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h oGyernteke* Átnenetĺ otthona energełikai lłolszeríísíIése a KEIłhP-5.2.9. ktitlszlúnuł pdlyúzuÍi
*onstrukcłó keretében,, tĺáľgyů közbeszerzési értékhatáľte| nem éľö beszerzési eljánásban

oľ",1..ľxľJľlffľŕj|enszolgáltatás összeBe*: | 4 086 320 Ft + f1o

* az el|enszo|gáltatĺĺs te|jes összege magában fogla|ja a teĺjésĺiéś va;'amennyĺÍö|tsffi

Budapest, 20l6. szeptembeľ 22.
ĹÁTEREX ÜzemcJtct.ĺ lct.
l09Ś Budĺpľst, HklôpitöU. l- l1,
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Ajánlatĺevó neve: LATEREX tizeme|tető KfĹ

Aján lattevö székhe lye: l095 Budapest, Hídépító u' l.|2.

Aján lattevő adószríma: f5398791-?43

Ajánlattevö |eve|ezési címe: |095 Budapest Hídépíto u. l-12.

Aján ĺattevö te|efonszáma: +36- t-347-0010

Aján|attevö fatsaĺma: +36.|-347-0Đ1|

Aján|attevö e-maiI címe: palyazat@laterex.hu

Knpcsolattaľtĺ{sra kijelölt személy neve: Bondáľ Éva

Kapcsolaftaľtásľa k ijelölt s zemé ý e lérhetósége i :
+3ó-l.347.00l0

bondare@|ateľex.hu





{" "rĺťĺmw mellókleĺ

FELOLVASOLAP

A g?yermekek Ätmeneti oÍĺhana ęnęľgetikąÍ korszeľťÍłíÍćse a KEÍtrCIP-í.2.9" kĺíttszlűłttił pđIyłÍĺati
lłanstrukcÍö keretében,, táľgyú kőzbeszeľzésí órt.ókhatáľi el nem érĺ3bęszerzési eliaľásban

Ajárrlattevó neve:
HufepBau Kft

Ąánlattevő székheľye:
l193. Buđapest, Kłinyr,kłitő utca 22"

Ąán1afievő adisziĺnra:
11,626704-?*43

Ąánlattevő levelezési eímę:
l193" Budapest, Kłinyvkiitő utca 22.

Ajárr lattęvő teĺeťonszáma:
+36-20ĺ34t4974

Ä..j áu laütevő ťaxszŁma :

Ajful|attevĺ! e-mail cílne:
hufeľhaukft@gmaĺl.com

Kapcsolattaľtásľa kijeliilt szemé ly'neve l

I{ubert Feľenc

Kapcsolattaľtrísra kij e|öIt *zenrć ly
ęlérhętősóeei:

+36-2üĺs4t-gg74

ĺ{jĺĹnlattevő á|ta| Iĺéľt ellenszolgáltatás
tĺs*zege*:

* iĺssztsen: łettó Ft + Áfa
5.896.525.-Fr

* az etrlenszo|gá|tatás teljes össz.ege magában foglalja a teljesítés valamennyi l.tĺts.ĺect

Budapest, 2016.09.19.
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Gyeľmekek Atmeneti 0tthona
1088 Budapest' Szentkiľályi utca 15.

Hrsz:36535

ľoossznsÍľo nlszÁľĺoLHATó ror,ľsÉcnx
Szakág Munkanem mesnevezése Anyag összege Díj iisszege

EPÍTEsZET

ľyÍrÁszÁnó csERE

ABLAK | 744 508 159 500

PÁRKÁNYZAT 109 235 631,23

ABLAKCSERE JARULEKOS KOLTSEGEI 601 590 501 477

AJTO 551 800 43 500

AJToCSERE rÁnurÉros KoLTSÉGEI 206 665 94 835

Dsszesen (nettó) 3 213 798 862 43:

4 076 233

L7Y. Ma 1 100 583

l{indösszesen (bľuttó) 5 176 816

FoosszEslTo NEM ELszÁMoLHATo KoLTslĺGEK
Szakás Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

EpÍrÉsznľ
I.IYÍLASZÁRÔ CSERE NEM ELSZÁMoLHATó rorrsÉcpr 370 200 196 500

osszesen (nettó) 370 f00 196 50{

566 700

27"Á ka 153 009

Mindösszesen (bruttó) 719 709

ľoossztsÍľo
Szakás Munkanem megnevezése Anyag összege Díi összege

EPITESZET
ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK 3 2r3 798 862 435

NEM ELSZÁMoLHATó rorľsÉcBr 370 200 196 500

osszesen (nettó) 3 583 998 1 058 935

4 642933
L7%" ka 1253 592

Mindösszesen (bľuttó) 5 89ó 525
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Á.}ÁNI,A'ľ.t'ŕł)'l'l|l,,l ľ'l.]ĺ,ll ĺ \'Ás

A,,Pá|yízatos épÍĺlcÍcncľgetikai felhÍvírs :r kiizó1l-lrlĺlgyi|ľoľsziigĺ ľćgió Íclcpiilćsi
łĺnkoľmányzataiszámĺlra cĺmĺi, K|ltloP-5.2.l).k(lĺ|sxőnrrú pálylĺzaĺ'i kĺxrstľukció lĺeľctélrcll a
Józsefváľosi Onkoľnrálryzat tulajclonńbirll ćs iizcnrcltcĺ'ésćlrclr lcviĺ.|ĺizscfvĺiľĺlsi IIungáľi:t

ktĺrúti Háziolvosi llenĺ|c|ő cllcľgctikai koľszeľűsĺtósc'' tĺĺľgyú kiizllcszcl.z"ćsi ĺlľtĺlkIlatriľt cl nĺ:llr
ĺ!ľ(ĺ bcszcľzľsi cl iłĺľásball

(Bccsiilt éľtók: f.s03.5f5,- Ft l.Afźl)

l}udapest F.ővńľos VIII. kcľiilct .lĺĺzscÍvzĺľosi (inkĺrnrrńllyzĺrt k(izlrcszcľzĺlsi óľtćkhatłiľĺ cl trctrr
éľisbeszeruési eljáľást hiľclct lrreg, ĺlnlclybcll a.jtinlatĺev(ĺlĺénl ĺi:lkćľi (')lrĺ, illcĺr,c az, ()ll ĺiltal vĺ:z,ctcĺĺ
szętvezetet.

1. Aján|atkéľő neve, címe:
BUDAPEST FoVÁRos vll I. KlłIt Ü Ln,r. JŐzs ll|łvÁ nĺrsl Ö N x ĺr n ľvl Á nĺ v zn.ľ
Cím:1082 Bu<lapest, Baross ĺl, 63-67 ,

Ajánlatkérő nevélren cljáľrí szeľvczct ncvc, cínte, tc|cfonszĺĺnrło e-nritil cÍnrc:
Ajánlatkéľő neve:
Ajánlatkéľő cínre:
Aján|atkéľő telefonsátn a: *36 | l 4592-|98
Ajánlatkéľő eĺnail címe: igazgatosag@ gk.lru

Kapcsolattaľtó:
Kapcsolattaľtó neve:
Kapcsolattaľtó címe:
KapcsolattaľĹó e-mail cílnę:
Kapcsol attartó teleforrszátrr a:

JózseÍVtil ĺrsi Gaz<ĺtil k<lĺlłisi l(izpont Zľ|..

l082 BLlclapcst, Baľoss u. 63-(l7'

Vagyongazdálkodási i gazgatósiig
oľosz Girboľ
I084 Bucla1lest, Nĺlnret u' I7.|9.
oľoszg@jgk.hu
t-36 20 244 t4 47

2. A. beszeľzés táľgyának, Í|letiĺIcg mcnnyiségénelĺ nlcglratńľozásłr, a bcszcrl'ós nlíiszaki
leíľása, i|Iető|cg a mĺnősógi kiivetclnlónyck, teljcsítlnónykiivctclmónyck ismeľÍctésc:

2.1. A beszeľzés tárgyaz
A Jizsefuárcsi orrkonn ányzat tulajdonában és iizenreltetésében levő Józsefváľosi Hungáľia
koruti Házioľvosi Rende|ĺí eneľgetikai koľszerűsítése, a fíĺtési eneľgiaigélry csökkentése
éľdekében az éptiletľész krjlső nyílászáľóinak cseľéjével a I(EI{OP-5,2.9. kódszárrrri pá|yćnatí
konstľukció keľetébęlr.

2.2. Abeszetzés mennyisége, nrűszaki leÍľás:
A potrtos miĺszaki tartalnrat, a mennyiségek lneglratároztsźlt az ajáĺl\attételi fellrívás f, sz,
nrelléklętét képező áľazatIallkĺĺltségvctés és a nríiszaki ieÍľás egytittesen tafta|lnazza'.

A kivitelezési nrűszaki <lokurnentácíó az ajánlattételi felhívás nrelléklete (külcirr nrellékletként
csato I va, RAR k i teľi esztésű tĺj nroľített faj lkélrt).
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3. A szerződés nregh:ltĺĺľĺlzítsa: kiviĺcloz.ćsi szcľz(ĺclćs

4. A, szel.ződés iĺIőtal.tama:

Tárnogatási szcľz-őclés haĺályba lépćsćĺiil szítnrítoĺt ĺ| hĺillłt1l' itllrc|.y alĺl<ćllt uľĺclld(i' |rĺlgY a
Vállalkozónak a ĺ..cnti időtaľtanr alatt egybetiiggo 4 lrĺitla;r alaĺĺ kc|I a kir,itclczćsĺ tlic:grli|lĺlsíiłillia
(befejeznie) Áz egybcĺ'ĺiggŕĺ 4 hónap iĺĺ(iĺaľlłnlĺrt a Vti||aIkoz.ti itz. ćľirlĺcĺ| ill|ózlrtélr.y vr:zel(ĺ.iévcl
köIcsöncisen íľáslratl kötclcs egyczĺctlli. alltcly k(lz(ĺscll cgycz{clclI ic|ťĺ{aľtlllrroĺ il Mcgľclrctcllłi
nevében eljáľó miiszakiellen(!ľllck.i(lvĺi lĺc|l hagylliĺr. Á lĺiviĺclc.zćs hcĺ'ciĺ:zĺlse ĺĺ|all a Mc[l.cnĺlclő
a sikeľes és lriánýalan írtaĺIĺis-írtvótoli cIjáľłi's tleĺ.c.iczĺisćt óĺi.

A jelen szeľződés haĺťllybalé1lésnck |bltéĺclc a Irrcgtĺiiĺöt( 
,lälnogaĺási 

Szcľziit|ćs lratá|ybalć'lćsc.
A hatálybalépés nap.iárĺll a McgľcIlclclő íľirsllarr ĺá.ićlĺoztat.ia a Vĺi|lnlkozĺit.

5. A teljesítés he|ye:
Józsefváľosi ľIungáľi a köľťlti l{iiziclľvĺlsi Rcndcl (ĺ
l087 Budapest, I{ulrgáľia kiiľút l8.
Hľsz: 38868

6. A szcrződést biztosÍtĺĺ lnellókkti Íolczettsćge|r :

Késeclelmi kłitbéľ: 0,5o/o/napt,łlľi lra1l, összcscn nraxinrulll a llel'tti clleltszĺlĺgťrltatĺis t () o/,l-zl,

A kötbér maxitnunrának cléľésekoľ (l0 nap késeĺĺelelll csetélr) Mđgľendeliĺ .iogosulĹ ŕl
szerződéstól elá|lni.

Hĺbás teljesĺtési kötbóľ: Méľtéke llregegyezik a kćseĺ|elnri kiitbĺĺl.r.c vĺrlratkozĺi méľtikkel. |-|ibtĺs
teljesÍtés esetélr a Mcgľendclő által tijľtéllt lrcielcntcs ćs a.iavíthatťl hiba nrcgszĹilrtetése kłizöĺti
időszakra terjed ki.

Meghirisulásĺ kö-tbéI.; A nyeľtes aján|attcvő lrreghiťlsulási kötbéľ nregĺłz-cĹĺĺsĺĺľe kĺlteles, ha olyalt
okból, arrrelyéľt felelos a szeľzőĺlés teliesítésc llreglriúsul. A lncghiťlsrllási kiitbóľ llréľtékc u nótt.i
el lenszol gáltatás 3 0 Yo- a,
A Ptk. 6:186. $ (i) bekezdése alapjárr a kotelezett pónz fizetéséľe kĺitclczlrcti magát affa az
esetľe, ha olyan okból, alnelyéľt í.e|e|ős, rrregszegi a szeľzoclést

Jótállĺĺsi időtaľtanl: a sikeľes és hiárrytalan átaĺlás-átvételi e|jáľás beĺ'e1ez.ésétől számított 36
lrónap.

7. Az el|enszo|gáItatás teljesítósónek fcttételci, illctő|eg a vonatkozĺĺ jogszabáIyokľa va|ó
esetleges hivatkozás:

A beľulrázás fedezetę a KEHOP-5'2'9 kóĺ|szćlnú pátyźnat kel.eÍćbő| keľřil ĺinalrszíľozásľa. A
támogatás rrréľtéke maxilrrum az összes elszálrrollrató költség 100oÁ-a.

Ajánlatkélo téljékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljálasban nenr elszámolható költség is
beszeľzésľe keľül, a dokumentáció ľeszét képező órazatlan költségvetésbelr foglaltak-nak
nregfelelően. A nenr elsámolható ktĺItség méľtéke az aján|attevĺĺ ajánlaĺínak ĺtiggvénýe. A rrerrr
e| szánrollrati kö l tsé get a Megľend elő sai át foľásbó l ťlnanszÍt ozza,

f
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8.

9.

Ajánlatkéľő ĺ'elhívja a ĺigyclnlct, lrogy a {iĺlllotsaĺiis sz.iiza|ć|ĺĺls aľĺillyĺ.l :l 
.|'ĺilllogaĺt.tsi 

Szcľz,őĺIćs
nregkötését követőetr változl:at' allrctlnyibclr ĺ.lz clszĺilltolIlaĺĺi kiiIlsćg |lctl) ćl.i r.:l ĺl t()()%,-tlĺ,
akkoľ azajźnllatkéľó aze| ncnr.szálrrolhaĺt! ľészľc vľltlłĺ|ĺĺlzĺ'l tisszcgcĺ slriĺĺĺ ĺbľľĺisbt!| |riztĺlsília.

Fizetési ťttemezés: Mcgl.enĺlel(ĺ I db szárllla bcnyŕlitáslil.a.jĺlgo.sr.llĺ'

A szeľződés szcľĺnti és a iogszabá|yoklrnk lltcg|i:|cl(ĺ szĺitll|a kiĺizctĺlsc a Pĺk. (l:l3(). $ (|)-(2)
bekczdése, valamint a 27f/2(t|4. (XI.5) t(trľlrr. ľcnĺlc|oĺ atapjĺiĺi, tltťlĺinanszĺl.ĺlzĺissal, ĺ|

teljesítésigazo|ás alapiírll kiállított szĺillrla ala1r.jĺin, a.szĺillllĺt ĺłĺVéĺÜ|ćtiĺ| szťrlllítotĺ 30 lla1loll hc|ii|.
átutalással töľtérrik.

Megrenclelő kijelerrti, hogy a szcľz(ĺdés ĺiIlanszíľtlzásĺiĺ utt!|jllilllsz.íĺĺlzłis kctcĺélrell tcľvczi, a
pá|yázatot utóí,ilranszírozási igéllllyc| ĺ.ogia bcny(liĺalli. Meglclrc|cl(.i kiiclcnti' hogy allrollllyilroll a
jelen szerződés Íinanszil,ozćsa a ĺílnrogalťl nyilaĺkozaĺĺl ittct(ilcg tt lllcgkiiĺcnĺĺ(ĺ l1urrclgatĺisi
szeľződés alapján lrem ĺjlranszírtzható utóĺjnall'szílrrzás ticľcĺćbcll. csłk szílllílói ĺ,-rllĺlnszíľozássĺr|.
akkoľ a Megľerrclelő ĺ.bnrrtaľda a |clrct(ĺségeĺ a sz-eľzjĺdĺĺs ltlĺicĺĺr-^íĺťtsĺiľĺt' A szcl.ződó's ltrĺicĺosítĺtsa a
fęnti esetben éľinti a szeľződés ĺilrallszĺľozťtsáĺ. az c|sztĺlllolás llr<iĺliát. az el(ĺ|cg llróľĺćtĺćt cs az
előlegge| való elszárrlolás nródjirt.

A szám|át a Megľerldeltĺ l}uilapcsĺ VlII. keľtilcÍ .ltizso|Vťrľosi ÖnlĺoľlllálryzaÍ ľĺiszéľc kelt
kiállítani és belryrijtani.

A szęľzŕSdé,sszeľtĺ és a jogszabályoknak nregĺi:lelő szálll|ĺt kiĺ.izetĺisĺĺnck pénnrclrrc ĺ'bľint (I.{UF).

Äz aiźn|atok bíľálati szclnpontj aĺ l

Ąánlatkéľő a berryújtott ajánlatokat a legalacsonyablr összegťt ellcnszo|glĺ|tatás elr,c szeľint
éľtékeli.
Az aján|atokat nettó HUF értékben kiĺcjezve keII lreaclni. _ 7, szilltlil mclléklct

Kizáľő okok:
Ąánlattevő kizáľásľa keľül, anrennyilrelr az alábbi kizáľĺi okok lráľnrelyike vele szcltllrcn ĺbnniĺll:

a. végelszárrrolás alatĺ áII, vagy vonatkozásábarr c.sőc|eljáľás elľencleléséľől sz.ol<1 bíľĺisírgi
végzést kĺizzétettek, vagy az ellene indított ĺblszánrolási eliáľást.iogerĺĺsen elľelrĺlelték,
vagy lra a gazdasägi szeľeplő szenrélyes joga sz-eľinti hasonló eljáľás van íblyarnatban,
vagy aki szeméIyes joga szeľirrt hasonló helyzetben vall;

b. tevékenységćt felfiiggesztette vagy akinek tevékerrységét felfijggesztett<ĺk;
c. gazdasági, illetoleg sz.aknrai tevékenysógével kapcsolatban iogeľos bílosági ítéletben

megállapított bĺincseleknrényt kĺivetett el, anríg a bĹintetett előéletlrez ĺ.űződő hátńnyok
alól nem rrentesüIt; vagy akinek tevékenységét a jogí személlyel szelnbelr alkalmazható
bÜntetőjogi intézkedéseklőI szóIó 200l. évi CIV. tĺĺľvélry 5. $-a (f)bekezclés b), vagy g)
porrtja alapján a bíľóság jogeľős ítéletében koľlátozta, az eltí|tás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét nrás bíľóság lrasonló okból és nródon jogeľĺser.l koľIáĺ.ozta;

d. egy évnél ľégebben lejáľÍ adó-, várnfizetési vagy táľsaĺlalombiztosítási jáľulékfizetésí
kötelezettségélrek - a letelepedése szerínti oľszág Yagy az aján|atkéľő székhelye szeľinti
oľszág jogszabźůyai alapjárr . nem tett eleget, kivéve, lra nregfizetésóľe lralasztást kapott;e. a20|3.június 30.ig hatályban volt, a Bülrtető Tĺĺľvérrykĺinyvlol szóló 1978' ćvi Iv'
töľvény szeľinti biinszeľvezetben rcszvétel - ideéľtve a bűncseleknrény bűlrszeľvezetben
toľténő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés llemzetkozi kapcsolatokban, hťitlen
kezelés, hanyag kezelés, kölĺ;ségvetési csalás, az eur.opai kbzösségek pénzügyi
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ćldekeilrck tllo8sćľĺésc \,agy pclllztllĺlsii.s l:iillcsclc[ĺllrť:ll\,l. ilIcĺi,c ir lJiinlĺ.:tŕĺ
Tĺĺľvényk(inyvľől sz'ĺi|(l 2()|2. ćvi C. Iiiľvćny XXVl|. l;ciĺ:zĺ:ĺťůcll lllcghaliiľĺlz,tlĺ{
kol.l.upciós lrŕhcsclcknlények' biil:'szcľt,cz,t:ĺ|rcll ľclsz,r,ć|.cl - irJccl.ĺr,c lliilrcscIclĺlllcll.v
bűnszeľvczctbcIl töľtóllćĺ c|k(ivetésél is -, hii||r:ll kczclć.s, hal:vtt1ł lĺcz'c|ćs' |ĺiĺ|t.sćgvt:lć.si
csa|ás Vagy 1:ĺllrznrĺrsits [rťlncselcl|ĺllrĺjllyt' iIlctvc szclllćtycs .iĺtga szcl-.illIi lrasĺxlIti
biincsclekmćnyt lĺövet'cĺĺ c|, ĺ.c|tćvę' |rogy a |lĺjllcscIckIlrćny cltĺiir,cĺ.tisĺ: .jĺlg,cľŕĺs |líľóslłgi
ítéletberl nlcgťrllapíĺásĺ. nycľt. anlĺg a l)iitlĺcĺtlĺl c:t(ĺćlc:ĺhcz ĺiiziĺĺlő l:áĺľányĺlk alĺil llcttl
ltrentesĹilt'

f. az adotl' cliáľásbarr c|iiíľt adatszoIgłilĺatási kĺi|olcz.oltscg ĺct'jcsĺtćsc st)ľ1llr ttlyall hanri's
adatot szolgáItat, Vagy lranlis llyiIaĺkozĺl(ol Ícsz, aĺtrcty a \/cľsc|ly tisztłlsilgát
veszé|yezteti;

g' tekintetébcn a kövctkczli ĺbltćĺclck valarllolyikc ltlcgvalt5su|:
ga) neln EU-, EGT- Vagy oECD.tagállanlllau vagy tllyaIl ĺillallrball lcnclc|kczik
adóilletoséggcl, nlc|lye l Magyaľoľszrigrtĺrk kctt(is aĺlĺizás e tkcľĹilćsćľőI sz.tilĺi
egyeznéľryc Van' vĺtgy
gb) olyarr szabályozott t(ĺzsdén ncllr .jegyzclĺ |ítľsaság, alrtclynelĺ a 1rólrzlrlĺlsťrs ćs a
teľľol.iztnus Íinalnszíľĺrzása nlegcIiiz'ľsĺĺliĺl ćs llregakadályĺrzui".iirriI szĺilťl 2()()7, ĺ!vi
CXXXVI. tĺilvény 3. $ ĺJ pontia szeľinĺi tĺinylogcs tulaiĺlonĺrsa llcllr l:regislllcl{lctő.

Áz eljáľásban nenl |ehct aiánlattcrĺi! vagY l.cszvétclrc .je|enÍkez.ĺ-l az a gtlzt|tlsiigi szľľcplő.
anrelyben közvetettcn vagy kcizvctlenr-il ttilrb, nillt 25|,/o.<ls tulajc|oni ľesszcl vagy szavazati
jogga| ľendelkezik ĺllyan jogi szclnĺlly vagy .jogi szľlllélyisĺĺgge| lrelrr ľcncle lkcző gazdasági
tĺir.saság, arnelyrrek tekirrtetében a g. pontlran t:rcghatĺĺtĺlzĺltt fcltétc|ck ĺ-bnnálIllak.
Amennyiben a t<i|rb, nint fío/o.os tulajĺĺoni ľésszcl vagy szźtvazati hiĺnyac|clal rcndclkcző
gazdasági tárcaság táľstlláskérlt aĺlĺizik, akkoľ az i|yen társulás tulajdonos tiimaságlíľa
vonatkozóan kell a g. pollt ga) alpontja sz,eľinĺ'i ĺ.cltótolĹ nregíblel(ĺcn alkalĺrraz,;ri.
A d. pont szeľinti adĺ5fizetĺisi kötclezettsĺig a|att a belĺölc|i székhelyű gazc|asági szeľe1rlő
tekintętében az állallri aĺlólratóság ĺ!s a válnhatťlság łiltal nyiIvĺintaľtott aĺlófizctesí
kötelęzettségeÍ kell éľteni.
Az e. pont szeľintí lrasonló trtĺncsclcknlérry alatt az Europai tJlliĺi nrťrs tagirl|amában
letelepec|ctÍ aj ánlattevĺ5 esetébelr
a) bĹĺnszeľvezetben ľészvétel bŰllrcse|eknrény esetéll a szcľvczett bĹlntjzŕs elleni ktizc|clcrnľől
szóló, 2008' októbeľ 24-i 2008/841/|8 tanácsi keľethatťuozat 2. cikkĺibelr nreglratátozott
btĺnszeryezetben való l.észvéte|Ilez kapcsolódó bűncselcknrényt.
b) vesztegetés, vesztegetés elĺbgadása, lrivatali vcsztegetés, hivatalí vesztegetés clĺilgaclása,
vesztegetés bítosági vagy hatósági eljáľásbarr, vcsztcgetés elĺbgadása bílĺisági vagy lratósĺ1gi
eljal.ásbalr biĺncselekmény esetérr az |99?, május 26-i tanircsi jogi aktus 3' cikkébelr
meglratáľozott korrupció t,
c/ köItségvetési csalás lrĹincse|ektrrétry esetén az liuľópai Közösségek pénzügyí éľdckeirrek
védelméľő| sző|ő egyezmény 1. cikke szeľinti csalást,
d) pénzmosás bűncseleknrény eseÍén a pérrziigyi ľendszeľek pétrzmosás céljál'ą való
fe|hasznźiálsárlak nregelőzéséľől szóló, 1991. jťlnius I0-i 91/308/EGK tarrácsi iľányelv l.
cikkéberr rneghatáľozott pénzmosást
kell élteni'
A d' pontban nreghatfuozott időtaľtamot nrirrdig akizárő ok funn nelrr állásállak ellenőľzése
időpontjától ke]I számítarri.

Igazo|ás módja: az ajźn|attételi felhívás 2. sz.lne|Iéklete szeľinti nyi|atkozat aláírusával'
eledetben.
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t0. Ajánlattcvőr'cl kir1lcsĺlIatos ĺrlklrlnlass:ĺgi c|v:ĺľlĺsĺlk:

- I{endelkezik az ajťrlllatĺĺlteli hatáľidijĺ lncgc|iiziĺ hiilullr !-c:'á{ iiz|cti ér,llclr ťjssz,csclr (a híllrtrll
év alatt) legalább llcttó 2,5 lniIĺiĺi íilľiIrt tc:|jcs " łiIla|ĺilros |tx.galllri aclĺi rlĺjlkiil sziillrítoĺt ".
árbevéte|lcl.

- Ręndelkezik az ajánlattételi ĺ.'e|hĺvris lneglitilĺ|ćsćĺő| r,issz.ali:lĺi szłirrlílĺlĺt '5 ćr,lrcll ćpĺlćsi
beľuházásľa és/vagy ćpítĺĺsi kivitclczćsi ĺcr,ćkclry.sćĺ}ľc ćs/r,agy h(iszigcĺo|ĺ3si lcvćkclly.sóglc
vonatkozĺ5 szevődéss,zeľűcn ĺcljcsítctt (llcĺ'cjczcĺt) rcl'cl.cllciĺival/ľcĺbľcnciákkal' łlllcly(c|ĺ)
éľtéke legalább elóľte a trettĺi l,ĺ] millió ĺbľilr{ot. Á lllcghatťtlĺlzoĺĺ ćľĺćlĺ ĺtibll szcľziic|ésscl is
teljesíthető.

- Az ajánlattevő kötelcs *. lcgkósőbb a szcľzőcĺéskőĺĺis it|i!1lonti:iľĺl - ópülct ĺlpítóscľc ls/vagv
Íblújítására éslvagy bővítćsćľc l.e |c|ő.s'ségbiztĺisítłist ktĺlni VaLry a nrcglér,(ĺ
felelősségbizĺosítá.sát kitcr.jesztcni, anrelynck ćľtćkc clóľi łz 5.000.000 lłt/ćv és l.000.()00
Ft/káľeseInlny éľtókct. Az aján|tllĺev(ĺkllck a li:Iltick viĺlĺalłisłiľĺll az a.iánlati llyitatkclzatlrall
nyilatkozniuk kell.

- Rendelkezik |ega|ŕrbb ĺ írĺ szakcnrlrcľľel, aki szelc1rel a l(aIlrĺtľai rlyilr,eilrĺaľtitslran ćpítósi
szakteľületľe voĺratkozó MV-Il (vagy az,z.il| cgycrrćľlćkii) ĺi:lclős ntii.szaki vczctiĺi
jogosultsággal.

A! ánlatho.? kiitctczőęn''csato|anĺló |49|l.ĺik|ctck:

. Az ajćnlatkéľés Incllóklgtében taláIható áľĺljánlat (| , sz, nrellciklct)
- Ajánlattevői rryilatkozat, (2, sz. nre|léklct)
- Arazott költsógvetés (3. sz. melléklet)
- Nyilatkozat az áľbevétclľőÍ (4. sz. mel|óklet)
- ReÍbľenci a rryi l atkoz at (5. sz, lrrcllóklet)
- Nyilatkozataz adó- és kĺiztaľtozás metrtességľől (6' sz. lnellĺiklet)
- Nyi|atkozat a ťe|e|őssógbizto.sítás tekintctében (7. sz. nrelléklet)
- Nyilatkozat a szake|nbcľľőI (8. sz. melliklct)
- Nyilatkozat aközéľdekiĺ adatok rlyilválrossĺĺ tételéhez (9. sz. rne|léklet)
- Aláíľási cílrrpéldárry/aláíľás llrinta

t I. A hiánypótlás lehctősóge vagy annak kizárása:
Az aján|atkéľő az cisszes ajánlattevĺĺ szánráta azonos ĺbltéĺe|ekkel lriztosítja a hiánypótlás
lehetőségét' Amenrryíben az ajánlat lriányos, nem egyéľtelmű adatot, nyilatkozatot. vagy
számítási hibát tartalnraz, Ąátr|atkéľő jogosult lriánypótlást eherrdelni, felvilágosítást kéľńi,
illetőleg az Ajánlaĺtevőtől a számítási hiba javítását kémi'
Miĺrdaddig, amíg báľĺnely Ajárrlattevő szátnáľa hiánypótlásm Vagy felvilágosítás nyújtásáľa
hatáľidő varr folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyarr lriárryokat. amólyekľe nézve az
Ajánlatkéľő neln lrívta Í.el hiánypótlásľa.
Aiánlatkél'o Í'elhívja aiánlattevők Íigyelnrét, lrogy anrennyilren ajánlattevő a hiánypótlási
fellrívásban foglaltaknak az előíľt lratáľidőre nenr' vagy nem teljes koľűen tesz elegei. az az
ajánĺat érvénýelensógét vonja rnaga után.
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ř2. ĺ\,t. łjĺinIatĺćĹclĺ haÍ;1ľiĺl(ĺ: 2(} l (l. s.,rĺ:1ltĺ'ĺltIlľĺ. .Z i . I.ł.(l{} ĺil'tr

Aiĺ1nlĺlLLĺśt.Ó '?0l,(ł. ..5zcp!pn1bĹ':|. l(l. ľli11litill l | :(X) ĺil.iiiĺiI lt.:|.r.szílli Irt.'|ĺil.ltl;l Iltl.ĺ.

'l.ątlźtilĺll..'-.p; l0ĺl'/ |}q.ĺ1-ti12ę9t. I Iullgłiľiłt kiil.ťlt l ĺJ.

,AjĺinIattcr,(ĺ a nlcgĺ.cIc|ŕi ĺr|ťrnIirlĺt:tc| ćtr'|c|ić[lľrl iL'/. ĺliliĺl|;lIlt:Ir:Ii Ii:||lír';isLlltll ĺilĺll;tlĺĺrlĺll:rl
lĺĺt1rcsolatlran íl.ŕtslralr kicĺlć.szíĺó (t,:ľ|cllllr:zćĺ) tĺiiť:lĺtlz'{ltl;isl lĺr,:l Ili:ĺ llz ĺti;ill|;tl|icl.iitiĺ1.

ĺ\ łĺicgćszĺt(! tíiić|(()7.(aĺris kć.ľćs^t:nr:lĺ hĺtt'ĺil.iĺlr:it:: .l()l(l. S7'(:|)l(:ĺlllxjl' |(). ltlt1l |().{X) ĺil.ir'

Áz. aj zi n lł t ll cn 1. rl.i ĺ ŕl.sz1ľt it lĺ cĺ ln ĺl :

.|ĺiz.scĺ\'ziľtlsi (jazĺlĺrIlĺtlclálsi |(iiz.1ltllll 7.t.ĺ'. |{)l{l) |łrrtĺĺl1rt:sĺ. |}itlrl:łs rl' (l'i (j'i. |. l l'ł. |((iz'1lĺlllIi

| 1lazgatĺisá1i i roc|ahcI vi sćgc

I .3.,Ąz. ĺtj ĺi n la tÉćĺcl ll1'c}r.ĺ: : Ill Łlĺl-\'tl ľ

1,,Í' hl rr.iantĺrt(olĺ) ÍL'lbĺlntťrsŕulĺrIĺ lrcll\,ĺ:, iĺ|ĺ:.itl: 'ltizsr:Ivliľĺlsi (illz'tlĺiIliĺltIiisi l((iz1ltlrl1 /'l.t'. l()s:l

I}uc|apcst. }Jaľoss tr. ó3.(l7. l. I l.i. |((lz,;lĺlrlti Ig,łtz.1.iĺtttisłi1.l il.ĺlĺ'lł'rllcl1'isćg..:

]Jontiis icleic: 20I (l' szcpt<:llrbcľ 2- l . | .j.()() ĺiľa
Áz ĺrjánlatkć.ľő a lrcsz.cľzć.si cliĺłl.ĺislltrn trjĺłll|ĺrĺtcv(i|i vĺlĺl\l itiĺinIat(cr'(i|< c|.iiiľĺi lićpr,isľ|(líllc|<

.iclcllićtćt lriztĺlsíĹi a.

l5. "l'ĺĺiékoz(atĺis az cliilľzĺľ cľctlnrćn1,ćľ(ĺl ĺis lt .sz,ĺ:ľziĺtlćsliłitćs ĺcľr.ceĺ:ĺĺ iĺlĺĺpĺlnl.jn:
.|.ĺil'glr.i 

cl'|ĺrľti:łlran ĺ\.iĺinlaĺ|tćľ(i |ĺtililn cľt'lĺllrlť:ll.yhiľtlt:ĺiis( lrt:lrl till.t.

śz c|'ilu'ĺis cl.t--<llrrć.tlr.ć( A.jzinlatkćľ(ĺ ĺ(ć1lviscl(ĺ"tcslĹiIc:ĺt,:lrc|ĺ Vlĺlrlsĺl.azĺlĺi||ĺĺltlĺisi i'.s |,iirlztipl'.vi

lJiZoltsťliia ŕrllapít.ia |1.lťP'. ít szcľzťic|ćs|iillćs tcl.r;czcĺt ic|Ó1lĺlrlt.|:l tliinltisĺ k(ir,ctilcll ĺlz.tllllrĺt|.

! (l. .$zc rzŕ! ĺl ćs lrřĺ tćs t (ĺ l ĺ' łr lĺi c lĺt I lĺĺs :
AilłnIatkćľ(ĺ a Ptlĺ. ó:7.[. s\ (1f) bc|ĺczĺlcisc a|ĺr1r.itill a szcľz.ĺiĺ'lćs|ĺ(itćst(iI r,ĺtIti ĺ-:liiltĺisi.ioiľl{ lĺiktiti.

I7. ĄnnłrIĺ lrrcgllatĺtl'<lz,:ĺsa, hoíł}' ź|?, c|,iĺĺľĺi.slltn Ichclt-c ĺiiľg;1,alnl, vflĺł\' tl lltlnr.ri.iĺĺltt
a.iánlłtĺllĺat ĺł1ľg1,aI:is nćlkĺiI Irĺľłĺtiák cl: A |lcllYťlitĺlĺt ir|ĺirlItttĺ>kĺr| az ĺriĺiI.lIrttkć'ľťl lĺiľĺ.lvtl|ĺis

lrć|lĺĹiI az aiátlllittttk|rĺlz. lrcni'ťliĺott clĺl|ĺrrn]cntu|l1()k ĺlIa1l.iłin bíľál.ia cl. ĺcllntaľt|ĺl itz.ĺlll|rilľl

lllag,ĺtri|< ĺr.jogot. hog.r, aiálllatter'(ĺk cl(jzctcs ćl.tcsí1ćsćl l<(ir,ct(icll tírľgyalť.r"^t (at.t.s()|1'

I.9. Ąmcnllyihcn a szclzőĺIés IitJ alapo|ĺbĺĺ| Íinłnszíľĺlzott pľĺlicktícl ćs/vag\, ;lľĺlgľirlrllnal
lĺapcsĺllattĺls, ítg1, łlrrlaI< rrrcgic|łĺlósc: I(|:iľl()I)-5.2'!). kĺic{szílnlťr pĺi|1,zizat

ĺ 9. Iłĺlľrn:ri |ĺłir,cĺclmćn1'.clt
.,\z ĺtiĺilllattlt azĺlitilllati ĺ.clhír'ti.slralr lrrcĺlatlotl cíl1lľc sz.ĺ:nlć|-ľcsĺ:tl. zĺil.t lltlľítc|ĺtritll. a lltll.ĺ(ć|ttlll

,..ĺ.óz'sc ĺ\. :ĺ ľos i I I u n ĺlá ľi a kłi ľú ti łŁ1zjgri,os i I{c n 4 c I(ĺ

9!91g$üĺ!ú.!g1t$Íg.{i$ítésc ĺr ľ{JilĚĺĐ':.rŕJ.!ĺlĺ!ułguĹpilhłĺa-!iJig6.!.uIĺ9iĺi ke ľŚtćllc.ll.=

!.c!!2p.1 Ĺu!-.!!Ios !''

lncg'jclillćs.scl kcIl bcn1.11i1on1 az- a.itillIattćtcIi hatťrľidi! |c.iáľtlrig I cľcdcti ćs l llliisĺlla(i
pĺllc|irn1'[lall. r.zllalrrilr( cIcl<tľtlllilttts ĺtlľtłritilan ((]l)-n ľaĺ,l..Y l)\ĺ|)-ll). l\r. ajiillIitĺĺl|tĺrt

|rc'lclán1,olll<ćllt lrck(jtr'c \.ttg)J |ii7.\'('. ľ()}lcS()IŹiSlllclltcst]'n.lrcll bĺllrllrittĺi lrrĺiclĺlll kclI bcrl1.ťritalli.

ą>ąJ lł-



fí}. hz ĺr'i ír n lati l<łĺtłit tsćg iĺĺ ííta ľĺtt nl :t :

Ą.iĺinIat1t:r.ŕl ĺljłinIati lĺłiĺtillsĺi1'1ĺ: i'lz' lli;lltlitl|ĺiĺĺ:li Illrt;il.iĺ|iĺ lĺ:iĺil.ĺłil,ltI lĺczĺ|iĺĺli|ĺ. ĺ\z ĺrjlillIltIlt:r,ťi

ĺriállIalziĺ e hatziľid(i lciáľl.riig ľľlĺlĺltlsílhĺt|.iit r,i't1l1.r,islłzĺlr,ĺllthllĺ.ilt.,,\z' ĺti;ill|;lĺi |ĺiĺĺílĺ|srip' ĺrz

cľcc1nrćlr-r'ltiľc1eĺćst(il szĺtnlíĺĺltt 3() rla1li1r tłll.l ĺlz.zlt|. |)ĺlĺ'.\'r:zt:ll itIiĺ;ltlrt{łlt ĺ<ťir,ĺ:ĺťir:ll;rilill|;rl|ttil.il

ll1'ilat|<ĺlzatĺ>ĺ kćľhct az. aiĺĺnlat tĺlt,ii[lbi ĺi:llll|ĺtľĺlisĺit.l|. .,\|l.|r:tllt.\.ihĺ:ll ĺliĺitllltlt!)\.ii lIcllI ll1.i|ĺltlirlzi|i.

azt ĺrjtillIatkćľ(i ťrgy tc:|ĺinĺi' hĺl1.l1..a.iállIaĺĺil |i:lllltltr.ĺ.jil' lI,ĺIĺ. Ú:7,t. 
"ti)|

f|. hĺ aiĺinIa{ĺóĺcli ĺ'elhĺvris lncgiĺĺilĺlćsć.ltelĺ ć.s ;l -r1_11;15[9.11g!ijlrl.us,!tg. ĺllĺIillĺlll ir llrcgiclcllí:s
idiĺpĺlrrtił: 

'., ' 

6'. 
'zcl1rtclrllrcľ 

l ''|.

2?.. !i111'ebclĺ:

22' |. Ą \i ťrlIal|ĺozĺilral< a sz,cľz,(iĺlĺ!s hĺrĺiiIl,|li't li:|lť.s.iI liiir'r:ti.l l() llit1rĺlll llcliiI lĺir.ĺtt:li Iitcllllcl.r.cĺ
(<ll.galliz,ĺtciĺis tcľr.r:i) |ĺcIl lrcll1'ŕrjtallíi.t it i\4r-:lll'i:llĺ'|t:lij lt..:r.rllli:tt cl.ilil.ĺi lllíiszltlĺi cl|ľll(il.ľt:sztil.r.:. i\

|i:nĺic|<cn tťlI Vtilla||ĺoztirlak i't sz.t:l.z.(it|ćs IlĺrtĺiIvbir ltl1lćliĺit lĺťil.cĺii 5lllttltĺĺ;tl.l;t1.lĺltt h:Iiil
o ľgan i ztic i <is [t:l.vct k c l l bt:n),ťl i t-all ia.

2)'?,, A VĺilIalkoz<i a kcľtilcĺi, az illtciz,lllćllycl< ĺlliík(it|ćsi ĺi:|ĺćtr":lci ćs irz' c.1.1yćll ľclldľl|ĺczćst:'lĺ

ĺigyclcnlbc Vf11:}cVcI r,cgczhct 5i'1il(l;.1ćll is lllun|ĺiil. łlztlllhłtll ĺr hćtvćgi llrtltl[<ĺtr,ť:ĺłzćs csr.:lt.:ll

c|őľc Ieacĺott (|cgalilbtl l na1:1ra| ĺ:ľőľc lr:ird<lt() llćr'stll.lrłlll sz.cll.clrl(i.szcllltiIYr:lĺ litľl<,lz|ĺĺlĺ||lĺtlllĺt|i

tt lrrł'tn]<atcľĹiIctcll. A llrtlIlkaic|ťin lĺívt.ili ĺ.:s ĺt hcIr'tiĺ1i llit'ttlliłtl,ćĺlzcs stlľiilt r.c7ťtŕĺi t:llĺlt:ĺltiIr.

bcszcľz.ćsc sz.Ĺi ksĺig1c.s.

22..j' i\ |<(izl.cĺlcll 
'.'...''''1ęi11ĺć:'$Zćshcz 

szĹi|<sć'$cs clc:|ĺ1l.()lll()S ĺil.alllr. l.íz.t,ć:lcĺi Itlhct(isćg igćllr.lrcr'ć|c.Ir'

lliztosíttltt. alłrcl\,lrc|ĺ ig.ćn1,bc1'61clćt a i\4cgľt:rlĺ|cl(ĺ a:z. illIt.:zlrrc(ll-v ťl{.iiirl llizĺĺlsítia il'ĺ'.l'i'l|. htlgr'ĺl
kn1rc'so|ĺit|ti lĺ()|tsćgclĺct a Vĺi||irl|ĺtlz.ĺillak 1]1Ĺ:ĺ]. |ĺclI llz.clllic. z\ lĺitpcsĺlltitlti lĺijlĺ.still.ĺ:|ĺ

rllcgíiz.ctt1sćllc|i lllĺicl.jĺilriI a VĺilIaIl<oz.ĺlllĺrk az illĺt.:z.ll]t,:tl\,\lL:7.L:lii\;cl |łcl| ĺľĺrs[rtrn ug.\.c7.l.(:l'|1i(:'

i\ ĺ.cnli íptćllvlrcr'ć.tcI az. intćztrrc(tt)l Ĺiz,t.llrszcľĹi lľlŕi|ĺ(klćsć'l. lrctrr alĺĺrt|ii|1'tl:z,hitt ja.

I'Ia sztiksćges ŕĺľzćsi lĺö|ĺsćg. alĺli<tľ a7' a \,ťl|lilll(o;z,ĺit tcl.hi:li.

?.?'4' A köztcľĹiIcĺ. ĺrlgialais.sal lta1rcso}atos lĺtiltsćgek a VárlIalktlz()t leľhcli|(, alrlral< igćn5.'lrcr,ćĺcIct az
()nl<oľnlányzaĺ lllcg.ĺ-eleJ(i ľellĺlc|l<ezé.sci alap.iírn t(jľtť:nhct.'

22.5. A |ĺćsr'c bcélJĺczctĺ' aiánlatot, Valall]int tl,z.|. tlz' ĺlizinIatoĺ. ĺtlllcIv lćll1,c13cs ĺriłinlati clcllrckct
(eri/uIati írľ. ariánlati ĺĺ:|ĺćtclcl< clĺilgaclti'sa) lrclll taľt.alllvlr./.7.Ż|. az. ĄiĺinItlĺl<ćlľ(! nclll Iilg.adia cI

tiľr.ćllycs zli1urIatllak.

2.?..6. ĄiánIatlĺć'l.(ĺ az triírnIatlć.tc]i hat1lľicl(ĺ |ciłiltĺiiEr lllĺiĺ|ĺlsĺthat.ia a .jclcrl Íi:lhíl'ĺislrall ĺilgla|ta|ĺĺlĺ.

Ą.itinIaĺkćľ(ĺ lt lrrĺiclosítĺist.icIcll ĺ'cIhír'irs'sal c!ł)'c7.(i lrriicitlľt tcsz.i llleg.

.)1l'7. Aiálliat|ęćľťi tá.ić|<oz.tat.itr az' eriĺrnlatĺcr,ő|ĺct. hĺlgv t)tk. (l:7'ĺ.s\ (j) bcl<czclćsi: ala1l.jĺin a.iclcll
Í.cIhíi.ás t:isszĺtr't)llĺĺsítľa az cliirľ/rs cľccllllćlryćl.iil 'sz<,llĺi ()ssz,cg1.z-cis kilĺĹi]tĺcsc cl(ĺĺti ic{(ipolltig

lrítľnli|ĺoľ ć's [rriľlllil5..cn trkbt)l .jogtĺlsLrlt- a ĺ.clhír.ĺis r'ĺsszilr'ĺllrŕtsiil l]clll szti|ĺsćgcs
urcgilrcĺoltolIlia. A r,i'sszar,olrtisl.ťll Ajzrrllaĺl<ćľ(ĺ k(izrlctlcntil. íľá.slrĺtll ĺirjćkoztat}a a'/

a iáll Ia1tcr.,(ikct.

Ąĺ'
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22.8. Ajan|atkĺ9ro ĺblhívja az ďárrlaĺtcvőli ligycllllćĺ, hĺlgy sz,cľz(iclć.skiĺlćs csctćll ir |ĺ(ĺĺclcz.ilcll
közzéteendő ktjzélclekŕĺ a<latok ktilćbc ĺaľĺĺlzĺi szĺ.lľz(jc|ćsck' csc|ćll a sz.cl.ziirlć.stroll ľiigzíĺĺisl-c
keľtil. hogy a nyeľtes ajánlaĺtcvő ĺtlclĺrnriłstlI r,csz'i és hozzťriĺil'rll sz,cllrtt|vcs nc|ĺtlai (llcr,c' ĺt
szeľződés megtrevezése, típusa, ĺáľgya, éilćlĺc, iĺ|(itaľĺanla, ť:s csc||cguls llrtic|osu|ástrlĺ)
közéľc|ekĹĺ adatként ttjľtén(ĺ nyilr,ittro.ssĺi tctclćhcZ, ćs 5 ćr,clt kcľcsztĹil ĺ(ĺľtćll(ĺ ltyilvtillcls
kęze|éséhez' Ązaján|attevĺĺrtek ir lcntick tuĺ|oltrásul Vćĺ.cléliiI irz. ĺliiĺnlĺltłĺlran llyilatlĺclzllia lĺcll.

Ajánlatkórő jelen cljáľása ncm taľtozilĺ a kiizlrcszcľzóscttľíĺ| szĺĺ|ĺi 20l5. óvi CXI.,|||. Íłiľvćlly
\atáůya alá tekĺntettel annalĺ |rccsii|t éľtólĺóľc. Így jclclr lrcszcľz,ćsi cljńrás a .Iózscfvirľosi
onkormálryzatRôzbeszeľzési és Bcszcľzósi Szalrályznta ĺrlrl;rj:ĺll |tcľiil lcfolyt:rtrĺsrł.

Buĺlapest, 20|6. szeptelnbeľ,,'....'. ',, . ', 
].t)]..i ,'ś' 

',,,'i 
,. . .i''-' \ ;. ,

7fl1,Ętll.lli'ĺ, i . ,::':..-.:iłii;.'',... . 
'''..ĺ'*.

ĺ|ľ' K.q;aqis Miĺtĺi.....' 
1lĺĺlgáiiltcstcľ..

' ...! ,ĺ
'.. {,j.' ..j''j:.;;;:........ ,. 

Rż!,
t/ ,/' ,/<ł7.../

ću/

,,,,ĺ/

Mellókletek:
- nyilatkozatrrrirrták
- lrriĺszaki leíms, rrrűszaki
- árazta|an kö ltségvetés
- kivitelezési szeľződés

specifikáció
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|łllt,ol,v^soI,Át'

A,, rĺÍ ĺs efv ĺi ľĺls i I'I u l t 1;ĺi ľ i ĺ k i j ľ li ĺ i I' I ú zhl ľ ląls i R łl l t il ľ l ĺĺ
energetikaí korszeľűÍsítése a KEIIoP-5.2.9. kóĺIszĺi'lnú púljlúĺ,uti konsl'ľtłhĺ:ió hcretúhl:ll,, |aľgyit

közbeszerzć,si ćľtĺlk haĺńľt cl trcnr ćlii lrcszcľz,c si el.i ál.ńsba ll

Ajánlattevő által kéľt e|Ienszo|gáltatás
összege*:

- łĺsszesen: nettó Ft + Áfa
* az ellenszolgáltatás teljes összege nlagában foglalja a teljesítés valameńiýi ŕoltseget'

Ajiínlattevő neve:

Ąánlattevő széklrelye :

Aj ánlattevő adószánra:

Aj ánlattevő levelezési cÍnre :

Ąán Iattevo teIefonszállra:

Ajánlattevő faxszáma:

Aján|attevő e-mail címe:

Kapcsolattaľtásľa kijelolt szenróly neve:

KapcsolattalÍásľa kijelöĺt szenróly
eléľhetőségei:

Kelt: . 20t6. .

cégszeľťt aláíms

lVe-



2.,,ł ;:ĺ'i nl li l l l <', l I ł li l ĺ' ĺ

FlYIt,Á'|'KOl-^,|.

A,,J óu aJiĺÍ ľos i I.I u n gđ ri n (łij r ĺi t i I I đ zi o rvos i Ił e n ĺlc l iĺ
energet.ikai koro^zeríÍsítóse a KEI'IOP-5.2.9. kóďsĺ,álltli pú'I.vlÍĺ,aĺi k.ollstľtłkciĺÍ lięrctében '' ĺiłt.gyťl

kłjzbcsu:r z,és i ć ľtćkh a ti,lľt el n cnr ćľ(ĺ lrc;^zc ľzć s i c l i ĺi ľťr s lra l l

Alulíľott .'.'.. táľsasárg (ajłinlat(cr,(ĺ),lllclyct kćpr,isc|i:

az a|ábbi nyiIa t|ĺor'ł toĺ: ĺ:cssz ii Iĺ :

Ncm állnak fenn veleln / vcliink szctrrben az alťrlrbi kiziĺľti ĺrktrk, tnoly szcriltt lrclll lchcĺ ĺliŕtnIittlcv(ĺ'
aki:
Az eljáľásban nem lchet ajánlat(ev(i. alvá|lalkoztĺ. és nclrl rĺchct ľćsz( a|ka|lrrassłig igazolásĺĺlran
olyaIr gazdasägi szerc1rlő. alĺi

a. végelszárnolás aIatt áll, vagy vcll.latkoz:sťlban osőcĺcliĺirťrs cIľcllĺlc|ćséľ(iI szó|ĺi bíľósĺigi végzéSt
közzétettek, vagy az ellelte inc|ított ĺ''elszámĺrlťrsi c|iámst .iogcriĺscn c|ľcnclclték, vagy ha a
gazdasági szeľeplő szcnrólycs .ioga .szcľilrti lrasĺrnlĺi eli1lľás r,all ĺrrlyattlatlrall. vagy aki
szeĺnélyes joga szeľint hasonló lrclyzctbclr van;

b. tevékenységét felĺ.iiggesztetto vagy akinek tevĺllĺerrysĺigét ĺ-e|ĺiiggosztcĺtćk;
c, gazdasźryi, illetőIeg szaknrai tcvókcnysógćvcl kapcso|atban .jogeľ(ĺs bíľ(lsági ĺté|ctbell

nrcgállapított bűllcseleknrérryt kövctett el. anríg a lrüntetcĺĺ cl(ićleĺlrez ĺĺiző<lő híĺľrĺnyok alĺil
neln mentesü|t; vagy akinek tevékenységót a jogi szcInĺlllyel szclntrcn alkalrnazhatĺi
btintetőjogi intézkedésekľŐl sz,oló 200l. évi CIV. töľvény 5. {i-a (2) bckczdós [r), vagy g)
pontja alapján a bíľóság jogeľ(ís ítéIet.ében koľ|átoz-ta. az clti|tás icĺe.ic a|att, viigy ha az
ajánlattevő tevékerrységét nlás bíIóság |rason[Ó okbĺilĺĺs lrrĺĺdon'iogeľősen koľtátozta;

d. egy évnéI rcgebben lejáľt adi., válnťlzctćsi Vĺtgy társaĺlalonbiztosítási jáľulĺ3kĺizctési
köte|ezettségónek - a letelepedése sz.eľinti oľszág vagy aZ ajlrnlatkélo szćkhe|yc szeľinti
oľszág jogszabä|yai alapjárr - lrem tctt cleget, kivéve,lra nrcgÍizetĺiséle Iralasztást kapott;

e. a2013.júrrius 30-ig hatálytralr volt' a Biiĺrtető 1-öľvénykönyvľol szóló l978' évi IV. tĺlľvélry
szeľinti bűnszeľvezetben ľészvétel - ideéľtve a bĹĺllcseleknrĺĺIly lríilrszeľvezetbcn töľtéli(ĺ
elkövetesét ís -, vesztegetés, veszJegetés trenrzetközi kapcsolatoklran, hĺĺtlen kęzelcs, harryag
kezelés, köItségvetési csalás, az eulopai közösségek pérrzt.igyí él.dekeinek nregséľtésc vagy
pénzmosás bűncselekményÍ, illetve a Biintető Tiĺľvénykonyvľől szóló f0|2' évi C. toľvélry
xxVII. Fejezetében nreglratáľozott koľľtlpciÓs bűncselektrrényck, lrťtnsz,eľvezeÍben lćszvéte| -
ideéľtve biÍncselekmóny bťlnszeľvezetben töľténo elkövetesét is ., lrt'rĺlerr kezelés, |ranyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pétiztnosás bűncseleknrényt, illetve személyes joga szeľirrti
hasonló brĺncselekmélryt követett eI, foltér,e. Irogy a bŕincseleknrény elkövetése jogeľős
bíľósági ítéletbell megállapítást nyeľt. amíg a bĹintctett előélethez fĹĺződő lrátľányok alól nenr
lnentestilt;

ť. az adott eljáúsbalr előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítóse soľálr olyan lranris a<latot
szolgáltat, vagy harnis nyilatkozatot tesz, atnely a Veľseny tisztasá,gáú veszé|yeztetí;

g. tekilltetében a k<ivetkező feltételek valalrrelyilĺe rrregvalósul :

ga) Ileln EU-, EGT- vagy oECD-tagállarrrball vagy oIyan államban ľendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyaľországnak kettős adózćs elkeľüléséľől szóló egyezménye val]'
vaqy
gb) olyan szabá|yozott tozsdélr nenr jegyzett tálsaság, alrrelytlek a pénznrosás ós a teľľoľiznrus
finanszílozása megelőzésélol és nregakadáIyozásárol szn|o 2007. érli CXXXVI. torvény 3. $
l/ porrtja 'szeľinti tényleges tulajdonosa lrenr megisnredrető.
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Megiegyzés:

Az eljáľásbalr llcm lchct a.iánlaĺtcr,(ĺ vagy ľć.szvćĺr:Ilc.icĺcrlĺ.|ĺcz(! az a gĺtzcĺasĺigi szcľc;i|(i, ĺlllrclylrctt
közvetetten vagy ktizvctlcniil tłĺbb nrint 2.5%-ĺls ĺulĺrjĺlolli lćssz,cl VłlBy $ZilVilzaĺi.itlggaI l.crlĺlctkczi|i
oIyan jogi szenrély vagy .iogi szellrĺĺlyisĺiggcl llclil lcllĺĺctkcziĺ gĺzdasi1gi ĺiil.sasĺig- i.tĺllt:lyllc|ĺ
tekintetében a g. polltban mcghatáľoztltt l'el tétclck ĺ cn rl ii l I na|ĺ.

Anrenrryíben a töblr, rrrint 25%-os tulajĺloni ľ<isszcl Vagy szilvazali háĺlyaĺlĺ|a| ľcllĺlc|h'cz.ő gaz..t|łlsílgi

társaság táľsuláskĺĺlrt adózik, akkoľ az ilycll ĺĺirsulris lula.jĺitrnos ĺiiľsirsĺigłliľit r,ĺltlĺrĺk'ĺlzťtan kc|ĺ ir g.

porrt ga) alponti a szeľinti ĺ"elĺ,étclĺ lllegĺblclócn alka|luazlli.

A d' pont szeľirrti aclĺiĺtzetési kötclezcttsóg aIatt łr bĺ:tĺtilĺti szĺjkhclyŕi gazttasĺigi szcr.c1ll(i

tckirrtetében az állami aĺ|ólratóság cls a vłittrhatĺisílg łiltat nyiIvťutĺaľĺott aĺ|ĺiljzoĺtisĺ kiiĺ.olczct|.ségcĺ
kell éŕeni.

Az e. pont szeľilrti hasonló bűncsclclĺnlĺĺny a|aĹt az [i,ulĺi1lai tjlri(l nlás lagĺillauliĺtlĺrn lctcle;rcc|ctt
ajánlattevő esetébell

a) bíinszervezetben ľészvétel btĺIrcse|ekllrćtry escĺćll a szcľvezett bŕill(izĺ1s cllcni ktiz-.dclcluiil szĺilťl.
2008. októbeľ 24-i2008184llll] tanácsi keľetlratárulr,at2. oikkébcn Ilrcghatťtľozotĺ bŰlnszcľvczetlrĺ:l,t
való ľészvétę|hez kapcsolóc|ó lrűncselcklrrélryt,

b) vesztegetés, vesztcgetĺls elfoga<lása, hivatali vesztcgotós, hivatali vcsztcgctés clíilgadĺisa,
vesztegetés bírosági vagy hatÓsági eljŕlľásbatr, vcsztcgctés eIĺbgadĺlsa bírn.sĺlgi vagy haĺĺ1sĺigi
eljárásbarr biirroselcklrrény esetén az 1997.lrrĺiius 26.i tarrácsi 'jogi aktus 3. cikkĺjtlcIr lrrcglratátozott
kon'upciót,

c) kőltségvetési csa|ás bĹirrcseleklrrélly csetétr az lliuľĺi1lai Közösségok péllziigyi éľc|ckeilrek
véclelméľől szóIó egycznrény l. cikke szrľinti csa|z1st,

d) pénznrosás bűllcselekllrény esetén a pónzĹigyi ľenclszeľek 1rĺĺnzlrrosás céljĺu.a valćl
fe|haszntiásának megelőzésérnl szóló, t99l. jťlnius |0-i 9ll308/EGK tanácsi iľárlyelv l. cikkében
meghatźffozott pónznosást kell éľterri'

Kelt: ,2416.

u

cégszeru aIáíľás
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."j',,łzĺi lll t'l n ł: l l ťllł l ł l

Á,ľazoÍt kłi|ĺ;sógvctós

(szeľk o.szthct(ĺ l"]x cc | |ir ľllr áĺtl t ll lra )
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4.,s?.(,I nu nlc,l Iłiklĺ:t

NyiIatkozat az :il.bcvótcĺ tckintctóbcn

A,, J ó a eÍvđ ros i II u n gú ľ i a kij ľ tł í i l I ĺi zi l l ľluls i Ił c n ĺl d ĺi
e,,eľgetikai koľszeríí"^íftjse a KEII0P-5.2,9. kĺĺĺIszánú púlyáz,ĺlti kons'tľukĺ:ió kĺ:ľcÍĺ}bcn,, tárgyil

kłj.zbeszr;ľzési óľtĺik haĺáľĺ c l ĺtcltr éliĺ bcszclzĺis i c| i ĺi ľti slla ll

Alulírott turint a(z)

Név:

Székhely/Lakcím:

Adószám (adóazorrosító j el) :

Vállalkozó ig. szétln vagy
cégtregyzékszárn, egyéb azotrosító
szám:

Számlavezető pénzintćzet neve:

Bankszámlaszánr:

Személyes kcizremiikodő lle\,e,
telefon, faxszám, eĺnail cím:

képviselője a Budapest Főváľos VIII. keľtilct .lózseĺVálosi Önkoľnrźnyzat ajirnlatkéľéséľe
nyilatkozom, lrogy az ajźn|aĹtételi hatáľidöt lrregeloző lrálonr |ezitt üz|eti óvbelr tisszcsen (a liáľom
év alatt) ľendelkezenr legalább lrettó 2,5 rnillió foľirrt tcljes * általános ĺřlľgalnii adó nélktil szálrrított
- aľbevétellel.

cégszeľűl aláíľás
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.'' sztilllŕl nlĺ:ll<ih|<,l

NYII,AI'I(O7.A'1"

A,,J óĺs efluí ro s i l I u n g ii ľ i a k ii ľ íl t Í II úzi o rwn i Re n łl t l ő
eneľgetíkaĺ koľsrprűsítése a KEtIoP-í.2.9. kóil".zĺÍĺtti páI.yĺizaÍi kon,^tntlłciĺi keľctćbat,, |áľgyű

közbeszeruési éľtĺĺkbaĺáľl cl ncIn ćriĺ lrcszcľzćsi c|iíuťrsllan

Alulílott ......, nlint a(z)

Név:
Széklrelv/Lakcím:
Adószám (ad<ĺazorrosító i cl) :

Vál|alkozó ig. száln vagy
c'é gs egy zókszám, egyéb azotto s í t.ó

szł{ĺn:
Szám|av erntő pén zi ntézet neve :

Bankszaml aszäln:
SzeméIyes közľeműködő neve'
teleforr' faxszárn. e-rrrail cím:

képviselője a Budapest Főváľos VIlI. kcľiilct Jťlzsefvárosi ollkoľnrłirryzat ajárrlatkĺ5ľéséľe
nyilatkozom, lrogy az Aján|attevő ľenc|elkezik az a.jánlattóteli l'cllrívás megkülĺ|ésétől visszaĺ.clé
szárnított 5 év soľárr teljesített:

- Iegalább nettó 1.8 millió foľint éľtćkĺĺ ópítĺĺsi lreľuĺrázásľa ós/vagy ópítósi kivitelezósi
tevékenységľe és/vagy lrőszigetelési tevékelrységľe vonatkorś sz"ĺ:l,ződésszeľűell tcljcsített
(beťejezett) tęfeľenciával/ľefulęnci ťrkkal

A teljesítós időpontja (év,
hónap)

Szelz-odĺÍsĹ kötő nrásik
fel nreguevezése

Elleirszolgáltatás összege
(nettĺi)

Kelt: ,f016.

.i

l4
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cégszeľrí a|áírás



(l.,,;:ĺi lllli lll <l ĺ ĺĺ!lĺlłt

NYIl,A'ľ!(OL^.|

A.,o.I tizs eJ\ui ros i I I u n gú r i u kii r ú Í i I I ĺÍ zi ĺl rv os i lł a n ĺl e l ő
energetikaÍ koľszeríĺsíté"^e u KEI.IaP-5.2.9. kĺídsrĺimú pĺiĺ1lĺÍz,ati konsĺrukl:ió keľclĺiben,,

tár.gyri kĺizlreszcľzési ćľĹĺllthateiľt cl llclll ćľő bcszcľzćsi c|.iáľásllall

Alulíľott ...'', lniltt ĺl(z)

Név:

Székhely/Lakcínr:

Adószám (adóazonosÍtó jel):

VáIlalkozó ĺg. szám,
cégiegyzék szám, egyéb azonosító
szám:
Számlavezető pénzintézet nevc:
Bankszámlaszám:
Szemé|yes közremíĺkłidő neve,
telefon, faxszám. e-mail cínr:

képviselője a Budapest Főváľos VIII. keľület JizseĺVáľosi onkĺlľllrányzat ajĺrĺilatkéľéséľe
nyilatkozonr, lrogy az l\ján|'aÍtevőnek acló- vagy koztaľŁozäsa nincs.

(cégszeľíĺ aláít.ás)
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7,,,;::ĺ'i nl ú nl e l l c| lł l ľ ĺ

NYlI,'Á.|lKo?L^,|,
a ĺ'clclőssĺjgbizt<ls ítii sľĺi I

Alulílott . . '. ' '(képvisc|ő llcvc), a

:.:-..:..:;.:... ...(cíln: ......) nlilll a'iťllllaĹtclvő cćgjcgyzĺ3;^l.c.jogosu|t
KepvrseloJe

nyi|źttkĺlz0lll'

lrĺlgy a Budapest Fĺiváros VIII. keľület.Józsefváľlsi Önt<oľnlŕlnyzilt (l0ĺl2 l}uĺlapcst, [Jĺlľĺlss u. Ó3-
61.) _ nrirrt ajárrlatkéľő _ által a ,,Jő4se!.vĺíľosi lIungdľia kiiľúÍi lüĺizioĺvosi Reniletĺĺ encrgeÍ'ikaí
koľ"^zet.íísítése a KEHOP-5.2.9, kódszá'nlł púIyázati konsĺrukcÍó, keľcĺćbelt,, t'itlgy/,lban illĺ|ított
beszerzésí eljáľásbarr nycľtesség esetótr, cle legké.s(ĺlrb a sz'eľzĺĺclćskölés Íĺĺ(ipońtitiľa _ épiiĺcl
építéséľe éslvagy felúiítására és/vagy lrővítéséle ĺ.elc|őssĺigbiztĺlsításĹ k(it(ĺk, Inelynek éľtékc
legalább 5.000'000 Ft/év és l '000.000 ll.t/kĺĺrcsgrnény éľtéklratilľig tcr.|ccl, i||ctve a nrcglćr,iĺ
biztosításolrrat j elen beszeľzés tír gy fu a ki terj eszt clrr.

cégszeľĹĺ a|áírás

Ió
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.t s:úmú nlłl|ťłlłlł,t

Alulíľott

NYIt,^l't(o'Lh't'
łl szakcltrlrcľľŕĺl

.. . ' '.(képviselő ncvc). a

a.irin Iaĺlcr,(ĺ cćgi cgyzćsl.c .j ogĺlsu lĺ

nyilatkoz0nr,

lrogy a Budapest Fĺĺváľos VIII. koľĺi|cĺ JtĺzscíVárľosi Ölrkoľrrrłirryzat (l082 l3u<lapost, t}axlss u. (l3.
67.) * nrint ajánlatkél.ő * áItaI a 1]lízsefpfiyp5i l.Iungúľia kiiľúÍí llĺiziorvosi RełlĺIelĺÍ eneľgcti'kai
koľszeľĺísítése a KEHOP-5.2.9, kĺíĺIszdmú pá,lyázĺłtÍ konsÍľukci.ĺí keľaÍébcn,, táľgyában ilrĺlĺtott
beszeľzési eljánísbaĺr ľencle lkezenr lcgalább l ĺ.ó szakelrrlreľľel, aki szcľepcl a l(allralili
nyilválrtaľtásban építési szakteľiilctľe vorratkoz.,o MV-ľ] (vagy azza| cgyenĺ!ľtćkii) Íb|cliĺs lrrťlszaki
vezetői jogosultsággal.

Kelt: . .....2016.

cógszeľĹialáíms

tlr i llĺ
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()',\;':ámú. m<łllćhlĺ:t

NYIl,A,ľKOZA,ľ
a kijzéľĺlc|<ii aĺĺ atĺlk nyi l viiltĺlssłi 1éĺ c | óhc z

AIuIíľott .. ....(kćpvise|ő llcvc). a
.'(cínl:. .....) rtrillt a.jánlatĺcr,(ĺ cegicgyzéslc.i<lgĺlstl|t

képviselője

nyĺlĺttkoz()tll'

hogy a Budapest Főváľos VIII. kcľület.IĺizselVťrľosi C)nkoľnányzat (l082 Budapest, Ii}aľĺrss u. (l3-
67,) _ mint ajárrlatkéľő _ által a ,,Józsefvúrosi HungĺÍria kłtrtiÍí I-Iúzioľvosi Renilclíí efteľgetÍkai
korszeríísítése a REHOI,.5,2.9. kĺĺtlszĺÍnti pdlyúzati konstľtlkcíó ketzłt'łlben,, tátgy'ćtbarr iilĺlĺtott
beszeľzési eljárásban tudomásul veszell.l' |logy sz,evőĺlĺiskötés csctéll a k(ĺtelezŕien köezétecnĺlő
kozéľdekű adatok körcbe taľtozó szeľződések esetén a .szeľzőĺĺésben xigzítéslc kcľiil, hogy a llycľĺ'es
aián|attevó tudomásul veszi és |.rczzźĄáľu|szcnrélyes aclaĺai (nevc, a szórz.odés nrcglrcvezćse, tipusa,
tárgya, értéke, időtaľtanla, és esetleges nródosulásuk) kozélĺlekti ac|atkćnt ttiiténő rryilvirńossá
tételéhez, és 5 éven keresztĹil töľténő nyilvános kezeléséhez.

cégszeľűr aláíľás
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KIvl.ľlłI'I']ZIĺĺiĺ sZlłltzÓ ll lĺs

anrely létľejĺĺtt egyľószru| a

l}uclapest Főváľos VlI l. kcľĺitct .Iózsefvłĺľosi Ön koI.lll á nyzaĺ ł
székhelye:
adószáma:
sz,tlm|av ezető p énzintézet lt c tlc : I szc ľződĺls k ö t ó s ko ľ lĺ i t łĺ | tc r r c| (i 

I

bankszámla száma,. [szeľző<léskötéskoľ kitiĺltcnd(ĺ 
|

képviseletébelr eljáľó szetnély ncvc:
Telefonszám: fszeľződéskötéskoľ k itöltenĺĺ ől
Faxszám: [szeľződéskötéskoľ kitö|tcndiĺ 

|

E.mail cim: |szerzodéskötéskoľ kito|tendő 
|

mint Epíttető
- továbbiakban,,Megrclrdelőú( .

mdsrészről

címe, székhelye:
nyilvántartó cégbíľóság neve:
cégtregyzékszáln:
adószáma:
bankszárnlaszfina (péllzforgalnri számla szárna) :

képvisel etében elj ál o s zern él y neve' lnegnevezése :
Telefonszárn:
Faxszfun: -
E-rnail cínr:
rnint Vállalkozó

. továbbiakban ,,Vállalkozó'' (egyiittes enrlítésük esetén: ,,SzcrzÍiĺJő Fclek'' vagy ,,Felck'') köz<ĺtt
jött léĺę az a|élbbi feltételek szeľint:

1. A szeľződés mcgkötésének előzményeí

Budapest Főváros VIIi. keľĺilet Józsefváľosi Önkonnányzat beszelzési eljáľást kezdenrényezett az
ajánlattételi felhívás 20Í6, . . . . . -i rrregküldéséve| a ,,József,árosi lrungária köľúti l.Iáziorvosi
Rendelő energeĺikai korszeľĺisítése a KEHŻP-5.2'9, kódszámu páIyázati lconstł.ulrció lrcreÍében,,
tárgyćlban (a továbbiakban: Beszerzési Eljáľás), amely eljárás eľedmélryes lebonyolĺtásának
eredrnényeként az eljáľás nyertese a Budapest Főváľos VIII. kęľüIet .Iózsefvarosi Önkoľrrrányzat
Képviselő-testület Yźlľosgazdtikodási és Pénzügyi Bizottságálrak .'.,.,..../2016'(.....) sz.hatáľozat
alapján a Vállalkozó lett.

2. ASzerződés táľgya:
1. Megrendelő nregľendeli. Vállalkozó pedÍg
Hurgária koľút 18. száln a|atti JĺĎzsefváľosi

elváIlalja jelen szerzódés alapján a l087 Budapest,
řIungáľia kiirriti Háziolvosi Rendelő eneĺgetikai
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koľszeľűsítését az, ĺłjánlaĺÍételi ĺ,clhír,ás 2. szánlťt lllcllć|ĺ|ctćt lĺćpcziĺ iil.ilz,ĺl|t lĺ(ĺlĺsćgvcĺóslrcltl ćs
llríisz-aki l eíľásban ľoglal taknak nlc gĺb lcliĺcn.

2. A fenti muľlka ka1rcsán Virllalkozó cz'.clll:cl vĺl||aljti' llclgy ĺc:lics k(iľĹicľt c|kćszíĺí ćs lllcgr,łr|tĺsĺĺ.iil łl
Munkát a teljesítési lratáľicJiĺľc. továbbá a.iótirllá'si (gal.allciťlli.s) |ĺ(ĺĺclczcttsćgcinck clcgc| ĺcsz.

3. Megľencl e|ő hozĄźlľu l a l vá l l zrl k ozó i góny ll cr,ĺj ĺc lĺ! hcz.

4. ľ-ęlek rnegállapodnak, hogy Vállalkozĺi a tcvclĺctr.ysćgćt az a.iĺilrlattćĺc|i l'clhívás. a rllĹi.szaki
cĺokulnentáció és az ät azott k<iltségvetós al a1ri án v egzi.
A Felek megállapítják, lrogy a r.eszletes ltlcrlnyisćgckot źlz ajźlnlattĺltĺ:lí Í..clhír,ĺis, illcĺ.vc
c1 okumeirtá ciő tal1a|lnazza.

3. Á nrulrkatcľtilet átĺrĺ|ás-átvćtclc

1. Megľendelő a nrunkatęľĺilc1et a Válla|kĺlzova| egyeztetetl itĺiĺpontban a<lja źiĺ a Vĺĺ|la|kozĺĺ
ľészére, munkavégzésľe alkalnras ťrllapotbalr' Á nrunkaterülct ĺita<ĺłis-ĺiĺvétclćĺ |,clck.jcgyz(lktĺnyvben
rłjgzitik, Az źltadás iĺlőpontjárol Megrenc|clő ct(iz.etcscn ćľtesíti VirtIalkozÓt.

2. A Íblvonu|ási épületek ellrelyezése csak a Mcglcnclel(i hozzťr.jáľulását ki)vct(icn |<ezdheĺő lrrcg.

3. Szezodő felek a nrunkatcľĹilet átadását a munkateľiilct átac|ás-átvétclĺjvel rogzítik.

4. Felck jogai ós kiitc|czcttsógci

1. A VáIlalkozó szavatolja, lrogy műszakilag és nrin<íségileg kifogásolatlan kivitellrerr, a vonatkozó
magyaľ és EU előíľásokban és szabvárryokbarr nreghatfuozott lnirrőségbell, vellatrrint a mťlszaki
dokumentáciő a|apjálll teljesít. A nem feĺrtiek szeľinti teljesítést Megľencle|ő jogosult Vá|lalkozĺi
k<iltségéľe és veszélyéľe - a gaľanciális felelősségvŕrllalás megtar1ása rrrellett - ťljľakivitclcztetni,
amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanu| elvégezni. A 1bnti jog nelrr éľinÍi a Megľendelő az-oll
jogált, hogy a l1. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogáva|* az
ott említett feltételek fenrrállása esetár - éljen.

Äz I, osztalyú minőség rnegá|lapítása az Epítésügyi Ágazati Szabvány szeľint tĺĺľténik' Vitás
esetben a Felek döntőként a Vállalkozó köItségviselése rnellett az ÉpítésĹigyi Minőségellenórző
Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) nrinőség ellenőlzés eľedniényét foeacĺibk e]. 

_

2, Az eltakaľt mulrkaľ észek vizsgźiata:
A Vállalkozó senrnrilyen eltakarcst nem végez a Megreirde|ő e|őzetes jóváhagyása előtt. A
Vállďkozó az e|takarulrdó rnunkaľészeket köteles 3 (lraľom) munkanappa| az e|takaľás előtt a
Megľendelőnek bejelentęni és az e|takarundó nrunkalęszeket pl.obavizsgálat és etlenóľzés céljából a
Megľendelő ľészéľe láthatóvá és lrozzáféľhetővé tenri. Amennyibelt a Vállalkozó ezel
kötelezettségét elnrulaszda, úgy a munkaľészek láthatóvá tételének és a feltĺfu.ás elotti állapot
visszaállításának költségeit a Vállalkozó kötęles viselni. VáIlalkozó lrenr kötelezhetö a sajźłt
köItségén töľtérrő visszabontásľa és az eltakaft munkaleszek |áthatóvćĺ tételéte, ha a jelen pont
szeľinti bejelentési kotelęzettségĺrek eleget tett és Megľendelo a Vállalkozó bejelentését kĺjvet<ĺ 3
(lráont) nrunkanapon belül a próbavizsgálaĺ és ellenőľzés céljából nem jelent nreg.

3. MurrkateľĹilet:
A Vá|lalkozó köteles a hatóság és a Meglelrdelő előíľásai szeľint a munkateľületet elkeľíterri,
figyelnreztető jelzések elhelyezóséľőI gondoskodni. A Vállalkozó köteles a saját tevékerrységébőI
száľmaző ltulladékot folyarrratosan összegyűjteni és a nrunkatcľĹĺletĺ.ol saját koltségélr elszállítani és
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a munkateľíiletet. l,alalrrint annĺrk k()zr,ctlclt |ĺiiľllycz.cĺćĺ il ĺiiľlllclĺJlĺ1ol, sz.crĺlrćĺt(ĺ| ćs htlIlrrt|ť:|tĺ<il

lnentesen taľtani.

A hulladékbó| száľmazó bevĺltel a VáIla|kozĺi bovĺjĺclét lĺćpczi.

Vállalkozó a kivítelezési lrrunkálĺ soľálr |<clet|ĺcző vcszclycs ćs tlcl1.l r,c'szćlycs lrulIncló|ĺo|ĺ
kezeléséľől (gyťljtés, eIĺíkezeIés, szállĺĺiĺs, httszllĺrsítiis. ziľĺalltlatlanítĺis) a vĺrllaĺktrz',ĺl hatťrIyos
jogszabályok szeľint goncloskodlri ktjteles' A kcletkcz(j hu||adék azĺrlr l.ćsz,ćlrc|ĺ, altlc|y a kir,itc|czćs
soľán a łrelyszínel.l nem keľiil ĺ'bllraszniúásľtl, Virlla|kĺlzĺ |cĺit'e|cs gĺrlrĺloslĺoĺlllĺ anllal< hilsznĺrsíĺelsľa
engcdéllyel ľendelkező válIalkozás ľészéľc töľĺén(j átadá'sitlťl|, łt |lclll lrĺtszltosĺĺhalĺ! hullaĺlćlĺ<ll<

c|szá|]ltásátől és áĺtaloĺnĺncÍ}tcs clhcl1'c7{5[1'fi1.

4. A V ál l alkoző kźĺ. elkęľü l éséľe vonatk o zťl ktĺĺ.el ezetĺ s tigc :

A Vállalkozót telĺreli valanretrnyi, káľ olkcľĹilésĺiľc vĺrnatkozó k'ötclczcttsĺ!ts, igy kiil(jnilscll a

Vállalkozó tl\ta| a Munkák végzése céliából igénybe r,ott éllülcĺekľől Vá||a||<ĺlz',ĺl tcvćkenysĺĺgc vagy
nrulasztása okán lehul|ó tĺfugyak á|tal okozta kziľéľĺ való Íblclősség. V:iIlalkozń ĺ,elcl tr biztĺrnsági
eloíúsok beÍaľtásáéľt. továbbá a ba|esetcllráľítási előíl.ťrsok szeľinĺi valatrlelrllyi vĺitĺ(ĺ- ĺis biztonsťrgi
irrtézkedéséľt.
A Vállalkozó felel az źil:laila a táľgyi nrunkák kivitolezć.sĺĺvel összcíiigg(len igĺlllylrc vett scgĺiĺlei,
alkalrnazottai' meghatalmazottjai, alvállalkozÓi, iIlctve szá|lítói ľĺĺszĺjľĺjl o|ĺĺlzott káľokĺ!ľt.
A Vállalkozó felel ninden igélryért, amclyet az clobbi kťlľoklril, ba|esetckbőI és hiányossĺrgokbó|
eľedően a Megľenclelővel szenrbetr táltrasztanak' Á Vá|lalkozÓ tl Megľcnc|olovcl szel:rlrell l.lcl.l.l

lrivatkozhat arra,lrogy a teljesítésnél és a kivitelezĺĺsrrél igénybe vett scgécleinek a kiválaszĺásánál és
azok felügyeletélrél úgy jáľt eI, alrogy az az aĺ|ott lrelyzctbcll elváľlrat<!. A Vtilla]kozó ĺnelltcsíti a
Megľendelőt az olyalr káľtéľítési igények alól, anrelyek a lnunkáival ĺis szolgáltatásaival
kapcsolatbarr rneľülnek fel.

5. A Megľendelő jogosult
- más vállallęozóva| e|végeztetlri a kiĺtlgásolt vagy hiányolt rrrunkákat a Vállalkozó kĺĺltségéľe, ha
felszólításáľa a Vállalkoző a kifogásolt, vagy lriányolt munkákat tiem javítja, illetve nenr pótolja, a
Vállalkozó garanciáIis felelősségvállalásának nregtaľtásával. A feirti jog nem éľinti a Megľendel(ĺ
azon jogät,lrogy a 11. porrtball ťoglalt. a szętződés l0 napot nreghaladó késędelmes teljesítésével
kapcsolatos, vagy a szeľződés hibás teliesítósével kapcsolatos eláIlási jogával _ az ott emlĺtett
feltételek fennállása esetén _ éljeĺr.
- Vállalkozónak a jelen szeľződésben vállalt Í.eladatai el|átásával kapcsolatos tevékenységét
ölráIlóan vagy lnegbízó|ęvé||e! ellátott képvise|ője ręvén elIenőľizni olyan nródon, lrogy Vállalkozil
telj esítését Megrend elő ez ft ány ű tevék enysé ge ne akadá|y ozza,
. báľmely póĺnunkát más vállalkozóva| elvégeztetrri, ftgyelenrmel a Ptk. ľendelkezéseiľe'

ó. Megrendelő köteles
- Vállalkozó r.eszéľe a kivitelezéshez szt'ikséges trrunkateľĹiletet ľerrdelkezésľe bocsátani,
- Yá||a|kozó ľészéľe a szeződés szęľinti đíjakat rrregÍizetni.

7. Megľelidelőrrek joga van az ađott munkafazist leállítani. ha az nęm a teľvnek és az e|vźtt
mirrőségnek lnegfeleló'. Utasítása szeľilrt a lribásarr teljesített ľészt _ a gaľanciális f.elelősségváIlalás
megtaľtása rrrellett _ rrregťelelő módon rijľa kell kivitelczni' anrelrnyiben az szakszeľĹĺen nenr
javítlrató. Az ťljľakivitelezési többletkĺjltségek a VáIlalkozót tcr.helik.
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ĺi. A Megľelrdelo. illctve az ált'aIa kijcliĺ|t szcľtlczc:( vagy sz,t:nlćly'itlgtlsu|ĺ il kir,iĺclcz.ćsi llrtllr|ĺłiltiil
ĺ,o}yanratosan ellerrőľzí. Á nrtutkavĺigzćsllclĺ az iliiĺnlntĺćĺcli ĺr:lhír,ii.sball (:s ĺĺĺlkullrctrlĺłciťllrall,
valzunilrt a tryeľtes ajárrlatnalĺ megĺblcliĺell kcl| ĺiiľtćnllio.

9. Megrendelći utasítási jogának gyal<oľ|ása

VáIlalkoz-o köteles Megľellĺĺelŕĺ á|ĺal acĺoĺĺ r,alĺttllcluryi Lrtasíl1lsĺ ĺĺ.lliclsílcni, cltĺ.lkinĺr,c atĺĺil, hu cz
jogszabtůy, Iratósági lencĺelkezés nrcgséľtćsél.c, avagy a vagyĺrn|rizĺĺln'sii1; (iĺlcćľ|vc ĺtz aĺla|'r,irg,yĺltrt
ís) r'eszélycz-tetéséľe tĺezetne. rrrivel ilycn cscllrclr.iĺlgsz'cľűcrl lltcgtagac|hatia a Vál|aIk'<>,l,ł1tl.l. u{asítiĺs
teljesítéséĹ. Megrerrdelö vagy bánnely llcvélrell cliillr5 szcllróty célszcľiit|cn ćs/virgy szak;^zcľĺilIen
tltasításáa Vállalkozó kĺĺteles Megtcnc|cliĺ .jc|cn szcľz'.oc|ćslrcn lrrcglrcvc;Zeĺĺ |<aposĺllatlaľĺ.ťl.járlak a
ĺigyelmét hďadéktalanul ít.ásban ŕblhívni. Alnennyibon íčIhívłis c||clrĺśľc is ĺbrrntaľÍia ćs íľiisbaĺl
nregeľosíti Megľerrdelő az utasítŕtst, ťlgy kötcles azĺ. vógľclra'itĺrni, kivćvc, ha az utasitĺis tel.jc"^ĺĺćsĺit
j o gszeľűen nlegtagadhati a Vállal koz.o.
Megľendelő utasításai a teljesítést lrenl Íelreĺĺ|< (eľhcsc[r[rĺ! Vír|la|kĺlzťl sziillrát.a' I;elck ľ(ĺgzítik, |rogy
Yźi|alkoző teljesítésének teľIresetrbé tótelét ktiliillöscll ncllr 'jelcllĺi rln a köľiillllĺilry' ha ĺllyaIl
utasítást ad Megľenc|elő, arrlely azt a có|t szolgĺi|ia, lrogy a szcľződć's tc|icsítósc alatt is a lchclő
l egtelj esebb rnéľtékben mťlkocljenek a nlegl évő ľellc| szcľek.

1 0. Válla|k ozó kóte|ezettségei :

A Vállalkoző köte\ezí ĺnagćtt a szevsdéses ĺbladat telicsíĺ.óseľc' az a'iálllatĺiban és a 'sz.,eľzćĺcléslren
foglaltak alapjźn, továbbá a tevékeĺlysĺĺg vĺlgzésének ĺbltételeit a VáIIa|kozó úgy ktltelcs
megs-zr;wezni, hogy biztosítsa a tcvékenység biztonságos, szakszeľű, gazclaságos ós hatáľirlőľe
töľténő befejezését.

Yźiira\kozo kĺjteles továbbá a munkálroz szĹikséges allyagok treszcľzósóľe'

A Vállalkozó köteles a kivitelezés időtaľtarnáľa aZ ajánlattételi felhívásball lrreglratáľozott
felelősségbiztosítást kötni vagy azt kiteljeszteni és azt a szetződés hatályba |épésérrek napjáig
Megľendelő f.eló ígazolni akként, lrogy a íblelőssĺ5gbiztosítási kötvény eľedeti pĺildáliyát bemutatja
és egy nrásolati péIdányát átadja a Megľendelő részéľe a szeľzőc|ćs hatályba lépésének napjála.
Vállalkozó koteles a fuIelősségbiztosítást a te|jesítési hatáľídő le.jáľtát, illeÍve a ĺ.ényleges teljesítést
követő l5 rrapig fuilntaľtani.

Yći|a|kozó köteles a kivitelezés sotián gondoskodni a murrkavédelnri és balesetvéc|eln,ri'
tíjztendészeti és kömyezetvédelmi előíľások betaľtásálol' A munkavédelnri eszkcjzöket és
bęľendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a nrunkavállalóí ľészéľe, lrogy a biztolrságos
kivitelezési feltételek adottak legyenek. A Vállalkoző fe|adata a lrrunkavállalói ľész.er.e az e|őzetes,
illetve az idoszakos rnurrkavédelmi oktatások nregtar.tása és a murkavécĺelrrri oktatási naplóba való
bejegyzése, az oktatáson ľésztvevőkkel való aláíľatatása. A Vállalkozó a munkavállalói ľészérc
köteles a nrunkavégzéshez szükséges rrrinősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a
munkavégzés teljes időtaľtanra alatt megkĺĺvetelni'

Vállalkozó a munkavógzés soľán ktiteles betartarri a 412002, (II' 20.) SzCsM-EüM ľerrdelet szeľinti,
építési foIyanratok soľán rnegvalósítanđó rrrinirnális munkar,édeImi kĺivetelményeket ľögzíttĺ
ľendeletben eIőíl.takat.

A munkateľület igénybevétę|éhez szükséges engďéIyek beszeľzése aYźl||a|kozó feladata.
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Vĺĺllalkozó koteles gondosl<oĺ-|ni a .szľľzőĺjós tc|.|esilćsóhcz sz.Ĺiksćgcs łlllyilgrrlĺ. lrcľclldczćs*lĺ,
eszközö'k, gépek 1.ellrasználásíthoz sziiksćge.s cllgcĺ|ólyck, ĺitĺltisĺĺvĺillyĺl|ĺ lrcszcl.zľscľiiI i.s,
biztosítania kell továbbá azok kczelósi' karbarltal1iisi Ieíľásĺlllak, u|asíĺĺisiillil|< lrctaľlĺisiit.

l1. A VáIlalkozónak a szcľzőclĺls haĺłĺlybł |ópĺlsćl ktĺvol(i I() na1roll llcl|ĹiI kiviĺcli (itcrlrĺcľvcl
(oľganizációs tervet) kell benyťlitania a Mcgľendc|ii lrcr,ctrcll cĺ.iŕrľĺi llriiszaki c|lcn(jľ lćsz.u1ľc. A
ĺ.entieken túl Vállalkozórrak a szcľzőclés lratťrlyba lćpĺlsét k(ir,otiĺ 5 llrulrl<alla1nll llc|Ĺil oľgarlizáciÓs
teľvet kell benyújtania.

12. A Válla|kozó a keľiileti, az in|ézttléllyek nlĹiköĺlĺlsi ĺ.cltćtclci ĺj.s az cgyćb ľellĺjcIkezćscli
Í.igyelernbe vételével végezlret lréĺvégén is lnurrltát, azt)nlralr a lrćtvĺĺgi llrutllĺavćgzĺls csctĺin clŐľc
leadott (legalább l nappal előľe |caĺlotĺ) lróvĺiĺlľbalr sz.crc1rl(ĺ szcrrlĺ!|yck ĺaľlĺlzkoclhatlrak a
nrunkateľ[ileten. A nrunkaidőlr kír,Ĺili és a hĺĺtvégi nrunkavógztis sĺlľłill r,czctŕii crlgcdc|y lrcszcľzćsc
szükséges.

13. A közvetlelr nrunkavégzéslrez szükségcs clektľĺlIlros áľanr. vízvctoli lc|icĺőség igélly|rcvét.clc
biztosított, anrelynek igélrybevételét a Megľcn<lclő az illtĺlztlrĺllry ťltiĺin bizĺosíĺia az:ir.a|, hĺlgy a
kapcsolódó költségeket a Vállalkozĺinak nrcg kcll ĺizetniĺ:. A ka1rĺ;so|ťld(l kiĺ|ĺsĺlgek lncgÍizctĺlsĺinck
módjáloI a Vállalkozónak az irrtézrnólryvez-etővcl kell ĺľásban cgyeztctrlic.

A fenti igénybevétel' az intézmĺ5lry Ĺizcnrszeľĺi nrűk<jctósét trem akaclá|yozlratja.

I{a szükséges őľzési koltség, akkoľ az a vállalkozót tcľhc|i.

t4. A közteľület foglalással kapcsolatos kĺiltségek a Vállalkozót teľhclik, annĺtk igórrybcvéte\c az
onkományzat megfelelő rendelkezései alapján töľtćnhet.

5. Tiibbletnrunka és pótmunka

t. SzeľzÁdő Felek ľögzítik, hogy taľtalékkeľet kikötéséľe nęm keľĹil so1 ezéľt töblrlet-és pótnrunka
tartalékkeľet ter.lrérę való elľendelése trem lelretséges. A többlet- ós pótrrrunkavégzésére kizáľólag a
Ptk. vonatkozó ľendelkezéseirrek betaľtásával keľüllret soľ.

ó. A munka befejezésónek határÍdeje

1. Teljesítési hatáľidő: szeľződéshatályba lépésének napjától 8 hónapig taľtó lratáľozott időtaľtam,
amely akként éľtendő, hogy a VáIlalkozónak a fenti idĺjtaľtam alatt egybefü ggő 4lrĺirrap alatt kell a
kivite|ezést nregvalósítania (befejeznie) Azegybefiiggő 4hőnap időtaľtamot aYti|aIkozó az éľirrtett
intézmény vezetőjével köIcsönosen íľĺsban köteles egyeztetni, atrrely kozosen egyeztetett
időtaľtamot a Megľendelő nevében eljá.ó mííszaki ellenőľnek .ióvá kell hagynia' A kivitelezés
befejezése alatt a Megľerrdelő a sikercs és lriánytalan átadás-átvéteti eljáras befejósét éľti'

A teljesítési lratáridő a - Megľendelo áIta| is elÍbgadott _ sÍkeres ós-hiánytatan műszaki átadás:
áfvétel ľe v on atkozĺó i e.wző kii nvv felvételónek időpontj át i el enti'

N{egtendelő ĺyi|atkozza' \zállal]ĺozó tudomásul r.eszí, lrogy a szerződć's lratáľidőľc töľtéĺrő teliesítésc a
IvÍcgľcndelő kiemelt óľclelĺe'

A jelen ,szerződés haĺálybalépésnek felĺĺźtele a tnegkÖĺĺ)tt Tánzogatdsi Szerződés haĺáblbątćpé,se. Á
Ilclĺálybalép,źs napjćłróI a Megrendelő írásbąn ĺĄiékozĺcĺĺja cl ĺlđIlalkozóĺ.
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2. Vállalkozó köteles Mcgľcllclcliit ltrilrdclr oĺyłrl lĺtiľiiIlnćnyl.iĺl hĺllirĺlć|ĺ.tłllallu| ć:ľĺcsítctli' iltrrc|5, a
vállalkozás eľednrényességót. vagy ltcllo it|(iľc r,a|ĺi cIvćgzĺisóĺ ćľillíi. |.]z,c.ll .jI.lcsitćls a szĺ:r.ziiĺ|ćs
szeľinti teljesítési hatáľidĺĺt ltelrr llródtrsít.ja, a Mcgl.clrdc|iĺ |ĺciscclctlllcls tcliesíĺć'stlő| cľcctiĺ ĺłiľt,ćnycs
é,s szerződéserr ala1ruIÓ jogait lrcnl óľint-i' Á lrtrIiltlćktalall ćľ|clsíl'ć'-. cInruIasz.ĺłĺsĺibĺiI eľcĺ.|ĺ5 l<áľćl.l
Vállalkozó Íblelős, utóIag<lsall lrellr Irir,aĺ|<tlzltaĺ e[rllćli titić|ioZ|iltlisi lĺti{cIczcĺtsógc lrrcgsćľĺ.ósóľc
előnycĺk szeľzése céljából, köĺclczctĺsćgc' ĺi:|cliisségĺ: lĺilllclllćsc ćľĺ|c|ĺćbcll'

3, A Szerződésberr meghatátoz..ott hnĺírľiĺlőlĺ |lctaľtĺisťlr,al l<a1losoIatĺ)s .issz.(:s |ĺĺil|'sćg a Vĺi|lall<ĺlzĺ5ĺ
tel.lreli, aváLla|kozói cĺíjon felĹil cgyĺib ktĺltsćg lncgtóľítĺisĺ!ľc Vłillat|<ozťr ncllr.jogĺrstl|ĺ.

4. Vállalkozó az|. ponÍlran t:reglratáľĺleĺltt haĺáľi<liĺhiĺz |<ć1lcst c|őĺc|jcsíĺćsIc.itrgĺlsu|ĺ. a McgľeIldcl(i
előzetes íľásbeli lrozzáiáľulásáva|.

7. VáIlalkozói dĺj

1.Vállalkozo a szetzodésszeľĹĺ te|jcsítés cscĹćll az alłilrbiakbatt lrlcglrĺllłiľozoĺĺ' lrrĺidĺxr .iogosulĺ
díjazásľa, A Vállalkozó a 'jelen szeruőc|ĺlslren, źll- aiálllaĺĺéto|i Í'clhívásban. a.jĺirllatĺéĺcli
dokumerrtációban és az ajáĺrlatban ľögzített ĺ'eladatok clvógzĺĺsĺit az alłibbi vtilla|koz<li cĺíjak nlellcĺĺ
teljesíti:

nettó vállalkozói díj

fĺsszesen bruttrĎ vállalkozói díj: . '. .. Ft-, azaz f.oľint.

A s.lprződés és a kifizetések pénzlrenre fĺrľint.

2. A szeľzodés sońrr az egyenes ÁF.A fina''szírozts szabályai az iľányac|ók.

3. A vállalkozói díj átalánydíj, Az átalárryáľas vállalkozói dí.j összeg magálrarr ĺbgla|ja az
ajánlattételi felhívásban és dokumeirtációban, valalnitrt a ielen szeľződésben nreglratfio7-oĹt
taľtalom megvalósításĺfurak kiiltségét és a megvalósuláslroz szükséges itt neln ĺész|etęzętt
kriltségeket is, a kivitelezési nrurrkákat, a lnurrkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő
minden dijat, az anyagkôltségeket, a kozvetlen gépkĺiltséget a fuvaľozási és mkodási költséggel
együtt, az ćita]rános költségeket, a kivitelezés somn a Vál|alkozó által felhasznált építési v\z és
ener.gia' gáz, villany) bekeľtilési költségét is.

4, Felek ľagzítik, hogy szerződ'és ą KEH2P-5,2.9' kódszámu pályázatból keľtit.finanszírozásľa, A
tamogatási ĺ.ntenzitás mérté|ce várhątóan maxinnłln az összes elszáruollzątó köttség I00%.a,
Megrendelő ĺ'ájékoztaĺja a ĺ/álląlkozĺ5t, lrcgy a ĺĺinogaĺá,ĺi inlenzÍĺds mértéke ą szerződés
ĺlatálybalépesének napjáig változhąt és eľre teleintettel Felek éllĺenĺelc a szerződ'é,s rut\dosíĺúscival,
Anennyibełz a tánlogatasi iĺtĺenzitás aranya cscjle|ren, akkoľ az el łlem számolhaĺó részre vonatlcozó
ö's s z e ge Í M e gr e nd el ő,s aj á t .fo r r á s b ĺ5 l b i zĺ o s í ĺ i a.

Az e|játásban nem elszfunollrató kĺiltség is lreszeľzésľe keľül, a dokutnentáciő részét képezó
áľazatlan k<iltségvetésben fuglaltaknak nregfelelően. A nem elszámollrató költség nréftéke a
VáIlalkozi aján|atának fĹiggvénye. A nenr elszánrollrató költséget a Megrcndelő saját ĺbľľásból
ťĺnanszítozza.

-11't
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5' Vállalkozi a váIlalkozĺii ĺ|íjon ĺi:lül t(ĺbblctlrrtlllkítt, ilIcĺr,c cgyćb kii|Ísćgĺĺjľíĺćst vĺlgv ĺ|í.jigĺillyĺ
.jclen szeľzőciés keľetei koztitĺ selntlrilycn |ilľnlirban l'lclll szłillltl|lraĺ Í'c|.

8. Fizc{:ési fclíćĺclok

1. A VáIlalkozó _ a Megľcndcl(ĺ íľásllcli tcljcsĺtćsigaztll:isĺirlak lĺćzlroz-vćtir|ćt kii\,c|(icn
szátnla berryújtásála j o go srrl t.

2. Felek megáIlapodltak' lrĺlgy VirlIaIkoz(l clőlcgcĺ. ncnr igényolhcĺ.

3. Tartal ékkeret nilrcs.

| ĺ|ll

4. A sz.eľződés szeľinti és a jogszabályoknak nrcgl.elc|(i szírllrla kiíizetćsc a Ptk. (l:l3()' {i (|)-(2)
lrekezdése, valamilrt a 272/f0|4, (XI..5) I(ĺlľln. rcIlĺlelct ala1r'iĺill, rtttiĺ.ĺnattszíľĺtziissa|, il
teliesítésigazolás a|apján kiállítoĺ szálrr|a alapján, a szĺiIll|a átvćtclétiil szťrnlíĺott 30 napolr llclĹi|'
átutalással tĺiľtérrík, a Vállalkozó . . .. . .. szálrrťl balrksziunlĺrjill.a'

Megľendelő kijelenti, lrogy a szeľzoclĺśs ĺrnanszílozťlsirt utĺĺĺinallszílozás kclctébcn teľvezi, a
pá|yázatot utófinarrszíľozási igénnyel Ítlgja benyťljtalli. Megrcnc|ctő kiiclcnti, hogy alrrclrnyitren a
jelen szeľzőđés ľlnarrszírozźsa a tálľlogató nyilatkozata illetoleg a nlegkötcnc|ő Ĺánogatási .szcľzőĺĺós
alapján nem finanszíroz|lato utófinanszítozás keľetĺltren, csak szál|ít<ii íinanszíľozás.sal, akkor ĺt
Megrendelő ťcnntar.tja a le|retősĺlget a szev'ődés mócĺosí{ásťrľa. A szeľzodć's rnĺidosítilsa a ĺł:nti
ęsetben éľinti a szeľződés í,inanszíľozását, az' e|szárrrolás nróc|.jáĺ, az elĺĺ|eg nréľtékét és az clőleggel
való elszárnolás módját.

A számlán kü|örr fel kell tĺirrtetĺri a nem elszáĺnolható kö|tségelemeket.

5. A számlát a Megľenc|elő Budapest VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkoľmányłat ľéslśľe ]<ell kiállítani
és benyújtarri.

6, Aszeľzadésszeľtí és a jogszabáIyoknak megfelelő száĺn|akiÍizetésének pélrznetne a foľirrt (I-IUF).

7. Felek ľögzítik, hogy a szám|ázás és az ęlszámolás minden esetben a rninclerrkoľ liatáIyos
jogszabáIyok szetint t<irténik, figyelemrnel a szátnlázźlsta és az elszámolásra vonatkozó
jogszabályok lratályba lépésének, illetve lratályon kívül lrelyezésétrek, valalrrillt módosítás esetén a
módosított ľerrdel kezés hatźilyb a | épésének i dőpontj ár.a.

8. Megrcndclő késedelrnęs fizetése esetólr a Vállalkozót a Ptk. szeľitrti késecĺelrni katrrat illeti rneg.

9. Mĺĺszaki átadás.átvétel, hasznílatba véteti engedólyo utó.felĺilvizsgáIaŕ

1. Felek kijelerrĺik, Irogy a jelen szeľződés ker.etébelr rnegvalósuló beľulrázás kivitelezési
tevékenységének befejezésót ktivetően nrĹiszaki átadás-átvételt kell lefolytatni.

Vállalkozó köteles Megľendelővel íľásban közölni a szeľzodéses feladatok teljesítését (''Készľe
jelerrtés'').

A munka Vállalkozó áItali készľe jelentesét követőerr Megľendelő tíjzí ki az átadts-átvételi eljáľás
időpontját és aľľa a jogszabályban megjęlölt szeľvek képviselőit meghívja. A kivitelezésben
közręműkodő alvállalkozikat a Vállalkozó lrĺvja meg' A nrtiszalĺi átadás-átvételi eljĺlr.ás
megkezdéséľe csak akkoľ keľüllret soľ, lra a jelen szeruődés szeľintí nrunkák elkészĹiltek, és a
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.szükséges c|okutttclrtullrĺl|< (nlcgt,alÓsu|ási ĺcľrl' Ibĺhasznłilĺ ć's llcc1lítcĺĺ il'lył'ul()l( .ic14yziĺlĺ(ilr.yvci.
szállítólevclek, stb') hiĺiIryĺalalrul ľcltdcllcczćsľc iittlla|ĺ, ćs ĺr N4cglclldc|ĺĺ ľćszĺi." át..|á*1.u kcľiillck,

Az tltadás-átvételi eljáľírsĺ a lićszľc .jelcllltćst k(ĺvcĺiĺ 3 lla;rĺllt bc|ĺil lrrcg kcll lĺczttclli. Az eitadłĺs-
átvételi eljáľírsľa l2 naptílľi nap ĺill ľeĺrdclkczĺislc.

2. Amťlszaki átadás-átvételic|jáľásľ(l| 3 pćIc|ńnylrall'icgyzőkłiĺlyvet kclI kćszĺtcni, anlill(il l pó|dtiny
a l\4egľendelőt, l pélcĺĺiny pcclig a Virltalkozĺiĺ i|lr:ti, t púldr:llly 1lct|ig n nl(iszaki c|lclt(lľć.

3. Megľendelő a Illűszaki átactás-ĺttvĺlte| soľĺirl kłjtclos a lllullkłit megvizsgłilni és a vizsgťrlat a|apjłin
ĺ'e|fedezett hibákaĺ, Iliárryosságokĺtt, azo|< kiiavításának, ;lĺ5ĺ|r1sťrrlĺrl< hätĺľioc.io.ĺ .icgýőkĺ'ĺnyviicn
ľogzíterri.

Ha a jegyzőkĺlnyv hibát, hiba'icgyzćket taľtallllaz, ak|ĺoľ azt a Vĺilla|kozĺinak alĺi kcll íľnia azz:a|,
Irogy Vállalkozĺi a lribĺrjcgyzĺikbcn fbglaltakľa ĺlszľcvótelĺ tehct, ltrc|yct a hibajogyzékllĺ:n ŕigzíteni
kell.

A.Yćń|a|kozó köteles a Megľenclelővel k(ĺzöscll ĺb|vctt hiba- ćs hiány|ista ala1l'ján a szĹikségcs
javításokat a kitrĺzött lriánypótlási lraláľiiĺoľc, .szlját költsógéľe clvégezni' Megľcnc|ôiiĺ kötc.le.s a l.'entí
javítások előíľt I. osztáIyú, jelcn szeľzőc|ésnek nlcgĺ,eiclő miniiségbelr vat(l elr,ĺlgzćsc tttálr a
kivitelezési rrrunkákat átvenrli.

I{a a Vál|alkozó a javítást íl.ásbeli íblszólítás ellenéľe nem végzi el, a Megľencĺe|ő azt a Virllalkoz(l
koltségéľe elvégeztetheti, és az ísy í.blnreľĹilt kĺĺltsógekĹt jogosult a Vállalkozń számáľa
továbbszilnltnni a gaľanciá|is í.blelősségvállalás ncgtaľtĺĺsa me|lôĺt. A Í.clrti jog ncn óľinti a
Megľendelő azon jogźlt, h9eY 1 1l. pontban fog|alt, a szclződés hibás teljesĺtosével kapcsolatos
ęlállási jogával * az ott errilített fultételek fennállása esetĺllr _ éljen

5. Nem tagadlrató |neg aZ, átvétel a nrunka olyan jelentéktelen lribái, hiányai miatt, anrelyek a
kijavításukkal, pótlásukkaljáro munkák folytán sem akaclály ozzák a ľerrdeltetéiszeľű lrasználatot.

6.VáIlalkozó a rnűszaki átadás-áĹvételi eljáľás időpontjában kĺĺtęles Megľerrde|ő lęszéle 5
példányban átadni a munkateľiilet átadása és a kiviteĺezéśi állapot ktizötti elTeréseket taltalmazó
dokumerrtácíót, valamint azokat az iľatokat (teljesítmény nyíIatkozat az összes beépített anyagrc'
hulladék nyilvántartó lap, hulladék befogadó nyilatkozat, felelős műszaki vezetői nyilat-kožat,
villánrvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv,ellenőzĺí, nréľési jegyzĺíkönyvek és egyéb 

- 
rninoségi

vizsgálatok eľedményei stb), amely a szerződésszeľiĺ teljesítés szęľinti elbĺ.álásaho i é, u, e|végzětt
tnunka éúv éte|éhez szükségesek.

7, Az esetleges sikeľtelen átadás-átvétel költségei a Vállalkozót teľhelik.

8. Ha a Megľendelo egyes nrunkaľészeket a teljesĺtés előtt átvesz (e\őzetes átadás), ezek
tekintetében a káľveszé,Iy az átvétel időpontjátóla Megľendelőľe száll át'

9. Á jelen szeuődés akkoľ tekintlrető teljesítetfirek, ha a munka első osztályú ĺninoségben, lriba- és
lriányĺlrentesen elkésztilt és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikei.es és lriánýtalan átadás-
átvételi eljárás befejezésével, valamint a teljesítést á Megľerrdelő teljésítésigazolással i-gazo|ta,

10' Az eredmélryes átadás-átvételi eljáľástól szárnított I éverr belül a kivitelezési murrkát újbóI megkell viz-sgtini (utó.feliĺlvizsgá|at). Az utó-felu|vizsgźńat Ićszhatlír.idők az źftvętt ľészrrrulrkák
Meglendelő áItali átvételérrek időpontjátóI szarrrítandóak. A Megľendelő készíti elő az utó-
fbltilvizsgálati eljáľást és lrívja ĺnęg alTa az éľintetteket'
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Az utóťelĹilvizsgálati cljáľás stlľált l;c|c|ĺ.jog5,z(ilĺtillyvct vcszltclĺ ĺÜ| ź|'/', ćsz,|clt hi|rťrkl.ĺi|'

hiárryosságoklól. A Vállalkozťl a lriba.jogyzĺikllcĺl ĺĺlglalĺ hiłinyossłigĺlkat kijtclcs a |\4cgľc:lldĺ-llő 1rltal

irtadott hibajegyzćkbcn szcľctrrIő h.rtĹiľic|(ibcll llrcgsziirrtctlli' Az uĺĺiĺb|Ĺilvizsgłiloĺi clIiiľłis sĺlľłin
é'sz\e|t hibák tekirrtetéberł cgycbek|rcll a nltiszalĺi ĺitaĺJĺi.s-ĺitvĺ!Ĺcl soľłill cszlc|t hitriik csc{:ćlrcll
kovetendő eljáľás az iľfuryadó.

10. Jótállfis ós szavĺltosság

t.JótálIás:
Vállalkozó gaľantálj a:

- valanrennyi, jelen Szcľz.,iiĺJósben ós altnak ala1tiáĺ kćpcz(i szcľzócĺćscs ĺlkllltĺrrylritlt llrcg|ratitľĺrz-<ltt
paľalrréteľ és rrrťrszaki adat eléľését,
- lrogy az á|ta|a létľelrozott trrutrka cľcdnrĺlnyeként lĺitlcjĺitt ľclrctszcľ rrlin(ĺsrlgc llrilid a í'olhaszn1l|t
anyagok, mind a lnunka eľcdr:róllyekćnt lótľcjött ľĺ:nd.szoľ szcľkezctc ĺjs kivitele szcni;rollĺjábő| łlz
óľvényes magyaľ szabványoknak és c|őíľtisoknal< ntcgĺ,elcl ĺĺs a szcľz(ĺc|é.scs cél elćľćsót
maľadéktal arrul biztosítj a,
. a szeľződés szeľinti nrunkák szaksz-eľĹi ĺ!s hibáĺlan c|r,ĺ!gzéséĺ. a vĺrnntl<ĺlzťt szabvťlny<lk és
előíľások betaťását
A Vállalkozó jótállási' koÍe*lezettségének időtaľtama az átaĺíás-átvĺltel lezál:ásírtól szánrítot! 3(l
hónap. Ez alól kivételt képez az, ha a .jogszabály ennól liosszabb icĺőt vagy ktĺte|cző alkalntassági
időt állapít nreg, anrely esetlren ez a lrosszabb hatáľicĺő a.iĺitállás iclőÍaľtarna' Ľzen Íělĺil Vállalkoz-o
gaľantálja a beľendezések, szakipaľi szeľkezetek nregfeleloségét a nriiszaki clőíľásoklralr, va|anrint ĺt

hatályos jogszabályban előíľt kötelező alkalnrassági (szavatossági) ic|eje a|att.

2.Szavatosság:
Vállalkozót az źLtadćLs-átvéte1 lezárasától szárnított 12 lrćlnapig kellókszavatossági kötelezettség
ter.lreli, rnelynek szabźiyait a Ptk. tar1altnazza, Ametrlryibelr a treépített anyagok gyáttőja által vállalt
időtartanr ennél hosszabb, akkoľ a7- a7 időtartam iľányadó. Vállalkozó szavato[ia, Irogy a
niiszakilag és nrinőségileg kiÍbgásolatlan kivitelben, a vonatkozó nragyaľ ós EU előíľásokban és
szabványokban meghatźrozoÍt (I. osztá|yú) minoségben teljesít. A netrr l. osztályú teljesítést
Megľendelő jogosult Vállalkozó költségéľe és veszélyéľe - a gaľanciális felelősségvállalás
megtaftasa męllętt - rijľakiviteleztetni, rnelyet Yźtl.Ialkoző köteles lraladéktalanul elvégezni' A fenti
jog nem éľinti a Megľendelő azonjogát, hogy a l1. pontban foglalt, a szeľzodés hibás teljesítésével
kapcsolatos elállási jogěwal. _ az ott említett feltételek feirnállása esetélr _ éljen.

3. Galanciális időszak. valamiut h:ibajavítás az elvégzett lnunka tekinĺetébelr:
A gaľanciális idoszak nregkezdődését követő l2 hónappal (nrajd aztkovetben a gaľalrciálís időszak
végéig évente a Megľelrdelo által megjelölt időpontban) a Megľendelő és a Ytila|kozó kozös
felülvizsgálati bejáľást taľt. Bánrrely, a Megreltdelő képvisel<ĺje által a bejáľás soľán észlelt hibát
és/vagy észľevételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon belril oľvosolni, vagy ha ez a
kofiĺlrrrényekből vagy a lriba jellegéből adódóan rrem lehetséges' a lelrető legľovidebb, Felek által
megszabott haĺáridőn belĹil.

A gaľanciális és jótállási időszak taľtanrán belijl báľmely a Megľenclelő által fclisnreľt lribát koteles
aYźl||a|koző az adott hiba feléje tĺiľténö írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon belül oľvosolrri.
vagy lra ez a köľiilményekből vagy a lriba jellegéből adódóan nerrr lehetséges' a lehető legľdvidebb,
F.elek áItal megszabott lratáľidon belĹil'

A garancíális időszak lejáľtát mege|őzo lraľnrinc (30) rrapon bęlül a Megľendelő és a VáIlalkozó
közösen újabb feltilvizsgálati bejáľást tal.tanak. Báľmely, a Megľerrdelő képvisetője által a bejáras
soľárr eszlelt hibát és/vagy észľęvételt aYá||a|kozó k<iteles rryolc (8) napoĺl belül orvosolni, vagy lra
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ez a köľülnrényeklről Vagy a lriba.jc|logćtl(ĺ| ac]ticlĺ,lall ]lc|ll |chcĺsćgcs. ĺl Ichcĺí'ĺ |cgrtir,it|clrlr' l)t:lclt
áItal megszabott lratáľidőn be|til'

A garancíális iclőszaklran észlelt hilrĺik tc:killtctclrcll cgYc|:c:lĺllcll a lllĺiszalĺí iiĺattrĺs-l:ltvćĺc| s<lľĺłll
észlelt lribák esetébelr kövctellclő eI|ĺiľás az iľállyacĺó.

Ameruryiben a Felek között vita tĺinlaĺIlta aľľĺil, hogy a hiba hibás totjcsítĺ:s, akkoľ és łz ilycrr
esetekben aYátlla|kozó kĺite|es olyan ĺ.Ĺiggctlcll szakóľtő állásĺrlglatását kikóľlli' anrclyrrck cliintćséĺ a
Megľendelő is előzeteserr eIĺ.ogaclia. Áz iIycn ĺiiggcĹlcn nlinc|két Iłćlrc k(ĺteIcz(ĺ éľr,ényĹi' A
fiiggetlen szakéľtővel kapcsolatos valatlrcnltyi kiĺ|ĺsćgct a Vĺiltalkozťl kiĺte|cs visclni.

A Vállalkozó a jótállási időszak leteltćĺ kĺ)vet(ĺen is a ĺi:nĺict<. illctve a .iĺlgszalrĺĺlytr|<ban
lneghattrozott módon továbbľa is fclel Irrinĺlazoll atryagĺrk, lreľcndczések és nrulrlĺŕtk hibás
teljesítésééľt, amelyek esetében a vĺlnatkozó .jogszabťllyok vagy a ĺ,cnti c|(ĺíľrisok hosszalrlr
szavatossági időt állapítanak trreg.

1 1. Szcrzłidóst Il izto sítĺĺ lłr c| lókkłĺ tclczcttsć gok

Í'. Késedehni kłitbéľ:
Alrrennyibeli Válla|koző a szeľzĺjc|és szeľinti báľmoly kötc|czcĺségét lratirľicl(ĺlretr llcnr te|.iesíti'
illetve feladatainak teljesítésével olyarr okból, aIrrclyĺĺľt ĺ.eIclős késcdelembc csik, késcclcllni kotbóľt
köteles ťlzetni.
A késeclelmi kötbéľ rnéľtéke: 0,5o/o/naptáti nap, összesett tnaxilrruln ar nettó cllcnszolgáltatás 10 %-a.
A késedelnri kötbéľ szárnítása: a késedelellr első nap.ja a te|jesítési hatáľidőt kör,etiĺ 1' lnunkanap.
Anrennyiben a Vállalkozô a késedelembc esós első napjától számított l0. napíg nern teljesíti a
késedeleĺnmel éľintett feladatot, akkoľ a Meglrclldelo a késec|elembe esés l l. rrapján jogosult a
szezĺĺdéstől eláIlni és a teljesítési bizĺosítékot használni, illetvę nreghiúsu|ási kötbérĺ éľvényesíteni.

A Megrendelő fentiek szeľinti elállása esetéberr a Megľencl ę|ő a szerzoc|ésszegésľe vonatkozó
szabáIyok szeľint káľtéľítést kcivetelhet. A fellti esetben a VáIlalkozót a Megrcndelo elállásáľa
tekintettel káľtéľítés nem illeti meg, és nem jogosult vállalkozói díjľa sern.

2. I{ĺbás te|jesítési kłĺtbéľ: Mértéke negegyezik a késedelmi kötbéľe vorratkozó méľtékkel. I{ibás
teljesítés esetélr a Megrendelő által tiĺľtéllt bejelentés és a javítlrató hiba megszüntetése közĺitti
idősznkľa te{ed ki.

3. Meghĺúsulási kötbéľ:
Amennyiben a VáIlalkozó jelen szeľződésben nreghatáľozott feladatait ľészbell vagy egószben nem
teljesíti - ide éľtve különĺisen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel olyarr okból,
amelyéľt felelős l0 rrapot meghaladó késedelenibe esik, vagy hibás teljesítés esetélr a lribát l0 nap
alatt nenr javitja ki teljes k<!ľtĺen, és Megľendelő ezéľt a szeĺ*ződéstöl eláll _ a Vállalkozó
nreghiúsulási kötbéľt köteles fizetrri a Megľendelő reszéľe. A meghiúsulási ktĺtbéľ rnéľtéke a nettó
eI 1 enszol gáĺtatás 3 a o/o. a.

A fentí esetben a VáIlalkoző vá||a|kozói díjľa nem jogosult. A meghiúsulási kötbéľ éľvényesítése
esetétr a Yá||a|kozóval szemben éľvényesített késedelrni/hibás teljesítési kĺĺtbéľ a Vállalkozó által
fizetendő nĺeghirisulási kötbéľ összegét csĺjkkenti, feltéve, lrogy a Vállalkozó késedelnri/lribás
teljesítési kötbéľteljesítési, ktitbéľ-Íizetési kötelezettségének szeľződésszeľ{ĺen eleget tett.
A késedelnri, hibás teljesítési és a nreghirisulási k<itbéľ összegét a Megrendelő jogosult a
Vállalkozónak jáľó vállalkozói díj cisszegéből levorrni, r,agy a VáIlalkoző szŕnnáta közvetlenĹil
kiszám|ázní',,
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I 2. K;rpcsolaĺtaľĺ:ĺĺs

1. A Vállalkozó köteles a mun|<ilkľa vollaĺlĺozĺi.iogszałrá|yi cliĺíľilsĺlk szľľiIlt ĺb|clős llriiszaki t,czcltiĺĺ
kitrevezni. A Vállalkozó kijtclcs lriztosÍtani, hogy a ĺclc|ő"^ nrĺiszalĺi r,cz.cl(ĺ ł kiĺÍclczcĺtsćgcit a
vonatkozó jo gszabáIyokkal összhan glran tolj es í ĺ sc.

2. A rnunka folyamatáľa vollatJ<ozĺi nriĺlĺ.|clr jťlvťrhagytist, llrcgtagaĺl/lsĺ, utasítŕtst, irĺcsĺtĺist a
Vállalkozó tészśte kézbesítettlrck kel| tekintcrli zrkkĺrľ is. ĺlnrikttľ ĺtzĺlkat a |blclii's ĺllĺiszaki vcr,c|ii
átvette a Megľelrdelőtől.

3. A fetelős mtĺszaki vezeto, valaltriltt a Szcľződéslrctl llrcglrätĺ|ľoz-oĺĹ sz;lkcnr|rerck szcllrclyĺlnck
nregváltoztatása esetén aľľól haladćktalantll óľtcsítelii kc|l a MogI.cnĺlclijt.

4. A Y ź.J|a|kozó felelős nrĺiszaki vczcto.i c:

Név: [szeľződóskötéskoľ kitöltcndő|
Ilelelős műszaki vezetói név.icgyz-éki szálrr: ]szcľzíĺĺlésltłitóskor lĺitłiltcnĺlő|
CĹm: |szerződóskiitóskoľ kĺtłiltcndő|
Tel efo rr : I szeľződéskłi tésko ľ kitłi ltcnĺ|ő |

Fax: [szeľződéskłitéskoľ kiÍłĺ|tcndő|
E-mail : [szerződéskötéskoľ kitöltcnĺ|ŕiI

5. A Megľendelĺĺ ľészęrol aYźi|alkoző ľész.eľe utasításokat acló szcnrélyek a Mcgľcndelő ľészeľől a
következők:
Név: [szerződés kötésko ľ kitłiltcndÍĺ|
Cím: [szerződésktĺtéskoľ kitöItendő]
Telefon: [szeľződéskłitéskor kitii|tenĺlő|
F ax: |szerződóskłiÚéskoľ kitiĺItendő]
Eĺnail : [szeľződésktitéskoľ kitii|tenĺlő|

6. A Megľendelő műszaki ellenőľe(i):
ĺniiszaki ellenőr adatai
a) neve (el nevezése) : [szeľzćĺĺlósktitóskoľ kitłiltendől
b) címe (iľárryítószárn, teleptilés, utca, házszám, emelet, ajtő vagy Pf'): [szcľzőĺ|éskiĺtéskoľ
kitö|tendő|
c) név j egyzéki szama : [szeľződ éskiités|ĺo r kitti ltendő |

d) Tel./Fax : ]szerződéskö tés koľ kĺtłĺttendłĺ|
e) Eĺnail : [szeľződésktĺÚéskoľ kitöltcndő]

7. Amennyiben Felek által nenr ľögzített nrinőségi, illetve nriĺszaki taľtalmat éľintő kéľdés nreľtil fel,
úgy Vállalkozó köteles Megľendelőt és a nriiszaki ellenőft haladéktalanul írasban tájékoztatni, majd
a kapott utasítasrrak rrregfelelően köteles eljárni. Felek tudorrrásul veszik. lrogy a lntiszď<i
taľtalonrlroz képest a Murrkát eltéloelr végezni csak a vonatkozó jogszabályi rrndelkezéseknek
megfelelően lehet.

13. Szerzőclós móĺlosítása, megszíĺlttctése

1. A jelerr szeľzĺjdés kiegószítése, vaąy rnódosítása csak Íľásban, a felek közos negegyezése alapjáll
lelretsóges'

2. A Megľendelő a szeľződéstőI a szerzśdés teljesítésérrek megkezdése előtt lráľrrrikoľ eláIllrat, ezt
követően a teljesítésig a szeľződést felnrondlratja' A nregľendelő elállása vagy felnrondása esetéll

29

3gí



köteles a Vz1llalkozólrak a díj aľiinyos ľószĺ!ĺ lncg|izctIri ćs a szcľzót|ćs ĺlrcgszĹitrltltósćr,cl ĺtltĺlz.ĺl[ĺ
káľt megtéľíteni azza|,liogy a kĺiľtalanít'ás a vłi|lalkĺlzĺii <líjat ncnl hilladhat'ia lllcg.

3. Megľendelő jogosult a Villlalkĺlz'.ĺl sú|yĺls szeľz(iĺJćsszcgćsc csctćn - íľĺislroli llyilatkozzrtĺir,al
azolrnali hatállyal, Megľclrcle|iĺ k1rľtéľítósi lĺ(jlclezcttsćgc lló|l<Ĺil -' a .szcľz-iĺĺJćst ĺ.clllltlndarli r,ĺlgy
attól elállni,
Vállalkozó súIyos szevśdésszcgésćlick nlilliĺsiilő ok kiilönöscll' dc llctlt kizáľĺilag. ha
^ a késedelenr, anre|yéľt a Vállalkozó ĺ,clcliĺs oléľi a l0 rla1rot;
- Vállalkozó hibásan ĺeljesĺt és a hibát l0 nap alatt n'cllr.iavítjĺr ki telic's köľiicnl
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nĺilkĹil nrcgtagadja;
. Yá||alkozó jelen szeľzĺĺdé.seĺl ala1lulĺi l(ötclczeĺtségeit ĺrlyan.ielcnĺ(ĺs ltróľtéklrcn nrcgszcgtc, hog1,
elrnek kĺjvetkeztében Megľelldclőnek a további teljosíĺĺls neIlr á|l éľdckćbcn;
- VáIlalkozó folfüggeszti a kiĺ-lzetéseiĺ, eIlene.iogeľ(ĺsen csőd- vagy íblsziurrolírsi eljáľást ľendelllck
eI, Vá|lalkozó legfőlrb szeľve a táľsasilg végclszánlolłisťlnak, megkczdésĺ!ľ(ĺl, ĺ..elszĺrllolłisiurak
kezdenrény ezé sér ő| hatáľ oz;
- jogszabályon' vagy ajelen szcľzőc|éscll ala1luló jbllllond1rsi vagy clťrllil"^i tllĺok ĺbnltłillnak
- Yá|lalkozó bánnilyen tnódon lrregĹĺĺvcszt.i az Megľcndelot, vagy valótlall adatot szolgĺiltat és ez
kĺĺzvetleĺr vagy közvetett lrrĺic|on sťllyosan kitľos hatással Ichcĺ a lćnycgcs sz.,eľzőcĺćses
kötelezettségek telj esítéséľe.

l4. Vegyes ľcnĺlclkezósck

1. A jelen szęľződésben nem szabályozott kéldésekbetr a Ptk.' valanrint a votratk<lzó llrirrdenkoľi
hatályos j ogszabályok iľányadók.

2. A felek megál|apodnak, lrogy a szeľződés teljesítése soľárr közöttiik ĺblneľÍilt vitás kéldéseket
előszöľ nregkíséľlik közvetlen táľgyalások úÍj án ľendezni.
Az egyeztetés eredménytelerrsége esetén foľdulnak a bíľósághoz. Jogvita esetéľe a megľendelri
széklrelye szeľinti bíľóság kizáro|agos illetékességét kötik ki szeľződő ĺblek.

3. Ametrlryiben a jelen szeződés báľmelyik ľende|kezése éľvénytelenné válna, a szeľződés többi
tésze továbbľa is hatályos és éľvényes maľad. Ebben az esetben a fęleknek olyarr megállapodásra
kell jutniuk, amely leginkább megfulel az érvénýelenrré vált rendelkezés eľedeti céljának.

4. Felek rnegállapodnak, hogy a szęľzodés teljesítés soľan létrcjtĺvő, szeľzői jogi védelenr alá eső
alkotáson Megľendelő teľĺileti koľlátozas nélkiili, határozatIan idejiĺ, kizárolagos és haľnradik
személyĺrek átadható felhasznáIási jogot szerez, továbbá jogotszęrez az alkotás (teru) átdolgozásáľa
is. Felek megállapodIrak, lrogy a létrejövő szerzőijogi védelema|á eső alkotások a Megľelrdelĺĺ
tulaj donába keltilnek.

5. A Vallalkozó vállalja, lrogy a beszeľzési eljáľáshoz és az a|apjálr kötött szeľződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokunrentunrokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (öĐ évig megőrzi.
A fentiektői eltér'oen azon dokumentumokat, anrelyek a szęľződés megszűnésekoľ a Megľendelĺĺ
ľeszéľe átadásľa keľijlnek (szľ;tzói jogi védelern alá eső miĺvek, alkotások) csak a Megľendelo
számáta töľténo átadás időpondáig köteles a Megľendelő rrregőľiztrí.Ezen dokumentunrok őrzésélol
azok átvételét követően a Megľendelö, nrint tulajdonos köteles gondoskodni.

6.Vállalkozo a szeruődés teljesítése solan, konrmunikációjában, viselkedésében neľn közvetít
szeg egációt, cs<ĺkkenti a csopoľtokľa vonatkozti előĺtéleteket.
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7. .Ielelr szelzőclés teljesítésc, ćľtelĺnczćse kapcsĺill a lrclck a clĺllĺtlllrclrĺullrtllĺ' alĺiIllri soľl.clrĺlić|
llatätozzákmeg:

a) A Felek által nlcgko.tött szcľz-iĺclĺjs
b) Ą beszeľzé.si el.iriľĺis ajńnluttĺlte|i ĺbIlrívĺisa
c) A beszęľzési cljliľtisban bcrry(itott łés cl|.ilgaĺ|ott ajilnlat ćs annalc hiłiny1r<itĺása
(anrenrryibelr ľcleváns)

Felek rrregállapodrrak, lrogy íenti b.)-o) pĺrlltĺrklran íľt dokutlrelrttllrrĺrk kĹi|ĺirt csatolĺr.s nĺil|ĺĹil is jclen
szeruodés mellékletét képezi k'

Jelen szeĺzódést szenőd(ĺ |.clck clolr,asás és llregćľtés tltĺin, mint akaľattlltkal lrrindctrlrcn
nlegegyezőt jóváhagyólag 5 pélc|állyban alĺiíľĺilk, arlrclylről 4 pĺ!|dziny a Mcglellclcl(it és l pĺilĺlány a
Vállalkozót iIlet.

Budapest,2A16. ,.,,....."

Megľenĺ|elő
Budapest Főváľos VIII' kęľĹileÍ

Józsefváľosi onkoľĺnányzat
képviseletében

: dľ. Kocsis Mátó
polgánnesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:

, Danada-Riman Edina

. nevében és megbízásából

Vál|aIlĺozĺĺ

dľ. Mészáľ Eľika
a|jegyzó

Fedezet:. .'.' dátum: Budapest,20ló.

Pénzügyil eg ellenjegyzern :

Páľis Gyuláné
gazdasági vezető
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l' sztiłnú melĺ'ěkÍeĺ

FELoLvÄsaĺłr,

energetikai r,,',,,,,ł,::Tĺ#;.;.ł:ł:#;:m;#;Hľ,;:Í;:#ů 
keľetében,,táľgyli

kĺĺzhcszeľuési éľĺéIĺlmtłiľt cĺ nertr ólťl l,cszeľzési eliáräsban

Ąánlattevő neve:
řľufeľ-Bau Kft

ÁjánJattevő széklrel ve :

1193- Budapesi' xonFľłitĺutca z-

Ąánlattevő ler''elezési címe :

Ajánlattevő telefonszĺílna: í

+36-20ĺ341-ł974

Ąánlattevö ľaxszáma:

h ufeľbaukft@gmai|.cem

Kapcsolattartásra kíielöIt szemćlY treve:

. 
Kapcsolattaltásľa kíielti|t szemé|y

e|érhetőségei:

+36-fł|347-0974

1 193. Budapest, rĺtĺnyvľtiĺĺTte".äT

Ąánlattevő e.mai| címę:

Ájánlattevő á}tat kért el|enłzolgĺ{|tĺtás
łisszege*: 3.7q7'356'.FÍ
- łjsszesen: npttó Ft + Áfł
*azęllenszo|gálĺatil

Kelĺ Budapest, 2Ül6" Üg"It),

Jsj





Józsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont Hungária köľúti Háziorvosi Rendelő
1087 Budapest, Hungáľĺa köľút 18.

Hľsz:388ó8

r.oossznsÍľo pl,szÁľĺol,HATo xol,ľsÉcrx
Szakág Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

EPITESZET

}.IYILASZARO CSERE
ABLAK r 650 400 r54 700

PARKA}.IYZAT 7t 640 50 130

ABLAKcSEnp ĺÁnurÉros KoLTSÉGEI 385 579 294 595

osszesen (nettó) 2107 619 499 42:

2 607 044

f7o/" AÍa; 703 902

Mindiisszesen (bľuttó) 3 310 946

FOOSSZESITO NEM ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK
Szakág Munkanem mesnevezése Anyag összege Díj összege

ÉpÍľÉszľľ
NYTLASZARO CSERE NEM ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK 261 500 t2l 500

osszesen (nettó) 261 500 121 s0(

383 000

27o/" LÍa 103 410

Mĺndiisszesen (bruttó) 486 410

roosszľsÍro
Szakáe Munkanem megnevezése Anyag összege Díj iisszege

EPITESZET
ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK 210',7 6t9 499 425

NEM ELSZÁMoLHATó rorľsÉaEr 261 s00 121 500

osszesen (nettĺó) 2369119 620 92!
f 990 044

f7"/" Äfa 807 31f
Mindłisszesen (bľuttó) 3 797 356
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l ' szdłnú mell,éklet

E.ELoLvAsóĺ,łľ

A,, ró a efvd t, os i H u ll g d l. i a kö r ťłt í E ózio ľ v o s i R e n delő
eneľgetikci korszeľíísítěse a KEIroP-5.2.9. kődszdnlú páIyázati kollstl,ltkció keľetěben',

táľgyu közbeszerzési éľtékhatárt el nem éľőbeszerzési eljaľásban

Ajánlattcvó áItal lróľt cl|cnszolgáItatás
összcgc*:
- łisszcscn: ncttó tr.t+ Áfa

f.487.2f5,-Et

* az ellenszolgáltatás teljes összege magában fog|alja a teljesítés valamennyi költségét.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 19.

E U.Lin-e ÉpÍtöipari Zrt.
ĺ2í3 Eudapést
ľlollanoiĺĺz-ĺ-.' (Đ

Aorszám: 23284410.243

Tíllí Lajos
vezéngazgaÍő

EU.Line Epítőipari Zń.

'l

Ajánlattevő neve:
EU-Line Epítőipaĺi Zľt.

Aj ánlattevő székhelye :
1213 Budapest, Hollandi út 21.

Ajanlattevő adószáma:
23284410-2.-+3

Aj án|attevő levelezési címe:
1213 Budapest, Hollanđi út 21.

Aján |attevő telefonszáma:
06-1-269-9550

Ajánlattevő faxszáma:
06-1-269-9550/100

Ajánlattevő e-mai l címe:
info@eu-[ine.com

Kapcsolattaľtásra kijelöIt személy neve:
TilliLajos

Kapcso|attartásm kijelöIt személy
eléľhetőségei:

06-7-269-9550

(-ĺoo





1. szźmĺűmelléklet

x.ELoLvAslĺ,łp

A,,JőaeÍvitrosi H ugůł,la kör útů HilzÍomosi Rendelő

energetikai korcrpłűsde o rÉaop-s.z.g.-kódszúmúpúIyúułi korctrukciló kerdében,, üárgyíl

kôztx,sz.eĺzési értékhaÍárt el nem &őtfjszerzési eljárásban

MARDIA ÉľÍľo xľľAjánlattevö neve:

1| 62 Budapest, Hánfa u. 1 20.
Ą ánlattevő szélĺüelye :

Ajfulattevő aÄilslzźľma:

11ó2 Budapest' Hársfa u'120.
Aj ánlattevő levelezési címe :

+3ó(1) Ę5-n63, +3ó 30 941-1505
Ajánlattevó telefonszáma:

Ájáĺrlattevó faxszáma:

maĺdie@adia.huĄáĺllatŮevó e'mail címe:

ĺ.ep*ényĺ MńľtonKaposolattaľtása kiielölt személy nevc:

+3ó(1) Ę5-n63,+36 30 941-1505

maľdia@rrrardia.hu
Kapcsolattaĺtńsra kijelölt személy

elérhetöségei:

2.851.ll1,. ľt + ÁľłAjánlĹttcĺ'6 áItal l.ért cl|ensmlgáltatás
öĺszęe*:

- összeĺen: nottó Ft + Afa
ítés valamenný kiiltsegét.

Kelt Budapest, 2016. szeptember 21.
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^.rÁN 
r,Á'ľ,l.lĺ,l.lłl,l Iľtl]I,l l ĺvÁs

A,'Pá|yázatos épülctcncľgetikai ĺ'e|lrívás ĺ kiizćp-lrr:tgyaroľszági ľćgiĺi t'cle1ltilósĺ
łinkoľmányzatai szánráľa címĺĺ, KBH()|l-5.f.().|<óĺJsz,źtnlú pályázĺtti lł.oItstľukció kcľctĺ!łrcn zr
Jĺózsefvár'osi onkoľlllányzal' Ĺullrjrlolrírllalt és iizelllclÍctésćlrcll lcvií.htzsr:|.v:iľrlsi Szigully rrĹclri

Háziorvosi Rendelő eneľgctikai kĺlľszcľÍisítóso'' tírľgyri kőzlrcsz..cľzćsi ćľtćkhaĺáľl el lrclrr ćľiĺ
bcszcľzłls i clj riľá.slrn n

(t}ccsiilt óľték: ||,573.791|,- tł't + Áľil)

Buĺlapest Főváľos VIII' keľiilct .IĺizsoĺVáľosi tillkĺlľnr:ĺnvzat kł\,l,|lcszcľzćsi óľtćk|raĺ'riľt el lrclrl
ĺĺľő beszeľzésĺ eljáľást hiľclet lrreg, allrc|ylren a.iánlattcvőkónl ĺi:lkĺiľi Önĺ' i|lcĺvc az on íilĺal Vezĺ:tct(
szeruezetęt,

1. Ajánlatkéľő neve, cínre:
BUDAPEsT FovÁRos W I I. K EIł.tj LDl. .ĺ(izs |tFvÁnĺls l Ö ľ xĺr nľvĺ Á Nvznr'
Cím: 1082 Buclapest, Bĺttoss u.63-67,

Ajánlatkéľő nevében eljáľĺĺ szľlllenet neve, círrre, telcfonszánla, c-nrai| címc:
Ajánlatkéľő neve: JózsefVárcsi Gazcĺálkodási Központ Zľt.
Ajárilatkéro cínre: I082 Budapest, Baľĺlss tl, 63-67.
Ajánlatkér.őtelefollsaáma: Ą-361/4592-198
Ajánlatkéľő e.mail címe: igazgatosag@jgk'hu

Kapcsolattartó: Vagyorlgazdálkodási igazgatőság
Kapcsolattar1ó neve: oľosz Gáboľ
Kapcsolattartó círrre: 1084 Budapest, Nómet u. 17-l9'
I(apcsolattaľtó e.rnaiI círne: oloszg@jgk.lru
Kapcsolattaľtó telefonszánna'. .l-36 20 244 |4 47

2, A beszeľzés táľgyának' ĺlletőlcg mennyisógének meghatńrozńsa, a bcszeľzés miĺszakĺ
leírása, illetőIeg a milrőségĺ követetmények, te|jesítmónyktivctelmónyck ĺsmeľtctése :

2,t, A beszerzés tärgyaz
A Józsefvárosi onkonnćnyzat ĺulajdonában és tizemeltetésében levő Háziotvosi leirdęlő
enet3etikai koľszeľĺĺsítése, a fűtési energiaigérry csökkentése ádekóben az épĹilet külső
hatĺíroló felületeinek, lapostetőjének utólagos lrőszigetelésével, lronilokzati nyílászáľóinak
cs elej ével a I(EHO P- 5. 2' 9. kóds zárn ú pá|y ázati konstrukció keľetéb en.

2.2. 
^ 

beszerzés mennyisége, műszaki leíľás:
A polrtos miĺszaki taľtalnrat, a mennyiségek rneghatźrazástlt az ajźnl|attételi fellrívás 2, sz,
mellékletét képező áľazat|ankĺĺItségvetés és a mťrszaki lęíl.ás együtteselr tafta|tnazza'

A kivitelezési nrűszaki dokumenttniő az aiárrlattételi felliívás rnelléklete (külön mellikletkélrt
csato lva, RA R k ite{ esztés iÍ törnciľített fái lként).

3. A, szeĺ.ződés meghatározása: kivitelezési szęlződés

w?-



4, A szeľzőĺlés idiĺtaľtanl:r:

Tánrogatási szeľzĺĺclĺls ĺratá|yba lćpćsćĺiil szállrĺ|rlll ĺł hĺ1llap, ilĺllcIy ĺ'r|ikćnĺ' ćľlclltliĺ' hogy a
Vállalkozónak a ferrti id(itaľtanl al:l{t cgylrcltiiggŕ5 4 h(xtap alaĺt kc|| t tłivitolczć.sl nrcgr,irlĺ5sílłtlliĺl
(befejeznie) Az egybcĺiiggő 4 lrĺ,lna1r id(ĺtaľĺallrtlt a VĺĺllaIl<ozt'l az ĺ!ľilllcĺt inĺćznlélly vczcĺiĺ.iéve|
kölcsönösen írásbarr kĺitcles cgyeztcl'li, anrely k(ĺzłisoll ogyczĺctcĺ| it|(ĺtaľtalllttĺ a Mcgľcriclclti
lrevében eljáľó nrĹiszaki ellclliĺľllck.iĺivá kc|l hagynia. A kir,itclczcs bc|'c.jczćsc atatĺ a Mcgrcllclcl(i
a sikeľes és lriárrytalan áta<lĺĺs-átvétcli cljĺirĺis beĺ.e.iczósót éľĺ'i'

A jelen szerzódés lratályba|ópésneĺ< ĺ.eltéĺcle a nlcgtĺ(itiĺtĺ '|'rĺnlogatási Szcľz'.oc|ć.s lratá|yllłr|ĺ!pćse.
A ltatálybalépés napjÍrńI a Megľendc|ő íľásban ttiiéĺtoztatia a Virllalkozĺit'

5. Á' teljesítés helyc:
Józsefo áľosi Szigorry utcai l{ázioľulsi Rclrĺlol(i
1 083 Budapest' Szigolty uÍc,,t 2/Ll.
Ifrsz:35728/21

6. A szerzłjdést biztosító nrel|ékkłitelczcttsógck:
Késedelmi kötbéľ: O,S%o/naptźlľi nap, ijsszesen nraximun.l a llettó ollcnszolgĺiltatils l () oÁr,,|'

A kötbéľ maxitrrunrának eléľésckoľ ( l 0 nap késeclc|elll csctén) Megľendető .jogĺlsulĺ a
szerződéstől elállni.

Hĺbás teljesítési kötbór: Méľtóke rrrogegyezik a kósedelrni kcitbćľľc vonatkozó nrĺ1ľtókkel. Ilibás
teljesítés eseĺjén a Megt.endelo á|tal töľtólrt bejelcnĹés és a javíthatĺi híba nregszĺintetése közĺitti
iclőszakra terjed ki.

Meghiúsulási kötbéľ: A nyeľtes ajárrlattevő meghiúsulási k<itbéľ megÍizctćséľe kötcles, lra olyarr
okból, amelyéľt felelös a szeľződés teljesítése meglriúsul' A lneglriúsulási ktĺtbéľ nréľtéke a nettó
ellerrszol gál tatás 3 0 o/o. a,
A Ptk 6:18ó. $ (1) bekezdése alapjárr a kotelezett pénz fizetósór.e kötelezlreti nragát aÍľa aZ esett.e,
lra olyan okból, amelyéľt felelős, nregszegi a szeľzodést

Jótállásĺ ĺdőtaľtam: a sikeľes és hiánytalarr átadás-átvételi eljárás befejezésétőI szárrrított 36
hónap.

7. Az ellenszo|gá|tatás te|jcsítésének feltételei, i|lető|cg a vonatkozó jogszabályokľa va|ó
esetleges hĺvatkozás:

A beľuházás fędezete a KEI{OP-5'2,9 kődszámű ptiyázat keľetéből keľüI ťlnanszítozásľa. A
tánogatás mértéke ĺnaximum az összes elszárnollrató köItség 100%.a,

Ąánlatkéľő tájékoztatja az ajän|attevőket, |logy az eljáľásbarr nenr elszárrollrató kciltség is
beszerzésľe keľül, a dokunrentáció tészét képező ěltazat|an költségvetésben ťoglaltaknak
lriegfeleloen. A nenr elszánrollrató kcĺltség nrér1éke az aján|attev<ĺ ajánlatának függvénye. A nem
elszámolható költséget a Megrendelő saját foľnásból ťlľnnszitozza.

Ajánlatkéľő Ĺellrívja a figyelmet, hogy a tánrogatás százalékos aľánya a Tátrrogatási Szeľz-odés
nregkötését követően változhat, alneruryibeIl az elszźlmolható költség nenr él.i el a l00%.ot,
akkoľ azaján\atkéľó azel nem szánrolható teszrc vonatkozó összeget saját foľnísbót biztosítja.
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8.

9.

Fizetésí tjtemezés: Mcgľenĺ'lcl(ĺ 2 db szĺittlla (| ĺ|ll ľósz.szłitlllĺt cs l tl|r vćgsz.łirr.rla) lxlllyťritlisliľl'l
jogosult a következők szcl.ilrĺ:

Az e|ső ľészszálĺlla lrcrlyťljtás/rľa a Vłil|alk<lr'(l il llcl|łt sz,cľziltĺćscs ćľĺćk 5()%-:iĺ c|úliĺ ćľ|ć|ĺíi
telj esítés esetérr j o gosult.
Yégszźnn|a berryújtásár.a Vállalkozll il kcsz,tc .ic|cnĺés( kiiĺ,clii sikoľcs ćs hiĺillytalan ĺiĺac|ĺis-
átvételt igaz-o!ó.iegyzőkonyv aláílását ktĺvoĺőcn'iogĺlstllĺ. a l'tcĺlĺ.l vtĺlIaIkoztii ĺ|íi 5()%l-ĺr ĺiľĺ.ókcllcn.

A sznľzódés szeľinÍi é.s a jogszabályokllak lncgĺ,e|c|(i szĺlllllák kiljz'cĺĺĺsc a I)l|<' (l:l30. $ (l)-(2)
bekezdése, valalrritit a 212/20|4. (XI.5) Kĺlľlrt. ľellĺ|eloĺ aĺa1r.jiin, uÍtiĺillarlszíIozássill, it
teljesítésigazoIás alapján kiállítoĺt szállr|a alap.iáIl. a sziulla át\,étclét(jI sziullíloĺl 30 lla;lolr lrclĺil,
átutalással törtenik'

Megľendelő kijelenti. lrogy a szcľziĺdés í'ĺnallszílĺlzłisłĺt. utťlĺinallszíľozils |ĺol.ctólren ĺoľvczi, a
páLyáruatot utófinan.szíľozási igĺĺrtnycl íbgja bcnyťlitani' Mcgľclic|clii ki.iclcrrĺi, lrĺlgy altrclllryibcll a
je|en szeľzÍĺdós ĺirranszílĺlzászr a tát:rogaĹó nyilłltkozatłl ilIctő|cg il ĺlrcgkt5ĺcllclő tłinrogatási
szeľződés alapján rrelrr finallszíľozlraÍťr utóľlnarrszílrtziis kcľctĺllrelr, csak szĺiIlítĺii ĺ.inanszíľĺrzłissal,
akkoľ a Megľendelĺi fenntaľtja a |ehetősĺlget a szeľződós nróĺlosításáľa. A szcľz(idĺls nl(ldosítása a
fenti esetben éľinti a szetzőĺlés ĺinanszíľozásriĺ. az clszánlolás nlĺicliťlt, az előlcg móľtćkét ĺ!s az
előIeggel való elszłtIrrolás ntódját.

A szárnlát a Megrerrdelő Buclapest VIII. kcľtilct .|tĺzseĺVáltrsi ÖllkoľnlányzŻ|L |.és?śľe l<ell

kiállítani és belryúj tarri.

A szerzodésszeľű és a jogszabályoknak nregĺ,elelo szzĺnrlák kiÍizľtésérrek pénzlreme ĺriľint (lĺUF).

Az aján|atok bíľálati szempontjaĺ;
Ajánlatkéto a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyäbb összegl'i el|enszolgáltatás e|ve szefint
értékeli.
Az ajźĺn|atokat nettó HUF éľtékberr kifejezve kell beadni. _ 1. szárnú lnelléklet

Kizáłrő okok:
Ajánlattevő kizfuásrakeľül, alnennyiben az a\äbbikizárő okok bárrnelyĺke vele szemben fenlráll:

a. végelszánrolás alatt áll, vagy vonatkozísáball csocĺeljáľás elľendeléséľől szóló bíľósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszarnolási eljáľást jogeľősen elľendelték,
vagy ba a gazdasági szeľeplő szeméIyes joga szeľinti hasonló eliáľás van folyanratban,
vagy aki szernélyes joga szeľint hasorrló helyzetben varr;

b. tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét Íblfiigges ztették;
c' gazdasági, illetőleg szaknrai tevékenységével kapcsolatban jogelos bírosági ítéletben

ntegál|apított bűncselekrnényt kĺjvetett el, amíg a büntetett előélethez ftjzódo hátľányok
alóI rrem nrerrtesült; vagy akirrek tevékenységét a jogi szeméIlyel szęmben alkalrnazlratĺi
büntetójogi intézkedésękľől szóló 2001. évi CIV. töľvélly 5. $-a (2)bekezdés b), vagy g)
pontja a|apjátll a bíľóság jogeľős ĺtéletéberr koľlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajárrlattevő tevékenységét nrás bíľóság hasonló okból és módon jogerosen koľIátozta;

d' egy évnél r.egebben lejárt adó., vrámÍizetési vagy tá.sađalornbiztosítási jáľulékfizetési
kĺitelezettségélrek - a letelepedése szeľinti oľszágva1y az ajánlatkéro székhelye szeľinti
otszág jogszabä|yai alapjárr . neln tett eleget, kivéve, lra tnegťlzetéséľe halasztást kapott;

e. a2013. júrrius 30.ig haĺáIyban volt, a Büntető TciľvénykönyvľőI szóIó 1978' évi IV.
töľvény szeľinti bűnszeľr'ezetben ľészvétel - ideéľtve a biincseleknrény bűnszeľvezetbetr
töľtélro elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés netrrzetkĺlzi kapcsolatokban, lrűtlen
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kezeles, hallyag kczclćs, kciItscgr'ctcsi osalĺis' Ż]'/, cLllri;ri'ti lĺiĺz'iissćgck pćnzilgyi
éľdekeinelĺ lllcgsćľtćsc Vagy 1rćllzlrlĺlsĺis bíillcsclclĺnlćllyĺ' ilIctvc a tJiinlĺ":t(i
Tiľvénykĺillyvli1l szťi|ĺi ?-0l2. cvi C. ĺ(iľr.tilly XXVll. |;cioz.cĺćllt:ll rtlcgtlaĹiiľĺlzĺllĺ
koľľu1lciós [rűncsclclĺllrćnyck, |rrinszcľr,czc.ĺ[:clr ľćsz,r,ćĺc| - iclcciľtvc lrĺillcsclc|ĺllrćlly
bunszeľvezctlrerr l(iľtéllij elk()vctćsćl is -' hĺitIcll kcz'clćs, ltĺlllyag kczĺ:lćs, ki)lt.sťlgvctćsi
csalás vagy 1róllzltttlsłis lriincsclekltrćlly|, iIlcl\,c szclnćlycs.iĺlgĺt szcľillti hłtsĺltllĺi
trűncseleklrrényt k<ĺvcĺcĺt cl, Í'cltér,e" hogy rt llĺirlcsclcklllć:ll1l cIki;1,ctésc.iogcľős bíľtisiĺgi
ítéletben megállapítťrsÍ nycľ|, alníg ĺl trtintcĺc||' cĺ(ĺć|clhĺ.:z ĺiiz(ĺĺliĺ hiiĺľílrlyok al<il llcllr
mentesült;

f. az adott eliáľirsban előíľt aĺlatszolgŕrlĺa(ási k(itcIczcĺlsóg tclicsítćsc sĺltiĺlr trlyiur lratlris
aclatot szolgá ltat, Vagy lrallris nyiIatlĺoz.aĺĺlt tc.sz, altlcty a \,cľ:tclly ĺisztasiigłit
veszélyezteti;

8. tekintetében a kövctkcző ĺblĺétclelĺ r,alanlc|yikc nlcgva|ĺ5sul:
ga) nem EU., EGT- vagy oEĹ]D-tagĺilIallrlran vagy ĺllyall állalltlrall l.cllĺlclkczik
adóilletőséggcl, lnellycI M'agyalĺlľszágllak kettiĺs aĺJĺizírs clkcľii|ósćľiĺl sz'.ĺll(l
egyezmél1ye Van' Vagy
gb) olyan szabályclzott tozsclén ncnl .jcgyzetĺ ĺtiľ.saság, arrrclylrck a 1rĺjnzllrĺrsíts ćs a
teľroľiznrus ĺ'ilralrszílĺlzása nlcgelőzćsćľ(ĺ| ćs lncgakadĺilyozĺisitľtil sz<ilĺi f007. ćvi
CXXXVI. tĺirvény 3. {) d pontja szeľirrĺi tenylegcs tula.jclĺrllosa ncm nrcgisnlreľlrctő'

Az e|jáľásban neln lchet ajánlattevő vagy ľészvćtclľe jclcntkcz..ó az, il gtlz,dtlsági sz-,eľe1rlő.
arnelyben ktjzvetetĺen vagy kozvetlenĺil ttitllr, mint 25%-ĺls tulajĺĺĺxi ľĺjsszel vagy szävaŻati
joggal ľendelkezik olyan.jogi személy vagy jogi szenlélyiséggcl lrcm ľelldclkez(ĺ gazdasárgi
táľsaság, amelyrek tckirrtetĺibeli a g. polribatr nregtratĺilĺlz<ltt ľcltĺ3te]elĺ ĺ,ennálhrak.
Amerrrryiben a több, nlint ZíYo-os tulajdoni l.ĺlssze| Vagy szavazati hťlllyaĺldal rcrrdelkez"ő
gazdaságí táľsaság táľsulásként adózik, akkoľ az ilyen tťrr.sulás tulajdolros tĺirsaságaiľa
vonatkozóan kell a g. pont ga) alpontja szeľinti feltételt rrregfc|e|őeIl alkallrrazni.
A d. pont szeľinti adóĺrzetési kötelezettség alatt a belĺtilc|i széklrelytĺ gaz-clasági szeľeplo
tekintetéberr az állanri adólratóság és a válrrlratóság által nyilvárrtar1ott aclóĺizctési
kötelezettséget ke1l éľteni.
Az ę. pont szeľinti hasonló biĺrrcseleknrélly alatt az Europai Uniti nrás tagáIlanráball
letelepedett aj álllattevő esetében
a) bunszervezetben ľészvétel biincselektrrélry esetén a szeľvezett biĺn<jzés clleni kĺjzdelenrnĺl
szóló, 2008. októbe,. 24-i f008/84|/|B tarrácsí keľetlratáľozat 2' cíkkéberr lrreglratálozott
bíinszew ezetben való r észvételhez kapcsolódó bű ncseleklnényt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, lrivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bíľósági vagy hatósági eljálasban, vesztegetćs elfogadása bíľósági vagy lratósági
eljáľásban btíncseleknrény esetén az 1997. nrájus 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében
meghatáľozott koľľupciót,
c/ költségvetési csalás bűncseleknrény esetérr az Euľópai Kĺizösségek pénzügyi éldekeirlek
vćdelméľől szől'ő egyeznrćny 1. cikke szeľinti csalást,
d) pénanosás bĹĺncseleknrény esetén a pénzugyí ľendszeľek pénzmosás céljám való
felhasználásárrak megelőzésélol szóló, 1991. június l0.i 91/308/EGK tanácsi iľányelv 1.
cikkébelr rneglratár.ozott pétlzmosást
kell éľteni'
A d. pontban meghatáľozott időtaľtanrot nrindig akizárő ok ťęnn nerrr áIlásának ellenőľzése
időpontjától kell szárrrítani.

Igazolás lnódja: az ajánIattételi fellrívás f. sz. me|léklete szeľinti nyí|atkozat a|ákásćtva|,
eľedetben.
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t0. Ajánlattevővcl ka;rcsĺl|:rtos allĺahlrĺsslĺgi ĺ:Ivĺiľĺisĺlk:

- Rencĺelkęzĺkaz, aján|atté1cli hatĺiľidőt nrcgcl(ĺz,(ĺ hĺil.txlr.|pa|l!! Ĺiz|cĺi óvllcll tis.sz.cscll (a |tiĺľorll
év alatt) legalább ncttĺi ll miIliĺi ĺilľínt tcl.ics - iiltaliirrĺls íilľgrrĺnli aĺ|ĺi nólktil szĺituítoĺl:
at.bevételleI.

- Rerrdelkezík az ajánlĺrttétoli í.i:lhĺvťrs nlcgkĺi|clósĺitől visszali:lć szárrlílĺllt .5 civlrcll épĺĺćsĺ
berulrázásľa és/vagy építési kiviĺclcz'ľsi (cvĺŚkcnysćgľc ć.s/r,aBy h(ĺszigctclĺisi tcr,ĺi|<cIrységľc
vonatkozó szetződósszeľĺtcn tcIicsítctt (llc|.c.iczľĺt) rcĺ.clcliciĺir,il|/ľcĺ'crcnciákkal' anrcly(ck)
éltéke legalább elóľte a ncttĺi 8 millió |ilľinĺot. Á. nicghatŕlľĺlzĺltt óľtók tt'bb szcľziĺĺ|ćsscl is
teIje sítlrető.

. Az ajánlattevő kotelcs .* Icgkésőblr ĺt szeľz(ĺc|éskotćs iclőpollt.jťrľa *. ipĹilet Ó1lítćsérc ós/vagy
felújításála és/vagy bővíĺóséľe ĺble|össégbizto.sítrĺsĺ k(jtni \,ag), a llreglévii
felelősségbiztosítását kitel.jeszĺcni, anrclyltel< ĺjľtĺllĺc clĺiľi a l0.000.000 l;.ĺ/ćv ós 3.000'000
Ft/káľesemérry éľtéket' Az ĺrjánlatĹcv(ĺknek a ĺ.entick vállalirsťrrril az a.jĺĺnlati nyilat|<ozatlrĺtrl
nyilatkozniuk kell.

- Rendelkezik legalább 1 1,ő szakellrbeľľcl, aki szcľc1rcl a l(arnaľai nyi|vťrrrtaľtťrslran ĺi1rítósi
szakteľiiletľe vonatkozó MV.lj (vagy zlzza| egycnćľtékĺĺ) ĺ.clelős mű'szaki vczct(ii
jogosultsággal.

Aiánlathoz kiĺÍclezően csatolanĺ|ó nrclléklctok:

- Az ajáĺ|atkélęs nellékletélren található áľajánlat (|. sz. melléklet)
- AjfuIattevői nyilatkozat (2, sz. rrlel|éklet)
- Amzott költségvetés (3. sz. nrelléklet)
- Nyilatkozataz átbevételľől (4. sz. llrelléklet)
- Refeľencia rryílatkozat (5' sz. melléklet)
- Nyilatkozat az adó- és köztaľtozás lnerrtęsségxjl (6. sz. rnelléklet)
- Nyilatkozat a felelosségbiztosítas tekintetében (7. sz. nrelléklet)
- Nyilatkozat a szakembeľrol (8. sz. melléklet)
- Nyilatkozat aközérdektĺ adatok lryi|vánossá tételélrez (9, sz. ĺnellóklet)
- Aláíľási címpéldány/aláíľás millta

11. A hiánypótlás lehctősége vagy annak kizáľása:
Az ajtn|atkétó az összes ajánlattevő számáľa az.ollos feltételekke| biztosítja a hiánypótlás
Ielretőségét, Anrennyiben az ajánlat lriányos, nerrr egyéľtelnril adatot, rryilatkozatot, vagy
szárnítási lribát ta*a|maz, Ajánlatkér.o jogosult hiánypótlást elręrrdelrrí, felvilágosítást kérni,
illetőleg az Aján|attevőtől a szánrítási lriba javítását kénri.
Mindaddig, amíg báľmely Ajan|attevő szánráľa hiánypótlásľa vagy felvilágosítás nyújĺásáľa
lratáľido van folyanratban, az Ajanlaftevő pótolhat olyan hiányokat, alnelyekte nézve az
Ąántatkér.o nenr lrívta ĺěl lriánypótlásľa.
Ajánlatkér.ő felhívja aján|attevők Íigyehrrét, hogy anrennyibell ajánlattevő a hiánypótlási
fellrívásban foglaltaknak az eloírt hatáľiclőrę nem' vagy nenr teljes köľiien tesz eleget ) az a7.
ajźn|at éľvénytelerrségét vonja nraga után.

5
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ĺ4.

|2. Ął, aiĺinlattcteli hztĹ/tľiĺlíl: 2(} l (l. szĺ:pĺt:tlllltlľ 2 l . t (}'{l{} til.:l

Ąłin.|tlĺlłéľii 20ló. szc;rlc.'lllllĺ:l. |(l. llir1l.jiill 9,(X) ťll.ĺittjI llr:ll,:;zílli llľi;ir.;ill{ t;tr.ĺ.
, 

l.a l írl ĺĺtlzĺis : l 0 ĺj.i ] irrclHpcsl, 57.i ĺ.l() |r\, u I t:ĺt .li'ľl.

Áii.irlIaĺtĺ:l.ii ir lllcgĺL'Ic|(i łtjiilllat{ćĺt:I r':l.ĺ|c|ĺi:llctl i|1' irjĺill|;lllt:lt:Ii Ii:||tir.i.tslrĺtll IilĺlIirIllt|ĺ|ĺlrI

lia1rcstlIa[[rttll íl.ĺislrall lĺic1li:szíĺ(ĺ (iil.ĺcIlllcz.ťĺ) ĺĺi.ić|ĺĺlz|ĺllli:il l((:|.||ť| ĺlz lr|;illlĺrllĺtiľiitiĺl.

i\ |ĺicg'.ćsz.ít(! tit.ićl<ĺlz,tatĺłs kć.ľćsclli:|ĺ h;rĺtir.iĺIcit:: .'l()l6. s7(:|)|(:tll|](]|. |(). ltir1r ().(X) ĺil.il'

itz- a.j łĺ ľl l zr t b c nl' úi tĺĺ"^ĺi tl ĺt It c i lrrc :

.It,lzscJ\.ĺiľ<lsi Caz.tlá|lĺĺlc{ĺrsi I(iizp<lllt /.ľl.. |()ĺi1l |}rrtlĺr1')ťsl. lJ:ll.():is rĺ. (l ] (i7. |. | | 'i. |(iiz'1lĺlllti

l.rla;z.1:.at ĺi sŕt g i lrlcĺa |ii: | 5. ĺ sć g.c

Ąz a.iáltlattcltcl llyc|vc: |])ÍlgYílľ

z|z a.iłinlaÍ(olĺ) Í'clbontĺisĺĺllnlĺ }rcl1'c, iĺ|c,ic: .|t.i;z'sĺ:ĺViiľĺlsi ( jirzt|tillĺtlĺ|iisi lriiz.1lĺlll| 
./'r|.. 

|()ĺi:l

l}tlcla.1rcst' I'}aľĺl.ss tl. 63.6J.l. | |:}. I(iiz.1lĺlllti |11az1l.aĺĺisĺi1.l iľtlt|ĺtIlc|1,isć1lt:

l}ĺllltzts iclc.ic: 2()ĺ(l. s.z,c:ptcllrllrcll. 1) l . l().()(} ĺiľa
Ąz' iriĺłnlatkćl.ŕj a lrcs:z.cľ;z.ćsĺ c|.iĺiľłislralł ĺljĺilllĺrtĺcl'ťĺl( \;i{ĺl}j aiĺtlllalĺt:r'(ilĺ c|.iiirti lĺii1rr'isc|ĺlirlľlĺ

.| clr-:n l ćtť:i lriztĺlsít'j a.

.t'ń.ićIĺozt:r{lĺs 
ĺlz. c|.iírľlĺs crľt|nrćll1'ćľ(iI ćs a sz.cľziĺĺlćsI<(itĺ1ls Ícľv'czctt iĺliĺpĺllrĺ.ił:

.|.ill..u..5'i 
c|.iťrľirslrall i\.jílnlatlĺćľ(ĺ lĺĹi|Órl r:l.cĺ'lllrt!ll-vhiľc|t:ĺćst nťlll ĺitľ|..

,'rz cl1ĺľiĺs cl.crĺnlĆ.n1,ćt Ąjĺiľrtat|iĺiľ(ĺ l(Ć'pl,isc|(i.ttlstĺilľl(:ntllĺ ViiľosE1uzclĺiIlĺoclĺisi tis |)ć.nziiil.t.i

|}izĺlttsiiga álla1lítja nlcll. a sz.ĺ:ľz.ťĺt|ris|t(itť)S tť|.\'cZČtĺ itIiĺ1rĺllll|ĺl ĺl(illtćsl |<i)r,ctócll:lz.tlllllĺl|.

l (l. Sz,eľziĺĺ| ćs kłiĺ ćs Í ŕĺI v ĺr l ĺi cl:ĺIliis :
Ą.iirlllat|<ćľ(! a l)ĺk.6:7,ĺ. $ (2) bckcz,cĺcisc ĺrlap.jĺin a sz.cľz(!clćskĺiĺć.st(iI r,aIti c|ĺiIItisi.iĺlg',ĺlt kik('li'

t7' ĄnnaIĺ nreghĺtĺĺĺrozĺĺsir, hoÍ]y ż|? cl.jĺĺľílsban lclrcĺ-c táľgyalni, vägy łt llcnyťl.itotĺ
a.i:inl:ttolĺat Íirľgyalĺis nĺillĺiil bíľĺĺliĺiIt cl: A bcrryťrjt<ltt a.iirnlato|(at a7. aj1rnlatkćl.ő tál.g1'ą|{s

nćllĺĹil az a.jťrnlaĺo|ĺlroz lrclr5'rjli11111 clĺlktttrrcntutllo|ĺ alĺl1r.iĺill bíľirlia c|- [.cnntal.t'ja a:z.ĺlĺllrttlr

llrag.ĺillk a.iogot. ltog1,. ĺriirnlaĺĺcr'(i|< c|őz.ctes ćľtcsítćsćt lĺör'cl(ĺcll (iu.E'.yalást taľts()l.1.

l8. r\nrcnn.vilren :r sz.eľzĺĺdćs tl){J aIa;rol<bĺi| ĺillĺtllsz,íľoľ.ĺltĺ pľojct<ĺĺcl ćs/r,:rgy pľĺlgľanrnraI
lłłt1rc.sĺlIrtĺĺls, ťlg.1' anrrilt< mcgiclłilćsc: I(]':lI()l)-5'2'9. lĺĺiclsz-rilxťt |:ít|)'áz.at

| 9. I..ĺl ľm a i lĺłir.cĺclmć'n1'eli
Ąz' ĺr jtinIatĺlt az a.|ĺinlati ĺL'Ihír'árstrall n']c!]aĹlott cínrľc szcllllćl).cscll..l'źlľI bĺlľítćklran- a boľítćkĺlll

',.!ĺizscĺ\,ńľosi 
szigoll.v utcai tr'Iťtzi<tl.ĺ,osÍ IłcndcIő cll.cľĺIcÍilłai Iĺoľszcľĺĺsító'ic a I(IiĺI()l,:

łŻ.9.-&9'!szd'1l--pĺi |v áza t i lrĺl Ils t.ľu Ił c i ĺĺ llg3ś{j l,ęŁ- |'c I Il o n ĺ ĺ n i t i I ĺl s''
lllc1.l.iclttlćsscl lĺcIl bcn'vťritalli az a.jirlllattć'tcIi hatťtľicl(ĺ lcjilľtáig lcľi:tlctĺ ćs I llltĺsolati

pćlc|ĺĺll.vball. r,aIalnillĺ clclĺtľoniktts ĺilľllálrĺrn ((]])..ll VĹlĺł')J |)Vl)-ll)' Az a'jĺinIatĺlkat

1rćlclirll1.'on|ĺćllt lrckötr.e l'a9..), ĺiiz-r,c. ľoncsolá.slrlcntcSc|l. lłclrr lrĺrlrthatĺ,l lrrĺiĺlĺllr kcll lrcn.vťrjtani'

Ąi:ĺn|altcvőnclr źt razott Íćtelcs

I5.

(sz.c|.I<ĺ:szÍhcÍiĺ lixccI tbľmátulnbaL|z. zriírnlathoz mcllćIĺc|nie Iĺc||.
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2||. l\r. a'i án laÍi řĺłiĺiiÍÍ.sćg iĺI (ĺĺ a ľlit lrr:t :

ĺ\iĺinlaĺtcr.ő a.j1rlrIati lĺtiĺiitlsć;lc ilz. ll'|iillIlrl(t,:ĺcIi Iurtiir.ĺĺ|íl Icilil.tlir.lt| |ĺ.:zdĺĺĺ|i|ĺ. Ąz llilillIllĺ|i:r',ĺi
a'iillrlatiit e haĺłiľiclii Ic'iá11rłiir lllĺiĺlĺlsí|haĺ.ilt r'itĺ'1.t.t'issz;tr'ĺlllllitl.ill.,,\z;r.j;illlilli lĺilliĺ|tsĺ11'ł ĺlz
cľctllriérrylriľclctcstől sztilllíto[ĺ .i() llir1li11 t;lľĺ ĺtzz;t|. lltl11\.t:zr:ll itĺiĺ1lĺllllĺll lĺilr.ctiicll lriiilllĺtt|irir.il
|l\jilaikozŹltot l<ćľhct aZ Ĺlĺ1ltl|ílt tttr'ĺtlrIli ĺi:llllti'tľĺiisiil.;t' 

^|ll(:Illlyilľrl 
łt!iiltlł't(lr:\'ii tlĺ:lll lt'r.ilitllĺtlz.i|i,'

az-ĺ aiĺinIat|<ćľ(i ťrg;..tcl<illli. llogr'it'iiill|ĺtlii1 ÍL.lllltill.t'ia.lIbÍĺĺ. Ó:./5.5s)l

f,l. Ąl, lt'izinIaĺtć{cIÍ ĺ.cIhÍvńs rlrcglłíilĺlćsĺiltc|ĺ ćs ĺr 1y-r1.1ĺ.,.i^114.;g|"ĺi1l-ĺl.s.[rł ĺl|ĺ|:l|ĺlĺl lt lltc;iiclcllils
iĺIŕĺpĺlnt.ia:20 | (l. sz.c1ltclrllrcl. |..|.

2f. I,)g1'cbcl<:

:l.2. | ' 
^ 

Vri}laI|<tlz-ĺ'lr-lĺt|< it szcl.z(ĺĺ|ć's haĺĺi|.r.lra lt.:lrtis.:l kiir.cIii l() llit1ltlll bc|ĺiI lĺi\JilcIi ii{ťtll(ť|.\,ct
(oľganiz.árcit,ls ĺc]:\,ct) kc:Il bcllyťlit'ĺ|llii.t łl i\4ci1l.clltlt:|(ĺ tlt:r,ti,lrcll ľ|.jĺiIri rlli.iszłt|iĺcIlr:lliil'lriszt:lr:. ĺ\
ll.tlticltcn túl VíllIa|kĺlzĺillali a sz.cľz.iiĺliis hettii|.\'lla lćpćsćĺ |tiivclii 5llltlll|<lllrĺt1rtlll hclĺil
o l.g.lall i zárci <i.s tcľ\/c t l<.c I l bcn y ťl i ta ll i a.

2?,?-' A VálIa]kozĺi a lĺcľĹilcti. az illĺ.ćz.nlĺ1llyi:k lllíĺkĺjĺ|ć'si ĺ'clĺćĺc:lci tis ĺrz cg.y'ć.lr ľcrlc|ĺ-lIlĺt:z.ćsck

ĺiEłl'clclllłrc r'ćtclćr,cl ĺ'ćE1c.'zhu''l hćĺ.r'ćgćll ĺs lllt.tll|<łit. azĺllrlrillr it Ilr!tr,ćgi llruIlkar'ć11zt':s csĺ.:ĺćlt

c|őľc lcacĺoĺÍ (lcgĺr|ĺillll l na1'l1raI u:|(ĺľc lcac|ĺltt) llť'r'stll.lrĺ||) s7'()|.cpl(i szcllli.|'r.c|< (ĺtľĺ'ĺiz.kĺlĺlhĺlllit|l

a llrltlr|ĺalcl.tilctcll. Ą luLllrkaiclĺĺll kírlĺili ćs i'r hť:ĺl,tiĺli lllttll|ĺĺlr'ć'ĺ.lztis 'sĺll.ťtll r,t:z.i:t(ii ľllgctlcIr.
lrcszcl.z.ćsc szĹi|< sriĺtcs'

2?':i. A |<özrĺ:tIcn llrull|<ar'ćs'.z.ćshcz sz.Ĺi|<sćg1cs clckĺlĺltrrĺls ĺiralll. víz'r'ćtcli Ichctŕlsć11 i1lćll.l,lrcr.ć'{cllc

[rizlosittllt. alllclvllclĺ' igĆlrr,bcr,ćtc|ćt a i\4cglr:nĺle lŕi az. illĺćz.llć'lr-l, ťrtiirn [lizt<lsít.itl zll':l.i,l|. htlg.\. a

|ĺarpcsoItiĺlĺi |ĺö|tsćgc|ĺcĺ a VźrlIal|<tlz'ĺiľlal< lllcĺi kr:ll ĺlzcĺllitl' 
^ 

ktr1rc:soltic|ĺ'l k(il1sć1lc|<

ľllc:ĺ].ĺlz.ctćsćnck lllĺiclj/rľ<iI a \iti||a||ĺtlztillak' az ilrtc(z.llrćlr.vr.czcĺ.(ir,c| |<cll íI'iislrall ťl.l'\:cZ1ťt|1ic.

l\ ĺ.cli{i ip'ć.ny.bcr,ć.tc| zlz.inLezs.núr1, Ĺi;u.cllrszcľti nltĺ|ĺ(jtlćsćt nctrr al<aclillyĺlzhat.ia.

I Ia sz-Ĺil<sćgcs őľz,ćsi költsćg, akl<oľ az a r'ĺillalkĺlzĺit ĺcľhcli.

22.ĺ|, A k(ĺztcľtilct lilglalással kapcsolatos költsćgclĺ a \/á|la]lĺozĺit tcľhclilĺ. annal<' igćllylrcr,ć'tc|c az
() n k ĺlľnl źln1.zat nr cg.ĺ'clc l ŕi ľcllcĺc| l<czćsci a l ap.i álr ĺtj ľĺć n h c t.

:l2..5. 
^ 

|<ćsr'c lroćľkcz-ctt zriłinIaĺ<lt. r,a|alninĺ' Ż|Zt i|7' ttizilllatot, anrclY lć:ll1',cg.cs ĺrjánIali clclllc|ĺct
(a.iĺinlatj áľ. aj1rnIati fcltćtc.le|< clĺilgaclása) Irctrr {atľĹal'll1Lvua" az A.iálllatlićľő llcnl |il.taclja cI

ćľr,ćnycs ĺriárn Iatnak.

?..?.'6. Ą.l. Ä.iiĺnIat|<ĺ1ľ(i az. łriĺinIattćtcli.hatáľĺdŕi lciťrľtáig llrĺiclosithat.ia a.jcIcln ĺc'ĺlrír'ĺisban ĺilglaIta|ĺat.

Az Ąi1lIlIatlĺť:l.iĺ a lllĺiĺlĺlsí(ii.st.jclcll |tIhír.ĺissaI c5lvczťĺ lrltiĺlilli ĺ.t:'szi llrcg.

1ł)./. ĄiirnIat|<cll.ii tiiic{kĺlz,tatja az. ariĺillIattcr,iikct. h<lĺr\, |)ĺI.. (l:74'.S (3) bcl<cz'tlć.sc aIa;r.itin a.icli:tl
tcl|tír'łi's t'i.sSZar'ĺlltĺisáľa az' cliítľírs cľo(ln)(.l1'\'ćl.(ĺ| szÓlĺl ()ssz.cgz.ć.s lĺi|ĺĹrlilćsc clőtti icl(ipontig
lrĺiľtllilĺoľ ćs lriu.nlilycn ĺll<|l<i| 'ioľ.ĺl.sult. a ĺ.cIhíi.ás r.isszttr'olrilsát llcl.l] sziiksćglc's

nlcg.tilldĺrktlllria. 
^ 

r'isszzlr,otlťtsľ<il A.iánlatltćľ(i közr'ct je ntil" íľilsbalr tírićltĺ>ztal ja a'/,

ĺl jánlattcr'(ikcĺ.

1
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22.8, Ajćnlatkéľo íblhír,jrr az ĺrjánIaÍtcv(ĺk l)gycllllćl., hĺtgy sz'cl.z(ĺc|ćsktiĺĺls c.sĺ:tćlr a ki'itctcz(ĺcrl
kiizzéteendo kozéľdckű adatok ktilćlro (ĺlľÍozĺ.l szcľziĺt|ćsck csclćll a sz.cl.ződćsllc.ll ľiĺgzíĺćsľc
keľlil, hogy a nycľlcs ĺriárrlatĺcviĺ tuĺtonrĺł'stll vcsz-i ćs hozzťriziľrr| sz,ctllc|ycs atĺitĺai (lrcvc' łt

szeľzódés lnegnc\,ezó)*c. típusa. ĺĺiľgya, ćľtriko' icĺiĺ|aľtitllla, ć.s csctlcgcs nlticlosulti'sulĺ)
kĺ'zérdekű adatkólrt töľténii liyiIvállĺlssti ĺé(c|ćhcz, ćs 5 cvcn kcľcłsztĹil ĺtillćnii rryilvírrros
kezelésélręz. Az ajánlattcvŐlle|< a ĺ.bnĺiek ĺuĺlolltitsul Vćtcléľiĺ| az aiĺĺnlatilball llYital|ĺ'clzlrił kcl|.

Ajánlatkéľő jelen eljáľása ncm Úat.ĺ.<lzik a kłĺzboszcľzćsckľiĺl szĺi|íl 2(||s. óvi (.lXl'ItI. Íłiľvény
Łatálya alá tekintcttel annak bccsii|t értékóľe. Így .iclcn ĺrcszoľzćsi ctj:łľás a .ĺĺĺzscÍVáľĺlsi
onkoľmányzatKözbeszeľzósi és Bcszcľzésĺ Sz:rb:ĺlyzłtn a|apján kcľÍit lcfotytatńsl.a.

Budapest, 2016.szeptember,,....,." *- -"*-"1;,., I i
ZÜia Sitľi i l,, .. .....ii.. 

. ...ii;...''1 
''

' .'..''.::'.-iiii:ŃKocsĺs'Máté.. ...;'iP.olgánn"u"')',

"tr..,t 
::t 

,r!/:
']'''. .'''' '. 7!"ĺ

/

Mellékletek;
- lryilatkozahrrirrták
. nritszaki leíľás, nrťrszaki speciÍikáció
- ár aztaI all köl ts égvet és
- kivítelezési szer.ződés
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l .,.;zĺ'i nlú n ĺ.: l ĺ ć lil cĺ

tł!i,LoLv^s(il,^P

l\',,Jóaefvđrosí Szŕgon..,, ttÍcili I'IĺÍzioĺł,tlsi RanilalĺÍ enugctikai koľszerĺĺsíÍćsa a I{I!HOI,.5.2.9.
kĺidszáruú pdlydzatí konstrukciĺĺ keľetéhcn,, ĺáľgyťl |<iizl>cszur'csĺ ćľtĺślĺha(łiľl cl llcltr éľő llcszcľz.ĺjsi

cljĺiľá.sball

Ajánlattevő neve:

Ąánlatter,ő széklrclye :

Aiánlattevő adószálna:

Aj ánlattevő ler,elezési cínre :

Aj án lattevő Íeleĺbnszáma ;

Aján lattevő faxszálna:

Ai áll |attevô eĺrrail cítrre:

Kapcsolattartásm kijelolt szetrrély neve:

Kapcsolattaltásra kij elölt szerrŕly
e|éľhetőségei:

Aján|atÍevő által kéľt e|lenszolgáltatás
összege*:

. iisszesen: nettó Ft + Áfa
x az ellenszolgáltatás teljes összege magálran foglalja a teljesítés valanrenrryi ktiltségét.

Kelt: . 2016. .

9
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NYIt-^'t'K{)'/-^'t',

A ,,Jóuefvĺirosi Szígony uÍcci lrtiziłlrvosi Rentleliĺ allcrgcÍÍkai korszeríĺsíté,^c u KIIHOI+5.2.9.
kódszánuł pálydzatí kon,^trukciłő keľetében'' ĺtiľg),i1 tĺijzbcszeľzćsi ĺ!ľ1ćktlaĺťrľl ct lrcllr ćl.ő |rcszcľzćsi

ol.jáľĺis[ran

Alulíľott .....' táľsaság (a.iĺilllattcvő). nlclycl kćpviscli:

az a|ábbi nyĺlzrtkĺlzatot tĺlsszti k:

Nelrr áIlrrak felrn velenr / velürik szelnlrcn az alłiblti kizálri ĺl|<ok, ltrely szcľiltĹ lrcnr lctrct ĺrján|attev(i.
aki:

Az eljáľásban nem lelret ajánlattevő, alv/rlla|kozĺ!, ĺĺs lrcln vclrc{ ľószJ alkalnlirsstig igazolászĺban
olyalr gazdasági szeľeplő, aki

a' végelszánrolás alatt álI, vagy vonatkozásálran csĺiĺlo|iárus elľelldelóséľól szĺilti bíľĺisźrgi vigzist
közzétettęk, vagy az- ellene inc|ított ĺtlszánrolási eljiuást .iogcľőscn elľcnc|elték, uigy ĺ'o o
gazdasźryi szereplő szenrélyes ioga szeľilrti |rasĺlnló cljáľtĺs vall ĺ:.olyaIlratlratr. vagy aki
személyes joga szeľint lrasonló lrelyzetben van;

b. tevékerrységét fel fiiggesztette vagy aki nek tcvókeriységét fel íiigges ztették;
c' gazdasági, illetőleg szaknrai tevékenységéve| kapcsolatban jogcľős bírosági ítéletben

tnegállapított bűncselekményt követeĺt el, arrríg a bünÍetett etőóletlrez |'úzśdő hátľálryok alĺil
nem meĺrtestilt; vaąy akinek tevékerrységét a jogi szenréllyet szetrrben alkalmazható
btintetőjogi intézkedésekľől szóló 2001. évi CIV. toľvény 5. {i-a (2) bekezclés b), vagy g)
pontja alapján a bíľóság jogeľos ítéletélren koľlátozta, az eltiltás ideje alatt, ,ugy hu í*
ajánlattevő tevékenységét nrás bílóság lrasonló okból és rnidon jogenĺsen koľlátozta;

d. egy évnél ľégebberr lejfut adó-, vánrflzetési vagy társadalonrbiztosítási jáľulékfizetési
kötelezettségétrek . a letelepedése szeľintí oľszźlg lagy az ajárrlatkéľő székilelye szeľinti
oľszág jogszabtńyai alapján - neln tett eleget, kivóve,lra lnegfizetésóľe lralasztást kapott;

e. a20|3, június 30.ig lratálybalr volt, a Bĺintető Ttiľvélrykönyvr.ól szóló 1978. évi IV. toľvény
szeľilrti bűnszeľvezetben reszvétęl - ideéľtve a bűrrcselekmény bűnszeľvezetben töltérrb
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés lrenrzetközi kapcsolatokban, lrűtlen kezelés, harryag
kezelés, költségvetési csalás, az európai köz<isségek pénzügyí éľdekeinek nregséľtése vágý
pénzmosás bťrncselekrnényt, illetve a BĹirrĺęĺĺí Töľvényk<inyvlol szóló 2012' évi c. tĺiľveňý
XXVII. Fejezetében meghatfuozott koľľupciós bĹincseleknrények, bťĺnszeľvezetben rcszvétel -
ideéľtve bűncselekmény bünszeľvezetben töľténő elkövetését is -, liűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekrnényt, illetve szenrélyes ioga szeľinti
lrasonló bűncseleknrényt kĺivetett e|. Íbltéve, hogy a bĺincseleknrény elkĺivetése jogeľős
bítosági ítéletben lnegállapítást nyeľt, aĺníg a büntetett előéIetlrez ťuzódó hátriínyok aĺóI-n"lrr
mentesült;

f. az adott eljáľásban előíľt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése soľán olyarr lrarnis adatot
szolgćitat, vagy haĺnis nyilatkozatot tesz, anrely a vcľseny tisztaságéttveszé|yezteti;

g' tekintetéberr a kĺivctkező feltételek valamelyike megvalósul:
Ea) nem EU., EGT- vagy oECD.tagáIlanrban vały olyarr államban r.elrdelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyalországnak kettős adózás elkęľüléséľol szóló egyezméllye vatl'
vagy
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gb) olyan szabály<lzoĺt tőzsdcn llclll.icgyz.clt liil.silsłi14. ĺulrc:lytlcl|ĺ i.l pcl:zlllĺtsłi.s ćs a Icĺ.l.(lľiz,ll'lt.ls

frnanszírozása nregel(ĺ'zésé,ľőlr és lllcga|ĺut|:ilyoziislłlril szĺilti 2()07. ćvi (lxxXV|. tĺil.i,ćny "]. $

r) pontja szeľinti ténylcges tu l ĺl i ĺ|otlosa llclll lllcg i slllcľhcl iĺ.

Megjegyzés:

Az eljáľásball nenl lelret ajánlattevő vagy ľćszvćtclľc .icle lltkez"(i łlz a gazĺ|ĺtsłigi sz.oľc1ll(ĺ, alrrclytrclr

' közvetetterr vagy közvetlenül t<iblr, nlint 25%rĺ.ls tulĺljĺlolri ľé^sszc| vaBy szż:.vż|7,aĺi.ioggal ľcllĺlc|kczil<
olyan jogi szrmély vagy jogi szcnlć|yisćggcl lrcltl ľeltc|clkcz(ĺ gazdasĺlgi ĺáľsaság. allrc|yllclĺ
tekintetében a g' porrtban meglratá ozott í..c|tĺiĺ:c|ck ĺ..ennĺil hrĺrk.

Amelrnyiben a töbtr, nintZ1o/o-os tulajdoni ľésszcl Vagy szavazali hállyad<lĺll ľcllclc|koz'.o gazc|asłigi
táľsaság táľsuláskérrt adózik, akkoľ az i|yerl tĺ.tľsulłis tu|a.jdolltls tĺiľsas:ig:liril rąlnaľkĺrzťlĺlll kcl| a g.

pont ga) alpontja szeľinti ĺbltételÍ niegľclelőcll aIkalnrazni.

A d. pont szeľinti adófizetési kötclezetĺség a|att a bc|ĺijlc|i szĺlkhclyti gaz-dasťrgi szeľcp|ő
tekintetében az źl||alní adóliatóság ĺis a vĺinrhatťlság ĺllta| nyilvá|ltaľtott aclóĺizotesi kötc|czcttseget
kell éľterri.

Az e, pont szerinti hasonló btirrcseleknrény alatt az lJuropai [Jnió nrtis tagáIlamáball lctclc1ledctt
ajánlattevő esętében

a) bunszeruezetben ľészvétel biincsclekllrény esetén a szeľVczett bűrrözés ellcni kiizdelerrrľől szóló,
2008. október 24-i 2008/841lIB tanácsi keľethatározat 2. cikkćben meghatáľoz-ott bťtnszeľvezetlren
való l észvéte|hez kapcsoIódó łriincseleknréliyt,

b) vesztegetés, vesztegetés elĺbgadása, hivatali vesztcgetós, lrivatali vesztegetós elíbgadása,
vesztegetés bírósági vagy lratósági eljáľásban, vesztcgetés elfogadása bílosági vagy lratósági
eljárásban bĺĺncselekmény esetén az 1997, május 26-i tarrácsi jogi aktus 3. cikkében nreglratáľozott
konupciót,

c) köItségvetési csalás bűncseleknrény esetéli az Etlľópai Közösségek pónzĹigyi éldekeinek
védelméľol szó|o egyezlrróny 1. cikke szeľirrti csalást,

d) pélrznrosás biincselekrnélry esętén a pénzügyi ľendszeľek pénzmosás céIjára való
fellrasználásának rrregelőzésélol szóló, 199l' június l0-i 91/308/EGK tarrácsi iranyelv 1. cikkében
meghatäľozott pélrzmosást kell érteni'
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-j.sľú nl ú nl e l l t1 lł l ĺ: t

ľ.ĺr azott lĺłil ts ó gv etós

(szcľkcszthctő |:ixccl |tlľllláĺulnba)
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4.,';iůilú tllłłllćlłĺĺ,ĺ

Nyilatkozat az áľbcvótcl tckintctóbelll

A ,JóueÍvdľosi Szigony utcai Hl|tzillľlulsi llendelíí cnergcÍikai koľszcľíísíÍésc u KIiHoP-5.2,9.
kóĺlszónuÍ pĺźlyĺtzati konstľukcíó keretében,, tĺiľgyú közbcszľrzĺisi cl1ćkhatírľl cl ltclrt ilii bcszľľzćsi

c|.iáľáslran

Alulíľott ....., ntillĺ il(z)

Név:

Székhely/Lakcím:

Adószám (adóazorrosító jel) :

Vállalkozó ig. szám Vagy
cegsegyzékszárn, egyéb azorrosító
szátĺ:

Szám|av ezető pénzi ntézet neve :

Bankszámlaszáln:

Személyes közľeműködő neve"
telefon, faxszám, e-lnail círrr:

képviselője a Budapest Főváľos VIII. keľtilet .IózscíVáľosi Önkoľrrrányzat ajánlatkéľésért
nyilatkozom, hogy az aján|attételi hatáľidőt rrregelőző lrfiom |ezánt i'izleti évbelr összesen (a hálom
év a|att) ľendelkezem legalább nettó 1 l rnillió foľint teljes - áItalános forgalmi adó nélkül .száĺnított
_ áľbęvétellel.

cégszeľű a|áirás
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5.,,;łĺimú nl <.,l|ĺi|łlĺ:ĺ

NYII.,AT'KO'T.A'\'

A,,Józsefvúĺosí Szigony uÍcai lltizíoľvo.si llcnĺlctő ancľgatikai koľszeľíÍ,,^ítłlse a KI|I.IOP.
5.2.9. kó,dszĺźmťł púlyázati kĺlnstľlłkcÍó kereĺéIlĺlll'' Íiiľgyťl kłizlrc.szĺ:ľzĺjsi ĺJľ|.ékha{ťlľt c| nollr

ćľ(ĺ lrcszcľzćsi cIiłiľĺĺsllan

AluIírott ...,,, rllittt a(z)

Név:
Székhe|ylLakcítn:
Adószám (adóazonosító iel):
Yá|la|kozó ig. szám vagy
cé gs e gyzékszźłn, e gyéb a zo no.sító
szétm:
Szám|av ezető pén zilitézet nevc :

Bankszám1aszán:
Személyes kózľenrĹ'lködő neve,
telefon' faxszám. e-mail cím:

képviselóje a Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefváľosi onkoľrnányzat ajánlatkérósĺiľe
nyilatkozorn, hogy az Ajánlatteĺ,o lendelkez'ik tlz aiírnlattételi íbllrívás megkĹildésétől visszaíěIé
szálnított 5 év sołĺn teljesített:

- legalább nettó 8.000.000,- Ft éľtékii építési lrerulrázásm és/vagy építési kivitelezési
tevékenységľe és/vagy hőszigetelési tevékenységľe vonatkozó szetzőc|ésszeľűeri teliesített
(befejezett) leťeľenciával/ľefeľenci ákkal

A teljesítés időpontja (év,
lrónap)

Szeľződést kötĺĺ rrrásik
fél mesnevezése

Ellenszolgáltatás összege
(nettó)

14

cégszeľíĺ ďáÍľás
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ó.,,;::ĺ'i lll l,ł m aĺ lélilĺ:I

NYtL^'t'KO'.t h'.t'

A,,JózsefvórosÍ Szigony utcai Illiziorvosi lł'enĺleĺĺÍ encľgeÍillai kĺlľszcľíĺ,ĺ.ĺÍt!,ł^a u KEIloP.
5.2.9. kódszdmú pdlyĺízatí kons,trukcíó keľetĺibełl'' tłiľgyťl kłizlroszcľzósi iľtóklraĺĺiľĺ cl lrotrl

éľő beszcľzĺĺsi cI iáľĺisball

Alulíľott ...'', llrillt a(z)

Név:

Székhc|y/Lakcínr:

Adószám (adóazonosító jel):

Vállalkozó ĺg. szám,
cégi egyzék szám, egyéb azono s ítĺĺ
szám:
Számlavezető pónzintózet ncve:
Bankszámlaszám:
Személyes közľeműkłidő nevc'
telefon, faxszánr. e-nrail cím:

képviselője a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi ollkoľnrálryzat ajárrlatkélesére
nyilatkozonr, hogy az Ajén|attevorrek adó- vagy köztaľtozása nincs.

(cégszeľíĺ aláínás)

15
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7''s::ĺ'i nl l,l ln <ll l <i lĺl cl

AIuIíľott

N Y ĺ [,l\1' l( (), 7. 

^, 

|,

a ĺ'i:leliĺssć gbi ztosíĺ iisľtil

'... ..(lĺépviscIii trcr,e ). Ĺl

a.i tilrlattcr,ŕĺ cógj cgyzćsl'c .j ĺl gĺls u l ĺ'

nyilatkozorn,

lrogy a Budapest FĺJváľos VlII' keľĹilet JózseĺVálosi Öllkĺlľnlányzat (l082 l3udapcst, Bĺtľtlss u. (l3-
67,) - nrirrt ajárrlatkéľő - által a ,,Jóasefvórosí Szĺgony utcĺli I'Itizioľvosi R'enĺĺaliÍ eneľgcĺikai
korszeľíĺsílěse a KEIIOP-5.2.9. kĺidsrńmú ptilyĺiĺaÍi koltstľukt:Íĺi,' t:łtgyĹlban irlc|ítĺltt ĺrcszezĺlsi
eljáľásban rryeľtesség esetén, cle lcgkés(ĺbb a szeľzőcĺé.skłités i<lopondáľa - épület é1lĺtĺisĺiľc ós/vagy
felújításáľa és/vagy bővítéséľe ĺblelĺisségbiztosíÍást kötök, nlclynck éľtcke lcga|ĺibb l0.000'000
Ft/év és 3'000.000 Fĺ/kár.esemény éľtéklratirľig tcl.icd. illetve a lrreglévő lriztosításonlat .jelcn
b eszelzés tźll. gy álr a ki te{ esztenr'

Kelt; ,2016.

cégszeľűl a|!łńľćls
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Alulíľott

NYlt,^'ľ|(Oz^'ľ
a szakomlrĺ:ľriĺl

......i;;'' .........' .l:::]::::'.') nlinĺ

.ts',,;::ĺilllil ltl.<lĺlźlilct

lucvc). a

a.jánlatĺer,ő cćgiogyzćsľc .j ogosrrlĺ
képviselője

nyilatkĺr I,O|||,

lrogy a Budapest Főváľos VIII. keľület.IĺizseÍ-viłľosi ()nkoľnlŕrnyzzrĺ (I0tt2 Budapost, I3aľtrss tl. ó3-
67.) _ nrint ajárrlatkóľő * tl|tal- a ,,JlizłcÍ,vĺirosi Szigon3, uÍcaí l,Iĺ.tzioľvosi Rcndclĺĺ energetikaÍ
korszeríÍsítése a KEHOP-5,2.9. kódszómti pĺźIyáz,tłtÍ konsÍrukciő keľetćben', tÍĺ,gy(lbaĺr indított
beszeľzési eljaľásban ľendelkezerrr legalább l tř' sz-akenrbcľľel, aki szeľe1rel a |(arnaľai
nýlvĺfurta*ásban építési szakteľĹiletre vonatkozó Mv-L1] (vagy azza| cgycnéľtékiĺ) Íi:|elĺĺs Irrĺĺszaki
v ezsttii j o gosu ltság gal.

cégszeľíĺ aláíľás
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Alulíľott

NYlI'A:l'KozA,ľ
a k tizélťckii łcl aĺok n y i I vĺinossii létc| ćhĹlz

......(kćpvisel(ĺ lrĺ:vc),

ilp;il;iäj; ''..(cĺnr:. '..'') nlint a.iĺinlatlcv(ĺ cĺigicgyzĺisl.c 'iogosu|t

nyil:rtkozom,

Irogy a Budapest Főváros VIII' keľĹileÍ.|ózscÍVáľosi Önkolĺnrinyzirt (l0ĺl2 |3uĺla1rcst, l}alľtlss u' ó3-
67.) _ nrirrt ajánlatkéľő - által a ,,,IĺizseJ,váľosí Szigony utcui l.Iúzíoľvl.,,^í Rendelő energeÍikai
korszeríĺs[tése a KEHOP-íZ9 kóĺIszĺimú pĺilydz,aÍi konłtí'ľt'lkcilÍ keľcÍéhen,, tĺiľgyálran inĺ|ított
beszeľzési eljáľásban tudolrrásul Vcszel.t.l' hogy szeľződéskĺĺtćs csctélr a kötcleziĺcn ktjzzćtcelldő
kö'zéľdekű adatok körębe taľtozó szcľződésck esetĺin a szeľzőcléslren ľögzítésl.c kcľĹil' lrogy a nycľtos
ajánlattevo tudomásul veszi és boll'ĹljárĺI| szclnćlyes ac|atai (treve, a szeľz(ĺdés nreglrevezése, típusa,
tźlľgya, éľtéke, időtaľtarna, és esetleges móc|ostllásuk) köz'.eľdekii ac|atkónt tĺjľtélrő nyilv1rnossá
tétę,|éhez, és 5 éven keľesztül tijľtérrő nyilvános kczclésélrez'

cégszeľii a|áíms
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K IVt'ĺ'tłI, ! Lz{Ĺsĺ sZĺ!] lłz(i D|ł$

alllely létľe.icitt egyl.észľől a

B u dapest Főváros VltI. kcľůilct .Itizscfv:ĺ ľos i Önkĺl ľnr á nyz:l l it
székhelye:
acĺószáma:
szám|av ezető pén zi ntézet neve : I szcľzik| ćs k iĺ tćs k ĺl ľ lĺ i ttĺ l tcn d ii ]
barrkszánrla száma: fszeľz-odéskötóskoľ k ittĺltenĺliil
képvi seletében eljáľó szetrrély lreve:
Telefonszám: [szeľződéskötéskoľ kittĺlĺcnĺ|iĺ 

|

Faxszám: [szeľződésktitéskoľ ki töltcndő]
E- rrra i I cítn : |sze ĺ- zóc| é sk<ĺté sk ol. k i tö l te nd o ]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megt.endclŕĺ.. -

músrészrőI

címe, széklrelye:
rryi lvárrtaltó cégbír oság neve:
cégsegyzékszfin:
adószálna:
bankszám l a szźlma (pénzfo rgalmi szám l a száln a) :

kópvi seletében elj áľó szem éI y neve' lnegn ev ezése:
Telefonszám:
Faxszám: -
E.lnailcÍm:
rnirrt Vállalkozó

. továbbiakban ,,Vállalkozóoo (együttes errrlítésük esetén: ,,Szeľzőĺlő Fclek'' vagy,,Felek'') kozott
jött létľe az a|élbbi feltételek szeľint:

1. A' szeľző<|ls megkiitésónek előzlnényeĺ

Budapest Főváľos VIII. keľrilet Józsefváľosi onkoľnrállyzat abeszerzési eljáľást kezdernényezett az
ajanlattételi fęlhívas 2016, . ... -i megküldesével az ,,Józsefi,áľosi Sztgony uĺcai l-Iázioľllosi
Rendelő energetikai korszeľíísíĺése a KEI-IOP-Ť'2.9. lndszámli pálvazati konsĺ.rtł.lcció keretében',
tárgyćlban (a továbbiakban: Beszezési Eljáľás), alnely eljáľás ercdnráryes lebonyolításárrak
eľedrnényeként az eljáľás nyettese a Budapest Főválos VIII. keľĺilet JózseÍVáľosi onkoľnrárryzat
Képviselő-testĹilet Vár.osgazdálkodási és Péllzugyi Bizottságának .. ,, ,,,, ,,/f016. (. . .) sz. határozat
alapján a Vállalkozó lett.

2. ASzerződes táľgya:
1. Megtendelő megľendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelerr szezcĺdés alapján a 1083 Budapest,
Szígony utca 2/b. szźtm alatti Józsefválosi Szigony utcai Háziolvosi Rendelő enelgetikai
koľszeľűsítését az ajánlattételi felhívás 2. szán.ru mellékletét képezó fuazott költségvetésben és
mrĺszak i le ílasban fo g laltaknak ne gfel e l ő en'

t9
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2. Atbnti munka ka1lcsán Vá|la|kozti ozotrnc| vŕrIlaIia, hogy ĺclic's kiil'íicrl cllićsziĺi ć.s lllc1.tvitlĺisíl'iĺr l.r
Munkát a teljesítési hatáľicl(ĺľe, továbbłĺ a.i(łtĺrl|írsi (galulrciiilis) l<iĺlclcz.c|l.sćgcillck clcgcl lcsz.,

3. Megľend eIő |lozzitiáľu l al r'ál l a I lĺ ozĺi i gĺ5ll ylror,ĺiĺ ol cltcz.

4. Felek megállapodnak, lrogy Vállalkozĺi a tcvć|ĺcllyscgćĺ az aiílrlltr(ĺóĺc|i ĺ.o|hívírs, a lllĺiszaki
clĺlkulrrentáció és az áĺ^azott költsegvetés al a1lján v cgzi.
A Felek nregáIlapítják, lrogy a ľósz|etes llrcnllyisógckot L|?, lr.jrin|aftétoli ĺ'blhívtis, iIlc|vc
d ok urn en tá ció ÍartaLnlazza'

3. A nrunkatcľülct ĺitadás-:ĺtvétc|c

I.. Megľendelő a rnunkateľiiletet a Vállalkozĺival egyczÍctett ídiĺpolltban at|ia ĺiĺ ĺr Vĺlllal|<ĺlzti
ľészéľe, ĺrrunkavégzesľe alkalmas állapotlran. A lntlnkłtcľĹiIet átaĺlĺis-ĺiĺvóĺelét Íi:Ick.iogyz(it<ölryvbcn
ľögzítik. Azátadás icĺőpontjáľĺil Megľerrdelő előzeĺ'escn óľĺcsíĺi VirIIaIkozĺiĺ.

2. Á felvorrulási épületek e|lrelyez,ésc c.sak a Mcgľenĺtelti||x>zzá,iťt,.ĺllásirt lĺ()rletöcll kczc|liet(ĺ lrlcg.

3. Szeľzőclo felek a munkateľĹilet átadását a nrunkateľ[ilcĺ átaclás-átvételóvcl ľögzítik.

4. Felek jogai ós kiitc|ezcttségci

1' A Válla|kozó szavatolja, liogy nrĹĺsz-akilag és nrinőségilcg kiĺbgásolatlan kivitellren, a vĺltraĺkoz-o
magyaľ és EU eloíľásokban és szabványokban nreglratáľozott nrinoségben, va|atrrint a nrťlszaki
dokulnentáció alapjáIr teljesít. A nem fentiek szeľinti teliesítést Megľendclő iogosult Vállalkozĺi
költségére és veszélyéľe - a gaľarrciális ĺblelősségvá|lalás nlegtaltásá nrellett - újľakiviteleztetlli,
amelyet Vállalkozó k<iteles lraladéktalanul elvégezni. A fcnti jog nenl éľinti a Megľendelő az-olr
jogát, hogy a 1l. pontban foglalt, a szeľződés lribás teljesítésével kapcso|atos elá|lásl .iogáva|_ az
ott említett fcltételek fennállása esetélr _ óljen'

Ąz I. osztályú nrinőség rriegállapítása az ÉpíÉsiigyi Agazati Szabvány szeľint töľtélri]<. Viĺás
esetben a Felek döntőként a Vállalkozó kölÍségviselése rrrellett az Építésügyi Minőségellerrőrzo
Innovációs NonpľoÍit Kft. (EMI) minőség ellenőizós eľedményét fbgadjak el. 

-'

2. Az eltakart muĺrkaľészek vizsgá|ata:
A Vállalkozó sernmilyen eltakarást nem végez a MegrendeIő e|őzetes .ióváhagyása előtt. A
Vállalkozó az e|Íakarandó rnunkalészeket k<ĺteles 3 (Iráľom) murrkalrappai az e|7akaľĺs előtt a
Megrendelőnek bejelenteni és az e|takaľandó munkar.észeket pľóbavizsgálai és ellenőľzés céljából a
Megrctrdelő ľészétę láthatóvá és lrozzáféľhetővé tenni' Arnennyiben a VáIlalkozó ezen
kötelezettségét elnrulaszda, úgy a munkaręszek láthatóvá tételének és a feltar.ás előtti állapot
visszaállításának köItségeit a Vállalkozó köteles visehri' Vállalkozó nern ktĺtelez|leto a säjat
költségérr töľténő visszabontásľa és az eltakart ntunkaľészek |átlratóvá tételéľe, lra a jelen pórrt
szeľinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és Meglerrdelő a Yźil|aIkozó bejelentéset ttĺvetĺĺ s
(Itáľonr) munkanapon beliil a pľóbavizsgálat és ellenoľzés céljából nem ielent meg.

3. Mulrkaterület:
A Vállalkozó köteles a lratóság és a Megľendelő előíľásai szeľint a mulrkateľiiletet elkerítelli,
figyelnreztető jelzések ellrelyezéséľől goĺidoskodni. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységébőĺ
szártnazó hulladékot folyamatosalr összegyĹĺjtení és a nrunkateľiiletľől saját koltségén elszáltítanĺ es
a munkateľtiletet, valanritrt annak közvetlelr ktirnyezetét a töľmeléktől, szenréttol és lrulladéktól
lllentesen taľtani.

z0
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A ltulladékbĺil szál-lnazťl bcvćtcĺ a VírlIallĺoz,ĺi bcvctclćĺ hćpĺ:z.i.

Vállalkozó a kivitclczćsi lllt.llllĺálĺ sĺlľán |ĺcIctliclziĺ r'csz.ćlycs ćs llctll r,clszćlycs htlIlatlćlĺĺ:l|ĺ
kezeléséľől (gyiĺ.itós, clőkczclĺis, szál|ítťrs, haszlrĺlsíĺťts, tillalnraIlĺtllíĺás) a vollir|lĺĺlz.ĺĺ hatłilytls
jogszabályok szeľinĺ gondoskĺlt|tli kötelcs. A kc|cllĺczjĺ htlIlaclćlĺ azoll ľćsz.ĺlllck, anlcly łt |tir,itelczós
során a lrelyszĺtten llom keľĹil ĺbllraszlrálásľa' Vállalkozĺi kiitolos gĺllltlĺrskodĺri allllak lraszlltlsíĺ'ĺisľa
engedél1yel ľende|kezo vá|lalkozás ľészélc {()ľlćll(ĺ 1llac|tisĺiľťll. a |lĹrll-l haszllosí{lrĺt(r hu||ĺrclćl<ĺllr

e|száĽitásá,tól és áttal<lrl] D'r crl ĺcs c| h cl1'c2[S[1(i1.

4. A, Y ěi|a|kozó káľ e|keri.iléséle vonatkozĺi kiiĺ elezettsĺigo:
A VálIaIkozót terlrcli valatncnnyi, káľ clkcl.i.ilĺi"-iľc vĺllr:ltkozĺi lĺiitelczcttsĺ!g, í8y külijn(jscn a

Vállalkozó ćl|ta| a Munkák vógzése céliából igĺ!ny[:c vc|.t ćpĹilctckľiil VťrIlalkozĺi tcvćkcllysćgc vagy
ľrulasztása okán lchu|ló táľgyak által ok<lzĺil lĺtilcľĺ való l'clelősség. Vĺil|a|kĺlzĺi ĺb|cl a lriztonsĺĺgi
előíľások betaľtásáéľt. tovtĺbbá a balcsctclhirľít1lsi el(jíľĺisok szcľinĺi vir|ancnnyi vécl(ĺ- ós llizton.sĺigi
intézkedésélt.
A Vállalkozó fe|e| az ,łita|a a tíu3yi nturrkák kivitclozésévcl osszeĺiiggiĺen igénybc voĺt scgĺltlci,
alkalmazottai,lrreglratalmazottjai, aIvállaIkozťli. iIletvc száIlítťli ľĺiszéľ(ĺl okozott káľokéľt.
A Vállalkozó ĺělel nrinc|cn igĺĺlryéľt, anre|yct az clőbbi káľokbó|, balcseteklről és lriĺinyossťrgokbĺil
eľedően a Megrendelővel szenrben tátrrłtsztallak' ,A Vá||a|koző a Megľenclelővel sz-cnrbell llelll
hivatkozhat arra, hogy a teljesítésnél és a kivitelczésnĺil igĺlnybc vott segéĺlcinck a kivlilasztásánál és
azok felügyeletérrél úgy jáľt el, ahogy az az,,tĺ|ott lrolyzetbcn clvłiľható. A Vállalkozó nrentesíti a
Megľenc|előt az olyan káľtéľíĺĺĺsi igényck a|ól, anrelyek a llrtlnkáivztl és szolgáltatásaivłrl
kapcsolatbalr lneltilllek Íbl.

5. A Meglendelő jogosult
. tnás vállalkozóva| e|végeztetni a kifugáso|t vagy lriányolt rlrunkakat a Vállalkozó költségéľe, ha
ťe|szó|itásźlra a Vállalkoz(> akifogásolt, vagy lriányolt lrrunkákat neln javítja, illetve rrem pótolja, a
Vállalkozó gamriciális felelősségvállalásárrak negtaľtásáVal. A ĺ'enti .iog ltenr éľinti a Megrenclelő
azon jogźú,lrogy a l1. pontban foglalt, a szevsdés 10 na1lot nreghaladó késedelmcs teljesítósével
kapcsolatos' vagy a szeruíődés hibás teljesítésĺĺvel kapcsolatos clállási jogával -- az ott említett
feltételek fennállása esetén - éljen.
' Vállalkozónak a jelen szeľződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét
önál|óan vagy rnegbízólevéllel ellátott képviselője ľévélr ellenőľizlii olyalr nródolr, hogy Vál|alkozó
telj esítését M egreird eI ő ez ft źny ú tevéken ysége ne akadá |y ozĺa,
- bánnely pótmunkát rnás vállalkozóva| elvégeztetlrí, figyelernlnel a Ptk. ľendelkezéseile.

6. Megľendelo köteles
- Vállalkozó ľeszéľe a kivitelezéshez szĹikséges munkateľü|etet ľendelkezésľe bocsátani.
- Vállalkozó rcszéľe aszetződés szeľitrti díjakat megfizetni'

7. Megrendelőnek joga van az adott murrkafázist leállítani, ha az nem a teľvnek és az elváľt
mirröségrrek megfelelő. Uĺasítása szeľilrt a lribásan teljesített ľészt * a gararrciális felelőssćgvállalás
nregtaľtása mellett - nregfelelő rnódon újľa kell kivitelezni, anrerrnyiben az szakszeľĹ'len neln
j avítlrató. Az új ľakivitelezési többletkö l ts égek a Vállalkozót ter1rel ik.

8. A Megľerrdelo, illetve az á|ta|a kijelölt szętvezet vagy szenrély jogosult a kivitelezési nrrrrkákat
fo|yanratosan ellenőľízni, A rnunkavégzésnek az ajén\attételi fellríváslran és dokunrentációbalr,
valanrirrt a nyeľtes ajánlatrrak megfelelően kell tĺirtélrrríe.

9. Megrcndelő utasítási jogának gyakoľlása
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VálIalkozĺi köteles Megrerlclelő á|tal adotĺ villitltlcnllyi uĺelsíĺĺist ĺc|.jt:sítcrli, crllc|ĺillĺrlc a|tĺi|, hĺt ľz,
jogszabćiy, lratósági ľerrclelkczćs lllegséľtćsćl.c' ĺl\,íl[ły a r,ag,yĺllllriz"ĺĺlnsílg (iĺ|cóľĺvĺ: łlz. ĺtĺlilĺvagyĺllrĺ
is) veszélyeztetéséľe vezctne, ttrir,el ilyolr escĺlrctr.iogszcľiicn llrcgtĺtgĺtĺJh'.rtil rr Vli||aIl<ozĺi ilz. uta.sítťls
teljesítését. Meglende|ĺl vagy lrát.nrcly lrcvćlrcll ĺ.:liťtľti szclnćly cć|szĺ:ľúil|cll ćs/r,itgy sz,ĺl|ĺszcľĺi|'|cll
utasításáľa Vállalkozó kötęles Megrelrdeliĺ jclcn szeľzildĺjsbcrl tr]cgllcvczott ka1lcsolrrĺtĺrľtťljtinak ĺr
figyelrnét lralaĺléktalarrul íraslran ĺ,clhĺvni. Alllonltyilrcn |bl|rĺr,ás cllcltćľc is ĺ.'onlltaľtiit cs íľiislralr
nregeľősítí MegreIrclelő az utasítást, úgy lĺ(itclcs azl vĺlgľclta.itani, |<ivcvc, hil az tllztsíĺĺls tclicsítćsćĺ
j ogszeľtĺen rrregtagaclhatj a Vállal kozó.
Megľenclelő uÍasítasai a tcljesítést nelrr tehctik tcľhcscll|lć Vállalkozti ;*zálrrĺiľłt. lrclck ľiigzíĺi|<. hogy
Vállalkozó teljesítésének terlreseblró tétclét kiiliinij..cn lrcIll .jclcnti az il kĺ!ľijlnlĺiny, lra o|yail
utasítást ad Megľendelo' anrely azt a cé|t szolgťr|ia, hogy a szeľz(lc|ćs ĺclicsítćsc alatt is a lclrct(ĺ
legteljesebb méľtékben lnűködjenek a nreglćv(ĺ ľcltĺlszcľck.

t 0. Vállalk oző kötelezettségei :

A Vállalkozókote|ęzi magát a szęľződé.ses lr:]a<lat tcljesíté.sćľe, az ajirn|aĺĺiban ĺis a szcľz(ic|éslrelr
foglaltak alapjárr, továbbá a tevékerrysĺ5g vĺigzĺlsóllek í.'cltótelcit a Vállalkozĺi úgy kiitcles
megszeľvezrri, hogy biztosítsa a tevékcuysćg biztĺlnsłĺgos. sza'ksz,eľĹi. gaz<|tlsátgos ćs hatłi|.idiiľc
töľténő befejezését.

Yći|a|koző köteles továbbá a muľlkálroz szĹiksóges anyagok lrcszeľzĺĺsire.

A Vállalkozó köteles a kivitelezés ic|ijtaľĺamála Llz ajánlaĺtĺĺteli ĺ.ellrívásban nrcglratáľozott
ĺ.elelősségbiztosítást kötni vagy azt kiteťesztcni és ałt 

^ 
srerzőclĺis lratályba lépésónók nap.jáig

Megľendelő felé igazolni akkélrt, lrogy a ĺblelősségbiztosítási kötvérry eľecĺeti póIdányát bcmúiatjá
:l .:gł nrásolati példányát źúadja a Megľende|ő ľészéle a szętz(5dés lratályba |épésének napjára.
Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást a tcljesítési hatáľiclő le.iirr.tirt, illetve a tériylcges tcryósĺrcst
kĺivető l5 napig fenntaftani.

Yá|la|koző köteles a kivitelezés somn gondoskoĺIrri a munkaveĺlelmi és balesetvĺĺĺleltrri,
tűzľendészęti és kölnyezetvédelrni előíľások betaľtásáľil. A lrrunkavédelnri eszközoket és
beľendezéseket a Yźi|a|koző köteles biztosítani a rnunkavállalói leszéľe, lrogy a biztonságos
kivitelezési Íbltételek adottak legyenek. A Vállalkozó felac|ata a nrunkavállalói ľéśzére az e|ĺ;zeĺes,
illetve az időszakos nrunkavédelnrí okta1ások nregtaľtása és a nrunkar,édelnri oktaĺísi naplóba való
bejegyzése, az oktatźlson ľésztvevőkkel való aláíľatatása. A Vállalkozĺi a munkavállalói ľészéľe
koteles a munkavégzéshez sziikséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a
munkavégzés teljes idótartanra alatt megkövetelni.

Vállalkozó a munkavégzés soľán köteles bctarÍani a 4/2002, (ĺl' 20') SzCsM-EüM ľenclelet szeľinti,
ópítési folyamatok solán megvalósítandó minirnális munkavédelnri követelrrrényeket ŕigzítő
rendeletben e|őíľtakat.

A tnunkateľiilet igénybevéte|éhez szükséges eligedélyek bęszęľzése a VáIlalkozó feladata'

Vállalkozó köteles gondoskodni a szeľződés teljesítéséhez szükséges arryagok, beľendezések,
eszlĺözök, gépek felhaszrrálásához szükséges errgedélyek, tanúsítványok beszeľzéséľől is,
biztosítania kell tovább á azok kezelési, kar.bantaľtási leíľásárrak, utasításának betaľtását.

11' A Vállalkozónak a szeľzőcĺés hatályba lépését követő 10 napon belüI kiviteli üternteľvet
(oľganizációs teľvet) ke|l benyújtania a Megrcndelő nevében eljáľó nrűszaki ellerrőľ rcszéle' A
í,elrtielcerr tűl Vállalkozonak a szeľzödés lratályba |épését k<ivető 5 nrunkanapon beliil oľgarrizációs
teľvet kell berryújtania'
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|f, A' Vállalkozĺi a keľĹileti' az ilrtezllrćllyc|ĺ nriilĺiĺdćsi ĺblĺćtclci ćs az cgyťl[r ľcllcĺcllĺczćsclĺ
ĺigyelerrrlre r,ételével végezlre1 héĺvĺigćll is llltlllkĺit' az"ĺlllllatl a hćĺr,ógi ltl.l"llt|ĺłr,ógzĺj.s csctćlr clőľc
leadott (legalább 1 na1r1lal clörc lca<loĺĺ) lrĺlvsĺlľ|rłltt szcľc1r|iĺ szcltlćlyclĺ (aľtr.lzlĺttdh:tĺllalĺ ít

trrutrkateľületen. A rrrunkaidőtr kír,üli és a hótvćgi lntltllĺztvćgzÍs sĺlľĺill vczctiĺi cngcdć|y lrcsz-cľzcsc
sziikséges.

I3. A kozvetlen lnurrkavégzéslrez sziikscgcs c|cktľolllĺ)s tiľAlll' vízvétcli Ichctősćg igćltylrcvĺjtcle
biztosított, arnelynek igénybcvĺJtelĺit a Mcgľcndcl(ĺ az illtĺlzmćny út.jĺin biztĺlsíĺja .,l,l'z'a|, |rĺlgy a
kapcsolódó költségeket a Vállalkozónak nreg kc|l ĺizctnic. A kapcsoltidĺi ktĺlĺ.sĺlgok lllcgĺizctósĺlnok
módjáľót a Vállalkozónak az ilrtézméllyvczctőr'cl kcll íľirsllan cgycztctnic.

A fenti igélrybevéte| azintézmény tizcltrszcľiĺ llrÍiködésĺiĺ llctlr a|<ac|irlyozhat.ja.

ľ.Ia szükséges őľzési költség. aklcoľ az a vállallĺozťlt ĺeľlicli.

|4. A közteľület foglalással kapcsolattrs kiiltsógck a Vállalkozťlt tcľhelik, allna|ĺ igĺlllyllovĺltcĺ'c tlz
Onkoľlrrálryzat lne gfelelő ľende l kezćsci al ap.i ŕrn tĺj ľtĺj Il h et.

5. Többlctlnunka ós 1lótnrunka

1. Szeľződő Felek rögzítik, hogy taľtalókkeľet kik<itóséľe trelrr kcľĹil sĺlľ, człĺľt t<ibblct-ĺls pótrrrulrka
taúalékkeľet teľhére való elľendelóse nclrr lclrctsóges. A többlet- és pótmtlnkavcgzésére kizárr.ólag a

P tk. vonatkozó ľend elkezósei rrek lrctaľtásáva l keľĹillret soľ'

ó. Á munka befcjczósónck határĺclejc

1. Teljesítési hatáľidö: szeľződéslratályba lépésélrek rrapjától 8 lrónapig taľtó hatáľozott időtaľtan.l,
anrely akként éľtendő, hogy a VáIlalkozónak a fenti iclőtaľtanr alatt egybefiiEtső 4liónap alatt kell a
kivitelezést megva|ósítania (befejeznie) Az egybefüggő 4lrónap időtaľtamot a Vállalkozń az éľintetĺ
intéz.mény vezetdével kolcsönösen íńsbarr köteles egyeztetrri. anrely k<jzĺisen egyeztetett
ídőtaľtanrot a Megľendelő rrevében eljáro nrĹiszaki ellenőľnek jóvá kell lragynia' A kivitelezés
befejezése a|att a Megrendelő a siketes és lriánytalarr átadás-átvételi eljáľás befejését óľti.

A teljesítési lratáľidő a _ Megľendelo által is elťogadott - sĺkeľes ós hiánvtalan miĺszaki átadás-
itYótel Ľe vona tkozó i ewzőkiinyv fe lvételón ek i d őpontj át j ę1 elrti.

fuÍegľeĺrdelő n)'ilat]ĺozza, Yái]a\koző tudonrá.strl veszi, l.rogy a szetződés lratáľidőĺe töľtćnő teliesítóse a
Mcgĺerr<lelő kieĺnelt éľdeke.

A jelen szeľződé,s haĺálybaĺépé,snek.feĺĺélele cl megkĺiĺ.ott Tdmogatd,gi Szeľződé,ĺ hatáIybalépé,ľe, Á
hatálybalépé,t napjúľól a Megľendelćí íl.d,sban táiékoztaĺia a Vúllalkozĺil.

2. Válla|kozó köteles Megľendelőt nrirrden olyarr kĺĺľülményr.ől haladéktalanul éľtesíteni. alnely a
vźila|kozěls er.edlnényességét. vagy kellő időrc való elvégzését éľinti. Ezerr éľtesítés a szerződés
szrľinti teljesítési lratáľidőt nenr nródositja, a Megľendelő késedelmes teljesítésbőI eľedo tciľvényes
és szeľz<jdésen a|aprrló jogait neIn éľinti. A haladéktalan éľtesítés elnrulasztásábll eľedő káľéľt
Vál|alkozó felelős, utóIagosalr nern hivatkoárat ebbé|i tájékoztatási kotelezettsége lrregsé(éséľe
előnyök szeľzése céljából, kötelezettsége, folelőssége kirnentése éľdekében.

3. A Szeruődésben meghatáľozott lratáľidők betaľtásával kapcsolatos összes költség a VállalkozÓt
teľheli, avćń|a|kozói díjorr feltil egyéb költsóg negtéľítésóľe VáIlalkozó nem jogosulĺ.
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4. Vállalkozs az 1. pontban lneglrat1iľozoĺĺ hatĺ1ľiclőh(iz |ĺcpcsl cl(itc|.icsĺtćsľc.iĺrgtlstllĺ, ĺr Mcgľcllclct(ĺ
eIozetes íĺasbeli lrozzáiáľulásával.

7. Vrillalkozói ĺIÍj

1.Vállalkozó a szeĺ-zodésszcľĹĺ teIjesíĺćs cscĺclt az łllłitrtriaklran lllcg.Itztĺłiľĺlz<lĺt llrĺiĺlĺltr .iĺlgosuIt
clíjazasľa. A Yźi|a|koző a .jelelr szclz(ĺclĺjslren, Ż|Z a'iłinIattćtcIi |'clhívĺrsban, a.iłillIattćĺc|i
cĺokumentációban és az aj,án|atban ľĺĺgzített ĺŁladatĺlk clr,ĺlgzĺisĺlt az aliilltri r,ĺilIilllcĺrzťli ĺ|Íjak nrc|lctt
teljesíti:

nettrí vállalkozóĺ díj

r- . . ... .. ara

összesen bľuttó vállalkozói díj: .... FI, azaz ĺ.ilľínt.

A szeľződés és a kif,lzetések pénznenre ĺirľilit.

2. Aszętzodós sonirr az egyelles ÁFA Íinarlszit<lzÍ.s szabirlyai az iľányadĺlk.

3. A vállalkozói díj ätalánydíj. Az ,łlta|ányáľas vállalkozoi <|íj i!.sszeg nragálran fuglalja az
ajánlattéte|i felhívásbarr és dokulrrentációbatr, valanrint a je|cn szeľzőc|ćslrclr neglratáľozott
tartalorn megvalósításálrak koltsógét és a megvalósulásltoz szükséges itt lletll l.ész|etezett
köItségeket is, a kivite|ezési munkákat, a nrunkadĺjat, a tevékenységgel kapcsolatlrirn fizetenctő
rninden đíjat, az anyagkĺiltségeket, a közvetlen gépkĺĺltséget a fuvaľozási ós ľakoc|ási költséggcl
együtt' az á|ta|ános költségeket, a kivitclezés sorarr a Vá|lalkozó irltal fcllraszrráĺt építĺlsi víz ĺĺs
eneľgia, gáz' villany) bekeľülósi költségót is.

4, Felek ľagzÍtik, hog1ł szerződ'és a KEI.IŻP-5.2,9. kódszánru pályázatból leeľťil 'finaluzírozásra. A
tamogatási intenzitás mérté]ce várhaĹóan nlaxineum az iisszes elszámolhąĺo kök,ĺég I00%-ą'
Megľendelő ĺdjékoztatia. a Vállalkozĺjĺ, hogl a tánlogaĺci,ľi inĺenzit.ás nlértéke a 'szerződé,g
hatálybalép,źs,ének napjdig vtjlĺozhaĺ és eľľe lekinteĺtel Felek élheĺnek a szeľződés mĺÍdosílásc\vą!'
Áłnennyiben a támogatćlsi intelaitás aránya csöIcken, akkor az eI nenl száłnollzató részre,polzątkozó
ôssze geĺ Megľendel ő saj át'farrásból biztosíĺj a-

Az e|jźn.ásban nem elszámolható költség is beszeľzésľe keľiil, a dokumęntácjő ľészét képező
áľazat|an költségvetésben foglaltaknak megfelelően. A nenr elszárrlolható költség nréľtéke a
Yáú|aIkoző aján|atának fiiggvénye. A nenr elszánrolható költséget a Megľendelő saját foľľásból
ťĺnalszíľozza.

5. Vállalkoző a vtlI|alkozói díjon feltil többletrrrrrrrkát, illetve egyéb költségtéľítést vagy díjigérrý
jelen szeľződés keľetei kozĺtt semmilyen foľnrábarr nent számolllat fel.

8. Fĺzetési feltételek

1. A Vallalkoző _ a Megľendelő íľásbeli teliesítésigazolásálak kézhęzvételét követően _ 2 db
szálnLa (1 db ľészszárnla és 1 db végszámla) benyrijtásáľa jogosult a kovetkezők szeľint:
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Az első ľészszánrla benyťljtťrsĺiľa a VirI|allĺ <>z'(l a llc(tĺ,l szrľz(ĺĺlóscs ćl.tćk 5()%l'.tit c|ćľii ćľĺć|ĺĺi
teljesítés csetélr jogosult.
Végszámla bcnyłijtásá.a Vállalkoz(l a kĺj::^zlc .iclenĺĺlsl ki)r,cĺ(ĺ sil<clc-. .js hiiillyĺalarl ĺłtriĺlĺis.ĺĺĺvćľclt
igazoIojegyzőkönyv aláíľását kövctően jogosult, a ncÍtĺi vállalkozĺii ĺ|ĺi 50%,-a iľtćlĺclrcn.

2. Felek nregállapodnak' liogy VáIlalkozĺi c|(ilegcĺ. lrclll igćliyclhcĺ'

3. Taftalékkeľet nincs.

4. A szevndés szeľinti és a.iogszabályoknak nrcgĺ..clcl(ĺ sziinrlák kiĺjzcĺésc a Ptk. ó:l3(). ss (l)-(2)
bekezdése, valanrint a 272120|4, (XI.5) Koľllr. lctx|clcĺ. aIalrjłin, uttiĺ.irlallszíľozĺissal, il
te|jesítésigazolás alapján kiállított szátrr|a ala;r.iált, a szálrrla Íi(vćtc|ćtől szťtllrĺ|.<ltt 30 lrapolr belĹi|.
átutalással töľtélrik, aYćt||a|kozó ....... szánrťt lraĺtkszárllliírjiiľa.

Megľelrdelő kijelenti, lrogy a szelzőc|és |inatrszíľĺlzásáĹ ut(líinansz.íľoz'ás kcľeĺólrelr l'cľvezi. ĺt
pźůyázatot utófinanszíľozási igénnyel Í,ogia benyťl.itani. Mcgľcnĺlclő kijc|cnti, lrĺrgy anrerrllyibell a
je|en szeľződés firranszírozŕxa a tánrogaĺó rryilatkozata illettĺ|eg a Ilrcgköĺ'encĺő tániogatiisi szcľzoc|ĺjs
alapjan nem finanszíroz|latő utóÍinalrszíľozás keľetóben, csak szťrllít<ii ĺinallszítozással, akkoľ a
Megrendelő fbnntaľtja a lelretőséget a szerzőĺJés mĺiclosítĺisál.a. A s,tev(\des nr(ltĺosítása a ĺ.enti
esetben éľinti a szeľzőclés Íjrrarrszíľozását, az clszánroltis nródiiĺ, az előleg méľĹékót és az előIeggcl
való elszálrrolás rnódj át.

A szánlákon külön fel kell tülrtetni a tlem elszálrrolltató ktiltsĺlge|enrckct.

5. A számlát a Megrendelő Budapest VIII' keľület Józsefváľosi onkoľnrťulyzat ľész(lľe kell kiállítani
és benyújtani.

6. A szeruődésszeľű és a jogszabályolĺnak megfelelő számlák kií.ízetésének pélrznellle a íbľint
(r-ruF).

7. Fclek rogzítik, hogy a szán|ázás és az elszánrolás milrden esetlren a trrilrdenkoľ lratályos
jogszabályok szeľint töľténik, figyelelnrnel a sztm]ltnásta és az, clszálrrolásľa vonatkozó
jogszabályok hatályba lépésének, illetve lratályon kíviil helyezésélrek, valamint módosítás esetén a
tnódosított ľendelkezés hatályba lépésĺĺnek időpontj áľa.

8. Megrcndelő késedelmes Íizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. szęľinti késedelmi kanrat illeti nreg'

9. MtíszakÍ átadás.átvéte|, használatba vételí cngedély, utĺó-felĺilvizsgá|at

1. Felek kijelentik, hogy a jelen szeľződés keľetéberr megvalósuló beľulrázás ltivitelezésí
tevékerrységérrek befejezését követően nrĹiszaki átađas-átvételt kell lefolytatrri.

Vállalkozó köteles Megľendelővel íľásban közöIrri a szeľződéses Íbladatok teljesĺtését (''I(észľe
jelentes").

A munka VáIla|kozó általi kész-ľe jelerrtését követőerr Megľelldelő tűzi ki az átadás-átvételi eljáľás
időpontját és atľa a iogszabályban megjeltllt szeľvek képviselőit meghír,ja. A kivitelezésbęn
kĺjzľeműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljáľás
megkezdéséne csak akkoľ keľüllret soľ, lra a jelen szerzödés szeľiltti nrunkák elkészültek, és a
szĹikséges dokunrentumok (megvalósulási teru, fellraszná|t és beépített arryagok jegyzőkönyvei.
szallítólevelek. stb') Iriárrytalanul ľendelkezésľe állnalĺ, és a Megrendelő ľészérc átadásm keľültek.
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Az iltadás-átvételi cljłiľłisĺ' a kćszľc jclcllĺć.sĺ |ĺijvclii '} lta1rtlll trcIiil lncg |ĺcIl lĺcz,tlclli' A;z' eitaĺliĺs-
átvételi eljáľásľa l2 naptĺĺľi nap till ľcndclkczósl.c.

2.l\lnuszaki átaclás-átvétcli c|.iáľł1sľĺil 3 pć|dłirryllan.icgyzći|tť)llyvct lĺclI kćszíĺclli, anlilíil l 1rćlĺ.|ĺilly
a Megľenclelot, l pélclálly pcclig a V1rI|alkozĺĺ iIlcti, l pć|drilty pct|ig a lll(iszal<i cllcniiľć.

3. Meglenclclő a nriisz.ĺtlti átaĺiírs-átvótcl stlľĺill ktjtclcs a llrtltrkńt lllcgvizsgĺillli ĺjs a vizsgáltrl ala1lján
ĺ'clĺbdezett hibákat, Iliĺilryosságtlkaĺ. az-ĺllĺ kiiavĺĺĺĺs/rnak, 1rĺĺtlĺistillalĺ hattiľideićt .icgyziik-ĺĺllyvlrcn
rogzíteni'

ĺ1a a jegyzókĺĺllyr, hibŕrt. hiba.iegyzĺlkct trtľĺa|llraz. akkoľ azt łl Vłilta|kozĺilrak a|á kc|| íľrritr zlz,z'zl|,
Itogy Vál1alkozó a híbaiegyzékbcn ĺilgla|takľa észlcvételt tcllct, lllolyot a ltibajcgyzcklrcn ľögzítoIli
kell.

4.Vállalkozó köteles a Megrcncĺclővct k(jzösen ĺclr,ctt hiba- és hiłillylista alap.ján a szĹiksógcs
javításokat a kitiiz,ĺĺtt hiánypót|ási lratĺiľiclőľc' sĺriírt kłĺ|tsćgéľe elr,ćgozni' Mcgľencĺclő kĺitelo's a ĺ.crrti
javítások előírt I. osztályťl, .iclen szerzőclósnck nregĺ,elclo ruinőségbcll való clvégzĺ3sc utĺĺlr a
kivitelezési nrulrkákat átvenni.

I-Ia a Vállalkozi aiavítást íľásbeli ĺ:blszólítťrs ellenén: llcllr vógzi el, a Mcgľcllĺlelő azt a Vzillall<oz..o
költségére elvégeztet|reti, és 

^Z 
igy felnreriilt koltsĺlgckot jogosu|t a VálIalkozťl számála

továbbszám|ázni a garanciális ĺ.elelősségvírllalás tlrcgtaľtása rnellett. A ĺtcnti jog llorrr éľilrti a
Megrcĺrdelő azon jogát, lrogy a l l. pontban foglalt, a szeľzĺĺdés lribárs ieliesítésével kapcsĺllatos
elállasi jogáva| _ az ott elnlített fe|tételek fennáIlása esetén _ óljen

5. Nem tagadlrató :nle1 az átvétel a munka olyan jelerrtéktelelr hibái, lriányai lrriatt, amelyck a
kijavításukkal, pótlásukkal jáľó lnurrkák folytán serrr akadályozzźlk a ľendeltetésszeľiĺ haszná|atot.

6.Vállalkozó a nrűszaki átadás-átvćteli eljáras időpontiában köteles Megľendelő ľészéľe 5
példányban ätadni a munkateľület átadása és a kivitelezési állapot közötti ęltéľéseket taľtalnrazó
dokumcntációt, valarnint azokat az ftatokat (teljesítrnény nyilatkozat az összes beépített allyagl.a'
ltulladék nyilvántaĺó lap, Irulladék befogadó nyilatkozat, Í.elelős nrűszaki vezetői nyilatkozat,
villárnvédelmi vizsgá|ati jegyzokönyv,ellenőľző' nréręsi jegyzőkönyvek és egyéb minőségi
vizsgálatok eľedményei stb), anrely a szeľzodésszeľii teljesítés szeľinti elbíľálásĺához és az elvégzett
m unka tLtv ételéhez s ztik s éges ek.

7, Az eset|ęges sikertelen źltadźs-źtvétel koltségei a Vállalkozót tedrelik.

8.I{a a Megľendelő egyes munkarcszeket a teljesítés előtt átvęsz (előzetes átadás), ezek tekirrtetében
a káľveszély az źltvéte| időpontjátóI a Megľerrdelőrę száll át.

9.A jelen szeruődés akkoľ tekinthető teljesítettnek, ha a rnunka első osztályú minĺĺségben, lriba- és
lriánynrentesen elkészĺi\t és azt a Vállalkozó a Megľerrdęlőnek tltadja sikeles és hiárrytalan átadás-
átvételi eljáás befejezésér,el, valarrrint a teljesítést a Megendelő teljesĺtésigazolással igazolta'

|0.Az eľedményes átadás-átvételi eljáľástóI számított i éven belül a kivitelezósi munkát újbóI meg
kell vizsgáIni (utó-fe1ülvizsgźl1aÍ). Az utó-felĹilvizsgálat rcszlratáľidők az átvett rcszmunkák
Megľendelő a|ta|i átvételérrek id<ĺpontjától szarnítandóak. A Megľendelő készíti elo az utó.
felülvizsgálati eljáľást és hívja lneg aľm az éľintętÍeket.
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Az utófeliilvizsgálati cliáľťr.s sĺrIátl l;elck .icgyz.iĺlĺłinyvcl vcsz-tlc|< Ícl ź|z ćszlclt hillrilĺlril.
lriányosságoklol. A Vá|lalkozci a hilla.jcgyzékboll ĺilglaIt hirirlyossiigclkaĺ kiĺtclĺ.:s il MogrclltĺcIťĺ riIta|

átadott hibajegyzŕklrcn szeľcplő hatáľiĺ|őbclr lllcgsziirl{ctlli. Áz uĺĺ.ll.cltilr'izsg.ťrlaĺi c|.i:łľĺis stlľiill
észlelt hibák tekillĺetében egycbcklrelr a lnĺiszaki eiĺadĺi's-łiĺ\,o{cl s()ľítll osz,lolĺ hil.l:ik cscĺó|rcll
kovetendo eljáras az iľányaclĺi.

10. Jótĺĺllás és sz:tvatossńg

I.Jótállás:
Vál|alkozó gaľantálja:
. valatnennyi' jelelr Szeľzőĺiésbcn és allnak alap.iáĺ kćpcző szcľz(ĺĺJĺjscs okllráltyllan lllcghaĺ'/trtlz,tlĺt
pamllléteľ és nriĺszaki adat elél.ésĺĺĺ,
- hogy az á|talra létľehoz-ott lrrullka cľedllréllycként lótľc.i(ĺtĺ ľeIrclszcľ nrirrősĺlgc nrillcl a ĺi:lhaszlliilt
anyagok, nrind a muĺrka eľedrrrényeként létľe.ji)tt ľcndszĺ:ľ szcrkcz,etc ĺ!s kivitclĺ: szcnl1rĺlllĺjálrťll az
éruényes magyaľ szabvárryoktrak és cIőíľásoknak nlcgl.elcl ĺĺs a szcľz(ĺc|éscs cé| eléľĺĺsét
mamdóktalarrul biztosítj a,
- a szętzłĺdés szerirrti nrunkirk szaksz..cľiĺ ćs lribátlall c|vĺigzĺ!sĺ!t, a vtllratk<rzťl szłlrványok ĺ!s
előíľások betaľtását.

Ą Vá|lalkozó jótállási kotelezettsógénck időtaľtanla az átacĺás.átvétel |ęZil-l.ĺlsáttil szántítotl. 3ó
lrón.ap. Ez alőll kivételt képez az,ha a jogszabá|y cltnél hosszalrb iclőt vagy k(ĺtc|ező alkallnassági
időt állapít meg, amely esetben ez a lrosszabb lratáľidő a jótálleis időtĺrľtłlnra. ljzen ĺ'elül Vťrllalkozĺi
gaľantálja a beľendezések, szakipaľi szcľkezctek nregfelelöségĺĺĺ a nriiszaki előíl.ásokbarr. valanrint a
hatályos jogszabáIyban előíl.t kĺĺtelez-o alkalnrassági (szavatossági) iĺlejc alatt.

2.Szavatossás:
Vállďkozót az átadás-átvétel lrezárástrto| számított 12 hórrapig kellékszavatossági kötelezettség
ter.lreli, melynek szabályait a Ptk. talta|mazza' Amennyiben a beépített anyagok gyáľtója által vállalt
időtaľtam ennél hosszabb, akkoľ ez az időtaľtanr iľárryadó. Vállalkozó sz-avatolja, hogy a
miiszakilag és rninőségileg kiÍbgásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyaľ és E,U előírasokban és
szabványokban trreglratáľazott (I' osztályri) rrrinőségben teljesít. A lrem l. osztályú teljesítést
Megľendelő jogosult Vállalkozó költségóľe és veszélyétę _ a gamnciális felelősségvállalás
megtaľtása mellett * újľakiviteleztettri, nrelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. A fenti
jog nem éľinti a Meglendelő azon jogát,lrogy a 1 1 . pontban foglalt, a szeľződés hibás teljesítésével
kapcsolatos elállási jogával _ az ott elrrlítętt feltótelek feruráIlása esętén _ éljen.

3. Gaľanciális időszak. valarnint lribajavítás az elvégzett rnu{rką tekintetében:
A gaľanciális időszak megkezdődését követő 12 lrónappal Qlrajd azt követőęn a gaľanciális időszak
végéíg évente a Megrcrrdelo áItal megje|ölt időponĹban) a Megľendęlő és a Vátlalkozó közös
felüIvizsgálati bejáľást taľt. Báľmely, a Megrelrdelő képviselője á|ta| a bejáľás solán észlett hibát
és/vagy észľevételt a Vállalkozó kĺiteles nyolc (8) rrapon belül orvosolni, vagy ha ez a
köľülményekből vagy a hibajellegéből ađódóan nenr lehetséges' a lehető legľövídebb, F-elek által
megszabott hatáľidőn beliil.

A garanciális és jótállási időszak tal.tamán belüI báľnrely a MegľeIrclelő által fclismeľt hibát kĺjteles
a Vállalkoző az adott lriba feléje tĺiľtérrő ímsbeli bejelentést kcivętő nyolc (8) napon belül oľr,osolni,
vagy lra ez a köľijlményekből vagy ahiba jellegébőI adódóan nenr lelretséges' a lelrető legľövidebb.
Felek által rrregszabott lratáľídőn belül.
A gaľanciáIis időszak lejártát mege\óző harlrrinc (30) rrapon belül a Megr.endelő és a VáIlalkozó
közö'sen tijabb felülvizsgálati bejár.ást taľtalrak. Bár.mely, a Megľetrde|ő képviselője által a bejáras
somn észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles rryolc (8) napon belül oľvosolní, vagy ha
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ez a koľĹilnrényekb(i| \/źrgY a ltiba.ic|lcgĺ5lriĺ| at|ricĺĺi.lll llcl]l lclhctsrjgcls, ĺl lcheltii lcgl.iĺr,idclrb' |;clck
által megszaboÍt lratáľiĺltĺn bc| Ĺil.

A gaľarrciáIis időszakban észlclt lribirk tckin|c{ćlrcn cgvclrc'lĺ[rĺ:rl a lll(i'szĺlki iĺĺacliis-írtvćtcl sĺlľiill
ószlelt hibák esetétren kiivctclrdiĺ e|áľás az ĺľállyaclĺt.

Arnennyibeli a Fclel< közott r,ita tálnaĺhra ĺlľľĺil, hogy a hilra hilrłis tcljosítćs, akkol. cs ĺlz ilycn
esetekben a Vállalkozó köte|cs olyan ĺiiggeĺlen szalĺéľtii álItisĺilglalásťrĺ kikóľni, allrclYnck t|iilltósét a

Megľendelő is clőzetesen elĺ'ogadja. Az ilycn ĺiiggotlcll nlinĺlkćt I)ĺ!lľc kiitclcző ćľvćllyĺi. A
1.iiggetlen szakéľtővel kapcsolatĺrs valatnolltryi |ĺ(iltsĺigcl a Víll|alkozn kiitc|cs visc|ni.

A Vállalkozó a .ióÍállási időszak letc|ĺĺjt k(ivetiĺen is ir l-crrtick, ilIctvc a .iogszalrłilyokbalr
lneghatátozott rnódorr továbbľa is felcl tnitlĺ|azĺrn allyłlgĺlk, lreľcn<lozisck ós munktik hibri.s
teljesítésééľt, ameĺyek esetétrelr a vonaĺlĺozĺi .jogsza|lťrlyok r,agy a Í''cnli cl(iíľtlsolc hĺlssza[r[r
szavatossági idĺĺt állapítanak nrcg.

1 1. Szcľződóst biztosítĺi mc||ćIĺ|ĺłĺtclczcttségelĺ

1.Késedelnrĺ ktitbér:
Amennyiben Vállalkoző a szeľzíjdés szeľinti btĺľnrely kötelezctĹségĺlt haĺzĺľid(ilrcn nellr teljesíti,
illetve feladatainak teljesítésével olyatt olĺbĺil, anrelyéľt ĺblelős kósecĺelenrlrc esik. kĺlscclclnli kötlrĺiľt
ktiteles fizętni,
A késedelmi kotbéľ nrértéke; Q,5%o/naptilľi ĺrap, összeselr lrraximutrr a rrettó e|lcnszolgáltatĺrs 1 0 o/o-a,

A késedelmi kötbéľ szamítása: a késedelem első nap.ja a ĺeljesítési lratáľicĺot kĺĺveĹő ĺ. n.lutrkana1r.
Amennyiben a Vállalkozó a késeĺleleInbe esés első napjától szarrrított l0. napig nenr tcljesíti a
késedelenrmel éľintett feladatot, akkoľ a Megtendelő a késedelembe esés 1l. napjárr jogosult a
szeľződéstől eláIlni és a teljesítési biztosítékot ltasználni, illetvc nrcglriťlsulási kötbéľt éľvélryesíteni.

A Megrcndelő fentiek szeľinti elállása esetében a Megľerrdelő a srsľzildésszegésrc vonatkozó
szabályok szęľint káľtéľítést követelhet. A Í.enti esetben a VáIlalkozót a Megľendelő elállásáľa
tekintettel káľtéľítés rrern illeti meg, ós netn jogosult vállalkozói ĺĺíjra sem'

2.Hibás teljesítésĺ kötbéľ: Méľtéke rrregegyezik a késedelrni kötbérľe vonatkozó rnéľtékkel. Hibás
teljesítés esetén a Megľendelo álta| töľtélrt bejelentés és a javítható hiba nregszüntetése közötti
idószakľa terjed ki.

3.Meghĺúsulásĺ kötbéľ:
Amennyiben a Vállalkozó jelen szeľződésben meghatfuozott feladatait lęszbęn vagy egészben netn
teljesíti - ide éľtve kĺilonösen azt az esetet is, aĺrrennyiberr a Válla|koző a teljesítéssel olyan okbóI,
amelyéľt felelős 10 napot meghaladó késedelembe ęsik, vagy hibás teljesítés osetén a lribát 10 nap
alatt netrr javítja ki teljes kĺiľrĺen, és Megľendelő ezéľt a szeruodéstől eláll - a Yćńlal.koző
meglririsulási kotbért köteles ťlzetni a Megľendelö reszéľe' A nreglriúsulási kötbéľ nréľtéke a nettó
ellelrszolgáltatás 30 %-a.

A fenti esetben a Vállalkozó vállalkozói díjľa nenr jogosult. A rrreghiúsulási kötbéľ éľvéĺrycsítése
esetón aYtil|a|kozóva1 szerrrben élvényesített késedelrni/lribás teljesítési kötbéľ a Vállalkozó tita|
fizetendo rrreglrilisulási kötbéľ összegét csĺikkenti, feltéve, lrogy a Vállalkozó késedelrni/lribás
teljesítési kötbérteljesítési, kötbéľ-Íizetési kötelezettségének szeľződésszeľťlen eleget tett.
A késedelrrri, hibás teljesítési és a meghiúsulási ktitbéľ összegét a Megľendelő jogosult a
Vállalkozónak járc váIlalkozói díj osszegéből levonni, vaEY a Yä||a|kozo számáta közvetlerrül
kiszáĺnlázni.,,
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I 2. !irr1rcso|ĺtttĺtľt:is

1. A Válla|kozó kĺjteles a nrurrkákľa volraĺlĺĺlz-.o.iogszallályi cliiíľĺisĺl|ĺ sz.cľiltĺ li:lclťi.s lllĺĺsz.a|ĺí r,czcl(iĺ
kitrevezlii. A Vállalkozó koteles lrizto.sítalli, ĺlĺlgy a ĺ'clcl(ĺs lllĹiszaki vcz'ctiĺ a |ĺĺitclcz,ctĺ.sćgci{ ł
vonatkozó jogszabályokkal összhangbalr tcliosítse.

2. A munka folyanratáľa vorratkozĺi lniĺldcn .jĺiváhagyást, tllogtagaĺlĺtsĺ., utasítitst, łjľ|c.sítést a
Vállalkozó ľészŕľe kézbesíteĺtnlck kcll tekinteni alĺkoľ is. alnikoľ azĺlkal a ĺ'c|clős llrĺiszaki vczcĺ(ĺ
átvette a Megľendelőtől.

3. A felelős műszaki vezető, valamint zl Sz'eľzíi<|,śsbcll nrcglrłlĺĺiľoz.ĺlĺĹ szakelrrlrcľck szcrlrĺllyĺinck
megváltoztatása esetén aľrol halaĺléktalanul ĺiľtcsítcni kelI a Mcglcndcliĺĺ.

4. A Vállalkozó ĺ'elelős nrtíszaki vezetője:
Név: [szerzćĺdéskiitéskoľ kitöttcndő|
Felelős rnilszaki v ezeÍaí névj e gyzéki szánr : 

I 
szcľzőĺtĺiskłitósko r ki tłĺ| tcnĺ| ő |

Cím: [szeľződóskötéskoľ kitö|tenĺtő|
Telefon: [szeľződéskłitóskoľ kitiiltenĺlő]
Fax : [szerztĺdéskiitéskoľ kitłiltenĺlő]
E.lnail : [szeľződéskłĺféskoľ kitłĺItenĺlő|

5. A Megrendelő ľeszéľol a VállalkozÓ ľészét.e utasításokat adćl szenrélyek a Megľenc|elő ľiszćľol a
következők:
Név : [szerzőĺléskiitóskor kitłi|tcndő|
Cíln: [szeľződóskłitéskoľ kitiiltendő|
Telefon: [szeruődéskötéskoľ kitłĺltcndő|
Fax: [szeľződéskiĺtéskoľ kitłi|tenĺtő]
Eĺnail : [szeľződésktĺtéskoľ kitö|tendő|

ó. A Megľendelö műszaki ellenőľe(i):
nriiszaki e|lenőľ adatai
a) rreve (elnevezése) : [szeľződóskłltéskoľ kitiiltenĺlő|
b) címe (iľányítószáln, település, Lltca, házszźlm, enrelet, ajtó vagy Pf.): [szeľződóskiĺtóskoľ
kittiltendő|
c) n évj egyzéki szám a : I sze rző ĺ|és lĺii téskoľ kitti lten dő|
d) TeI. /Fax : |szerző déskłĺtésko ľ kĺtölten d.ő |

e) Eĺnail: [szeľződéskłitóskoľ kÍtöltendŕi|

7. Amennyiben Felek ätal nem ľögzített mínĺĺségi, illetve mrĺszakitaľtalmat éľirrtĺĺ kéľdés nreľĺil fel,
úgy Vállalkozó köteles Megr.errdelőt és a miiszaki ellenőt lraladéktalanu| íľásbarr tźýékozĹatlli, nrajd
a kapott utasításnak megfelclőerr kĺiteles eljáľni. Felek tudomásul veszik, lrogy a niűszaki
taltalonrlroz képest a Munkát eltéľően végezni csak a vonatkozó jogszabáIyi ľenc|elkezésekrrek
rrregÍblelően lehet.

13. Szerződés módosítása, megszĺĺntetése

1. A jelen szel.ződés kiegészítése' vagy módosítása csak ínĺsban, a fclek köz<ĺs megegyezése alapjárr
Ielretséges.

2. A Megrendelo a szerztĺdéstő| a szeľződés teljesítésének nregkezdése előtt báľnrikoľ elállhat, ezt
követóelr a teljesítésig a szerzodést felrrrondhada' A nregľendelő elállása vagy fehrrolrdása esetén
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kcĺteles a Vállalkoz-oĺrak a cĺíj aľťrllyos lcsz.ľl lllcgĺjzcĺlri ćs ĺl szcl.z(it|ćs |llc[ls7.ĺ.i|)tcĺ.ćsćr,cl ĺrkĺrz.ĺlĺl
káĺt megtéľíteni azza\, hogy akłil.talaĺlítťrs a vtitlalkĺlzĺii ĺlĺ,jaĺ nĺ:lrr |ralat|haĺja nlcg.

3. Megľerrdelő .jogosult a Vállalkoz'.o stilyos sz'cľz(!ĺ|ćsszcgćsc cscĺćll - íl'iislrĺ:ti llyilaĺkoza[ĺir,ĺt|
azonnalí lratállyal, Megľendelő kťrľtéľítćsi |ĺijĺc|ezctlsćgc nć|ktil -- a szcľzilclést ĺ.clllrĺlĺlĺlatrĺ r,agy
attóI elállni.
Vállalkozó súlyos szeľzodésszegćsćnek nlinii.sĹi|(ĺ ok lĺii|i-intisct1, cĺe lrcllr kiz-ĺĺľti|ag, hil
- a késedelenr, anrelyét.t a VáIIalkozÓ ĺ.'elclős elĺĺľi a l0 rlapot;
- Vállalkozó lriblísan teljesít és a lribát l0 nap a|att lrem.jar,íĺ ja ki tolics lĺt)ľĹicn;
. VáIlďkozó a teljesítést jogos ok nélkĺil nlcgtagaĺĺia;
. Vállalkoz,ó jelen szeľződésell alapuló kijÍclczeĺtségeit olyalr.iclclltős nlćľtćklrcn lncgsz'cglc, hĺrgy
ennek követkęztében Megrendelonek a tovtibbi telicsítés nenr íl|l éľctekébcn;
- Válla|kozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellenc.iogcloscn cs(ĺĺl- vagy ĺi:lszĺĺlllolási oljĺłľłisl.l.clrdo|nclĺ
el, Vállalkozó legfőbb szrľve a táľseisĺĺg r,ĺ!gclszłiltrolłisĺilrak, nlcgkczc|ĺĺsĺlliĺl, l.cIszriInolítsťtllatlĺ
kez-d emélry ezését ő| hatźr o z;
-.iogszabáIyon' vagy a jelen szeľződéscll a|a1luló ĺ.elnlĺllrdási vagy elťltIilsi okok ĺ,ennirlhrak
- Vállalkozó báľnrilyen nródon mcgtévcszti az MegľcIrc|ctőt. vagy valtltlatt aclatot sztrlgłiltat ós cz
közvetlen vagy kozvętett nróclon sťtlyosan kĺiľos lratássat lchct a lóllyegcs szcľziĺ<lóscs
kötelezettsógek telj esítéséľe'

14. Vcgyes ľcnclclkczĺósck

1' A jelen szeľződésbell nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk.' valattrint a r,oltatkĺlzó nrilt<lenkoľi
hatályos jo gszabál yok iľárryadók.

2. A ťelek megállapodnak, hogy a szelzĺĺdés teljesítése soľáIi közöttiik felrneľĹi|t viĺás kéldéseket
előszöľ nregkíséľlik közvetlen ĺáľgyalások útján ľerrdezrri.
Az egyeztetés eredménytelensége esetén foľdulnak a bíľóságlroz. Jogvita csetéľe a trregľendelő
széklrelye szeľinti bíloság kizáľolagos illetékességét kötik ki szeęőc|ő ĺi:lek.

3. Amennyiben a jelen szeľzodés báľrnelyík ľendelkezése éruétrytelenllé váIna, a szeľződés tobbi
resze továbbľa is lratályos és éľvényes maľad. Ebbelr az esetben a felekrrek o|yarr rrregállapodásľa
kell jutlliuk, amely leginkább rnegfelel az érvénytelenné váIt ľendelkezes erędeti céljának.

4. Felek nregállapodnak, lrogy a szęľződés teljesítés soľárr létĘ ovó, szetzoi jogi védelerrr alá eső
alkotáson Megľende|ő teľületi koľlátozas nélküli, |.ntźłozat|an idejĹi, kizáro|agos és haľmadik
személynek átadlrató felhasarálásí jogot szerez, továbbá jogot szercz az alkotás (teľv) átdol gozására
ís. Felek rnegállapodnak, lrogy a létĘövő szętzoijogi védelenr alá eső alkotások a MegľeIrdelő
tulaj donába keľĹilnek'

5. A VáIlalkozó vállalja, lrogy abeszeľzśsi eljáľáshoz és az a|apjtln kotott szeľződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumenturnokat a teljesítés Megľendelő általi elfogadását kĺjvető 5 (öĐ évig rrregőľzi.
A fentiektóI eltéľőelr azon c|okumentulrrokat, alnelyek a szetzodés nregszűnéselĺor. a Meg."nd.l.í
rcszéľe átadásla keľülnek (szeľzói jogi védelem alá eso rrrűvek, alkotások) csak a Megľende|ő
szál:nźtra ĺör.térro átadás idopontjáig köteles a Megľendelő megőľizni. Ezen dokunrentunrok őľzésérőI
azok źltvételét kcivetően a Megľendelő, nrint ttllajdonos köteles gondoskodni.

ó.Vállalkozó a szerződé's teljesítése soľán, konrmunikációjában, viselkedésében nelrr közvetít
szegegációt, cs<ikkenti a csopoľtokľa vonatkozó előítéleteket.
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7. Jelen szerzódés teljesítése, éľtellllczćsc ka;lo-*;in a ||clck ĺl t|olĺulllcll(tlllrĺllĺ ĺĺá|llli sĺll.ľcnĺ|iéĺ
llatźrozzźlk neg:

a) A Felek által rnegkötött 'szcľziiĺ|ćs
b) A besz,eľzési eljár.as ajĺin|attétcli ĺ.clhívása

") A' beszeruési eljáľásbĺln beltyťljtĺr|1 cs c|ĺilgadoĺĹ rr.jíurlrrĺ ĺis alltlalĺ hiĺrllypĺit|risa
(anrellrryiberr ľelevárrs)

Felek rnegáIlapodrrak, lrogy fenti b.)-c) 1rĺrIltĺlkbalr íŕ ĺltlkulrrclrtulrrĺtk kiilłjll cstrtĺllĺis nĺllkiil is jc|cn
szeľzodés melléklętét képezik.

Jelen szęľződést szevodo fclek clolvasŕls é.s nrogcľlés tltátt. nrillĺ akaľatukkĺlI tlrinĺĺenlrell
nregegyezőt jóváhagyólag 5 pélc|állyban altiíľtál<, altlclyb(ĺl 4 pé|tlány a Mcglcĺlĺicl(it ć's l 1:ćlĺlťllly a
VáIlalkozót illet.

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

Megľcndelíĺ
Budapest Főváľos VIII. keľĹilel

Józsefváĺ osi onko rrrrányzat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté

polgáľrnesteľ

Jogi szempontbóI ellenj egyzern :

Danada-Rimán Edina
jegyzó

nevében és rnegbízásából

dľ. Mészáľ Eľika
a|jegyző

Fedezet:. .'.. dátum: Budapest,2016.

Pénziigyileg eIlenj egyzem :

Páľis Gyulálré
gazdasági vezető

VírlIalkozó
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]. 'szťĺłnlĺ me\ĺékĺeĺ

FELOLV,.tsor.ap
A 

"Józsefvdłosi SzÍgony atcĺti Hđzionosi Renĺlelő energetłkai koľszeríĺsíÍése tl KEHWP-5,2,9.kóďszdmú pltlydzati kłĺnsŕrľrkcÍó keretében,,.-T.-ľ r.o"u"l'"äesi értékhatárt eInem érő beszerzćsi
ęl.ĺaľasoan

126?,6704-f-43

tI93. Buđapest, Kooyvkłĺtĺ ut* zz.

Ą ĺfu laĺevő te.Iefon szána: +3ő-20&4t-a974

A ián lattevő faxszálrra :

Ajfu lattevtĺ ę.mail cĺm ę:

I4.4ó2'500.-Fĺ

Kelt: Budapest, 201ő' 09'l9.

ĄánlatÍer'ö neve: Hufeľ-Bau Kfĺ

ĄanlaÍtevő székĺręlvę:
1ĺ93.Budapest.m

Áj án lattevő ađósziíma:

.Aj łĺnlattevő levelezćsi címe:

h u feľba ukÍ.t@ gmaii.óom

Kapcso|attaľtásra ki.felcĺlt sz*mély neve :

' 
KapcsolatĺaľÍásm kij e|öIt szemé |y

eIéľhetőségei:

+36-2Ü|347-01974

Ájńn|łttevő ĺiltnt kéľt e|Iellszolgáltłt:ĺs
łĺsszege*:

śEĺzęqea: nettó Ft + Áfg
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Józsefváľosĺ Szent Kozma Egészségügyi Központ Szigony utcai Háziorvosi Rendelő
1083 Budapest, Szĺgony utca2|b.

Hrsz:35728ĺ21

ľ'oossznsÍro Br,szÁnĺoLHATo xor.ľsncrr
Szakág Munkanem megnevezése Anyag łisszege Díj tisszege

epÍľÉszpľ

KÜLSo HoSZIGETELÉS

HOMLOKZATI HOSZIGETELES 133 200 138 600

HoSZIGETEĺ.És noczÍrÉsE 51 900 54 000

VAKOLAT 307 400 345 000

ALLVANYZAT 275 000 180 000

rooÉtrĺszlcETELÉs I 164 000 s76 000
pooÉľĺszIcETELÉS ĺÁnurÉxos KoLTs. l 889 000 I 527 750

EGYÉB,NEM BEsoRoLHATó 238 200 74 300

lrvÍrÁszÁnó CSERE
ABLAK 2 891 8s0 220 500

PÁRKÁ}ľYZAT 236 600 179 400

ABLAKCSERE rÁnwÉros rorrsÉcpI 483 700 355 39s

osszesen (nettó) 7 670 85n 3 6s0 944

11321795

f7"Á ÄÍa 3 056 885

Mĺndiisszesen (bruttó) 14 378 ó80

FOOSSZESITO NEM ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK
Szakág Munkanem megnevezése Anyag łisszege Díi összege

EPITESZET
KÚLSo HoszlcgľBlÉs |ľpIrĺ prszÁľĺolHATo rÜrrsÉcBr s7 000 9 000

osszesen (nettó) 57 000 9 00(

66 000

f7%o AÍa l7 8f0
Mĺndösszesen íbľuttó) 83 820

nlossznsÍľo
Szakág Munkanem mesnevezése Anyag łisszege Díj összege

ÉľÍľÉszaľ
ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK 7 670 850 3 650 945

NEM ELSZÁMoLHATo rorrsÉcEx s7 000 9 000

Dsszesen (nettó) 7 727 850 3 659 945

tl 387 795

L7%" Na 3 074 705

Mĺndfisszesen @ľuttó) 14 462 500

ę3Ĺf-





l. számú rnelléklet

F.ELoLvAsor'aľ

A,,Jĺízsefváľosi Szigolly utcai Húzioľvosi Rendelő eneľgetikai korszeľíísítěse a I(EHQP-
5.2.9. klítlszđmú pólyúzatÍ konsÍľtlkció keľetébelz,, tźrgýkőzbeszerzési éľtékhatárt el nen

éľő beszerzési eljárásban

Aj ĺ'ĺnlattcviĺ által kóľt ellcnszĺIgáItatás
łĺsszegc*:
- összcscn: ncttó Ft + ĺ\fa

12.691.880,- Ft

* az ellenszolgáltatas teljes összege magában foglalja a teljesítés valamennyi ktiltségét.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 19.

EU.Llne Építölpar IzÍł,.,.. &
1213 Budapest, ,6\HóhndĹ'í'i:' (Đ vezéngazgató

Adósáiń;.ääääłäiö.z-łg EU-line Építőipari Zľt.

Ajánlattevő neve:
EU.Líne EpítőipaĺiZtt.

Aj ánlattevő székhelye :
1213 Budapest, Hollanđi rít 21'

Ąánlattevő adószánra:
23284+70^Z-43

Ajanlattevő levelezési címe:
1213 Budapest, Hollandi lít 21.

Aj án latĹevő tel efonszłm a:
06-7-269-9550

Ajánlattevő faxszáma:
06-1-269-9550/100

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

Kapcsolattaltrásra kij elölt személy neve:
Tilli Lajos

Kapcsolattal.tásľa kij elölt szenrély
eléľlretöségei:

0(r-1-269-9550
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