hiba feléje töľtáiő íľásbeli bejelentést kovető nyolc (8) napon belĹil oľvosolni,
vagy lra ez a köľülnrérryekból vagy a lriba jellegéből adódóall nelll lelretséges, a lclrető legIovicĺebb.
Felek álta| megszabott lratáľidőn belül.

A gamnciális időszak lejártát rrregelőz-o lraľnrinc (30) napolr belül a Megľendelĺi és a Vállalkozó
közösen újabb felülvizsgáIati bejáľást taľtanak' Báľnrely, a Megľendelő képvise|ője á|tat a bejáľás
sor.án észlelt hibát és/vagy észľevétęlt a Vállalkozó kĺjteles nyolc (8) napon belüI oryosolni, vagy lra
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ez a lĺöľülményekből vagy a hiba.ic|lcgć|lől at|tidtiatl |lcll.t lchcl{sćBĺ"ls' łr |tlhctťi lelgl.iir,iclclrlr. Ilcllcli
íl|tal megszabott lratáľid(in bclĹi |.

A gaľanciális időszakban észlc|t lribzik tckirlĺc:tć|lcn cgycbcklx:ll a lllĺisztt|ĺi iłtacliis-ĺ1rĺr,ćtcl sĺlľiilr
észlelt hibák esetében kör,etcnc|o c| i áľeis :tz i l.ányacl t1.

Atnerrnyiberr a Felek közĺjtt vita tłĺnladlra aľlĺll, hogy a lli|la híllłis tcljcsílc;^' akkoľ ćs az ilyon
esetekben a Vá|lalkozó köteles olyan ftiggcllelr sz-akéľl(i ĺillłisĺbg|alását kikćľĺri, artrcIyllok clijnĹćséĺ ĺr

Megľendelő is előz-etesen clĺbgadia' Az ilycn ĺiiggcĺlcrl nlillĺĺkĺit l;ć|ľc kłĺtcIczłi ćľvéllyii. A
íüggetlelr szakéľtĺĺvel kapcsolatos valanrcnlryi kti||ségc{ a Vállalkoz-ĺi lĺijtc|cs visł:|rri.

A Vállalkozó a jótá|lási icĺ(ĺszak lctclĺóĺ ktivctően is a |'cntic|<' ilIetr,c a .jĺrgszallá|yo|<lrłn
meg|latátozott nródolr továbbľa is ĺ,clcI nrinclaz()tl at]yag(lk', boľclrĺlczcsck ós tlrunlĺłik hibris
teljesítésééľt, ame|yek esetóben a vĺlnaĺkozĺi .jogsz;rtrályok va91, a ĺ.enĺi cl(iíľiisĺllĺ hosszablr
szavatossági időt állapítanak lrrcg.

||.Szerződést biztosÍtri nlollókkłitclczĺlttsógck

ĺ. Késedelni kłitbéľ:
Anrennyiben Vállalkoző a szlłľzóclés szcľinti btiľnrcly kötclczcĺtsĺlgét haliiľiclőlrell ncnr tcljesíĺi.
illetve feladatainak teljesítésével olyall okból, arlrelyéľĺ ľclc|ős kĺlseclelerllbc csik. kĺ!^scclclrrri kötbóľt
köteles ťtzetni.
A késedelrni kotbéľ méľtéke: O,SYolnaptźlľi nap, összesetl ntaxinrutt,l a ĺrettćl cllcnszolgĺiltaĺás I o %o^a,

A késedelrni kötbéľ szánrítása: a késeclelenr e|ső napia a tcljcsítćsi haláridot l<tjvető l ' lrruttkanap.
Ánrennyiben a Vállalkozó a késedelenr|re esés clso napjától szánrított l0. napig ncnr te|iesíti a
késedelelnmel éľintett feladatot, akkoľ a Megrcirdelő a késeĺlelcmbe esés 1l. nap.ián .jogosu|t a
szeľződéstől elállni és a teljesítćsi biztosítékot használni, illetve nreghiúsulási ktjtbĺh.t ĺ!ľvĺĺllyesíteni.

A Megrendelő fentiek szeľirrti elállása esetébelt a Megľende|ő a szerzőĺléssz-egésľe Vonatkozć)
szabáIyok szeľint kártéľítést kĺivetelhet. A ferrti esetlren a Vállalkozót a Megľendelő elállásáľa
tekintettel káľtéľítés nern illeti lrreg, és lrenr jogosult vállalkozói díjľa senr.

2. Hibás teljesítésĺ kötbóľ: Méľtéke nregegyezik a késedellní kötbénc vonatkozÓ llréľtékkel. Hibás
teljesítés esetén a Megľende|ő által toľtéllt bejelentés és a javítlratĺi lriba nregsziintetése kozĺitti
időszakta terjed ki.

3. Meghiűsulási kötbéľ:
Amenlryiben a Vállalkozó jelen szerz<ĺdésben rneghatáľozott feladatait lęszberr vagy egeszben nem
teljesíti - ide értve különösen azt az esetet is, amennyiben aYäl|a|kozó a teljesítéssel olyan okból,
amelyéľt felelős 10 napot meglraladó késedelenrbe esik, vagy hibás teljesítés esetén a hibát l0 nap
alatt nem javítja ki teljes köľűen, és Megľendelő ezéÉ a szeruődéstől eláll - a Vállalkozó
rneglriúsulási kötbért köteles ťĺzetni a MegľeIrdelő ľészére' A nreghirisulási k<'tbéľ rrréľtéke a nettó
el l enszolgá|tatás 3 0 o/o. a,

A fenti esetben a Vállalkoző vźńIa|kozói díjľa nern jogosult. A rneglriúsulási kötbéľ éľvélryesítése
esetén a Yä||a|koztival szernben élvényesített késedelmi/hibás teljesítési kötbéľ a Yál|a|kozó által
fizetendő rneghiúsulási kötbéľ összegét csokkenti, feltéve, lrogy a Vállalkozó késedelmi/lribás
teljesĺtésí kötbéľteljesítési, kötbéľ-fizetési kötelezettségének szeruődésszeľiĺen eleget tett'
A késedellni, hibás te|jesítési és a meglriúsulási kötbéľ összegét a Megrcndelő jogosult a
VáIlalkozólrak jáľó vállalkozói díj összegéből levorrni, vagy a Vállalkozô szźtmára kozvetlenül
kiszáln|źnni.,,
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l 2. |(a1lcsolĺrttaľtírs

t. ĺ\ Vállalkozó köteles a lrrunkákľa vonzrtktrzć.iĺlgszabillyicĺtĺíľĺi.sok sz,cľilrĺ ĺLlcl|iis lllíiszalĺi vczr.r(iĺ{

kinevezni. A Vál|alkozń ktjteles biztĺr-^ítani, lrĺlgy a ĺi:le|ős llliisztrlĺi vczcĺ.(ĺ a kiĺĺclcz.ctÍsćgcit łr

. Volratkozó jogszabályokkal összhalrglratr tcljcsĺtsc'
,

.; f. A lrrunka folyanratáľa vonatkĺrzťr llrinĺjclt jĺĺvírhagyás|', llrcglagaĺ'liisl, uÍasĺlĺist, łjľĺcsítosĺ' it

. Vállalkozó ľészéľe kézl:esítettlrek kc|l tekilltclri akkoľ is, irtrrikol'ĺlzĺlkaĺ a ĺblclils nliiszalti vczcĺ(ĺ

. 
á'vette a Megľerrdelőtol.

. 3' A fęlelős nriiszaki vezeÍo, va|alnitlt a Szeľzőclćslrell llrcghatáľozott szak.ctltlrcľck szclllclyĺlrlck
lnegváltoztatása esetén aľľól lralacléktalanrrl ĺiľtcsítoni kell a Mcgl.cnĺlcl(ĺĺ'

4. A Vállalkozó felelos mťlsz-akivczctő.ie:
Név: [szeľzőe|óskiitéskoľ kitłiltendő|

. llelelős rnűszaki vezetői riévjegyzéki szánl: lszclzŕĺĺlés|<iitéslĺoľ kĺtiĺ|tonĺliĺ|
Cítn: [szeľződéskłitóskoľ kĺttiltcndőI
"ľelefon : [szerződéskłitéskoľ kĺtłiltcndő l
Fax: [szerződésktitéskoľ kitłi|tendő|
E-mail : [szeľződóskiitéskoľ kittiltcnc|ő|

5. A Megľendelő ľészéľöl a Vállalkozń ľĺĺszél.e utasításokat adti szľnrćlyek a Mcgrcrrdelő ľészćľ(ĺl a

következők:
Név: [szerződósköÚéskoľ kitiĺltenĺ|ő|
Ciln: |szełzód éskiitésko ľ kitö ltcn d ő|
Telefon : [szeľződósktitéskoľ kitöltcndő ]

Fax: [szerződéskötéskor kÍtö|tcndő|
E-nrail: [szeľződósktitóskor kitiĺltendő]

6. A Megr.elrdelő mrĺszaki ellenőľe(i):
lntíszaki ellelrőľ adatai
a) neve ( elnevezés e) : |szerző déskłi téskoľ kitii ltendő|
b) cílne (iľárryítószárn, település, utca, htnszám, emelet, ajtó vagy Pf.): Jszcľződéskiitéskĺlľ
kĺtöltendő|
c) ttévj egyz éki száma: [szeľződóskłitóskoľ kitiiltenctő|
d) Tel./Faľ {szerzőđéskötéskoľ kitiiltendő]
e) E-mail : [szeľződéskiitéskoľ kĺtöltendłĺ|

7. Amenlryiben Felek által nem rögziteÍt minoségi, illetve rnűszaki taľtalrnat éľintő kéľdés nreľĹil fel,
úgy Vállalkozó ktiteles Megľendelőt és a mtiszaki ellerrőrt haladéktalarrul íľásban tźĄékoztatni, nrajd
a kapott utasításnak rrregfeleloen köteles eljáľni' Felek tudolrrásul veszik, hogy a nriÍszaki
Íaftalomhoz képest a Munkát eltéľően végezni csak a vonatkozó jogszabályí ľerrdelkezéseknek
rrregfelelően lelret.

13. Szerződós mĺíĺlosítása, mcgsziÍntetése

1. A jelen szerződés kiegészítése, vagy lnódosítása csak íníslran, a felek kozös megegyezése alapján
lelretséges.

2. A Megľerrdelő a szerzódésto| a szeľzódés teljesítésĺĺltek megkezdése előtt báľmikoľ elállhat, ezt
követöen a teljesítésíg a szeľzódést felmondhatja. A lnegľendelő elállása vagy felmondása esetén
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kijteles a Vállalkozórral< a clíj aľĺillyos ľĺjszćĺ lllog|iz,oĺrli ĺjs a szcľz,iic|ćs ĺllĺ:gs.z,ĺi11|c|Lis{VĹl| Öl(()7.()ĺ'ĺ
káľt megtéľíteni azzłl|, hogy a kĺiľtalalrítás a i,ťrllłr|l<ĺlzĺii ĺlíiaĺ tlclll ltalilĺ]ha|iĺl lltcg.

3.Mcgľencĺelő jogostllt a Vĺillalkozĺi sťllyĺls .szcl.zŕĺt|rissz.cgćsc cscĺćlt - íľtislrcli Ilyi|ĺrĺkłlzĺl|'iivnI
ĺtzoĺrnali lratállyal, Megľelr<lelií káľtéľíté'si kötc|ozcĺtsógc llólkĹil -- ĺl sz'cl'z.ł\ĺÍćsĺ ĺi:llllĺlllctani vagY
attól elállrri.
Vállalkozó súlyos szeľződéssz-egĺĺsénck nrirlősÍilĺlĺlk ktiltĺntĺsc|l, dc tlcll] ltiz1lľĺi|ag, ha
- a késedelem, anrelyéľt a Vállalkozó ĺb|clős ctćľi a |0 napotl
- Vállalkozó lribásan teljesít ĺ!s a hibĺit l0 lra1l zllĺrtĺ ttclll.iavíĺia ki to|.ics k(iľiiell;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ĺlk n<ilktil nregtagaĺĺja;
- VáIlalkozó jelen szeľződĺĺselr alapu|ó kölelozettsćgciĺ ĺllyan.ic|elltiĺs lllćľteklrclt llrcgszugtc, hog1,
clrnek kĺĺvetkeztében Meglendclőnek a tovťrbbi te|ie.sítćs llclll ir[| ćIĺtokĺlllcll;
- Vállalkozó felfiiggesz,ti akiťĺrłtéseit' cllenc.iogcliĺ.scrr cs(icl- r,agy ĺ.clsziiIrro|ilsi cl.iáľást ľonĺlclllck
cl, Vállalkozó legfőb|r szcľve a táľsaság végclszánrĺl|łisáltak, lllegkczĺĺésćľiit, iblszainlĺl|ĺĺo^zĺllak
kezĺĺemérryezéséľől ltatáľoz;
-.iogszabályonl vagy a jelelr szetződésell alapu|ó ĺ.cluĺlllclási vagy clírlliĺsi oko|ĺ ĺi:nrrĺitInak
- Vállalkozó bá.lrri|yen nrĺidĺrn lrrcgtéveszti az Megľellclo|őt, vagy valĺitlan adaĺ.ĺll .sz.,o|gĺĺlĺaĺ és cz
közvetlen vagy közvetett tllódĺln sÚllyosan káros hatássaI lcheĺ a lónyegcs sz-cl.z(ĺĺléscs
kötelezettségek telj esítésére.

14. Vegycs ľcndclltczósck

1. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kéldćseklren a l)tk.. vellallrilrt a vollatktlz'"o nrillĺlellkoľi
lratáIyos jogszabályok ir..inyadÓk.

2. A felek megáIlapodnak, hogy a szeľződés te|jesítése soľílr köztjtttik 1.elmeľĹilt vitás kéľc|éscket
e|őszöľ megkíséľlik közvetlen táryyalások útján renclezni.
Äz egyeztetés eľedmérrytelenségc esetélr foľdulnak a bíľósárghoz. Jogvita esetéľe a rnegrenclelő
székhelye szeľinti bíľóság kizáľólagos illetékességĺĺĹ kötik ki szeľzőclő ľęlek.

3. Arnennyiben a jelen szerződés báľmelyik ľerrc|elkezése éľvénytelenrré válna, a sz.eľz-oc|és tolrbi
ľésze továbbra ís hatáIyos ós éľvényes maľad. Ebberr az esetben a ťclekĺrek olyarr nregállapoclásľa
kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált ľendelkezés eledeti cé|jának.

4. Felek megállapodnak, lrogy a szeľződés teliesítés soľárr létľejövő, szeľzői jogi vécĺelenr alá eső
alkotáson Megľelrdelő teľületi koľlátozás nélkĺili, batározat|alr idejĺi, kizáľólagos és liaľnradik
személynek átadható ťellrasználási jogot szęľęz'továbbá jogotszerezaz alkotás (teľv) źúdo|gozásáľa
is. Felek lnegá|lapodnak, hogy a létľejövő szeľzőijogi vécĺelenr alá eső alkotások a Megľendelő
tulajdolrába keľiilnek'

5. A VáIlaIkozó vá||alja, lrogy a beszeruési eljáľáshoz és az a|apjěln kötött szeľződés teliesítéséhez
kapcsolódó dokunrentumokat a teliesítés Meg.endelő általi elfogaclását követő 5 (öt) évig nregőrzi.
A foirtiektől eltér.oelr azon dokunrentunrokat, anrelyek a szeľződós nregszűlrésekoľ a vĺegr.eńdelő
ľészére átadásľa keľiilnęk (szeruói jogi védelem alá eső nrtivek, alkotások) csak a Megr.endelő
szálnáta t<iľtélrő átadás iclöpontjáig ktiteles a Megľendelo rnegőľiztri' Ezen dokunrentumok őľzésélol
azok ćńvételét követően a Megľenclelő, mint tulajdonos köteles gondoskodni'

ó.Vállalkozô a szerzodés teljesítése sotán, korrrmunikációjában, viselkedésében nenr kĺizvetít
szegľegációt, csökkenti a csopoľtokľa vonatkozó előítéleteket'
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7. .Ielen szeľzőclés teljcsítése, ćľtclnrczćsc ka;rcsittl a lJcIc|ĺ ĺl ĺ,|ĺlliulllctlĺutrltlk al:itrlri stlľľcllĺ'|ićĺ
haĹározzák rrreg:

a) A Felek által ncgkiit()lĺ szcľzťĺdć.s
b) A beszeľzési eljáľĺis a'iĺin|aĺtĺitcli íi:|hívá-^a

ą A lreszeľzési eljáľiisban lrenyťljĺ'oĺĺ ĺ!s c|ĺilgaĺ|ott a.iiillltlt ós alrlrak lriĺilly1rĺitlłisa
(amennyiben ľcIeváns)

]łelek rrregállapodnak, lrogy ĺ,cnti b.)-c) 1rolrttlkball íľt dĺlkulrrctrttlllrĺ>k külĺjll csatĺl|tis llólkĹi| is.jclcn
sze;rzódés mellékletét képezik'

.|elen szeľződést szerzódo ĺblck e|olvasás ĺls lrrcgéľlés tltiln. ĺtlilt| a|<ilľatukkal llrilldclrbcll
nregegyezőt jóváhagyólag 5 pélc|álryban aláíľtĺĺk, alrrclylriĺ| 4.pĺi|ĺ|tiny a Megľcntlclőt tis l pćld/lrly a
Yźi|a|kozót illet.

Budapest, 2016. .. ,,....."

MegľcnĺIelćĺ
Budapest Fővárcs VIII. keľĹileĺ

Józsefváľosi onkonnányzat
képviseletében

dr. Kocsis Mátó
polgáľmesteľ

Jogi szernpontból ellenjegyzem:

Darrada-Rirnán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr' Mészáľ Erika
aIjegyző

Fedezet:. dáturn: Budapest,20l6.

Pénzügyi leg ellelrjegyzem :

Páis cyuláné
gazdasági vęzető

VállaIkozĺi
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1. sąlźnĺł nellékkt

FBLoLvAsTĺap

A ,Jőzsefz:árosź Egyesttett Bijlcsőđ.ék Kiizpontž Szeroezeti Egység energetikai korszer{kítése
g.KEHaP.5,2,9, kódszámĺÍ páĺyázati konstrukció keĺetében,, úLÍgrt| közbeszeľzési

éĺtékhatáĺt el nem tőbeszetzési eljáĺásban

AiĄn|attevő áttal kéľt ellenszolgáltatás
összege*:

- tisszesen: nettó Ft + Áfa

5.695.480,-

Ájánlattevő neve: BEB.N ÉpítőZĺ..

Aj ánlattevő székhelye : 7800 Sik1ós, Ktilteľtilet 015/19 fusz.

Ajáxůattevő ađőszäma: 73842516-2-02

Áiánlatľevő levelezési címe: 7800 Siklós, pf.81'

Á jánlattevő telefonszáma: + 3672n9 3$

Á.jánlatevő taxszáma: + 3672279 294

Ájánlanevó e-mail cíľne; info@bem.hu

Kapcsolattaľtásĺa kij elölt személy neve; Hon'áth Álexandľa

IQpcsolataľtásra kijelölt személy elérlretőségei:
h'on'atlr' alexarrđľa@benr',hrr

+3620 349 66 56

*aze|7enszolg!ltatásteIjesösszegemagäbarlfog|aJjaate1jesítésvalamennf'.:'s*.:l"-"-

' 1o. *\ ii ł,;Ip'"!*.ą" 'ł'',;!:t.:...' xi,ĺ'i.Ya"*.
Kelu SiHós ,2076.09.79 ť 

"l;;ł;{" 'ffi "é"-*
ĺ ĺ* ł't,,}ĺ{# ił
'*' ž' ,*i:ś j| .e*
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1083 Buđapest' Szigetváti utca 1.

Htsz:35499ffi
bern

ľŐlsszrsÍrŐ srszÁMórnłľi KÖLTsÉGEK

Szakág Mualĺanem megnevezése Anyag összege Díi łisszege

épÍrÉszer

xvÍrÁszÁr.ó csBnr

ÁBI'AK 2223 730 247 06C

ABIÁKCSERE ;ÁrurÉros KoLTSÉGEI 37 250 236 65C

AJTO 1 009 740 rt2 20c

ÁJTóCSERE ;ÁnurÉros KoLTSÉGEI 17 000 116 900

osszesen (nettó) 3 287 720 772814

4 000 530

L7Yo iĺÍa I 080 143

Minđösszesen (bruttó) 5 080 673

FÖÖsszEsITr NEM' ]EtszĄMoĹI{AÍÔ .KćLTSEGEK
Szakág Munkanem megnevezése Anyag tisszege Díi összege

ÉpÍľÉszBľ
NYII,ASZARO CSERE NEM ELSZÁMOLI{ÁTo KÔLTSEGEK 414 900 69 200

osszesen (nettó) 474 904 69mt
484 100

Z7o/o ÁÍa 130 707

Mindtisszesen (bruttó) 614 807

FöÖsszBśÍľŐ
Szakíg Munkanem megnevezese Ányag összege Díi iĺsszege

ÉpÍľÉszBľ
ELSZÁMoLHATo KOLTSEGEK 3 287 720 712 81(

NEM ELSZÁMoLI{ATó KÓLTSÉGEK 414 900 69 20C

Ôsszesen (nettó) 3702624 78207A

4 484 630

Z7,/o iĺÍa 1 210 850

Mindösszesen (bruttó) 5 695 480

6.
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1. szfun{łmelléklet

FELoLvAslĺłp

A JózseÍvórosí Egesíufr BölcsfiIék Ktzponri Suruezeti Egsés energdÍkai konzer[Isítése g

KEHoP-|,z.g.Mds?tm,\pűIyúuti*onsiu*cukeretében"taľeyuközb€szsĺzśsiértékhatáľtel
nem éĺő beszerzési eljárásban

MARDIAÉPÍTŐ reĺ
Ajánlattevő neve:

t162 BudoPesą Hársfa u120.
Aj ánlattevő széküelye :

Aj ĺántattevö adószána:

11ó2 Budapest Háĺsfa u.120.
Ąáĺrlattevó levelezési címe:

+36(1) t5-n63,+36 30 941-1s05
Aj fu rlattevő telefonszáma:

Ajfulattevő fa:rszáma:

maldiĺ@maľdia.hu
Ąánlaüevő ę-mail címe:

Ka,pcsolattartásna kijelölt személy neve:

+3ó(1) 4t5-n63,+3ó 30 941-1505Kapcsolattaĺtńsra k[ielölt személy

eléĺüaőségei:

4.}M,nL.Ft+ ÁFAAiánlattevó áltď ldrt ellenszo|gíltaÚís
6sszege*:
- "ou*"*uo: nettl-Elléfĺ

valamenný költségét.

Kelt: BtdapesL 20 I 6. szeptember 2 I'
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^.IANĺ,Á.l"ľlĺ,ľt]l,I 
trtłl,I t ÍV^s

A,,Páiyázatos épĺilctcnergctikaÍ fclhívás a kiizć1l-lll:tgynľĺlľszĺigi ľógió tclcpiilósi
łinkoľmányzatai számńľa cÍnliÍ, KEřIO[,-5'2.9. kĺiĺtszánrú 1ll.r|y:ĺzati konstľtlltciłi keľctćllcn :r

Józsefváľosĺ onkoľmányzattutajĺ|onĺ,ill:rn ćs tizcnrcltctćsćllĺltl Icvíĺ Gycľnrcttclĺ Átlncncti
otthona elteľgetikai koľszcľíisítćsc'' tĺiľgyti kiĺzbcszcľzési ćľĺćkhatĺĺľt cl ltclrr ĺ!ľ(ĺ lrcszcľzési

c|jłiľłisbalr
(BccsiÍlt éľtók: 4.,727.8t|||,- lłt + Áĺh)

l}udapest Főváľos VIII. kcrülct Józscfvlĺľosi ()nkĺlľnr:Ĺnyzat ktizlrcszcľzési óľtikhaĺłiľt cl nctn
éra beszeruési eljáľást hiľdet nreg, alr.lelylren ĺrjánlatĺer,(íkćlrt ĺi:lkĺiľi ()llt, il|etr,c az o't á|tal vczcĺ.oĺt
szeľvezetet.

t. Ajánlatkérő neve, címe :
BUDÁPEST FoVÁRos vI t I. KEIIÜ Ln,l. .I ÓzsIiIłVÁ nosl Öru xĺr nľr,I Á n y zn'l.
Cítn:1082 Budapest, Baľoss u. 63-6.7.

Ájánlatkéľő nevében c|jáľó szervezct llevc, cĺnlc, tc|efonszánra, c-nraĺl cÍtrrc:
Ajanlatkéľő neve:
Ajánlatkér.o círne:
Aj ánlatkéľő telefonszáma: +3 6 1 ĺ 4592-1 98
Ąánlatkéľő e.mail címe: igazgatosag @jgk,llu

Kapcsolattaľtó:
Kapcsolattartó treve:
Kapcsolattartó cílne:
Kapcsolattar.tó eĺnail címe:
I(apcsolattaltó teleÍbnszáma:

Józsefvál osi Gazdirlkoc|ási K<izpont Zľt.
1082 Budapest, Baľoss u. (l3-67.

Y a gy o n gazdál koĺĺ á s i i gaz gató s,őg
olosz Gáboľ
1084 Budapest, Nĺĺmet u. 17.19.
oľoszg@jgk'hu
+362024414 47

2. A beszeľzés tárgyr{nak, il|ctő|cg mennyiségének megh atározása, a beszeľzés nrĺĺszaki
leíľása, ĺl|etőleg a minőségi követelméllyek, teljesítmónykiivetelmények ismcľtetósc:

2.|. A beszeľzés tárgyaz
A Józsefuáľosi onkorm źnyzat tulajdonában és tizemęltetésében levő Gyeľmekctł Átnreneti
otthona intézmény errelgetikai koľszenjsítése, a fiitési erieľgiaigény csökkentése érdekében az
épiiletresz kĹilső nyílászáľoinak cseľéjével a KEHOP.5.2.9. kódsztmu ptiyilzati konstrukció
keľetében.

2.2. A beszerzós mennyisége, mĺĺszakĺ leíráś:
A pontos műszaki taľtalnrat, a mermyiségek nreghatáľozźsát az aján\attéĺ.cli felhívás 2' sz,
ĺtrellékletét képező árazat\ankĺiltségvetés és a trrĹĺszaki leíľás együtteselr tafia\lnazza,

A kivitelezési műszaki dokurnentáció az ajáll|attételi felhívás rnelléklete (külön melléklętként
csatolva, RÁR kitęr.iesztésű tölrröľített fiáj lként)'
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3. A szerzőĺlés meghatároz:áłslĺ.. kir,itc|ozć.si sz.cľziit|ćs

4. A, szerződés iĺlőtaľtana:

Támogatási szeľződós hatályba lĺlpésćtől szítnrĺtot| ĺl hĺina;r' alllcly aklĺćll( ĺil.tcllc|(i. hogy a

Vá|lalkozinak a Í'enti időtaľĺalrr alatl cgyhcĺiiggő 4 hónap alalt kc|I a kivitclczĺlst ntcgva|(lsĺlallia
(befejeznie) Az egybeĺiiggő 4 hónap időtartalnĺlt a Vállalkozĺl az ćľilltclt inĺćznlćny vczcĺŕĺ.itivcl
kölcsönösen íľásbarr köteles egyeztctni' anrc|y ktjz-(iscrr cgyeztetctt idő{aľtantĺrt a Moglcllc|c|ő
nevében eljáľó rrrűszaki cllenőľnek j<,lvĺi kcl| hagyIlia. Á. kir,ite|czés llcĺ.c.iczćsc a|alt a Mcgľendc|ii
a sikeľes és hiánytalarr átadás-átvételi eljtiľtis bcíi:jezĺisĺlt ĺ!ľti.

A jelen szerződés lratályba|épósnek ĺ.cltótelc a Itrcgk(!tötĺ 
,l.ánlogat'ási Szcľz(ĺĺlćs hłrtłilyllalé1lćse .

A hatálybalépés napjáľól a Megľerrcleliĺ ílťrsllan tťriékozĺatia a Vłi|lalkozťlt.

5. A teljesítés helye;
Gyenrrekek Ahnenetí ottlrolra
1088 Budapest, Szentkiľályi utca l5.
I-Iľsz: 36535

6, A' szerzłjĺ|és t biztosító mcllélĺkłitclczcttségck:

Késedelmi kötbéľ: O,SWnaptźlľi na1r, összesetr lrraxilrrutn a ncttĺi cllcrrszolgiiltatás l0 %-a.
A kötbéľ maxirnumának eléręsekoľ (l0 nap késedclenr e.setén) Meglclrdclő.iogosult źl

szeľzódéstől eláIlni.

HÍbás teljesítésĺ kłitbér: Mértéke nregegyczik a kósedehrri kötbérľe vonatkozó lnóľtćkkel. I{ibás
teljesĺtés esetén a Megľendelő által tĺiľtént bejelentis és a javíÍlrató hiba lnegszĹintetése kozo,tti
időszakľa terjed ki.

MeghiúsulásÍ kötbéľ: A nyeľtes ajánlattevő meghiúsulási kötbéľ rnegÍizetćsélB köteles, ha olyan
okból, amelyéľt felelős a szeruődés teljesítése rneghiúsul. A meghirisulási kötbéľ rrréľtéke a nettó
ellenszol gá|tatźLs 3 0 vo- a.

A Ptk. 6:18ó. $ (l) bekezdése alapján a kĺitelezett pénz fizetés&e kotelezlreti magát aťra a7,

esetre, ha olyarr okból, amelyéľt felelős, megszegi aszeruódést

Jótál|ási időtaľtam: a sikeľes ós liiánýalan átaĺlás-átvételi eljáľás befejezésétől szálnított 36
lrónap.

7. Az el|enszo|gáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabńlyokra valĺĎ
esetleges hĺvatkozás:

A beľulrázás fedezete a KEHoP-5.2.9 kódszámú pállyázat keľetéből keľĹil ťtnanszírozásľa. A
tánogatás mértéke maximunr az tisszes elszámolható költség la}o/o-a.

Ajánlatkéľő tźljékoztatja az aján|attevoket, hogy az eljłár.ásban netn elszámollrató kĺĺltség is
beszętzésľe keľÍil, a dokumentáció tészpt képező fuazat|an költségvetésberr foglaltaknak
rrregÍ.elelően, A nem elszánrollrató költség nrértéke az aján|attevo ajtn|atźtrrak fiiggvérrye. A nem
eI számolható költséget a Megľerrdelő saj át forr'ásból ťlnanszitozza.
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8.

9.

Ąanlatkéľő feltrívja a ílrgyellnct, hogy a tĺitlitlgaliis szłizalćtĺos at.ĺillyĺl lL 
,|.iillrĺrgat/tsi 

ĺśz,cľz.iĺĺlćs
lrregkötését követően vá|toz'Irat" alrrolrIlyilrcĺl ĺtz. clsziłlrtolhatĺi lĺ(ilĺsćg llctlr ĺjľi cl ir l(X)7o<lĺ'
akkoľ az- aián|'atkél.o az eI ltellr szállrĺllha{il ľószľc vtlllĺrltĺozti (isszogcĺ. sililłl ĺtlľľĺi'sĺlĺil lliz,ĺosíĺia.

Fizetési ütenrezés; Megľerrdelő t ĺ|b szirnrla ltcnyťrjtĺłsílľa.iogo.suĺĺ.

A szeruődés szrľilrti és a jĺrgszalrłilyoknak rncgl.c|c|(i sziilnla kiĺjzetćsc a |)tk. (l:t3(). $ (I)-(2)
bekezdése, valalnint a 272120|4' (XI.5) l(ĺll.ltl. ľerrĺJelct alap.iaill, tltĺ!Íitrilrlszĺlrlzĺissal. źl

Íeljesítésigazolás alapján kiál|ítoĺ szálllIa ata1r.iŕtll, a szĺinrlil át\,ćtclcl(il szĺitllílĺrll 3() ĺraptrrr bcliil.
átutalással töÉénik.

Megľendelő kijelenti, lrogy a sz'cľződćs íiIlanszíxlzłisáĺ utĺi|jrrallszíľozei's kcľcĺólrcll t'cľtlezi, it
ptiyázatot utófinalrszíľozási igénnyel ĺbgia bonyriiĺani' Mcgrcntlcl(ĺ kiiclclrti. lrĺlgy allrclrnyibelt tt
jelen szeľződés finanszítozása a tárnogató llyilatkozata illeÍő|eg a nrcgl<öĺcntĺő tírnrogatĺisi
szeľzodés alapjánnem ĺ-lnatrszíroz|latő utóĺ.ilraltszírrlzás keľetébcll, oł;ak szťrllítói ĺiltarrszíľozássaĺ.
akkoľ a Megľelrdelő fenntaľtja a lehctoségct a szcľzőc|és nróclosíÍirsitm. A szcľződĺis llrĺĺcĺosításet a
ftrrti esetberr éľinti a szerzőclés ĺintlllszíľozását. aZ clszťtnlĺllzis lnóĺ|ját, az c|ő|eg llrĺiľĺókél ćs az
előleggel való elszálrrolás módját.

A szánrlát a Megľendelő Buclapest VIII' |<eľĹilet .I(lzseĺVáľosi olrkoľlrlálryzaĺ ľćszćľe kell
kiállítarri és berryújtani,

A szerzódésszeľii és a jogszabályoknak rrrogĺ.elclo szállrla kiĺizetósének péllznetrre íbľint (FtUF).

Az ajőn|atok bíľálati szenrpontjaí:
Ajánlatkéľő a berryújtotĺ ajálllatokat a legalacsonyabb összegĹl ellenszo|gáltatťrs clve szeľittt
átékeli'
Az aján|atokat nettó HUF éľtékben kifejezve kell beadni. * l. szártrťl nrelléklet

Kizárő okok:
Ajánlattev<ĺ kizáľásľa keľül, anrennyilren azaIćhbikízóľő okok báľlrrelyike vele szemben fęrrnáll:

a. végelsánrolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljáľás elľendeléséľől szóló bíľósági
vé'gzést kózzétettek, vaąy az ellene inđított Í.elszárnolási eljáľást jogeľosen elrtndelték,
vagy ha a gazdasőłgi szeľeplő szenrélyes joga szeľinti hasonló eljáľás van Íb|yamatban,
vagy aki személyes joga szeľint lrasonló helyzetben varr;

b. tevékenységét felfiiggesztettevagy akinek tevékerrységét felfiiggesztették;
c. gazdasägi, illetőleg szaknrai tevékerrységével kapcsolatbarr jogeľos bíľósági íĺéletberr

megállapított btĺncselekrrrétryt ktjvetett el, amíg a btintetett előéIethez ťűződő hátľányok
alóI nem mentesült; vagy akinek tevékerrységét a jogi személlyel szemben alkalmazńató
bürrtetőjogi intézkedésekr.ől szólci 2001. évi CIV. tĺĺľvény 5' $.a (2)bekezdés b), vagy g)
potrtja alapján a bíroság jogelos ítéletében koilátozta, aze|tí|tás ideje alatt, ,ugyhuí.
aiánlattevő tevékenységét nrás bíľóság lrasonló okból és rrródon jogerosen koľlátoła;d. egy évnél ľégebbeĺr lejárt adó^, válnfizetési vagy táľsadalombiziosítási jáľulékťrzetési
kötelezettségének - a letelepedése szeľinti otszágvagy az ajánlatkéľő széklrelye szeľinti
ország jogszabćl|yai a|apján - neln tett eleget, kivéve, ha rnegťtzetéséľe lralasztást kapott;e, a2013. június 30-ig hatáIybalr volt, a Bĺĺntető Töľvénykönyvrol szóli t9za' évi lV.
töľvény szeľinti bťtnszeľvezetben ľeszvétel - ideéľtve a bűncseleknrény bűnszeľvezetben
tĺiľténő elkovetését is ., vesztegetés, vesztegetés liemzetközi kapcsolatokban. lrűtlen
kezelés, lranyag kezelés, költsógvetési csalás, az eur.opai közösségek plénzugyi
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óľdckcinclĺ nregséľtésc vaĺ]y ;lćtlzlltĺlsĺĺs l:Ĺillcsclc|illlćrlyĺ. illc'tl,c a |}Ĺilltctĺj
Töľvényk(lrryr,ľťĺl .szĺ5lĺi 20l2. ćvi C. ti)ľvćll5,XXVl|' Ijc.iczclć|rclll nlcghĺĺĺtľĺlz.ĺllĺ
koľľu1lciós [rűllcselekttlćllyclĺ., l)űllszclľtlcr7,cĺlrcll ľćsz.vćtcl - iclcćľĺvc [riiltcscIc|ĺnlćlł1,
bťtnszeľvczetlrelr t<iľtélt(ĺ olli(jvcĺćsćĺ is -' lr(it|cn ĺ<ozclćs. halryag kczclćs, kiiltsćgvcĺćsi
csalás vagy péllurrosits llűncsclcltlllćlly|' i||ctvo szclllélycs.jĺlga:.z.cľillĺi hasĺrlrl<i
bűncseleknrérryt kövctelt cl' Í,cltćr,c' |rĺ)8ľ ĺl bĺilrcsclcklnćny cl|<tivcĺésc.iĺlgcľős lrírri;,-ĺĺgi
íĺćletben nregállapítást tlycľt, alllíg a l)ü'ltctotĺ cliĺĺi|cthcz liiz(idó hiiĺľĺĺllyok i.tlĺĺ| llclrr
ĺrreĺrtesĹilt;

f' az adott eljáľásban előíľt aclaĺszolgĺĺltaĺłisi k(ĺĺolczcĺĺsóg tc|iosítćsc stlľán illyitlr ltalllis
aclatot szolgáltat, vÍlgy lrĺttlris nyiIatl<clzatot tcsz, allloly a VeľSct]y tisztaságłit
veszé|yezteti;

g, tekintetébelr a követkcz.o ĺěltételelĺ r,alamclyikc. nregvalĺlsul:
ga) rrenr EU-, EGT- vagy oliCD-tagĺi||atlrlraIl vagy olyarl állallll:all ľcnĺlclkezik
adóilletőséggel, nellye| Milgyaľotszáguak lĺcĺtiĺs adĺiz1ts cIlĺcľĹilĺjsćľőI .szĺilĺi
egyezménye Vaľ}' Vagy
gb) olyan szabźt|yozott tőzscĺćlr ncItl jcgyzett tłiľsastig. anlclync|< a 1rénzlllosĺi's ćs a
teľľoľiznru.s finanszíľozása nlegcliizósól.ijl ós llrcgakacĺá|yoziisítľtil szťllťl 2(X)7. ćvi
CXXXVI. tĺiľvény 3. (i ,/ pontjĺl szcľinti tĺllly|cgcs ĺulĺliclotlo.sa llclrr lllcgi'slllcľlrct(ĺ.

Az eljánłsban neln lehet aiánlaĹtevő vagy ľészvétc|lr .iclcntkező zlz tl gtlz<|ilsirgi szeľcp|(ĺ,
amelyben kĺizvetetterr vagy k<ĺzvetlcrrtil több, nliĺlt 25||/o-<ls tulajĺ|oni rcsszel vagy szavazatí
joggal ľendclkezik olyan jogi szenrély vagy.iogi szenrólyisóggcl tlclrr rcnclelkczĺĺ gazĺ|asági
táľsaság, aĺnelyrek tekirrtetóbelr a g. pontban llreglratáľofott ľeltótelek ĺ..ennilllnak.
Arnenrryiben a több, ľnint ZSYo-os tulajc|oni rcsszcl vagy szavazati hĺinyaĺ|cĺa| lcrrclclkez,o
gazdasági társaság táľsulásként adózik, akkoľ az i|yen táľsulás tulajc|orros táľsaságaiľa
vonatkozóan kell a g' pont ga) alpontja szeľinti ĺ.eltótclt nregfele|ően alkalnrazní.
A d. pont szeľinti adóÍizetési kötelezettsóg alatt a belĺb|di széklrclyĹi gazc|asági sz.cľeplő
tekintetében az állami adólratóság és a vámhatóság által nyilválrtaľtott aĺtifizetési
kcitelezettséget kell éľteni.
Az e. pont szeľinti lrasonló bĺincseleknrény alatt az Eur.opai UniÓ lnás tĺrgťrllarrrálran
letelepedett aj ánlattevő esetében
a) bunszewezetben rcszvétel btincselekmény esetén a szel,vęzett brÍllozés ellęrri küzdelenlľőt
sző|ó, 2008. októbet 24-í 2008/84|lIB tarrácsi keľetlratáľozat 2, cikkében nreglratálozott
bĹĺnszeľvezetben való rcszvétellrez kapcsolÓcló biirrcselekrrrólryt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogaĺlása, Ilivatali vesztegetés, lrivatali vesztegetés elÍbgadása,
vesztegetés bílosági vagy lratósági eljáasbarr, vesztegetés elfogadása bírosági vagy hatósági
eljáľásban bűncseleknrény esetélr az |997, május 26.i talrácsi jogi aktus 3. cikkébelr
rneghatáľozott korľupciót,
c/ költségvetési csalás bűncseleknrélry esetért az Euľópai Közösségek pónzügyi érdekeinek
védelrnéľőI szo|ő egyezrrrény l. cikke szeľinti csalást,
d) pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi ľendszeľek pélrztnosás céljáľa való
felhasználásának megelőzésérol szóló, l991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi iranyelv 1.
cikkében meghatźrozott pénznro sást
kęII éľteni.
A d. pontban nreglratáľozott iclőtaľtarrrot nrindig akizáro ok ĺ.enn nern állásárrak ellelrőľzése
időpontjától kell számítani.

Igazolás módja: az aján|attételi fellrívás 2. sz. me|léklete szeľitrti nyilatkozat a|áírétsźlva|,
eľedetbelr.
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t0. Aj:łnIaÍtcvővcl lĺłl1lcsol:rtos zlIkalmĺrssági cIv:iľásrlk;

- Rerrdelkezí|< az a.iánlaĺĺ'étc|i haĺérľid(iĺ lllcgc|iĺző hĺiľtltlr l-c;...ĺut ĺ'iz,|cĺi óvlrcll ĺtssz,oscll (a hťtI.ĺlIll
év alatt) Iegalább llcttĺi 4'5 nriIliĺi Íilľin|' ĺc|.ics - ii1lalĺilltls ĺbľglllllli aĺlĺi llĺllkĹiI sz.iillríĺoĺĺ
ár.bevételIeI'

Rendelkezik az ajánlattĺlteli ĺ'c|lrívírs lllcglĺiiltlĺ!sćt(ĺI visszaĺblć szĺilnítotĺ 5 ćv|lcll ćpírĺśsĺ
beľulrázásľa és/vagy ĺjpíĺĺĺsi kivitelczćsi tcr,ĺllĺcnysćgrc ćs/vagy h(ĺszigclc|ćsi ĺcvćkcnysćgrc
vonatkozti szeľziidésszcľiiclr teljcsített (bcĺ.c.jczctt) ľcĺ.ctcllciiir,aI/ľcĺ.'cľcrlciłikl<al, allrcly(clĺ)
éľtéke legalább clćľte a lrctki 3 millió ĺĺlľilltłlĺ. A nlcghaĺálrlz,oĹt ćľlóti tĺjlrb szcľziic|é.ssc| is
teIjesítliető.

Az aján|attevő l<ĺlteles * Icgkés(ĺblr a szcľzjic|ĺjsk()ĺcs id(ipĺlntiirra . cpiilct építĺlsólc ós/rlagY
felťdításála és/vagy bővíté.séľe ĺ'clcl(ĺssógbiztosítírst k(ĺtlri Vagy a llrcglćvő
Í.elelosségbiztosítását kitet.jcszĺeni. arnclynck ćl.tĺĺkc clóľi az 5.000.000 lrt/év és l.000.000
Ft/káľeselriény éľtéket. Az aiánlattcvőkrrek zr Í.ontiek virllalirsárťll az a.iánlati llyilaĺkĺlzatlran
nyilatkozniuk kell.

Rendelkezik legalább l ĺ,ó szakelrrlreľľcl" aki szcl'cpcl a Kalrraľai rryilvilntaľtĺislran ĺipítési
szakteľületľe vonatkozó MV.li (vaBy azza| cgycnéľtékĺi) Íb|eĺős nrĺiszaki vezctoi
jogosultsággal'

A i án lathoz ktitc|czőęľJ csato lanc|ó mcllół<|etck :

- Az ajánlatkéľés mellékletében talállrató áľajánlat (|. sz, nrc|lóklet). Ąánlattevői nyilatkozat(2, sz. nrelléklet)
- Atazottköltségvetós (3. sz. rrrellĺ5klet)
- Nyilatkozat az áľbevételľől (4. sz. lnelléklet)
- Refeľencia nyilatkozat (5. sz. melléklet)
- Nyilatkozat az adó- és ktjztaľtozás menĺességľőI (6. sz. nrelléklet)
- Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében (?, sz' nrelléklet)
- Nyilatkozat a szakembeľľĺĺI (8' sz. lnelléklet)
- Nyilatkozat a közéľdekiĺ ac|atok nyi|vánossá téte|ébez(9. sz. nrelléklet)
- Aláíľási címpéldány/aláíľás tninta

11. A hiánypótlás lehetőségc vagy annak kÍzárása:
Az aján|atkéľő az összes ajálrlattevő számáľa azonos feltéte|elĺkel biztosítja a hianypótlás
lelretőségét. Aĺrrennyibeľĺ az ajánlat lrianyos, nenr egyéľtelmĺi adatot, nyilatkozatot, vagy
számítási lribát taľtalmaz, Ajánlatkéxĺ jogosult hirínypótlást elľendelrri, felvilágosítást kénri,
illetőleg az AjánIattevőtől a szánrítási lriba javítását kéľrri.
Mindaddig, amíg báľnrely Ajárr|attevő szátnáľa hiánypótlásľa vagy felvilágosítás nyújtásáľa
hataĺ'idő van folyanratban, az AjźnIattevő pótollrat olyan hiányókat. anrélyekr.e néžve az
Ajánlatkéro nenr lrírlta Íi:l hiánypótlásľa'
Ajánlatkéľo felhívja aiánlatĺevők figyelnrét, hogy ameturyiben ajánlattcvő a lriárypótlási
felhívásban fbglaltaknak az előíľt lratáľidőľe nein' vagy nen.l ĺcljes koľiĺen tesz elegei, a:f az
ajźn|at éľvénytelenségét vonja nraga utálr.
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12. Al' a.izinlattćÍcli h:ttiĺľidťĺ: f|||6. sľ'ĺ:1ltt:ttll)ĺ:l. 2l ' I 7'(X} ĺit'lt

Ą jánlaĺ|ĺćl.(i ?() l (l. sz.cplLrlllbcl. | (l. tlłt1ljĺĺll | ():'i() ĺil.lirťll llr:|.l.szítli |ľ j;il.list ĺ;tr.t.

. l ą| ĺll!ĺĺlziu:; l 0 ĺl ti ] } tldal)L)st.'!j7-ť l.lt lĺ i ľĺi I i' i t t ĺ t:a l 5.

ĄiállIatti:r,(l ĺr lllcgIi:Ic|(! ĺli:ill|ĺrĺttltĺ:I clrIc|ĺť:llr:ll ź|',t' llIlilrllltlcĺr:Ii Ii.lIlír'lislllrll Iil1lIlrltlrlt|tllI

|ta1rcsĺl|ĺtllran ĺl.itslran lĺiĺ:ptĺ1s:,'íĺiĺ (i1l.ĺi:Irllcz(i) lĺiir1|iĺlztlt(łist |((':|.hť| ltz lti;ill|ĺti|itiľť1ĺii|.

^ 
kicĺicSZitiĺ rťlić|ĺtlz.tlrtĺis |ĺť:l.ć'sćllck llittlil'idcic: .l()|(l. s/'(]l)t(]||l[X:|. li). lut1l().()()ťll.lt.

h,l. aiiłll|zlt llcn1, u.i t:ĺ's:in ak cí lrr c :

.lĺizsiĺvirľosi (iazc|ír||ĺĺlĺiási l((lz,pĺ)|lt /,|.l'. l()|l1) |}rlt|ĺr;rĺ:st. l}i.tl.tlss rl. (l.ł-(l.i. l' l l-i. |iiiz1lĺtllli

lilaz.g''at<)sá g i ľorlahc| ;.i sćgc

|3. hr. ajánlattć'tcl nvcll't'c: nläĺłytlľ

|4, !ĺz:r.i:ínlat(ol<) Í'cIbĺlnĹĺrsĺillaIł hclyĺ., itlc.iĺl: .ĺĺizsĺ.:ĺiiilrlsi ( ja.z'tItil|<ĺlĺlĺisí

13uc1a1rcst. ]}aros.s rr. (l3-67. t. l l:i. |(t)z1lĺlllĺi IE1a;u'gaĺĺisłi11il.tlĺlł'lhc|1,isti1łc

|}olltits itlc.icl: 1)() |(l. sz.c1lĺclrrbcľ 1f l . l2.(X) ĺiľa
Ąz. iriĺłnItrĺlĺi:ľ(ĺ a lrt:szcľzr:si ĺ:|.iĺil.ĺisllĺrll itjĺill|łtttt:r.iil( \/ilĺl\l:liĺillIitttc:r.ćik

.| 
clcIl | ćtć.t lriz'tosít j a.

l((izpĺlrlt /.l.t.. |()li.ł

c|.iĺi lri |<c1ll.i sĺ:|ĺĺi rlt:lĺ

Í5. 't'zi'ickozÍaĺl,ts az. cliirľĺĺs cľcdnrćnvćlľiĺl ć.s a szcll.ľ,(ĺĺlćslĺiitcs ĺľrr,czcÍt iĺlíĺpĺlnt.in:
l.áľL'.yi cliáľiislran Á.jálllatkć.ľ(i kĹit(jll cľcclllrćlryhĺľclctćst llclrr tltl.{.

..\z. cl.itiľťrs cl'ccllľcn\,Ć:t A.|álllatlĺc1l.(ĺ |ĺć.1ll'iscl(i'lcst(ilctćnt:|< Vĺiľtlsliaz,clirl|ioĺlási (5 llę117ijqrli

l}iztlĺl.sĺir1łĺr rĺllapítia l11cg. ź,l szcľz'ťlcĺćskĺi[t,:s Icľr,c,z.cĺĺ itl(ipoIrt,ia tl(lllttisĺ |((i\1ct(itl|.l ilztllltlĺt|.

1 6. S tcl.z(i ĺ]ćs lĺłi tós tiĺ I v a l ĺi cl łĺ l lir s :

Á.itilllarkćľŐ a I)tk. 6:74. 5\ (1f) bclĺcz,c{ćsc aIa1r.iťur a szcľz(ĺclĺislĺ(ĺtti'st(il l,aIti clilllłisi.io1;ĺ:t kilĺijti.

l7. Ánnak lncgllatáľozása, hoĺ]y il:I. cljáľÍrsban tclroÍ-c ĺ:ĺľgya|ni, \,ilg)' a bcnyri.itoĺt

a.ilinlatokĺrt ĺáľgya|ás nć|Iĺiil híľŕrIjírlĺ cl: A lrcll1'ťlitĺltĺ zrjárnlato|(a| az a.jirlllĺrt|ĺćľő ĺĺiľg1'a|łis

ncl|,til az trjálllatclkhoz. lrcn}.ťtitĺltĺ c.lolĺullrollttlnrolĺ ala1r.ián bĺľĺi|.ia c|. ĺ.cnn1aľtjĺt ĺtzolllrall

rlraglĺill|ĺ a.ĺogot' h<lgy aiírnlatĹc\/(il( cl(iz,ctc's ćľtcsĺ1ćSć1 lĺ()r'cĺ(1cn táľg1:alást (Ĺl|.ts()D.

ĺŕl. ÁnlcnłYillcn zl :łl.aľzőĺIć.s Ii|.j trIapokból Íinan.szírozĺlĺt 1lľo,iclrtĺcl ćs/r'agy 1lľĺl1gľttĺllmł|
hĺtpcsotatos, ŕlg1. anIIäI( lrlcgic|ii|ć.'sc: ](|::]l.I()I,-5'2.9. lĺ<iclszárlnťl ;rálli,áz.at

i 9. Iiĺl ľlrrai lrŕir.ľÍcI lllćn11.c[ĺ

,.\z. itiĺilllalĺlr az ĺliiilllati ĺL.Ihír.á'slralr lrlcgaclĺrĺ1 cílriľc szclrlćl.vcsc,t"l. z.Ĺll.t lroľítćklraĺl. a

(JYcľnrc!ĺc[t ÁĺIlrcneti ()ttlrourr q!qg,q!dś4ilĺĺlľszĺlľŕis^íÍćsLa I(IilI()I}-5'2.9.

l.loľítć|ĺoll

lĺĺitĺszzilu ŕl

íĺl-tŁQ!.ti!.!j-l-i l qs.!''

nlcgjclölésseI lĺc|l benyťlitarti az zrjzinlaĺtćĺcli hatáľiĺlŕĺ |ejĺiľt/rig l cľcclcti ć.^ l lrlirsoIati

pć|iíán1,'ban. r,alanrint clc|<trclrilĺus ľoľlrrálran (C:I).n \'aĺ}y DVI)-n). Ąr. a.jánlatĺll<at

ilĺlclnĺn1,tlnt<ćllt lrckötvc \,agy Ítĺz.r,c:. ľ()l]csolásn]'cl-ltcsc11. ncllr lrontható lrr<icltlll |ĺc|| lrcnr'ťliĺalli.

,,\.iirnlattcvŕĺnck Żt ľĺtzĺltt ĺóteles ĺ'sćĺrr'cÉćsŕ ÍrzrIa

ísĺg1.LgszlbŚt(Ł}ĺ]xccl ĺ!ľ.llrĺiturnba)-az-.aiírnlathoz, ul9JqI<elnie llcll.
cIclttľonilĺ
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20. hr, a.iánIaĺi lĺłĺtiĺtÍsćg id(ĺĺ:rľtrrnra:
ĺ\.iátnlattc:r.(i a.iiillIati |<ĺittitĺsti1lc ĺtz ĺtIliltlĺttltitcli llĺrt;il.iĺ|ii It:iĺil.t:ir';rI liczrIiĺĺ|ilĺ' .:\z iliiilrIllĺĺcr.ö
triírnlatŕrĺ c haĺĺu'iclii Ii:itillĺiiit llltitlĺlsítllĺrĺ.|łl \jílĺl'!' r,isszltr.tlllIlĺlĺ.i;t. ..\z. ;li;illIitli |iiĺliiĺlsti1'l ltz.
cl.ccllllćllr,hiľilctćst(il szitlllíttltt 3() rlĺr1li1l titt.l ĺlzz;l|. Iltlĺil't.:zĺ.:Il i<l(i1ltllllĺlI lĺiir.<:ĺtiľtl ir.iiilll;lIlit1l.ii

lll.iIal|tĺlzttt'tlt l<tiľhct az. łtiĺilllat ltlr,tilrlli ĺcltltlĺtľ{llsłil'it. i\lllt)lltt.1,illcrl ĺti:illllrt{()\Jii ĺl(:ĺlI llr:i|łt||ĺtlzi|ĺ.

itz.t triłilllilt|ĺćl.ii, ťrq1' ti:l<iľtti. hĺli'.1. a.jiirllĺrĺil |i:lllltlll.t.ill, |l'ĺk. ú:./.í. 5s)l

f|. 
^,;. 

łjŕrnlrrtĺćtcli t.clhívírs ĺtroglĺtildós(lnclĺ (:s ä !J:lĽL'.i'ĺL7.jd-t,.ér-qs..l-lľ łl|ĺlalĺln it ltlcgiĺ:lĺ:llĺis
ĺt|ŕípontja: 2()l (l. sz,c1r(clrrlrĺ:l' | 4.

22. Iĺ)gvĺlbck:

.)]].|. z\ V1rllall<ozrinalĺ a szcľz-(ĺclćs hatá|-l,lla |ťllrćsćt lĺ(ivcIil l(} lra1lĺlli lrtlli'il lĺir'iĺi:Ii iiĺcllilcl.r'i:l
(ĺlľganizťrci<is tcľ\'ct) kcll bcllyťrilalliil Ĺl It4i:irľcllĺ[cIii llr:t,r'ilrclll c|.i;ilri nlĺi'szĺrlĺi cIlt:Il(iľ l.ćszt.:l.t:. Ą
ĺŁ.lltic|ĺcll túl Vźrlla|koztina|i a sz.cľzőtlćs hatłiIylla lr11'xistiĺ k(ir.cĺ(i.5 lrltlll|ĺltlrit1riltl lrr:|ÍiI

ĺr ľ1lan i z.ŕtc i ĺi:l. Ĺc ľ\,c I lĺ c l l ircll 1.ťl.j ta n i a.

.l?.2. ĺ\ ViiIlĺrll<ozĺi a l<cl.Ĺilc:1i. az irllczllltillvcl< lllii|ĺ(iiIiisi |'cItćĺr'.lci i:s ĺtz c1,l\.ćlr ľcllc[c||ĺcz.ćsc:lĺ

ĺig1,clcllllrc r'ć[c|ćr.cI vć$czlrct |rćĺr,ť:ĺ]ť:n is lllt'lll|ĺĺit. ł.tz'ĺlĺrlritlr a hćtr'ĺ11l.i lllull|<łr.ć'[łz'ćs c:sctć'll

cl(ĺľr: lcaĺJott (lcgalłilrb l llap1ra,l c|(iľc lcat.lĺlll) llć.r.sĺlľ[;;trl .sz,cľc1.lIil szclllć'ĺyc|ĺ lĺ'tľltiz.lĺtlĺ.lhĺ'ttllĺ.ll<

a ľlrtllrltatcl.tilctcll. ĺ\ nrunl<aicl(!ll |ĺír'Ĺili ćs a hć(r'ti!',i lľlulrl<al,ć!łzćs s<lľitll r'cz.ctiii cngcclć|rl

ircszcľzćsc szĹiksć gcls.

:1.;l.3. 
^ 

litĺzl'ct|ĺ:lr lnull|<ar.ć9.z.ćshcz szti[ĺsćgcs clcktľĺllrlĺls ťtľallr. r,ízr'ć.tcIi Ichĺ:t(isć.g igť:ll1'trc1.ť:11;1L'

biZĺosí{ott. ĺtlllcIYllck igónylrcr.ótc|ćt a Ir4cgľcllclc|(ĺ az ilrtć'z.trrćll1.ťltjiln lríz.tĺlsítia a;,za|. |rĺlg.-r.ĺl

lĺa;rcsolóclo |ĺiiItsćgekct a \zĺi||alkoztinal< mcg. kcl| |lzctllic. A lĺapcsolĺ'lc|t,l kŐltsćgck

llrcgl.izctćsćnck lrrócl.jirľól a Virtlalkozť)näk tl'l'intéz,l.llćl11ĺ1'lg7g1(iYeI kc|l íl.ir'sban cĺ]),cztČĺ|lĺc.

Á fcllti igł'ćn1,bgv61cl az irltćzlmć.lry Ĺiz-clltszcľĹi lllÍi|ĺöĺlćsć{ lrcnr a|ĺa<lti|-vĺlz.hat.ia.

IIa sz.ĺiksc(Elcs (jľzćsi |ĺö|ts^óg. akl<oľ a;z- a r,ĺiIlall<ĺlz.ĺ.lt tc:ľhcli

2-1l..{. ĺ\ |ĺijz.tclľĹilct ĺi>g.Ia|ássaI kapcsolzlto's lĺ(lItsćgck a VeillaIkoz,ĺit tĺ:ľlrclilĺ. anlra|< igćn1'lrcr.ćtcIc ĺ.tz

() rl k o ľlrritlr5'zat l]1 c8.; J''c l c l ő rcnd c l kczćsci a lap.i án tö ľĺćn h c t.

:]:ł..'' 
^ 

|<c(.sr.c lrcćrlĺczctl zrjzinlaĺ.ol'.'r,aIanrint al,t i|7' aiírllIatot. ĺtlrrcl5' Ic(n.1,c:gcS iriĺĺrnlati clctlrckct

1triťrlllati írľ. zliálnlati ĺ'c|tćtclck cllilgaĺlirsa) llclll tttľlaltl)Ż|./../.Ż|. az Ajírnlatlĺćľ(i tlcllr ĺtlgac|ia r":I

ćľr'ćll)'c's ir j álllatnaIĺ.

T..6, ,\l. r\.iálrlatlĺćl.(i az zrjeinIat1ctcli hatáľicl(l lcitiľĺ.áig ltlt.lc'|osítlratja a.icIcn ĺ-clhír,árslran ĺilgIaIta|iat.

Az A.iánlatkćľ(ĺ a nlĺiclosítást'iclell l'.clhíl,ássa| egvcző llr'ticlĺllr tcszi nrcg.

|ft',7' l\iĹln|at|ĺćľĺi tilićkoztatia aZ aiái]lattcr.(ĺket, hclgy l,tl<.6:74'.sS (3) bc|<ezclĺise alap.iźrn a jclcll
ĺtIhír'ĺis r,isszar,ĺllláts|,ll.tl ar, c:l.iárľirs cľcclnrcn1'ćl.(il szĺilťl összcgz-ćs kikĹiIclćsc cll(iĺti ícl(ĺpĺlnĺig

lritľĺllikoľ ć's lrŕtl.nlilYcľ ol<lxil 'iĺlgosult. a Íclhír'írs r'issz'ar,onitsitt 1]elll s^z.Ĺiksćgcs

llicgĺllclolĺollria. i\ r'isszavolrzisľĺiI A.|ánIatkćľo lĺözr'cĹlctrĹi|. íľils.lran ĺájć|<oz-tatia L|.1.

ĺr jzrllIatĺcr,iĺl<ct.
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22.8. Ajŕn|atkéľo Íblhívja az iriánlaÍtcv(ĺlc ĺ.igyc.llllét. hĺlgv szĺ;l.ziĺdćsk(jĺćs crsc|ćtl a ki)tclcz(iclr
közzéteendo közéldekĹi adalok k(il.ćhc taľĹĺrz.ĺi szcľz('ldćsclĺ cst:ltill a szcl'z.(idć.slrcll ľ(igzíĺćsľc
keľül, hogy a nyeľtes aián|atĺcviĺ tuc|tlnlłisuI vc.szi ćs htrz-zĺiiziľtl| sz.ctlrć|ycs łdalili iilcvc, a
szeľződés nregner,ezésc, típusa, trĺľgya' ćľtćkc, idiĺĺaľtanla, ćs csctlcgcs lllĺidĺlsulłisu|ĺ)
közélclekti adatként töľténi! lryilvírno.ssir tĺ!tctćhcz, cs 5 ĺjt,cll kcľcsztii| ĺtĺl.tćll(! llyiIvĺiltos
kezeléséIrez, Azajén|attevőltek a l,cnĺick ĺtlcĺĺlllrłisul vóĺc|ćr.ol az ĺliiĺll|atálratt llyilaltĺtlzniir |ĺu'tl.

Ajánlatkéľő jelcn eljĺ{rása nem tłľtozik:r kłiz,llcszcľzĺlsct<ľő| szĺi|ĺi 20t5. ćvi Ĺ-X|',|Il. Ííiľvóny
h'atáIya alá tekintettel anlrak bccsíilt ćľtć|ĺéľc. ĺgv jc|cn lrcszcľzćsi cljáľírs a .IĺizscÍVírľĺlsi
OnkoľmányzatRözbeszcľzésĺ és Bcszcrzósi Szalrńlyzata alapjáll kcľiiI lcfolytatásľa.

?"ü16 sll:}i ,i 
ĺ',

MeIIék|etek:
. nyilatkozatminták
. nlúszakj leíľás, lrrtĺszaki speciíikáció
- át aztalall kö l ts égvetés
- kivitelezési szeľzóc|és
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l',,;::ĺi nl ŕł nlt.łl ĺ ĺililĺ:ĺ

třĺtĺ,ot.,vAS(i|,/\P

A oGyerntekek Átnrcnetí otthona arcrgeÍÍkni korsłeríĺsíÍćst: u KEIIOľ.5.2.9. kóĺIsałmú plillvúz.uti
konstrukció keretĺtban,, tťrľgyťl |<i)zbesl.avé"^i ĺjľĺćkhalilľĹ cl llctlr cliĺ bcszcľz'ľsi c|iál.ťrsbrrrl

Ajánlattevő ner,e:

Ajárrlattęvő székhelye :

AjánlaÍtcvő adószálrra :

Aj álrlattevö levelezési cínre:

Aján laľtevő teleĺ'onszáma:

Aj án laťtevő faxsz.ám a :

Ájáll lattevő e-lrrail cínre:

I(apcsolattaľtásm kijelölt szetlrély neve:

Kapcsolattartásm kijelölt szerrrély
elóľhetőségei;

Ajánlattevő á|tal kéľt e|lenszolgáltatĺ{s
fisszege*:

. összesell: ncttó Ft + ÁfaxazelIetrszolgáltatásteljesösszegenragábanfoglaljaatelieśŕry

cégszeru aláíľás

1v(



2.,,;::ti nl ŕl n l t: l l ĺ|.lil ĺ, ĺ

l\Ylt,it.I.|d{)ir A.ľ

A ,,Gyeł,ĺnekek Ámteneti. otthona en.eľg<łtÍkai korsz,erĺÍsíĺćsc u IiliilOP.5.2.9. kóďszúnlú pĺilyĺtzaĺi
koll"^trukcÍó keľetébeĺl'' titľgyri kiiz.|-sesz,cl.zćsi ćľĺć|thaĺiiľĺ cl tlĺ-llll éliĺ lrcszcľzćsi c:l.jtiľĺisball

A|ulíľott ...... ĺ1tľsasitg (a.jlinlaĺĺev(i), rllc|yct lĺć1lvisc|i:

az zl|rĺbbi ll yilrr tkłlz:rtĺlt tcsszii lĺ :

Nem állnak fenn veleli.l / vclünk szcIrrlrcll az alábbi kizĺiru ĺlkĺl|<, llrc.ly szľľitrĺ l:cttt lchcĺ a.iálllaĺtcvő.
aki:
Az e|járásban llem Ielret a.iĺinlattcv(j, irlvłi||alktlzťl. ćs nclll r,c|rcĺ ľtiszĺ a|kĺl|llrassťtg igazĺrlásĺibarl
olyan gazdasági szeľeplő, aki

a. végelszáĺrrolás alatt ťr|l. r,agy volratkozĺĺsťtlratl ĺ;s(ĺcĺcliťu.ás c|lcnclclc'sćI.iit szťlIó bírrisági vógzćst
kĺizzétettek, vagy az el|elle indĺtott ĺ..clsz;ĺnlolirsi cljilľtist .iogcľőselr ehcndelték' vłrgy lra a
gazdasági szeleplő szelnélyc.s .ioga szeľinti hasonló e|jłiľás vall íolyalrra1''ban, vagy aki
szernélyes joga szeľint lrasottlĺi lrelyzetbcn vall;

b. tevékerrységét ÍblÍiiggesztcÍte vagy akilrck tcvĺikcnységét ĺĺ:lÍiiggesztcttók;
c' gazdasági, illetőleg szakmai tevékenysógéveI lĺaposolatlran iogeľős bÍľťlsági íĺélctlren

megállapított biincscleknrényt kiivetett el, atníg a büntetett clőélethcz ĺ.úzĺĺcĺő lrátľírnyol< alĺil
nętn mentestilt; vagy akinek tevókenysĺigét a jogi szcmĺĺIlyel szelnbetr alkalnrazható
büntetojogi intézkedésekrő| szÓló 2001. évi ClV. tiiľvény 5.$-a (2) bekez-dés b), vagy g)
pontja aIapjźn a bíľóság .iogelĺĺs ítéletében koľlátozÍa, az cltiltás ide.ie alatt, vĺtgy lra az
ajánlattevő tevékenységét nr/rs bíľóság lrasonló okbóIés móclolr.iogcr.őserl koľlátozta;

d' egy évnél ľégebben lejáľt adó-, várnľlzetési va1y tálsadalombiztosítási jáľulékfizctési
kĺitelezettségélrek - a letelepedése szeľitrti oľszág va1y aZ ajánlatkéľő széklre|ye szrľinti
oľszág jogszabá|yaí alapján - neln tett eleget, kivéve, lra rnegÍizetésiľe lralasztást kapott;

ę. a 2073. június 30-ig Iratályban volt, a Büntető 'I.ĺĺľvényktillyvľő| szó|o |978. évi IV. töľvény
szeľinti biinszeľvczetben rcszvétel . ideéľtve a bűncselelĺnrélry bűrrszeľvezetbelr töńénő
elkĺivetését is -, vesztegetés, vesztegetés nenrzetköZi kapcsolatokban, hĺĺtlcn kezrlés, liarryag
kezelés, költségvetési csalás, az euľópai közösségek pénzügyi ércĺękeinek tnegséľtése vagy
pénzmosás biĺncselekményt, i|letve a Btintető Töľvénykönyvľol szóló f012. évi C. töľvérry
XXVII. Ilejezetében meghatáľozott koľľupciós biĺncselekmények, bťlnszeľvezetberr ľészvétel .
idęéľtve biincselękmény brĺnszeľvezetben töľténő elkövetését is -, lrÍitletl kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pénarrosás bríncseleknrónyt, illetve szenrélyes joga szeľinti
hason|ó bűncseleknrórryt követett el, feltéve, hogy a bíÍncsęlękmény elkövetóse jogeros
bírósági ítéletbęlr rnegállapítást nyeľt, amíg a büntetett elĺĺélethez fĹĺződő lrátľárryok alól nem
rrrentesü1t;

f. az adoĹt. eljáľásbarr előÍľt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése sol.an olyan lramis adatot
szo|gá|tat, vagy lrarnis nyílatkozatottesz, amely a vel.seny tiszÍaságtúveszélyezteti;

g' tekintetében a következő feltételek valanre|yike nregvalósul:
ga) ľIetn EU-, EGT- vały oECD-tagállarnban Yagy olyalr állarnban ľendelkezik
ađóilletősóggel, mellyel Magyaľoľszágnak kettős ad,ózás ęlkeľüléséľől szóló egyezménye val1!
vagy
gb) olyan szabźiyozott tőzsdérr nerrr jegyzett társaság. arrrelynek a pénznrosás és a teľľoľizrrus
finanszíľozása nregelőzésél'ől és rnegakadá|yozásźrő| sző|i 2007, évi CXXXVI. töľvény 3. $
y' pontja szeľinti tényleges tulajdonosa nenr megismeľlrętő.

t0
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Megjegyzés:

Áz eljáľásban 11el11 lcheĹ aiirn|aĺlcr,ő vagy ľćszr,ćl'olľc .iclcrrĺlĺczíĺ i'lz. a gazc|asĺigi szcľcp|ťi' allro|yltclt
közvetetterr vagy közvctlcni'il több nrint 25%-os ĺu|a.jdĺlrli rcssz,c| vt|gy s,/,,.'tvź|'/,aĺi.j<lggal ľonĺlelkozilĺ
olyarl jogi szenré|y vagy .iĺlgi sz.elllé|yiséggcl ltctlr ľctrĺlc|kczi! gaz,c|a"^ligi tĺiľsaság, alllc|ytlck
tekintetében a g. porrtball lrrcgltatál ozo tt ĺ.c| tétel <:k ĺčnllłi l l nirk.

Aĺrrennyiben a több, mint25%o-os tulĺlj<loni lć.ssze| vagy sł.:ävŻ|Z..rli tlliIlyrtcĺcĺal ľclrc|cl|ĺcz(.i gazc|asłigi
táľsaság táľsuláskérrt aĺlózik, akkoľ az i|yen tĺrľsulás [tllilidĺlllos tírľsasĺigaiľĺt vtllratkĺrz(lan kctl ll g.
pont ga) alpolrtj a szeľi llti Í.cltétett nl egĺ.ele|őcll a I ka lllrazll i.

A Cl. pont szeľinti acĺťlĺjzeĹósi kijtclczcttscg aIatt a llclĺřjltli szćkholyĺi girzdasĺigi szcľc1rlíĺ
tekirrtetóben az áńlalni aclĺilratóság ĺis a vĺilrihatóság álta| rlyilr,titrtaľtĺltt aĺIóíizctćsi kiitc|czctt.:,^ógot
kell élÍeni'

Az e. pont szeľinti lrasĺlnló btiltcscleknrćny a|atĺ az litllťlpai [-Jnió nlirs tagirllanliĺlrĺtlr lctc|cpcclctl
ajálrlattevő esetében

a) bíjnszeľvez-etlren ľészvétel lrűnoselcknrény cseĹén a szcľvczeĺt biĺnöz.cs ellcni kĺiz<|elenrľ(ĺl szÓló.
2008. októbeľ 24-í2008/84|/IB tanácsi keľcthatárnzatf' cikkélrcll nreg|ratáľozoĺĺ lrĹiIlszcľvcz..ctben
való ręszvételhez kapcso lódĺĺ biĺnoselek nrényt,

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, lrivatali vesztegetós clfogac|ása,
vesztegetés bírosági vagy |ratósági eljáľásban, vesztcgetés e|fogacĺása bír.osági vagy hatósági
cljáľáslralr bűncse|eknrény esetén az |997,lrrájrrs 26-í tanácsi jogi aktus 3' cikkében rrreghatáľozott
kolľupciót,

c) költségvetési csalás bűncseleknrény esetélr az Eurcpai l(özösségek pénziigyi ćlc|ekeiIrek
védelnréľől sző|ó egyeznrény 1. cikke szeľinti csalást,

d) pénznrosás biincseleklnélry esetén a pénzügyi ľendszerck pénzmosás cćIiára való
fel|raszlrálásának megelőzéséľil szóló, l99l. jrinius l0-i 9ll308/EGI( tanácsi iriíriyelv l' cikkóberr
lneghatáľozott pénztrł osást kel l élteni.

1t

3ę:

cégszeľű a|áírás



ĺ\razott költsógvctés

(sz.cľkcszthet(ĺ I 
jxccl ĺilľntiĺt rrnlba)

12

jęLŁ



4 ' ,ľĺĺilllti lnĺllliilłĺct

Nyilatkĺlzat az :lľlrcvótc| tcltilrtctélrcn

A ,,Gyeľntekek Áuleneti olÍltonĺl eneryEetikai koľ,^zeríÍsíÍésc u ltIilIOP-s.2.9. kóĺlszúmú yi!1lúr,ati
konstľukcůĺÍ keľetében,'tál.gyu kijz,bcszcľz-ési ćľtók|ratĺiľt cl tlcllr ćliĺ l:cszcľzć.si c|jírľáiban

Alulírott lllinĺ a(z)

Név:

Szék|relyllakcíllr:

Adószĺím (adóazonosító j el):

Yá|la|kozo ig' szćnll va1y
cégtregyzékszám, egyéb azollosítĺ!
szán.'

Szám|av ezetó pén zi rrtéz-et ne ve :

Bankszárnlaszám:

Személyes köaęműkcĺdő neve'
telefon, faxszám, eĺnail cím:

képviselője a Budapest Főváos VIII. keľület JózseĺVáľosi onkoľrrl ányzat ajárrlatkóľéséľe
lryilatkozom, Irogy az aján|attételi lratáľidot nrcgelőző háronr |ezárt üzleti évbón <isszesen (a hĺír.onr
év alatt) rcndelkęzenr legalább nettó 4,5 nriIlió ÍĹrínt teljes * általános ĺbľgalmi adó nólkĹil számított* áľbevétellel.

Kelt: . .....2016.

cégszeľtĺ aláíľás

I3
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.'.,,;Ż(illtli nrcĺ lĺilĺ|ĺ',l

l\vrt,iťl'r({r't 
^'r'

A',,Gyeľmekek Ánrcneti otthonĺĺ anÜ!łeÍikai hoľsĺ,cľíĺ,^ítése ĺt KIiIK)P-5.2.9. kĺiĺIsłú'ruú
pdlylźzatÍ konstľukcíó keretében,' t/rľgyri k(\z,bcsz,cl,z.csi ćľtékhatĺiľ( cl lrctrl ćľii llcszoľzósi

cljĺiľĺlsban

Alulíľott nlint a(z)

Név:
Székhelv/Lakcírn:
Adószám (adóazonosító ieI):
Vallalkozó ig. szán vagy
cégegyzékszám, egyéb azonosító
szám:
Szám|av ezetó pénzintézet nerle :

Barrkszánrlaszäm:
Szenrélyes k<izrcnrilk<idő neve,
teleÍbn, faxszárn. eĺnaíl cínr:

lĺepviselóje a Budapest F(lváľos VlII. keľĹilet JózseÍVáľosi tlrltoľtnállyzat ajánlatkéréséľe
nyilatkozorn, lrogy az Ajźtnlattevő ręrrdelkęzik az ajánlattételi fellrívás nlegkĹiltĺésétől visszafelé
számított 5 év soľán teljesített:

- legalább nettó 3.000.000,- Ft éľtékti építósi beľulrázásľa éslvagy ópítĺisi kivitelczési
tevékenységre éslvagy |roszigetelési tevékenységle vonatkoző sze,.ződésszeľĹĺen teljesített
(beťej ezett) ľefercĺrciával/lęfeľenciákkal

A teljesítés időpontja (év,
Irónail)

Szeľződést kĺito nrásik
féI menrevezése

EllenszolgáItatás összege
(nettó)

Kelt: . 2016.

t4
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cégszeľű aláíľás



ó.,ył,tilllti nlcl|ćlłlcĺ

NVII,AT'KOT.A'I'

A ,,Gyeľntekek Áuteneti oĺĺhon.a. e,,c,wetikai koľszerĺÍsíÍ{:n^a u KEIIOb5.2.9. kódł,^zĺÍmťl

1ldlyázati konstľukcłĺj keľet'ćben'' ttiľgyti kiiz\lcszcl'zĺlsi cľtckhatĺiľĺ cI llcnr ćl'(ĺ bcszľľzćsi
cliłir.łislran

A1ulírott nrinl a(z)

Név:

Székhely/Lakcím:

Adószám (adóazonosító jel):

Vállalkozó ĺg. szám,
cégi egyzék szäm, egyéb azonosító
számz
SzámlavezeÚŕi 1rénzin tézet nev e:
Bankszámlaszám:
SzeméIyes ktizľeműktidő neve,
telefon, faxszám, e.mail cím:

képviselője a Budapest Főváľos vIII. keľĹilet Józsefváľosi onkoľnrányzat ajťrnlatkéľóséľe
lryilatkozolrr, lrogy az Aján|attevőlrek adó. vagy koztańozźsa nincs'

Kelt: ,2016.

(cégszeľíi aláíľás)

5
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7.,,;ł,ü m ú nlĺ: l l <! lt ĺ ľ t

NYIL^.'ľI(Oĺ'A,|,
a |,c l c l ŕisségb i zĺ.ĺlsíĺír-^ľ<i I

Alulírott .. . . . '(képviscl(ĺ llcvc), Żl

..(cílll:. '....) nlilrĺ a.iťrlllattcv(i ccgiegyzćsrc .jclgostllĺ
képviselőie

nyiIatkĺl.ĺ,o|||)

Irogy a Budapest Főváľos VilI. keľĹilct.IćlzseĺVilľosi Önkoľnrányzat (l0ti2 Buda1rcst, l3alĺrs.s u. (l3-
67.) _ niint ajánlatkéKj - által a ,,Gyermckak ĺitmeneĺí otthottĺl energetikai kĺll.szeľíĺ"^Ítésc ĺl
KEHOP-í.2,9. kódszánuł pĺilyúzĺltÍ konstľllkcůĺi keretćben', tĺilgyłiban inĺ|ított bcszclzési
eljáľásban rryeľtesség esetén' ĺle legkésőblr a sz-eľzőcléskijtés időpontjirľa .. opĹilet ópítĺlsólc és/vrrgy
ĺ.elújításáľa éslvagy bővítéséľe felelősségbizĹt>sítást kötiik, nrclynck éľtékc lega|ább 5.000'000 Fĺ/óv
és 1.000.000 Ft/káľeselnérry éľtékhaĹáľig tcr.ied, illeĺvc a ltlcg|évő bizto.sítiĺsornat .iclcrr trcszelzĺjs
ttr gy átt a ki teľj esztern.

cégszcľĺi aláíľás
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.\,. s:.:úml,l lll<:ĺ Iliĺĺlłl

AluIílott

NYII,A'I'KOLA'I'
a szakcllrlrcľľiĺl

... ...(kćpviscl(i llcvc). ĺt
.(cínr:. .....) rliill( a.jĺinlaltcvii cćgjcgyzósľc .i<rgosulĺ

képviselĺíje

nyil:rÍkoz()Ill'

lrogy a Budapest l?ováľos VIII. kcľĹi|ct.I(lzscĺVáľĺlsi Öllkĺlľllrállyzaĺ (|082 Btl<la1rest, Baľĺlss u. (l3-
67,) _ nrint ajálilatkéľő - álÍal a ,,Gyeł,mekck Ánlenetí ()tthonu eneľgetiklii korszcrĺísíĺćsc ĺl
KEIIOP.S.2.9. kódszámú pńlycűzati konstrukciłj lĺeretéIlclt,' táľgyiibari inĺlított lrcszcľz,ési
eljárasban rcndelkezenr legalább l ĺö sz-akemlreľľel, alĺí szcľcpe| a Kanlaľai rlyilválrtzrľtírslralr é1rítćsi
szakteľületľe vonaÍkozó MV-É (vagy azza| egyenéľtékĺi) ĺ'cIclős mÍĺszaki 

',.'.t.ri.iogosultsŕlggai.

cégszeľri aláíl.ás

l1tt
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9,,,;ĺ.únú' nlt',l lćlĺĺ<:I

Alulíľott llcvc),
(cíllr:. .....) lllirtĺ iriĺilllat(crlii cćgicgyzćsr.c .iĺrgosulĺ

képviselője

nyilatkot,otrr)

lrogy a Buda1rest Főváľos VIII. keľlileĺ.|(lzseĺVĺiľĺlsi ()nlĺoľnl,ćnyz.aĺ (l0łt2 l3utla1rcst, l)aľoss u. (l3-
67,) - nrint ajánlatkéľo - ćita| a ,,Gyeľmeke k. Áhrcneti ()ĺtltoltĺl eneľgctikai koľ,^zaríí,^íÍ,ése a
KEHOP-1.2.9, kóĺIszámú pĺźlyázati kon,^Í'ľukció karatében,, táľgyŕrban inĺlítoĺt lroszcľzósi
eljáľásban tudonrásul veszetl]' lrogy szeľz(ĺcléskĺĺĺćs cseĺ'éll a l<tiĺctczőcll közzétecnĺlŐ közéľctchĺi
adatok kĺjľébe taľtozó szerződések csctćn a szcľz..oclćsl:cn ľögzítósľc keľĹil' hogy a nyeľtcs
ajáIrlattevő tucĺonrásul veszi és hozzátjfuul szcnrélyes adatai (llcve. a szcľz(ĺclés Irregtrcvezése, típusa.
táľgya, éľtéke, időtaftama, és esetleges nlĺidosulásuk) közéľclckĹi ac|atkć'rrt ĺöľtéll(ĺ tryilr,átrtrssťl
tételéhez,, és 5 éven keľeszttjl töľtélrő nvilváll<ls kczclćsé|rez.

,2016.

cégszeľiĺ aláíľás

NYl[,AT'KíJľ,^'.1',
a köz'.cľdck ťi aĺl a| ok nvi l víu ossĺi ĺ ćĺ c| Óhoz

'. '...(kćpviscliĺ
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K IV l'ľ lł|,lłzlĺsl szlłltzÓluĺs

anrely létľejott egyreszľöl a

I}uĺl apest Főváros VIII. kcľü lct .Iózscfvá ľosĺ (in koľm ń ltyzata
székhelye:
adószáma:
szám l avezető p énzi ntézet neve : I szľľz(ĺĺlćsk ö tćs koľ k i tĺ' l teni| Ĺí i
balrkszárnlaszáma: [szeľződéskotéskoľ kittiltcndő 

|

képviseletéberr elj ár o személy treve:
Tel eÍbnszám: [szeľződéskötéskoľ kito ltcn<|o I

Faxszátrr : I szeľződéskotéskoľ kitöltencĺő |

E-maiI cíĺrr: [szeľzodéskotéskoľ kítöltendő 
|

nrint Epítteto
- továbbiakbaĺr,,Mcgr.enĺ|eIő.. -

mńsrészről

cítne, széklrelye:
nyilvárrtaľtó cégbfi oság neve:
cégsegyzéksztnn:
adőszźnna:
b anks zánl a szźnna (pénzfoľgalm i szifu nl a szárrra) :

képviseletében eljál o személy nęVc' rnegnevezóse:
Telefonszám:
Faxszán: -

E-mail cíĺn:
mint Vállalkozó

. továbbiakban ,,Vállalkozó'' (együttes ernlítéstik esetélr: ,,SzeIzőĺ|ő Felek'' vagy ,,Felek'') kozött
jött létrc az a|ábbi feltételek szeľint:

1. A.szerzőłIés megkłitósénekelőzményei

Budapest Főváľos VIII. kcľiilet .Tózsefválosi onkományzat beszeľzési eljáľást kezdetrrényezett az
ajánláttételi fellrívás 2016. -i rnegküldésével a ,'Gyeľm,ekelĺ Átnzeneĺi oĺthonĺl
energetikai lrcrszeríÍsítése a KEH)P-5.2.9. ltodszánił pályázati ltonstrulcció ĺrcretében,'tźlrgyában
(a továbbiakban: Beszelzési Eljaľás), amely eljáľás eľedmélrycs lebonyoiításanak eľedrnényekérŔ az
eljáľlís nyeftese a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefválosi onkoľĺnányzat Képviselo-testület
Yźtl.osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának ../}arc, ('...) sz, hatáľozat a|apján a

Vállalkozó lett'

2. ASzerződés táľgya:
1. Megľendelő nregtendeli, Válla|kozĺi pedig elvállalja je|enszeruodés alapján a 1088 Budapest,
Szerrtkiľályi utca 15. sztnn a|atti Gyenlrekek Aĺneneti otthona intézllény eneľgetikai
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koľszeľťtsítését az' ajánlattételi ĺ,clhír,ĺis 2. .szĺintťl ĺncIlćlĺlctćĺ |ĺć1lcz,iĺ ĺiľ;'tz,tl|'t lĺi)hsćgr,c|ós|lcll ćs
lrr Ílszaki leíľásbalr Íb glaltaknak mcgĺ'c l cl (ĺcn.

2. A funti nrunka kapcsán Vállalkozĺi czcnlrc| vĺillatia, lrogy tc|ir:s tĺiiľ(icll cllĺćszíĺi ćs ĺtrcgr,ł|ĺisít'ia ĺl
Mulrkát a teljesítési lratáľidoľe, tovťrlrb:i a.iĺiĺát|il'si (gaľanciiiIis) k(ĺtcĺczcĺtsćgcinclĺ clcgot tcsz..

3. M eglend e|ő hozzćĄćłľu l aI vá | | al k o z..o i gćny l:c r,c ĺ e l élicz.

4. Felek ĺnegállapocĺnak, lrogy Vállalkozĺi a ĺe\,ékcnysćgćt az iriĺinlattćtcllí ĺ'cllrĺvĺis. a ltrtiszaki
<lokuĺnerttáció és az áľazott koltsógvetés ala1tján végl,i.
A Felek rnegállapítják, hogy a ręsz|ctcs mcnllyiségckct t|Z a.ińnlatĺĺltcli ĺ.blhívĺis. illcĺvc
cĺo kum errtá ciő tafta|lnazza.

3. A nrunk:tteľíi lct írtlrĺ| ás-írtvótclc

1. Megľendelő a lnunkateľĹlletet a Vállalkoz(lval cgyeztcĺeĺĺ ic|(ĺ1lontlralr a<|ia tit a Vállalkozťl
tész,éte,lrruĺrkavégzésľe alkallnas állapotban. A nrulrkatcľli|ct iltzldńs-áĺr,étclćt ĺ.clclr.icgyziikönyvbcn
ľögzítik. Az áÍadás időpontjáľól Mcgľendclő eliĺzeĺcsen éľtesíti Vtil|alkoz-ĺiĹ.

2. A í.blvorrulásí épiiletek ellrelyezése csak a Mcglenc|c|í>hłlzzćĄilľtrlásťrt kövctőcn kcz',cllrető lrrcg.

3. Szerzodó fęlek a munkateľĹilet átadását a trrturkateľÍ.ilet Ź1tadás-átvétclivel rogzítik.

4. Felek jogai és kötclczcttségci

1. A Vállalkoző szavatolja, hogy mtiszakilag és lninőségileg kiĺbgásolatlan kivitelben, a vonatkoz-o
ľragyaľ és EU előíľásokban és szabványokban trreglratározott minoségben, valamint a műszaki
clokumentáció alapjálr teljesít. A nem fentięk szeľirrti teljesítést Megr.endelo jogosult Válla|kozó
köItségére és veszélyéte - a gaľarrciális í.elelősségvállalás megtaľtása nrellett ._ újrakiviteleztetrri,
amelyet Yá||alkozó köteles haladéktalanul elvégczrri. A fcnti jog lrenr éľinti a Megľendelő azon
jogát,ltogy a 11. pontbarr foglalt, a szeľzĺĺdćs lribás teljesítésével kapcsolatos elá|lási .iogźna| _ az
ott említett feltételek fennállása esetélr _ éljen.

Az ĺ', osztályú minöség rnegáIlapítása az Építésügyi Ágazati Szabvárry szeľint töľtérrik. Vitás
esetben a Felęk dĺjntőként a Vállalkozó köItségvísęlése mellett az Epítésiigyi Minőségellerrőľző
Innovációs NonpľoÍit Kft. (ÉMI) minőség ellenorzés eľedmérryét fogadják el.

f. Az eltakaľt munkaľészek vizsgáLata:
A Vállalkozó semlnilyen eltakaľást nem végez a Megrelrclelő ę|ozetęs jóválragyása előtt' A
Yá|la|kozó az e|takarandó mul*areszeket koteles 3 (Iráľonr) munkanappa| az e\takaľás előĹt a
Megľendelőnek bejelerrteni és az ęltakaľandó munkaľészeket pľóbavizsgéiat és ellenőľzés céljából a
Megľendelő tészére |źlthatővá és hozzáfér.hetové tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen
kĺĺtelezettségét elmulasztja' úgy a munkaľészek láthatóvá tételének és a feltáľás előtti állapot
visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Yźll|alkoző nern kötelezhető a saját
költségén toľtén<ĺ visszabontásľa és az eltakaľt munkarcszek láthatóvá tételéľe, ha a jelen porrt
szeľinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és Megľerrdelő a Vállalkozó bejelentését követő 3
(háľom) lrrunkanapon beltil a pľóbavizsgálat és ellenőľzés céljából rrem jelent nreg'

3. Munkateľület:
A VáIlalkoz-o koteles a lratóság és a Megrendelő előíľasai szeľint a nrunkateľületet elkeľíteni,
Íigyelrrreztető jelzések ellrelyezéséľől gondoskodni. A Yáĺlra|kozó koteles a saját tevékerrységéből
szäľmazó hulladékoĺ: folyarriatosan osszegyűjteni és a trrunkateľiiletl.ől saját költségérr elszállítaĺri és
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a munkateľĺiletet, valamint alllrak. l<(iz.vctlcll k(iľllyc:zclć| a l(jl.lllclć|ĺĺ(ĺl' .sz.clllćtĺíi| ĺ:s hrlllłrclćktĺiI
nrentescn taľtaĺri.

A hrrllaclékbőI szfumazó bcvétel a Vállallĺozĺi bor,iĺclóĺ kipczi'

VálIalkozó a kivitelezési rnunkłik soľĺlll kclet|tezji 1,q:'szćlycs é.s l.lctll r,csz,ólycs ĺlulIacjćl.lolĺ
kezeléséľőI (gyűjtés. clőkezelés, szír1lítás, haszllosítás, iiľlalnlatlallítits) i.t villlaĺktlzĺi |nt1rlyos
jogszabályok szeľint gondoskoĺĺlli lt()tclcs. Á keletkező hulladćk azĺllr lćszĺlllcl<, ĺrlrrcly :r |ĺiviĺelczćs
során a lrelyszílren nenr keľlil ĺ.blhasználrirsľa, Vzĺllalkozó kôtclcs gĺlndoskodni alrĺral< |tasz,rlosítłisľa
engedéllyel ľendelkező vállalkozás ľĺ!sz',elc töľtólrő ĺĺĺaĺlásilľťll, a trclll haszllosíĺhatťl huIlĺrc|ólĺĺl|i

clszállításár'ol ós áĺtalotnlnclltcs clhclyczósćľĺil.

4. A Y ál|a|kozó káľ elkeľü lésórc vĺl ll at kozó k citc| ezct tségc :
A Válla1kozót teľhelí valatrrelrnyi, káľ elkcl.Ĺilósĺ!ľe voltatkozťl l<(it.clozettsig, így l<Ĺi|{)niisell a
Vállalkozó ä|ta| a Munkák végzése céIiábĺil igénybe vett ćptileĹclĺľő| Vťrllerlkoz..o ĺ.cvékenysćgc vag1,

mulasztása okán lehulló táľgyak által okozttr kíućľt valĺi ĺ,elclőssĺlg. Válla|ĺ<oz..o ĺi:lcl a lriztĺ:nsťrgi
előíľások betartásáéľt, továbbá a balcsete|Iiĺiľítási el(iíľiisok szľľirrti valaltrelllryi vód(ĺ- ĺ!s lriztĺrn.sĺlgi
intézkędésér1'
A Vállalkozó felel az á|ta|a a táľgyi lnulikák kivitelczésévcl (jssz'cliigg<ĺcn igĺlllylre vc|.t scgĺ!ĺlci'
alkalrnazottai, ľreglrata|nazottjai,alvállalkozói, iIlctvc szállítói ľészél.őI okoz-otĺ károkĺĺľt.
A Vállalkozó fęlel nrindell igérryéľt, atrre|yet az el(ĺlrbi káľokbĺll, balesctckb(ĺl és hiirnyossĺĺgokból
eledően a Megendelővel sz-embęn tánrasztatrak. A V/r|lalkoz(l a Megľenclcliível szelrrlretl tleln
hivatkozlrat affa,lrogy a teljesítésnél és a kivitclezósnól igénybe vett segédeinek a kivtilasztásárrál és
azok fe|ugyeleténél úgy jáľt el, alrogy az az adott lrelyzetbcn clváľható. A Vállalkozó nretrtcsíti a
Meglendelőt aZ olyan káľtéľítési igények a|ól, anrelyek a tnunkáival és szolgáltatásair'al
kapcsolatban merülnek fel.

5. A Megľendelĺĺ jogosult
- más vállalkozóval e|végeztetní a kifogásolt vagy lriányolt nrunkákat a Vállalkozó köItségére, ha
felszólításáľa a Vállalkozó a kifogásolt, vagy lríányolt rnunkákat nerrr javítja, illetve lrem pótolja, a
Vállalkozó gal.anciális fclelősségvállalásának nregtaľtásával. A felĺi jog nenr éľirĺi a Megľeirdelő
azon jogát, hogy a l1. pontban foglalt, a szezőclés l0 rrapot rneglralacló késedelrrres teljesítésével
kapcsolatos' vägY a szeruődés lribás teljesítésével kapcsolatos ęlállási jogával _ az ott elnlített
feltételek fennállása esetétr - éljen.
- Vállalkozónak a jelen szeľződésben vállalt Í.elaclatai ellátásával kapcsolatos tevékelrységét
önállóan vagy megbízólevéI|el el|átott képviselője lęvén ęllęnoľizni olyan lrródon, lrogy Vállalkozó
teljesítését Megrendelő ez irźnyú tevékenysége rre akadá|y ozza,
- bárrnely pótrnunkát más vállalkozőva| elvégeztetni, figyelerrrmel a Ptk. ľendelkezéseiľe.

ó. Meglerrdelő köteles
- Vállalkozó ľészérc akivite|ezéshez szükséges munkateľĹiletet ľerrdelkezésľe bocsátarri.
- Vállalkozó lęszóľe a szeruődés szeľinti díjakat megfizetni.

7. Meglelrdelőnek joga varr az adott lnunkaťázist leállítani, |"n az nell1 a teľvlrek és az elváľt
nrinőségrrek megfelelő' Utasítása szeľint a lribásarr teljesÍtett ľészt _ a gaľaIrciális felelősségr'állalás
megtaľtása mellett * nregfulelő nlódon ťrjra kell kir,itelezni, anrennyiben az szakszeľtien nenr
javítltató. Az ujľakivitelezési ttĺbbletkoltsógek a Vállalkozót ter.lrelik.
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8. A Megren<lelő, iIlcĺve az,,źittl|a kiiclölĺ szcľvczc[ r,agy szclllóly'itlgĺłsu|ĺ it lĺir,ilcIczćsi lllrllllĺĺlkat
ĺblyanratosan elletlőľzi. A llluIlkavégzés^nclc az ĺljítnlattćtcIi Icllrívlislrĺrl ćs dtllĺtllllcllĺlioi<ilrarr'
valanrilrt a nyeľtes ĺrjíinlatnak nlcglblel(ĺcll kcll t(iľĺćnrlic.

9. Megľendelő utasítási j ogilnalĺ. gyak oľl ĺisa

Vállalkozó köteles Mcgľenĺ|clő által acĺoĺĺ valallrcllllyi utasítiist tc|icsítcni, cltclĺinĺvc aĺÍĺil, hil cz
jogszabály, lratósági rcndclkczés nlcgséľtósĺll.c' ŕlvłlg|y a r,agytlll|riz|rlnstig (iĺIcĺlľtvc az aĺtaĺvagyttlll
is) veszélyeztetésérevezefute' nlive| iIycn csctbclr.iogszcľíicn lllcgtłlgac||rat.ia a Vti|la||<ĺ>z'ő az tltasílĺis
teljesítését. Megrenc|elő vagy lráľnrely nevĺllrcn cliírľ(l szcnlóly cć|szcľĹitlen cs/vagy szłtkszeľiiĺlcll
utasításáľa Yá||a||<oző koteles Meglellclclő .ielen szcľz(iĺlésboll lllcgllcvczott kĺr1rcsoIaÍtaľtóiának a

figyelmét lraladéktalalrrrl íľáslran í-clhívlri. Anrennyibcn ĺi:lhívás cllonĺiľc is ĺi:llntaľtja ĺ!s íľĺislralr
nregeľó'síti Megrcndelő az utasítiĺst, ťlgy kötclcs azÍ vłlgľchĺljĺatri, kivór,c' ha az utasítłis Ĺcl'icsítćsćt

.i o gszeľűen nr e gtagac|lrat.i a Vál l a lkoz,ťl'
Megľendelő utasításaí a teljesĺtést nem te|retik teľhcscblrć Vĺillalkoz.-tl szĺilrrťlľłr. l;clok ľtigzít'ik. hogy
Vá|ĺalkozo teljesítésórrek tcľlrcselrbé tótelót kĹiliintjsen llellr 'ielontí itz, tl kiiľĹilnrĺlny, ha olyarl
uÍasítást ad Megľelrĺlelő, alrrely ,ázt a cé||" szo|gír|ia' hogy a szcľz.iiclés ĺcljcsíĹćsc alatt is a lchetií
legtelj esebb mótékben nrűköcl.i enek a nreglévo ľcndszeľek.

10. Vállalkozó kötelezettségei :

A Vállalkozs kotę|ęzi nragát a szelzödéses ĺ,eltlclat teljcsítéséľe, az, aj,hl|atirlran ćs a szeľzőclésbclr
foglaltak aLapján, továbbá a tevékenység végzćsének fcltóteleit a Vállalktlzó ťlgy köteles
megs7.,eľvezni, hogy biz-tosítsa a tevékenység lríztonságos, szaksrsľú, gtlzdaságos és |ratáľidőr.e

tör1énő befejezését.

Vállalkozó köteles továbbá a mulrkához szükséges anyagok beszeľzóséľe'

A Vállalkozó köteles a kivitelezés ic|őtaľtarnáľa az aj,ált\attételi ĺbllrívásban nreghatáľoz-ott
folelősségbiztosítást kötni vagy azt kiĺeljeszteni és azt a szptzóc|és hatályba lépésének napjáig
Megľendelő fe|é igazo|ni akkérrt, lrogy a felelősségbiztosítási kötvény eľedeti példányát bemutatja
és egy másolati példányát őtadja a Megľendelő ľészéľe a szętzťsdés hatályba lépésének napjáľa.
Yá||a|koző köteles a ŕblelősségbiz-tosítást a teljesítési lratáľidő lejáľÍát, illetve a tényleges teliesítést
követő 15 napig fenntaftani.

Vállalkozó kĺjteles a kivitelezés sonín gondoskodni a munkavédelrni és balesetvédelmi,
tűzľendészęti és k<ĺľrryezetr'edelnri előíľások bętaľtásáľtil. A munkavédelrni eszkozöket és
belęĺrdezéseket a Vállalkozó köte]es biztosítarri a tnunkavállalói részéľe, lrogy a biztonságos
kivitelezési feltételek adottak legyenelĺ. A Vállalkoző fe|adata a munkavállalói rcszéľe az elözetes,
illetve az időszakos nrunkavédelnri oktatások nregtaľtása és a nrunkavédelnrí oktatási naplóba való
bejegyzése, az oktatźlson ľesztvevőkkel valro a|ákatatása. A Vállalkozó a munkaváIlalói ľészére
köteles a munkavégzéshez sziikséges nrilrősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a
munkavégzés teljes időtaľtama a|att rnegktivetelrri.

Yá||a|koző a ĺnunkavégzés soralr k<iteles betaľtani a 4lf002, (II' 20.) SzCsM-EüM ľendelet szeľinti,
építési folyarrratok soľán nregvalósítandó minimális munkavédelnri k<ivetelnrényeket ľögzítő
rendeletbeIr előíľtakat'

A nrunkateľület igélrybevételéhez szükséges errgedélyek beszęrzóse a VállalkozÓ feladata.
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VálIalkozó köteles gcttlcĺoskochri a szcľzőc|ćs ĺcĺicsí|"ćschcz, sz,iilĺ.sćgcs ĺ.lllyitgĺl|t. llcl.ctldc.zć.sc|ĺ'
cszközök, gépek ĺbllrasználásához sztiksłjgcs cngcdĺ!|yc|ĺ, ĺ:lĺtťtsĺĺviirtytlk lrcszcľzćsćľiil ĺs,

biztosítania kell továbbá azok kczelési, kaľlrattĺ'aľtzisi Icíriisrinalc, uĺasí{ĺisiittalĺ' lrcĺilľ|ĺisłit'

rI. A Vállalkozónak a szcľziĺdés hatťrlyba Iĺjpć.sĺjt kiivctij l() lta1rĺlll bcltiI lĺir,iĹcli tiĺctllĹcrr,c|
(oľganizációs teľrlet) kell bcnyílitatria a Mcgľcntlclćĺ ncvćlrcn clilĺľĺi nríĺszrtlĺi cl|cniíľ ľĺ.iszĺiľc. Ą
íbnÍiekerr túl Váltalkozĺilra|< a szeľz-oc|és haĺirlyba lĺ5pćsćĺ lt(ivctiĺ -5 llrulrketĺla1lon lrĺ:lĹil ĺlľgallizťtciĺis
teľvet kell berryújtania'

|2. A Vál|alkozó a keľülcti, az intézlllćnyek mťiktiĺlcsi |b|ÍéÍolci ćs az cgyćb ľellclclkczć-.ok
figyelembe vételér,e] végezltet lrétvćgén is llrulrktĺt, azĺrlrbalr a hiĺvógi lrrtlllkar,ógzĺls csctĺin clőľc
leadott (Iegalább 1 rrap1ral előľe leaĺlott) Ilévstlľban ::^Zcľc1)l(ĺ szcnléIyck tal.tĺiz|ĺĺrcĺhaĺlrak źl

munkateľületerr. A lnunkaidőn kívĹili és a hétvégi ĺtltln|<ar,óg.zés .soľálr r,cz'et(li cngcclćly lrcszcľzósc
szĹikséges.

13. A közveĺlen tlrunkavćgzćslrez szĹikségcs eloktľollros áľalll, r'ízvĺlteli |chctősćg igćrlybcr,ĺitclc
biztosított, anrelynek igénybcvételét a Mcgl.crlc|elő az intćznrćny ťlt.jłin l)iztosíĹia azr.a|. hogy a
kapcsolódó költségeket a Válla|kozónak nreg kcll ĺjzeĺr:ie. A kapcsoló<lĺi kiiltségek lllcgĺizeĺ.é.sélrck
módjáľól a Vállalkozőnak az intéznrétryvezetĺĺvcl kel| íľásban cgycztetnie.

A fenti igénybevéte| az'intéznüry üzemszeľű nriĺlĺoc|éséĹ lretlr akaclályozlratia.

FIa szükséges őľzési költség, akkoľ az a váIlalkoz"ĺit teľheli.

14. A közteľüIet ťoglalással kapcsolatos koltségek a Vállalkozót tel.helik, anlrak igénybevótele az
onkonnáryzat lrregfelelő ľendelkezései atapián ttiľténllct.

5. Tiibbletmunka és pĺĺtnrunka

!. Szerzłĺdő Felek ľigzítik, hogy taľtalékkeret kikötéséľe nem keľül soľ, ozéľt ttibblet-és pótrrrunka
tartalékkeľet teľlrérę való elręrrdelése nenr lelretséges. A tobbĺet- és pótlnurrka végzésére kizáľo|ag a
Ptk. vonatkozó ľendelkezéseinek bętaľtásával keľülhet soľ.

6. A nrunka befejezésénck hatáľideje

1. Teljesítési hatáľidő: szerződéshatźl|yba lépésének napjától 8 hónapig taľtó lratálozott időtaúanr,
anrely akként értendő, hogy a Vállalkozónak a fenti időtaľtanr alatt egybeÍii ggő 4lrólrap alatt kell a
kivitelezést nregvalÓsítania (befejezllie) Az egybefiiggo 4 |rónap időtaľfamot aYáL|a|ko,zo az &il.ltętt
intézĺnény vezetőjével kölcsönöserr íľásbarr koteles egyeztetní, amely közösen egyeztetett
időtartamot a Megrendelő nevében eljáľó rrrűszaki sllenőľnek jóvá kel| lragynia. A kivitelezés
befejezése alatt a Megľerrdelő a sikeľes és hiánytalan átadás.átvétcli eljáľás befejését éľti.

A teljesítési hatĺíĺ.ido a _ Megrcndelő által is elÍbgadott - sĺkercs ós hĺánvtalan miĺszakĺ átadás.
átYétel re von a.tkozó i ewzí kjĺ.nyv felvótelének i dő ponti át j elenti.

lVIegr.endeló nyiatkozza, \zállallĺozó tudoĺnásul r'cszi, lrogy a szcľződós lratáľidőľe töľtéĺrĺ5 tcljesítése a
Megľcndclő ]ĺicmelľ éľdckc'

Á .ielen szerződé:; hatálybalépésnek,feĺtéĺ.ele a ĺnegkötôtÍ Tdmogatási Szeľz(ídé.s hatcilybalépése. Á
haĺálybalépé,ľ nclpjáľól a Megrendelő írásban ĺcijékĺłzĺatja a Yĺillalkozól.

.t"-)

3ĺ--í



2. Vállalkozó kĺjteles Meglcndel(ĺĺ lllil'tclcn ĺll1,a'.' 1..''..''lllćn-r'ľiĺ| haIadćlĺtalalltl| ćl1c:sí|clli, ltlll0|Y ĺt

vállalkozás eľedmélryessógét, vagy kcl|ő ic|iiľc vĺrlĺi clvćgzćsúĺ ćľinĺi. l.)zcll ćľtcsítćs a sz.cľzjidć.s
szeľinti teljesítésí lratáľidőt neln lnódosítja' a Mcgl.cllc|cl(i kcscdclrlros tcl.icsítćsb(ĺĺ cľcĺ|ćĺ ĺ(jt.rlćllyos
ĺ!s szeľződésell alapuló .iogait nclll ćľitlti. Á h:r|aĺl.jktaIall ćľ(csĺtós cllrrulasztĺi.sálrill cľc<|ij l<iiľtiľt

Vá[lalkozó Íilleliĺs, utÓIagosan nenr lrir,atktlzhat cb|rć|i tťlirlkoz,tatási |i(iĺolczcĺtsćgcl llrcgscľĺć"^ćľc
clorryöIt szetzése céljából, kötelez'etĺségc, ĺ'clcĺ(isségc kinlclr(ćsc éľc|ckćbcn.

3, A Szerződósben meghatározott hatáľiclőlĺ lrctaľlĺisiir,al kapcsolat()s (is.szcs kłĺ|lsćg a Virllalkozĺit
teľlrcli, a vállalkozói clíjolr felÍil cgyćb kĺiltség mogĺĺ!ľítĺiscľc VáIIa|kozĺi tletlr.jĺlgĺlsu|t.

4. VáIlalkoző az |. pontbatt nreglratáľozotĺ hatáľic|ĺihöz kćpcst c|őĺc|jcsítcsľc.iĺlgĺlsu|ĺ, a Mcgľcn<lclŕĺ
előzetes íľásbel i hozzái árúćlsával.

7. Vlĺ|Ialkozĺĺi c|ĺj

l.Vállalkoző a szeľrśdésszeľiĺ teljesítós escĺĺln az aláltbiakball nrcglrtttĺiľĺrztrtĺ llrĺiĺ|ĺlll .jogĺ:su|Ĺ
dijazásra. A Vállalkozó a jelen szeľziĺdĺlslrctl, Ż|z ajánlattĺltcli ĺ.clhívťrsban, a.iĺil:Iattételi
dokumentációbari és az ajárrlatlrarr rĺigzített fclac|atok clvĺlgzósĺĺt az alábbi viłllalkozĺii ĺlíiak nrellett
teljesíti:

nettó vállalkozóĺ díj

+ ''... .' Áľa

összesen bľuttó vá|lalkozói ĺtíj: . ' .,, Ft, azaz foľiIlt'

A szeľződés és a kiÍizętések pénznenre foľint'

Z, l\ szeľződés soľán az egyenes ÁFA finanszitozás szabályai az iranyadók.

3, A vźi|alkozói díj átaIánydíj, Az átalźnyáľas vállalkozói díj összeg rnzrgában tbglalja az
ajánlattételĺ felhívásban és dokumerrtációban, valanrint a jelen szeľződésben rrreglratáľozott.
taľtalom lnegvalósításárrak költségét és a megvalósuláslroz sztikséges itt neln rész|etęzętt
köItségeket is, a kivitelezési munkákat, a rnunkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban ťrzeterrdő
minden dijat, az anyagköltségeket, a közvetlen gépköItsóget a fuvaľczási és ľakodási költséggel
együtt, az áItalálnos költségeket, a kivitelezés során a Vállalkozó által f.elhasznált építési viz és
en etgi a, gén, v il|any) bekerül ési költségét is.

4' Felek ri)gzítik, hogy szerződés ą KEI]ŻP-í,2.9, kódszúlnu pályazatból kerül Jinanszírozásľą. Á
tamogatási intenzitás ruértélce várhatóan madmum az iisszes elszámoĺ'ható kĺiltség I00%-a.
Megrendelő tcijékoztatia a Válląlkozóĺ, hogl a tcintogatási inĺenzitd,ł mértéke a szeľződés
ĺuĺdlybalépésének napiáig v,álĺozhat és erre tekinĺetĺel Felek éIhelnek cl szeľződés mĺ5dosÍtásával.

Alnellnyiben a támogatcisi intenzitás aránya csöIcken, aĺckor az el nenl számolhątó rćszľe voĺlątkozó
ö,s szegeĺ Megł,endelő scj tiĺ.'foľľđsból b iztosíti a.

Az eljáľásban nem elszárrrollrató költség is beszeľzésľe keľiil, a dokunrentáció ľészćt képező
ätazaÍIan költségvetésbelr foglaltakllak lnegÍblelően. A trem elszámollrató koltség nréľtéke a
Vállalkozó ajárrlatárrak fĺĺggvénye. A nem elszánrollrató költséget a Megľendelcĺ saját Íbľásból
ťtnanszíľozza,
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5. VáIlalkoző a vźil|a|kozói ĺlíjon ír:lĹil ttilllllcttllull1ĺĺt|' iIlctvc ogyćll kiilĺsćgĺĺiľí|ćsl r,agy tlí.iigćll.yl

ie|en szeľzódés keľctci k<izott scnlnrilycIt ĺilľnriibitrr l.lcnr szril.lloĺhaĺ ĺbl.

Í|. lłĺzcÍósi ĺ.c|tćĺclck

1. A Vállalkozó _ a Megrenĺlelő íľzĺsllcli lc|.icsítćsigltzĺll/tsitllali kćzhczvćĺclól l<(jr,cĺiĺcll =. l ĺĺll
szálnla b enffi tásáľa j o go sul t.

2. ľ.elek rrregállapodnak, hogy Válla|kozĺi cl(ĺlcgcĺ ncnr igĺlnyclhcĺ.

3. Taľtalékkeľet lrincs.

4. A szerződés szeľirrti és a jogszabályokllak nlcg|i:|c|iĺ szálllla kitizctćso a Ptk' (l:l30' $ (l)-(2)
bekezdése, valamint a 272ĺ20|4' (XI.5) l(oľlll. ľcn<lelct a|a1l.ián, utĺiĺlllirll'sz.íl.ĺlzĺtssal, a

teljesítésigazo|ás a|apjétlr kiállított szánrla ala1t.jťrn. a szŕtnlla átr,ĺltclét(ĺl szállrílĺltt 30 lln1rĺln bc|iil,
átutalással töft érrik, a Y á|Ia|kozó . . . . . . . szánr ťl banksziiml á.iára'

Megľerrdelő kijelenti, hogy a szeľz<ĺdés ĺjllanszitozitsát trtoĺ.lnallszíľ())Lĺls |<cľcĺélrcll tcľt'czi, zl
pźÄyázatot utófinarrszíľozási igélrnyel fogia bcnyťlitani. Mcglcnclc|ő kiielcnti. hogy atncl]lryibcn a
je|en szeruődés finanszitozása a tánrogató nyilzrtkozata illctő|eg a rncgkötctldő ĺámogatŕrsi sz.eľző<lés

alapjárr netn ťtnanszírozhatő utófinanszílozás keľetólrelr, csak szĺillítťli ĺinanszíľĺlzással, akkoľ a
Megľendelő femrtaľtja a ielretőséget a sz,eľződĺis nródosításám. A szeľzodé,s nlócJosĺtása a ĺ.illrti

esetben érinti a szeľződés ftnanszíľozäs,źú, az elszánlolás lllťlcljáĺ, az c|o\eg nrĺśľtékét és az előIcggcl
való elszámolás módját.

A számlarr külon fel kell tüntetrri a ľleln elszárnollrató kĺiltsĺigelenreket.

5. A szánilát a Megľendelő Budapest VIII. keľüleĺ JózseíVáľosi onkoľnráryzat ľészéte kell kiállítani
és berrýjtarri'

6, A szeľzodésszeľiĺ és a jogszabályoknak nregfulelő szánrla kiÍizetésélrek pélrznenre a foľirrt (HUF).

7. Felek ligzitik, hogy a számlázás és az elszárrrolás lnilrden esetben a mirrđelrkoľ lratályos
jogszabályok szeľint töľtóriik, figyelemmel a szán|ázásra és aZ elszámolásľa vonatkozó
jogszabályok hatályba lépéséllek, illetve lratályorr kívül helyezésérrek, valarrrint rnódosítás esetón a
rnódosított ľendelkezés lratályba lépésének időpontjáľa.

8. Megrcndelő késedelmes fizetése esetén aYźilra|kozőt a Ptk. szeľinti késedellní kamat ílleti nieg.

9. Műszaki átadás-átvétcl, használatba véte|i engeclély, utó.felülvizsgálat

1. FeIek kijelentik, lrogy a jelcn szeľződés keľetéberr rrregvalósuló beľuházás kivitelezési
tevékeirységórrek befejezését követően nrűszaki átadás-átvételt kell lefolytaĺri.

Vállalkozó ktiteles Megrende|ővel íľásbalr kozölrri a szetzodéses íbladatok teljesítését (''I(észľe
jelentés'').

A nrunka Vállalkozó általi készľe jelentését követőęn Megĺendelő ti1zi ki az átadás.átvételi eljárzs
időpottĺ:ját és atľa a jogszabźllyban niegjelolt szeľvek képviselőit nreghívja. A kivitelezésben
köaęnrrjködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A nrűszaki átadás.źltvéte|i eljáľás
nregkezdéséľe csak akkoľ keľüllret sot.. ha a jelen sr.svśdés szęľilrtĺ ntunkák elkészültek, és a
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sZÜIkséges dokumentunrok (nregr,alťlstllási Ĺcľr,' Íi:llra'szllĺĺ|t ćs lrcć1líĺott ĺlll1,il11ĺllĺ .icgyz.(iIĺ(ilrl,r,ci'
szállítóIeveIek, stb.) lriánytalanu| ľclrdelkczésľc áĺlnalĺ, ćs a ir4cglcĺrĺ|clő l.ćsz.ćľc ĺilat|tisĺ.a lĺr.:ľiillcl<.

Az źĺadás-átvételi eljáľást a készľc.jclcnlést k(jr,ct(i 3 tra1roll lrcltil lncg |ĺc|| kczc|clli. Az łitacliĺs.
átvételi eljár.ásľa |2 naptári nap áll ľendclkezóslc.

2. A rrriiszaki átadás-átvételi eljáľásl.ól 3 pélc|ánył:an jogyz.,ol<i)'Ilyvct kc|l kĺlszíĺcrli. alltib(ĺl l pólcĺriny
a Megľendelőt, l példany pedig a Vállalkoz(lĺ i|lcti, l pćl<lírny pcc|ig a lnÍiszaki cllcnijľć'

3. Megrcndelő a nrĹiszaki átadás-átvétcl soľán kĺitclcs a lrrutrkzit lllegvizsgłillli és a vizsgiilat łrla1r.jłin

Íblfedezett lribákat, lriányosságokat, azok kijavíĺtis^ának' pótlásirnak hatáľidciĺit .icgyziili(ĺllyvlrcn
xigzjteni.

II,a a jegyzőkönyv ltibát, lribajegyzeket taľĺalnraz. akkoľ azt a Vtil|a|kozĺilratk atĺi kcll ítnia ttz.ztl|,
ltogy Vállalkozó ahibajegyzékberr foglaltakľa ószľcvételt tellct, lrrclyct a lriba.jcgyzóktlcn ľögzítcni
kell.

4.Ya||alkozó ktĺteles a MegľeIrdelĺĺve| kozjsen ĺb|vett hiba- ćs hiánylistłr alapján a sztilcsĺlgcs
javÍÍásokat a kitűzött lriánypótlási lratáľidorc, saját költségéľe elr,ćgeztri. Megľendel(i k(ltcles ĺr lbnti
javítások előíľt I. osztályú, jelen szeľzĺjclésnek nregÍblelő nrinőségben való clr,égzésc utálr a
kivitelezési nrunkákat átvenĺri'

I{a a Vállalkozó a javítást íľásbeli Íi:lszólítás ellenéľe nenr végzi el, a Megľerrcĺelő azt a Vá|lalkozT
költségére elvégeztetlreti, és az így felmerüIt koltsógeket jogosrrlt a Vállalkozó szánrát.a
továbbszáln|ázní a gaľanciális felelősségvállalás megtaľtása nrellctt' A ĺbnti .jog nem óľilltí a
Megľendelő azon jogát, hogy a ll. pontban foglalt, a szeľzőclés hibás teliesítésével kapcsolatos
elállási jogával _ az ott említętt feltételek fennáIlása esetén - éljen

5. Nem tagadható me9 az átvétel a mutrka olyan jelerrtéktelen hibái, lriányai miatt, alnelyek a

kijavításukkal, pótlásukkal jáľo rrrunkák folytán senr akaclályozzćlk a ľerrde|tetésszeľiĺ haszrrálatot.

6.Vállalkozi a miĺszaki átadás.átvóteli eljáľás idĺĺporrtjában köteles Megľende|ő ľészéľe 5

példányban átadni a munkateltilet átadása és a kivitelezési állapot kozötti eltél.eseket tartalmazó
dokutnentációt, valamint azokat. az íľatokat (teljesíĺnélly rryilatkozat az összes beépített anyagľa'
hulladék nyilvárrtaľtó lap, hulladék befogadó nyilatkozat, fclelos nrťlszaki ve.zetói nyilatkozat,
villánrvédelrni vizsgá|ati jegyzőkönyv,ellenőző, méľési jcgyziikönyvek és egyćb nrinőségi
vizsgálatok eľedmérryei stb), amely a szeľződésszeľiĺ teljesĺtés szeľinti elbír.álásálroz és az elvégzett
lnunka átv éte|éhez szükségesek

7. Az esetleges sikeitelerr átadás.átvétel költségeí a Vállalkozót teilrelik.

8. Ha a Megľendelő egyes munkaľészekęt a teljesítés előtt átvesz (e|ózetes átadás), ezek
tekintetében a kátveszé|y az átvétel időpontjátóĺ a Megľendelőlę száll át.

9. A jelen szeľződés akkoľ tekirrtlreto teljesítetĺrek, lra a nrunka elsö osztályú rninőségben. lriba- és
lriánymerrteselr elkészĺilt és azt a Vállalkozó a Megľendelőnek átadja sikęľęs és lriánýalalr átadás.
átvételi eljáľás befejezésével, valanrint a te[|esítést a Megľendelő teljesĺtésigazolással igazolta.

10. Az eredményes átadás.átvételi eljáľástól számított l éven beltil a kívitelezési murrkát újból meg
kell vizsgálrri (utó.feliilvizsgźt|at). Az ut(l.feliilvizsgálat ľészhatáľidők az źĺvett ľészmunkák
Megľendelő á|tali átvételének időpontjától szárnítandóak' A Megľendelő készíti e|a az utő-
felülvizsgálati cljáľást és hívja ffieg affa az éľirrtetteket.
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Az utófelülvizsgáIati eljirľłis sĺrľálr l:clclĺ .jcgyziĺlĺöllyvcĺ t,csztlolĺ ĺ.cl L|./. ćszlclĺ hillłilĺl-ĺil'
hiányosságolcľól. A Vállalkozó a hiba.jcgyzćkllcn Íilgla|t hiłillyossilgĺlĺ<aĺ köĺcllcs ĺt Mcgl'cnĺ'lcl(i lilĺaI

átadott lribajegyzéklren szrľe1rlo llatáľi<lőlrclr trrcgszt.illtctni. Az. utĺiĺ.cliiIrĺiz.sBĺĺ|aIi cliáľiis soľ:in

ész|e|t hibák tekirrtetóben cgyebckbelr a ltriisza|ĺi ĺi|a<lťts-ĺĺĺvćĺc| sĺlľílll csz.lclt hillĺik cscĺć|rcll
követendő eljáľás az fttlny adó'

l0. Jĺ5títll:ĺs és szavatossírg

1.Jótállás:
Vál lalkozó gar antálja:
- valantennyi, je|en Szeľződéslren és zurnalĺ alap.ját kĺlpező 'szcľz(ĺdéscs tlkllritllyball llrcghaĺłitrlzoll
paľanréteľ és műszaki ac|at elércsét,
- lrogy az tl|ta|a létľelrozott lrrunkĺl eľeĺĺlrrĺĺtlyckĺjnt létrci(iĺt ľclrclsz'cľ lllill(isĺlgc nrincĺ a li:lhaszllĺilt
anyagok, mind a ĺrruľlka eľeĺĺltrényeként lĺltľejĺĺtt ľeIlc|szcľ szeľkezcĺc ćs l<ivitolc szcln1rĺrttĺjálr<il az
élvélryes magyaľ szabványoknak ĺis előíľírsoknak nrcgĺclcl és a szcľzőcléscs cćl olóľósćĺ
mamdéktalarrul biztosítj a,
- a szeľzódés szeľirrti nrunkák szakszeľiĺ és hilrátlall clvĺĺgzĺisĺiĺ. a rlolraĺkĺrzĺi szalrvárlyĺrl< ćs
e]őímsok betaľtását.
A Vállalkozó jótállási kotel-ezettségének ic|őtaľtarna .ilz átac|zls.átvétg.l lezĺil.ásátĺĺ szĺinlĺtĺltt-3l
lrónap. Ez a|ó| kivételt |<épez az, |la a iogszabáIy enrrél ltossz-alrb idćiĺ vagy kĺitc|oz(ĺ alkalnlassági
időt állapít meg, anrely esetben ez a liosszłtbb hatáľidő a jótŕrllás iclőttrľtalrra. ]:lzcn |.clĹil Vállatlkozó
garmtá|ja a betętldezések, szakipaľi szeľkezetek megĺ.elel<iségét a lliĹiszaki el(ííľásokbalr" valatrritrt zr

hatályo s jo gsrabźiyban elő íľt kötel ező al ka l nrassági (szavatossági ) i clej e a l att'

2.SzaYątosság:
Yéi|a|kozot az átadźts-átvétel \ezáľásźĺőlr száĺrrított 12 lrónapig kellikszavatossági kotelezettség
ter.heli, melynek szabályait a Ptk. taltaln,Lazza. Arneltnyiberi a beé1rített arryagok gyáľtoja áItal vállalt
időtartarn errnél lrosszabb, akkoľ ez aZ időtaľtanr iľányadó. Vállalkozó szavatolia, liogy a

mťĺszakilag és nrirrőségileg kifogásolatlalr kivitelben, a vonatkozti nragyaľ és EU elĺjímsclkban ós
szabvárryokban rneghatźrozott (I. osztályú) nrinőségben teliesít' A nem I. osztályú teljesítést
Megľelldelő jogosult Vállalkozó köItségéľe és veszélyéľe _ a gaľanciális ĺ'elelősségvállalás
megtaltása mel|ett _ újľakiviteleztetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni' A fenti
jog nem éľilrti a Megľendelő azon jogát, hogy a 1 l. pontban foglalt, a szętződés lribás teljesítésévęl
kapcsolatos elállási jogával - az ott enrlített Íbltételęk fęnnál|ása esetén _ éljen.

3. Gaľanciálís időszak. valamint lribajavítá$.'az elvégzett nrunka tekintetéberr:
A gaľanciális időszak nregkezdődését kĺivető l2 lrónappal (nrajd azt követően a gaľanciális időszak
végéig évente a Megľendęlő által megjelölt időpontbarr) a Megr.endelő és a Vállalkozćl közös
felulvizsgálati bejáľást tart. Báľmely, a Megľendelő képviselője á|ta| a bejrír.ás soľán észlelt hibát
és/vagy észľęvételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon belül oľvosolni, vagy ha ez a
koľtilményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lelretséges, a lelrető legľtividcbb. Felek által
nregszabott lratáľidőn belül'

A gaľanciális és jótállási időszak taftanrán belül bálrrrely a Megľendęlő által felisrrreľt lribát köteles
aYtil|a|koző az adott hiba feléje töľtórrő íľásbeli bejelerrtést követő nyolc (8) napon belül oľvosolni,
vagy ha ez a köľührrélryekből vagy ahiba jellegéből adódóan lrenr lehetséges' a lelrető legrĺividebb.
Felek által rnegszabott hatáľidőn belül.

A gat.anciális időszak lejáľtát mege|őző lraľmiĺrc (30) napon beltjl a Megľendelő és a Vállalkozó
közciserr újabb feliilvizsgáIati bejálast taľtanak. Báľmely. a Megrendelő képviselője által a bejárás
soľárr észlelt ltibát és/vagy észľevételt a Vállalkozó kĺiteles nyolc (8) rraporr beltil oľvosolni, vagy ha
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cz a köľtjlnényekből vaBy a hiba.iclllcgób(i| adĺiĺltiat.l tlĆlll lchctsćgcs. a ĺchcĺiĺ [c1.tl.iĺr,iclcĺrlr, l)clck
á|ta[ nregszabott lratáľiĺlőn bcliil.

A gaľanciális időszakban ćszlclt lribťrlĺ tckinĺctćlrcrl cgyclrc|ĺbcn a llriiszłllĺi áĺacllis-írtvt!ĺcl soľílll
észlelt hibák esetébell követendĺĺ eliáľás az ilťlnyaclĺi.

Alrreľlnyiberr a Felek között vita tánraĺhra itľľťll, hogv a lliba hibás tcljcsítós, akktlľ ćs irz itycll
esetekben a Vállalkozó koteles olyan ĺiiggetlclr szalĺćľt(i ál|ĺisĺilglalĺisĺit kikćľni, alllc|ylrck cl(jrrĹć'sćĺ a

Megľendelő is előzetesen c|ĺbgzld'ia, Az ilyen ĺiigget|cll nrindkćl l;ć|ľc l<öĺcleziĺ ćľvĺinyĹi. A
fliggetlen szakéľtőr,el kapcso|atos valalrrclrlryi kőltségct a Veĺ||alkozĺi kÖtclcs visc|ni'

A Vállalkozó a jótállási idoszak letcltćt kör,etőell is a ĺ.'cntick. iIloĺr'c a .jogszabályokban
ĺneghatáto.lntt rnódorr továbbm is íi:|eI lrrilt<ĺazolr arryagĺlk. lrcľclldczĺlsck ĺjs nrunlĺĺik lribĺis
teljesítésééľt, amelyek esctébcn a vonatkoz.,tl .iogszalrťrlyĺlk vagy a ĺ,clrĹi cIilíľások hosszabll
szavatossági időt állapítanak nreg.

ĺ 1. SzcľzőĺIóst biztĺlsÍtĺi nlcl|óItlĺiitelĺ:zcttségck

1. Késedehnĺ kłitbéľ:
Anrennyiberr Vállalkozs a szetződés szeľinti báľlllely kötclczcĺtsćgét hatáľic|őlrcn llcIlr tcljcsíti.
illetve feladatainak teljesítésével olyalr okból. alrrelyéľt lblelős késcdelclrrbe esik, késeclclrrri kötbéľt
köteles fizetni.
A késedelrni kötbéľ méľtéke: 0,5%o/napttlľi nap, osszeselr ĺnaxiltttltlt a ttettó ellenszolgírltatás l 0 Vo-a.
A késedelnri ktitbéľ számítása: a kĺĺsedelenl első llap.ja a tcljesítési hatáľidőt követĺĺ ĺ' Irrunkana1r.
Amennyiben a Vállalkozó a késędęlenrbe esés első nap.jától szfirrított l0. napig neln te[esíti a
késďelemlnel éľintett feladatot, akkoľ a Megľendelő a késedelcmbe esés 1 1. napján jogosult a
szetzódéstől elállni és a teljesítési biztosítékot haszrráIrri, il|etvc meghiťrsulási kotbéľt éľvérryesíteni.

A Megľendelő fentiek szerinti elállása esetében a Megľende|ő a szeľzőclésszegésľe vonatkoz-o
szabályok szeľint káľtéľítést ktivetellret. A fenti esetben a VáIlalkozót a Mcgľelldelő elállásáľa
tękintettel káľtéľítés nern illeti meg, és nem jogosult vállalkozói díjm sern.

2. Hibás teljesÍtési ktĺtbér: Méľtéke rrregegyezik a késedellni kötbérľe vonatkozó méľtékkel. Hibás
te|jesítés esetén a Megľendelő által töľtént bejelentés és a javítható hiba nregszüntetése kcizötti
időszakľa terjed ki.

3' Meghiúsulási kiĺtbéľ:
Anrennyiben a Vállalkozó jelen szeľződésben meglratáľozott feladatait ľészben vagy ege'szben nern
teljesítí _ ide értve különösen azt az ęsetęt is, amennyibcn a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból,
anrelyéľt felelős l0 rrapot nreghaladó kósedęIerrrbe esik, vagy hibás teljesítés esetétr a lribát l0 nap
alatt nenr javitja ki teljes köľĹĺen, és Megľerrdelő ezélt a szeruődé.stől eláll - a Vállalkozó
meghirisulási k<itbéľt köteles fizętni a Megľerrdelő részére. A nreghiúsulási kĺjtbéľ méľtéke a riettó
el l enszol gá|tatäs 3 0 Yo- a'

A ťenti esetben aYä||a|kozó vállalkozói díjľa nern jogosult. A meglriúsulási kötbéľ érvérryesítése
esetén a Yźi|a|kozóval szemben éruényesített késedelnri/lribás teljesítési kötbéľ a Vállalkozó által
Íizetendő nreghiúsulási kötbéľ összegét csökkenti, feltéve, lrogy a YáI|a|koző késędelmi/hibás
teljesítési kötbéľteljesítósi, kötbéľ-fizetési kötelezettségénelĺ szeruődésszeľŕĺen eleget tett.
A késedelmi, hibás teljesítési és a nreghiúsulási kc'tbéľ összegét a Megľendelő .iogosult a
Yálla|kozőrrak jáľi vállalkozói díj összegéből levonni, vagy a Vállalkozó szárrrára közvetlenül
kiszeunlázni.''
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l 2. Kłtpcso|:lĺ'ĺ'aľĺ'iis

1. A Vállalkozó kĺĺteles a nrullkál<Ia v()nät|(ozťl.iogsz,ĺrbiilyi cl(iíľír.solĺ szcľillt Íi:lc|ós lllĺisz,alĺi vczcĺ(iĺ
kirrevezni. A Vállalkoz.n kotcles bizt<l.síÍani. hĺlgy a |'clc|(ĺs lllĹiszĺrlĺi vczctŕĺ a kĺilolcz.cĺtsćgcĺ{ l'l
vonatkozó jogszabályokkal iisszlrarrgban teljcsíĺ'sc.

2. A nrunka folyanratáľa volratkĺrzĺ5 lrrinclotl jĺ!vtihagyĺist, lnogĺagattiisĺ, ulasĺtĺist, ĺil.tt:síĺ.cst ĺt

YáI|alkoző részétę kéz-besítettrrek kell telĺinĺerri akkĺlľ is. anriktrľ azokat rr |'clclős lllĹisz.aki vczcĺiĺ
átvette a Megľerrdelőtől.

3. A felelős műszaki vezetĺl, valanrint a Sz',cľzőclĺĺsbclr nreghatálozĺllt szakelllbcľck szcnlćlyćnck
megv źitoztatása esetén aľľTl lraladóktalanrrl óľtcsĺ|.cn i |tel l ĺl Mcgl cnclc|(ĺt.

4. A Vállalkozó felelős nriiszaki vczetője:
Név: [szeľződéskłitósko r kitłĺltcnĺ|iĺ J

Fęlelős miiszaki vezet<ii névjegyzéki szám: tszcľződóskłitéskoľ kitłiltcnĺliĺ|
Cílrr: [szeľződéskiitéskoľ kĺtöltcnĺlŕĺ]
Telefiorr: [szeľződéskiitéskoľ kĺtii|tenĺlő|
Fax: [szeľzłĺdéskłitóskor kitiiltcndő]
E-rnaiI : [szeľződéskłiÚéskoľ kiÚłiltcndől

5. A Megľendelő ľészéľől a Vállalkozó resz-eľe utasításokat ac|ó szenrélyek a Megľcltĺlel(ĺ ľészérol a
következők:
Név : [sze ľz,őĺléskiitésko ľ kiÚłi ltendő|
Cím : [szeľződéskiitésko ľ kitii ltcndő|
Telefon: [szcrződéskötéskor kittiltendő]
Fax: [szeľződéskłitóskoľ kĺtłiltendő|
Eĺnail : [szerződeskötéskor kitłiltenĺlő]

ó. A Megľendelő rniiszaki ellenőľe(i):
műszaki ellenőľ adataí
a) neve (elnevezése): [szerződéskłiÚéskoľ kitłiltenĺlő}
b) címe (iľányítószárn, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): [szeľzőĺ|óskłitóskoľ
kitiiltencIő|
c) névjegyzéki száma: [szeľződéskłiÚéskoľ kĺtöltcndő}
d) Tel./Fax : |szerző dés kiĺ tésko ľ kitö |ten dő J

e) Eĺnail : [szcľződéskötéskoľ kitöItendő]

7. Anrennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illotve műszaki taľta|nrat éľintő kéľdés lrreľül fel,
úgy Vállalkozó köteles Megľendelőt és a műszaki ellenőľt haladéktalanul íľásbalr tájékoz-tatni, majcl
a kapott utasításnak megfelelőell ktlteles eljáľni. Felek tudomásul veszik, lrogy a rrrrĺszaki
taltalotrr|roz képest a Munkát eltél.oen végezni csak a vonatkozó jogszabályi ręndellĺezéseklrek
megfelelően lelret.

13. SzeľzőĺIés nródosítása, megszíĺnÍetése

I. A jelen szeľződés kiegészítéseo vägY módosítása csak íľásbarr, a fclek kozös megegyezése alapján
le|retséges.

2. A Megrendelő a szeľződéstő| a szeruődes tel.iesítésólrelĺ nregkezdése előtt báľmikoľ elállhat, ezt
kcivetően a teljesítésig a szeľzsdést Íblnrorrdhatja. A rrregľendelő elállása vagy fblrrlondása esctén
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kĺjteles a Vál]allĺozónak a clí.j aľányos ľćszćt tĺcglizcĺlli ćs a sz.cl.z(idćs rllcgsz.Ĺilllc|ćls(:l,cl <l|ĺĺlz.ĺlll

kárt nregtéríteni azza|, hogy a káľtalanítás a r,liIlalkozĺii díial llcln hirlilt|ltat'jn ltlcg.

3. Megľendelo jogosult a Válla|kozó sťllyos szcľzCIĺlćsszcgćsc cscÍcn - íľiisbo|i llyĺ|aĺl<ĺlzaĺzir,al
az-olrnali lratállyal, Megľenĺlelő káľtcľítcísi kijĺc|czcĺsógc nél|ĺĺiĺ - ,,l sl.cl'l.i\<|ćst ĺi:llllĺllldani vagy
attĺil elállrri.
Vállalkozó súlyos szeľződćsszegésének lllinő.sĹil(ĺ olĺ kĹiliilliist:t.l, t|c ltcl.ll kizáľĺilag, ha

- a késedelenr, anrelyéft a Vállalkozĺi felcl(ĺs cléľi a l0 na1lĺlt;
- Vállalkozó lribásalr teljesít és a lribát l0 nap alatt ticlll iavíĺ.ia ki ĺclics lĺ(jľiĺcll;
- Vállalkozó a tcljesítést jogos ok rrélkiillncgÍagaĺĺ.ja;
- VáIlalkozó jelen szeľződéselr alapuló kĺiĺelezettsĺlgeit olyan jclentiis lrrćľĺéklrelr lncgszcgĺo, hogy
entrek következtében Megľendelőnek a toveĺbbi teljcsĺtćs ncln áll óľĺJokébcn;
- Vállalkozó felÍiiggesztí akiťĺzetéseit, ellelrc.iogeliĺscn cs(ĺcl- vagy ĺ..clszánlĺllási cl.iáľĺist ľerlĺ|ollrck
cl, Vállalkoző |egfőb|r szeľve a táľsaság végclszállltrlťtsłĺrrak, mcgkozĺĺćsćľ(ĺl. ĺblszĺlllllĺlliisítrlak
kezdeményezéséľől lratáľoz;
- jogszabáiYoll' vagy a jelen szeľzőc|ésen ala1luló í.clmtindírsi r,agy clállirsi okok ĺbnnlillrlak
- Vállalkozó báľrnilyen lnódotl megtóveszÍi az Mcgľcndclőĺ, vttgy rla|ĺitlall irc|zrtĺrt SzolBáltat ćs cZ
közvetlen vagy kĺjzvetętt rnóclon súlyosan kílľĺls hatťrssaI lchcĺ a Iéllycgcs szeľzódóses
kötelezettségek telj esítéséľe.

l 4. Vcgyes ľenĺIclkczésck

1. A jelen szeľződésben nem szabá|yozott kéľdésekbelr a Ptk., valalrrint a vĺlnatkĺlzó lrrirrĺĺenkoľi
lratályo s jo gszab á|yok i ľányađók'

2. A felek megállapodnak, hogy a szeľződés teljesítése soľán kĺjzötĺük í..elmeľü|t vitás kéľclésekęt
előszöľ megkíséľIik közvetlen táľgyalások údán lendezni.
Az egyeztetés erednrénytelensége esetélr fordulnak a trír.osághoz. Jogvita esetéľe a nregľenclelo
székhelye szeľinti bíľóság kizáľólagos illetékességét kötik ki szeľződő felek'

3. Anrennyiben a jelen szezodós báľmelyilc ľendelkezése éľvénytelerrrré válna, a szeľződés többi
ľésze továbbľa is hatályos és éľvélryes maľad, Ebben az ęset.ben a Í'eleknek olyan megállitpodásľa
kell jutniuk, aĺrrely leginkább megfelel az érvényteleruré vált ľendelkezés eľedeti céljának.

4. Felek megállapodlrak, hogy a szeľz-odés teljesítés somn létľejövő, szeľzói jogi védeleln alá esó
alkotásorr Megľendelő teľületi koľlátozás nélküli, lratáľozatlan idejtÍ, kizálolagos és haľmadik
személyrrek átadhatő felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szeręz az alkotás (terv) átdol gozźsźtta
is' Fęlek megállapodnak, hogy a létľejövő szeľzóijogi védelem alá eso alkotások a Megľęndelő
tulajdorrába keľülnęk'

5. A Vállalkozó vállalja, lrogy a beszezési eljáľáslroz és az a|apjilr kotott szeľződés teljesítéséhez
ka1rcsolódó dokulnentunrokat a teljesítés Megľendelő általi elfogadását ktjvetó 5 (iĺQ évig megolzi.
A fentiektől eltél.oen azon dokumentunrokat, amelyek a szeľződés nregsziĺnéselĺoľ a Megľendelő
ľészéľe átadásľa keľülrrek (szerzői jogi védelem a|á es<ĺ nrűvek, alkotások) csak a Megľendelő
szćtmáta töľténő átadás időpontjáig köteles a Megľendelő megőľizni. Ezen clokumelrturnok őľzéséľol
azok átvételét kör,etően a Megľendelő, trrirrt tulajdonos köteles gondoskocĺrri.

6,Yźi|a|kozi a szeľződés teljesítése sotan, konrmurrikációjában, viselkedésébetl nem közvetít
szsgt egćrciőt, csökkelrti a csopottokm vonatkozó előítéleteket.
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7. Jelen szeľzőclés teliesítésc. óľtc|llrczése ka1lcsłilt il Itclc|t a dĺlkullrctllt'tltltl|ĺ alĺllrlli sĺll.l.clrdicl.l

|latÍnozzźtll< lľ'eg:.

Đ A Felek által megkiittĺtt szeľziĺclĺis
b) Abeszerzési cljáľłis ajánlattótcli fb||tĺvása

ą A beszerzé,si cljáľáslralr bcrryújtĺltt ĺis clĺilgado|t łrjálrlĺlĺ ćs alltlal< hirirlyp<itllisa
(amerrrryiben ľeleváns)

Felek nregállapodnak, lrogy ĺ.enti b.).c) 1rotrtokball íľt tlĺ>kutrretrtulrrok kĺilijrr csaĺolĺĺs nclkiil is.iclcll
szeződés nrellékletét képezik.

.|elen szeľződést szerzodő ĺblck e|olvasás ćs lrrcgĺ!ľ(ł3s utált. lrrilrt akaľatuklĺaI nriIrdclrlrclr
megegyezotjóváhagyó|ag 5 példánylrarr aliríľtirk. anrclylr(ĺ| 4 pólclány a Mcgľcllclelőĺ o.s l pćl<lĺíny a
Vállalkozót illet'
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