
Nytv.:. Ikl

ADASVETEL] KERETSZERZODES

amely letrejolt egyreszrol az

FTSZV Fovarosi Tclcpiilcstisztasagi cs Kornye/etvcdelini Korlatoll Fclclosscgii Tarsasag

Szekhely; 1134 Budapest. Vaci ut 23-27.
Kepviseli: Haranghy Csaba iigyvezeto igazgato
Bankszamla szam: 1 ] 784009-20602477-00000000
Szamlavezeto bank neve: OTP Bank Nyrt.
Cegjegyzekszam: 01 09466334
Adoszam: 12120497-2-41
KSHszam: 12120497-3700-113-01

mint Vevo (a tovabbiakban: Vevo),

masreszrol a(z)

AUTORAIL Javito, Szolgaltato i-s Kcrcskcdelmi Kft.

Szekhely, telephely: 6728 Szeged. Budapest! ut 34
Kepviseli; Liptak Tibor
Bankszamla szam: 1735005-20565989-00000000
Szamlavezeto bank neve: OTP Bank Nyrt.
Cegjegyzekszam: 06-09-001944
Adoszam: 11081519-2-06
KSH szam: 1081519-4520-113-06

mint Elado (a tovabbiakban: Flado) (a tovabbiakban egyiitt: Fclek, kiilon-kulon: Fel) ko'zott az
alabbi feltetelekkel:

I. F.lo/.nicnyck

1 . 1 . A Vevo „!. resz: Mercedes tipusu Ichcrgcpjarmu alkatre.sz bcszallitasa" targyaban
kOzbeszerzesi eljarast folytatott le, melyet 2018. junius 27. napjan eredmenyesnek nyilvaniton.
Az eljaras nyertese Elado, mint ajanlattevo lelt.

A jelen vallalkozasi keretszerzodes (a tovabbiakban: S/erzodes) elvalaszthatatlan reszet kepezi
az Elado kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlala. a Vevo eljarast megindito felhivasa es
dokumentacioja (a tovabbiakban: Ajan la l i Felhivas es Ajanlati Dokumentacio), valamint a
kozbeszerzesi eljaras soran kelelkezett egyeb iratok, amelyekre vonatkozoan a dokumentumok
hierarchiaja a/ alabbiak szerint alakul .

• A jelen Szerzodes;
• Az Elado kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlala:
• A Vevo eljarast megindito felhivasa es dokumentacioja;
• A kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett egyeb iratok:
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1.2. A felek jelen megallapodasa, valamint a kozbeszerzesi eljaras dokumentacioja (ajanlati
felhivas, ajanlat, jegyzokonyv, dokumentaciok stb.) teljes koriien tartalmazza a felek kbzbtti
megallapodas valamennyi feltetelet. A felek kb'zbtt nines olyan hatalyos megallapodas, amelyet
irasba nem foglaltak. A felek kdzb'tti, irasba nem foglalt valamennyi megallapodas a jelen

a l a i r ; i s a \ a l ei'uiu h a l a K a l \ c ^ / l i Uel ics .scui / a i a t l c k ) .

2. A Sycr/odcs targya, mcnnyiscge

2.1. A jelen Szerzodes targyat az Ajanlati Felhivasban, a Kozbeszerzesi Dokumentumokban,
i l le tve az arra adott nyertes ajanlatban megajanlott, 1. resz: Mercedes tipusu
tehergepjarmuvek javitasahoz szukseges alkatreszek (a tovabbiakban: Alkatreszek) Vevo
reszere torteno leszallitasa kepezi. A Vevo nem tudja elore ponlosan meghatarozni, hogy
hany gepjarmu, illetve milyen hibakkal fog meghibasodni. ezert a Vevo 3 evre
keretszerzodest kot.

2.2. Az Elado a jelen Szerzodes alairasaval k i j c l e n t i . hogy kereskedelmi megallapodasai reven
kepes lesz jelen Szerzodes idotartama alat t az ajanlataban megadott alkatreszeket a Vevo
reszere, a Vevo altal elektronikus levelben, vagy telefaxon megkiildott egyedi
megrendelesek (a tovabbiakban: Megrendeles) szerint teljesiteni. A Vevonek a jelen
Szerzodes idobeli hatalya alatt megkiildott Megrendeleseit az Elado koteles teljesiteni akkor
is, ha a teljesi'tes a Szerzodes idobeli hatalyanak lejartat kovetoen leljesitendo.

2.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben valamely megajanlott Alkatresz gyartasa a Szerzodes
hatalya alatt megsziinik. ugy az Elado koteles ezt a tenyt tudomasszerzeset kovetoen
haladektalanul irasban kozdlni a Vevovel, tovabba megjelolni azt a termeket. amellyel
helyettesiteni kivanja a forgalombol kifuto Alkatreszt. Az Elado koteles a termekvaltasi igenyet
elektronikus levelben, vagy telefaxon jelezni a Vevo fele a termekvaltas javasolt hatalyba
lepesenek idopontjaval egyutt. Az elektronikus levelben, vagy telefaxon megkiildott jelzeshez
az Elado koteles csatolni a kifuto termeket kivalto termek egyenertekiiseget alatamaszto
valamennyi hivatalos iratot, dokumentumot. A Felek is kifejezetten rogzitik, hogy a Vevo a
kivalto termeket csak akkor fogadja el, ha az minden lenyeges tulajdonsagaban (kiildnosen
minosegileg, miiszaki parametereit tekintve) egyenertekii a kifuto termekkel. A kivalto termeket
az Elado olyan egysegaron biztositja. min t az eredetileg megajanlott termeket.

2.4. A Vevo kizarolag gyari (vagy azzal egyenertekii uj utangyartott) Alkatreszeket fogad el, az
Elado ajanlataban foglaltak szerint. Gyari alkatresz helyett utangyartott alkatresszel is teljesithet
az Elado, amennyiben ahhoz a Vevo elozetesen hozzajarul. A Vevo donthet ugy, hogy az erintett
alkatreszeket nem rendeli meg, azt jogosult mas forrasokon keresztul a piacon beszerezni.

2.5. A felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdeset nem alkalmazzak.

3. A S/.er/ndcs hutalyhalepcsc, idolarlama

3.1. A Felek a Szerzodest hatarozott idore, annak hatalyba lepese'tol szamitott 3 evre kotik. A
Szerzodes az azt legutobb alairo Fel alairasanak napjan lep hatalyba. A Felek rogzitik, hogy a
Vevot megilleto, a jelen Szerzodesbol fakado egyes igenyek jellegiiknel fogva (pi: jotallas)
ezen idopontot kovetoen is ervenyesulnek.

3.2. A szerzodes megsziinik a 3.1. pont szerinti idotartam leteltevel, az utolso megrendeles
teljesitesenek napjan.



4. A teljcsitcs modja, az Alkatrcs/ck atadasa-alvi-u-le

4.1. A teljesites helye: Vevo budapcsti, vagy agglomeracios telepulesen (Budapest
kozigazgatasi halaratol max imum 20 km-re) lev 6 tclephelye

4.2. Az Alkatreszek leszallitasanak, lerakodasanak idopont ja i : Munkanapokon: 8:00-13:00-
oraig. Az Alkatreszek leszallitasa es lerakodasa az Elado fcladata es felelossege.

4.3. A jelen Szerzodes 1. sz. mellekleteben rcigz.itett alkatresz egysegarak (a tovabbiakban:
Dijak) tartalmazzak a teljesitessel osszefiiggesben felmcrulo valamennyi koltseget, a
csomagolt allapotban tortcno leszall i tas es a raktarban torteno Ic-, i l l . felrakodas koltseget
is. Az Elado kfiteles a Vevo a l t a l e lcktronikus levelben, vagy telefaxon leadott
Megrendeleseket azok beerkezesetol szamitva 1 munkanapon beliil leljesi'teni.

4.4. Abban az esetben. ha a Vevo a Cent megjeloll idoponltol elteroen keri a teljesi'test, a
Megrendelesben koteles kiilon jelezni az el tcro tcljesitesi halaridot. A fent megjelolt
idoponttol eltero teljesites miatt az Elado kiilon d i ja t nem szamithat fel.

4.5. Az Elado koteles a Vevot minden olyan ko ru lmcnyro l haladektalanul ertesiteni, amely a
teljesites eredmenyesseget vagy kello idore valo elvegzeset veszelyezteti, vagy gatolja. Az
ertesites elmulasztasabol credo karokert az Elado a ielelos.

4.6. A Vevo a mennyisegi ellenorzest koteles az atvetelkor elvegezni. Mennyisegi hiany
eseten a Vevo koteles azt ha ladekta lanul a szal l i to levelen irasban jelezni, az Elado pedig
koteles a hianyzo mennyiseg potlasarol ha ladek ta lanu l intezkedni. A hianyzo mennyiseg,
annak leszallitasaig kesedelmi kolber a lapjaul szolgal.

5. Mctircndcle.st'k

5.1. Az Alkatreszekre vonatkozo megrendelesekel a Vevo elektronikus levelben adja le
munkanapokon 08:00 oratol - 1 5:00 oraig.

6._.Ic i tall its

6.1 Az Elado az Alkatreszek tekinteteben m i n i m u m 12 honap jotallassal tarlozik. Amennyiben
jogszabaly kotelezo rendelkezese folytan a jotal lasi ido ennel hosszabb. ugy a jotallasi
kotelezettseg tekinteleben ezen hosszabb idolartam az iranyado. Az Elado teljes kiirii
jotallasi kotelezettseget val la l az altala jelen Szerzodes kereteben atadott Alkatreszek
tekinteteben ezert a Felek rogzitik, hogy a jotallas idotartama alatt. azzal osszefuggesben a
Vevot semmifele utolagos fizetesi kotelezettseg nem lerheli sem az Eladoval, sem harmadik
szemellyel szemben.

6.2. A jotallasi idoben meghibasodott Alkatreszek cserejet az Elado - e lektronikus levelben
torteno igenybejelentestol szamitott - 5 naptar i napon beliil a Vevo szekhelyen talalhato
Kozponti raktaraban koteles elvegezni.

6.3. A Vevo cserekent is csak eredeti gyari vagy azzal egyenerlekii utan gyartott Alkatreszeket
fogad el.

6.4. A jotallasi ugyintezest, a meghibasodas okanak megallapitasat - miiszaki elbiralasat a
Vevo altal kijelolt munkaval la lo ja az Eladoval kozosen vegzi el. Esetleges vitas iigyekben a
szerzodo Felek a Vevo altal meghatarozott Miiszaki igazsagiigyi szakerto vagy fuggetlen



mtnosito szervezet velemenyeit kotelesek figyelembe venni . Reklamacio eseten az
Eladonak kell bizonyitania, hogy a hiba oka a teljesites utan keletkezett.

6.5. A fenti szakertoi velemenyt sziikseg eseten - az Elado koteles beszerezni. Az ezzel
kapcsolatos koltsegek - amennyiben a minosegi kifogas megalapozottnak bizonyul - az
Eladot terhelik.

6.6. A szakertoi velemeny alapjan, jogos jotallasi kifogasok eseten a Vevo a vitatott minosegu
Alkatreszekre - a jelen Szerzodesben feltuntetett szallitasi hataridok betartasaval - tovabbra
is igenyt tart, azaz az Elado koteles azokat haladektalanul , de legkesobb 5 naptari napon
hol i i l k i c s c r c l n i .

6.7. Az Alkatreszeknek a fentieken tul
• a nyomon-kovethetoseg biztositasa erdekeben az Eladonak az Alkatresz eredetet

kovetheto modon dokumentalva tudnia kell igazolnia;
• alkalmasnak kell lennie azokra a celokra, amelyek az Ajanlati Felhivasban es a

Kozbeszerzesi Dokumentumokban rogzitesre keriiltek;

7. A Szt'ivotK'si's Di'jak, U'licsites-igazolas, fizelesi s/.ahalyok

7.1. Az Elado a jelen Szerzodes targyat kepezo alkatreszekert az 1. mellekletben reszletezett
Dijakat szamitja fel a Vevonek.

7.2. A jelen Szerzodes 1 sz. mellekleteben rogzitett Dijak fix netto arak. amelyek a Szerzodes
idotartama alatt nem valtozhatnak. A Dijakba belelarto/ ik m i n d e n . ami a komplettseghez, a
szerzodesszerii. es hibatlan teljesiteshez hozzatartozik, igy kulonosen:
• az Alkatreszekkel kapcsolatos mindennemu ado (kiveve Afa), vam, illetek, jarulekfizetesi

kotelezettseg, arfolyamkockazat;
• a szukseges import es export engedelyek beszerzese es az azokkal kapcsolatos koltsegek. a

belfoldiesiteshez es a magyarorszagi forgalomba hozatalhoz szukseges osszes tevekenyseg
ellenerteke;

• az Alkatreszek eloallt'tasaval, barmely harmadik szemelytol torteno beszerzesevel
osszeftiggo koltseg es kockazat. tovabba a csomagolasi koltseg;

• a raktarozasi, fuvarozasi, a fuvarjarniurol torteno lerakodasi es onnet a Vevo raktaraba
berakodasi koltseg es kockazat.

7.3. A Vevo jogosult arra, hogy az Elado teljesiteset vitassa, es a megfelelo teljesites
erdekeben az Eladotol hianypotlast ker jen, i l letve annak potlolagos teljesiteset irja elo. Ha
a Vevo altal eloirt hianypotlast az Elado 5 napon beliil nem teljesiti, akkor a Vevo jogosult
az Elado dijat a szerzodes rendelkezese szerint csokkenteni olyan mertekben. hogy az
aranyban alljon a hibas teljesitessel. szavatossagi akadallyal, illetve a potlolagos teljesites
elmaradasanak aranyaval. (hibas teljesites eseten torteno ellenszolgaltatas aranyos
leszallitasa Ptk. 6:I59.§ (2)b))

7.4. Az Elado koteles a szallitolevele melle csatolni az altala a jelen szerzodes 2. szamu
melleklete szerint kiall i tott teljesi'tesigazolast 2 pld-ban, amelyhez csatolja az al tala
leszallitott alkatreszek reszletes jegyzeket tartalmazo szallitolevelnek a Vevonel marado
peldanyat.

7.5. A teljesi'tesigazolast a Vevo jovahagyja es 2 eredeti pld-ban alairja, ha az Elado teljesitese
megfelelo, azaz nem keriilt sor hibas, i l letve kesedelmes teljesitesere. A
teljesitesigazolason feltiintetesre keriil az Elado altal a Vevo reszere szamlazhato osszeg. A



teljesitesigazolas 1. eredeti peldanya az Eladot i l l e t i meg. A szallitolevelek alairasara, es az
Elado teljesilesenek igazolasara a Vevo reszerol Pallay Janos szerviz csoport vezeto jogosult.

7.6. Az Elado a szamlajat megrendelesenkent a Vevo altal jovahagyott teljesitesigazolasok
alapjan all i t ja ki. mely teljesitesigazolas kial l i tasara a megrendelt es leszallitott termek(ek)
atadas-atvetelevel egyidejiileg keriil sor. A szamlan fel kel l t i intetni . a teljesites jogcimeit
es a jelen Szerzodes. illetve az eseti megrendelesnek a Vevonel alkalmazott nyilvantartasi
szamait. A szamla alatamasztasa erdekeben a szamlahoz csatoini kel l a teljesitesigazolas es
a Vevo altal i atvetelt igazolo szallitolevelek masolatat.

7.7. A szamla egyebekben meg kel l . hogy I c l e l j e n a vonatkozo hatalyos jogszabalyi
eloirasoknak, a jelen szerzodcs rendelkezcseinek. A Vevo jogosult a szamlakat
kifizetetleniil visszakuldeni, ha a fenli fcltctelek ncm teljesulnek.

7.8. Kescdelmi kamat: Fizelesi kesedelem eseten az Klado a Polgari Torvenykonyvrol szolo
2013. evi V. to'rveny (a lovabbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdes szerinti kesedelmi
kamatot ervenyesithet a Vevovel szemben. Az Hlado szamlajan szereplo minden ezzel
ellentetes rendelkezes eseten is a fenti szabaly ervcnycsiil a Felek viszonylataban.

7.9. A fizetendo ellencrteket a Vevo az Elado altal a teljcsitest koveto 1 munkanapon beliil
k ia l l i to t t szamla kezhezvetelet kovetocn. a teljcsiles idejctol szamitott 30 napon beliil
egyenh'ti ki banki atutalassal az Eladonak a szamlan fel t i intetct t bankszamlaszamra.

7.10. Az Elado nem fizethet. i l letve szamolhat el a Szerzodes tcljesitesevel osszefiiggesben
olyan koltsegeket. melyek a kozbeszerzcsekrol szolo 2015. evi CXLIII . torveny (a
tovabbiakban: Kbt.) 62. § (1 ) bekezdes k) ponl ka) -kb) alpontjai szerint i felteteleknek nem
megfelelo tarsasag tekinteteben meriilnek lei, es melyek az Elado adokoteles jovedelmenek
csokkentesere alkalmasak.

7 .11 . A Vevo eloleget nem fizet.

8. A Szer/odcsl bi/tosilo mcllckkolclc/cllscgek

8.1. Az Elado a Szerzodcs megerositese erdekeben. a teljesitesnek az Elado erdekkoreben
felmerulo okbol torteno kesedelme, hibas teljesitcse, illetve meghiusulasa eseten kotber
fizeteset vallalja a Vcvo reszere a Vevo altal megkiildott kotber ertesito alapjan. A kotber
osszege a kotberfizetesi kotelezettseg beall lakor va l ik esedekesse.

8.2. A Felek megallapodnak abban. hogy a Kbt. 135. § (6) bekezdese szerinti feltetelek
fennallasa eseten Vevo jogosult az esedekesse val t kotberkoveteleset az a l ta la meg ki nem
egyenlitett teljesitesek ellenertekbe bes/amitani es a kotber osszegevel az Elado kovetkezo
esedekes szamlajat {szamlait) csokkenteni . kotberertesito egyidejii megkiildesevel.
Amcnnyiben a Vevonek a kotber merteket meghalado kara keletkezik, azt jogosult az Elado
fele tovabbharitani.

8.3. Kesedelmi kotber: A kesedelmes szallitas eseten (idecrtve a jotal las i , i l le tve a mennyisegi
hiany kesedelmes teljesitcset is) a Vcvo az Elado kesedelmenek minden megkezdelt napjara
naptar i naponkent napi 1 % kotberre jogosult. amelynek alapja a kesedelmesen teljesitett
Megrendeles netto ellenerleke. A kesedelmi kotber maximalis osszege az adott reszteljesites
netto ertckenck 10 %-a.



8.4. Hibas teljesitesi kotber: Hibas tcljesites eseten, azaz ha az Elado a jotallas kereteben
szamara megallapitott kicserelesi hataridot elmulasztja a Vevo napi 1 % kotberre jogosult, a
hibaval erintett Megrendeles netto erteke alapjan. A kotber maximal i s osszege az adott
reszteljesites netto ertekenek 10 %-a.

8.5. Meghiusulasi kotber: valamely Megrendelesnek az Elado erdekkorebe tartozo okbol
torteno meghiusulasa eseten, vagy, ha az Elado a teljesitest egyeb - az Elado erdekkoreben
felmerulo - okbol megtagadja, avagy a ke'sedelme, vagy hibas teljesftes eseten a kotber
osszege ele'rte a maximalis me'rte'ket, e's emiatt a Vevo elall a Megrendelestol. az Elado a
meghiilsulassal erintett Megrendeles netto erteke 30%-anak megfelelo meghiusulas i kotbert
koteles fizetni.

8.6. A Szerzodes a Vevo reszerol torteno azonnali hatalyu felmondasa esetere kikotott
meghiusulasi kotber: Amennyiben az Eladonak felrohato okbol a Vevo a jelen Szer/odes
rendkfviili felmondasara kenyszeriil, ugy az Elado 13.500.000 Ft b'sszegu meghiusulasi
kotber megflzetesere koteles.

8.7. Ke'sedelmes vagy hibas teljesite's esetere kikotott kotber megfizetese nem mentesit a
Szerzodes teljesitese alol.

8.8. Szerzodesszeges: A szerzodes megszegeset jelenti barmely a jelen szerzode'sben rogzitett
szerzode'sszerii teljesitesnek az elmaradasa. Aki a jelen szerzodes megszegesevel a masik
fe'lnek kart okoz, koteles azt megteriteni. Mentesiil a felelosseg alol. ha bizonyi'tja, hogy a
szerzodesszegest ellenorzesi ko'ren kiviil eso, a szerzode'skotes idopontjaban elore nem
lathato koriilmeny okozta, es nem volt elvarhato. hogy a koriilmenyt elkeriilje vagy a kart
clhan'tsa.

8.9 A Vevo felhivja a figyelmet. hogy ha az Elado kesedelme veszelyezteti az altala v a l l a l t
kozszolgaltatasi kotelezettsegenek az ellatasat, es ezert resze're jogszabaly, illetve a
kozszolgaltatasi szerzodese alapjan fizetesi kotelezettseg (kotber/birsag) megallapitasara
keriil sor, akkor a Vevo az Eladoval szemben e fizetesi kotelezettseget karkent ervenyesiti.

(). K;i iH-s( i l : t t t ; ir las i

9.1. A Vevo kapcsolattartoja
Operativ ugyekben: Pallay Janos p a l l a \ . j a n o s » l'ts/\.lui. +36302019426
Szerzodessel kapcsolatos ugyekben: Albi tz Ri ta a l h i t / . r i t a f f / I'ls/v.lui +363027963 1 3

9.2. Az Elado kapcsolattartoja:
Nauv Gabor info^ aulorail2.hu 30/682-5947

9.3. A Felek - ideertve az Elado esetleges alvallalkozoit - kotelesek egyuttmiikodni a jelen
Szerzodesben foglaltak megvalositasa erdekeben.

9.4. A Felek jelen Szerzodes teljesitese soran minden lenyeges koriilmenyrol kotelesek
egymast haladektalanul irasban (level, fax, e-mail) tajekoztatni.

10. A S/x-r/.odcs modositasa

10.1. A Szerzodes mindennemii modositasa es kiegeszitese irasos formaban. a Felek
egyetertesevel. a Kbt. mindenkor hatalyos rendclkezesei alapjan lehetseges.



I I . A Szer7.»des fclmmulasa

11.1. Jelen Szerzodes rendes felmondas kereteben indokolas nclktil 90 napra felmondhato.

11.2. Az Eladonak a Szerzodes teljesitesenek teljes idolartama alatt megismerhetove ke l l
tennie tulajdonosi szerkezetet a Vevo szamara.

11.3. A Vevo a szerzodest (elmondhatja, vagy a szerzodestol clallhal. ha:
a) feltetleniil sziikseges a szerzodes olyan lenyeges modositasa. amely eseteben a Kbt. 141. §

alapjan uj kozbeszerzesi eljarast kel l lefolylalni;
b) az Elado nem biztositja a 138. §-ban (oglaltak betartasat, vagy az ajanlattevokent szerzodo fel

szemelye'ben e'rve'nyesen olyan jogutodlas kovetkc/ett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a ko/bcs/ci/cs s /abahainak megszege'se miatt
kotelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Europai Unio Birosaga az UUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondla. hogy az Europai Unio jogabol credo valamely kotelezettseg
tekintete'ben kotelezettsegszeges tortent. es a birosag altal megallapitott jogsertes miatt a szerzodes
nem semmis.

d) ha a szerzodes megkote'se't kovetoen jut tudomasara, hogy az Elado tekinteteben a
kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn, es ezert ki kellett volna zarni a kozbeszerzesi
eljaras bol,

e) az Eladoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni re'szesedest szerez
valamely olyan jogi szemely vagy s/L-riielyes joga szerint jogkepes szervezet, aniely tekinteteben
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezde's k) pont kh) alpontjaban meghalaro/ott ieltetel:

f) az Elado kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni re'szesedest szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerinl jogkepes szervezetben, amely
tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

11.4. Az Elado a fent meghatarozolt korbe tartozo ugyletekrol halade 'ktalanul taje'koztatja a
Vevot.

11.5. A Vevo jogosult a Megrendelesektol elal lni . amennyiben az Elado kesedelme okan az
Elado altal fizetendo ke'sedelmi, vagy hibas teljesitesi kotber osszege eleri a maximalis
merte'ket.

11.6. A Vevo jogosult az Elado sulyos szerzode'sszegese (a Szerzodesbol eredo lenyeges
kb'telezettsegek sulyos vagy ismetlodo megszege'se) esete'n - irasbeli nyilatkozataval a teljes
Szerzodest azonnali halal lyal felmondani . A Vevo szempontjabol erre szolgalo ok
kiilonosen, de nem kizarolag, ha az Elado:

• a megrendelt Alkatre'szeket 5 (ot) alkalommal leszallitani nem tudja, es emiatt
meghiusulasi kotbert kel l ki szabni Jez alol ertelems/eruen kiveteli kepeznek azon
alkatreszek, melyekrol a vonatko/6 alkatre'szeket gyarto ce'g, irasban ugy nyilatkozik,
hogy azokat mar nem forgalmazzak,)

• akar egyetlen alkalommal igazoltan nem gyari vagy azzal egyene'rteku uj alkatre'szt
szallit.

• 5 (6t) alkalommal ke'sedelmesen leljesit.
• 5 (ot) alkalommal a hibas teljesites jotallas kereten beliil torteno kijavitasa hataridon

belul {5 naptari nap) nem tortenik meg
• irasbeli felszolitas ellene're ismetelten nem tesz eleget jotallasi valamint

egyuttmukode'si kotelczettsegenek.
• A Szerzodes VII . 2. pontjaban hivatkozott modositott listaar tekinteteben a piaci artol

jelentosen elte'ro arakat alkalmaz.



11.7. A Vevo Myen esetben ervenyesi'ti az Eladoval szemben a szerzodesszegesbol fakado
igenyeit is.

11.8. A Felek kotelezettseget val lalnak arra, hogy jelen Szerzodes hatalya alatt folyamatosan
egyuttmiikodnek. Ennek kereteben kello idobcn tajekoztatjak egymast a jelen Szerzodesben
foglaltak teljesitese mellett minden olyan akadalyrol, koriilmenyrol. amely a jelen
Szerzodes teljesitesere kihalassa! lehet.

11.9. Az Elado az altala elvegzett feladatokrol, azok allasarol a Vevo keresere barmikor
koteles tajekoztatast adni, az Elado koteles a Vevot minden olyan koriilmenyrol
ha ladek ta lanu l ertesiteni. amely a teljesites eredmenyesseget vagy kello idore valo
elvegzeset veszelyezteti, vagy gatolja. Az ertesites tajekoztatas elmulasztasabol credo
karert az Elado felelos.

12. koyiH'ny.iiiLvi rt'iuk-lkc/csek

12.1. Jelen Szerzodes alairasaval Felek kb'telezik magukat arra, hogy a Szerzodes teljesitese soran
tudomasukra jutott adatokat, informaciokat, iizemt es iizletpolitikai esemenyeket es/vagy az
informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo tobbszor modositott
2011. evi CXII. torveny rendelkezesei erlelmeben szemelyes adatokat uzleti titokkent kezx'lik.
azokat harmadik felnek nem adjak ki, azokat csak a jeten Szerzodes teljesitesehez sziikseges
mertekben hasznaljak. es erre nezve a feladatok ellatasaban kozremiikodo munkatarsaikat.
teljesitesi segedeiket is nyilatkoztatjak.

12.2. A szerzodo felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszekrol szolo 201 1. evi LXVI.
torveny 5.§ (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az Allami Szamvevoszek ellenorizheti az allami
vagy dnkormanyzati tulajdonban (resztulajdonban) levo gazdalkodo szervezetek
vagyongazdalkodasat, vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott
beszerzeseket, es az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erinto szerzodeseket a Vevonel, a
neveben vagy kepviseleteben eljaro termeszetes szemelynel es jogi szemelynel, valamint azoknal
a szerzodo feleknel, akik, illetve amelyek a szerzodes teljesi'teseert felelosek, tovabba a
szerzodes teljesiteseben kozremiikodo valamennyi gazdalkodo szervezetnel.

12.3. Az Elado kijelenti, hogy a szerzodes alairasaval hozzajarul a jelen szerzodes fobb adatainak az
informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII torveny)
szerinti ko'zzetetelehez.

12.4. Az Elado vallalja, hogy a jogellenes, es visszaelesszerii magatartasok elkeriilesere
vonatkozoan. hogy

• nem befolyasolja jogtalanul a Vevo donteshozatali folyamat, vagy nem szerez
olyan bizalmas informaciot, amely jogosulatlan elonyoket biztositana szamara a
kozbeszerzesi-, beszerzesi-, szerzodeskotesi eljarasokban;

• nem kot a verseny torzitasara iranyulo megallapodast a to'bbi reszvetelre
jelentkezovel es/vagy ajanlattevovel;

• nem szolgaltat szandekosan olyan felrevezeto informaciot, amely lenyegesen
befolyasolhatja a kizarasra, a kivalasztasra vagy a szerzodes odaitelesere
vonatkozo donteseket.

12.5. A Felek kotelesek miikodesiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni es celjuk. hogy a
korrupcioellenes, a tisztesseges piaci magatartast szabalyozo, versenyjogi, valamint
fogyasztovedelmi szabalyoknak, tovabba az uzleti etika altalanosan. illetve a Vevore kotelezoen
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elfogadott szabalyainak megfeleljenek, a szerzodes megkotese es teljesitese soran ezeknek
megfeleloen jarjanak el.

12,6. Az Elado koteles gondoskodni arrol, hogy az altala igenybe vett alvallalkozok, munkavallalok,
munkavegzesre iranyulo egyeb jogviszony kereteben foglalkoztalotl, illctve egyeb kozvetlcnul
vagy kozvetetten kozremukb'do termeszetes vagy jogi szemelyek (Jcozremukodok1*) jelen
szerzodes teljesitese soran tanusitott es altalanos uzleti magatartasa megfeleljen a jelen
rendelkezeseknek.

13. Vegycs rc-ndelke/csek

13.1. Tekintettel arra. hogy a gepjarmuvekben egyes olyan alkatreszek meghibasodasa is
elofordulhat, amely alkatalkatresz-specillkaeio alapjan megadott az arajanlatban nem
szerepel, a Vevo - kozfeladatai zokkcnomentes ellatasa erdekeben - ezen alkatreszekre a
Szerzodes idotartama alatt kiilon-kiilon arajanlalokat kerhel az Eladotol. Nem megfelelo ar
eseteben ezen alkatreszeket a Vevo nem rendeli meg, azt jogosult mas forrasokon keresztiil a
piacon beszerezni.

13.2. A Felek a jelen Szerzodes teljesitesevel kapcsolatos nyilatkozataikat kizarolag irasban:
level, fax, illelve e-mail utjan kozlik egymassal. Az ertesites szemelyes kezbesites eseten a
masik Pel altali atvetel napjan, postal kiildemeny cselen a postal terdvevenyen feltiintetett
napon, faxon tortent tovabbitas eseten pedig a lax megkiildeset igazolo jelentesen feltiintetett
idopontban tekintheto kozoltnek. Az e-mail u t jan torlLMio ertesites az elkiildes idopontjaban
tekintendo kozoltnek. amennyiben az e-mail kezbesiteset vagy elolvasasat igazolo iizenet a
kiildo Felhez visszaerkezik.

13.3. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Szerzodes barmelyik rendelkezese vagy
annak barmely resze utobb ervenytelennek minosiil. a Szerzodes vagy az adott rendelkezes tobbi
reszet ervenyesnek tekintik. kiveve, ha a Felek a S/erzodest az ervenytelen resz nelkiil nem
kotottek volna meg. Amennyiben a Szerzodes valamely rendelke/esenek vagy barmely reszenek
ertelmezese soran vita meriil fel. ugy a l-'elek elsosorban a rendelkezes celja szerinti ertelmezest
alkalmazzak a vitas rendezes tartalmanak megallapitasa korehen a nyelvtani vagy logikai
ertelmezessel szemben.

13.4.Tekintettel arra, hogy az ev kiilo'nbozo idoszakaszaiban kiilonbozoi munkarend van
ervenyben, ami a raktar nyitva tartasal modositja. a ko/ii/cmi s/olgaltatas megfelelo szintii
biztositasa erdekeben, az alkatreszek beszallitasi ideje - a raklarak nyitvatarlasi rendjenek
megfeleloen - modosulhat. Errol az Eladot a Vevo idoben. irasban tajekoztatja.

13.5. Az Elado kijelenti . hogy megismerl valamennyi jelen Szerzodes teljesitesehez sziikseges
adatot, tenyt. infonnaciot es jogilag kolelezo dokumentumot. Az Elado kijelenti, hogy nines
olyan fiiggoben levo kotelezettsege vagy erdekkoreben levo mas korulmeny, amely
kedvezotleniil hathat a jelen Szerzodesben foglallak ervenyessegere, teljesitesere vagy sajat
teljesitesi keszsegere, illetve kepessegere.

13.6. Az Elado kepviseloje kijelenti. hogy az Elado kepviseletere es a jelen Szerzodes alairasara
megfelelo jogosultsaggal rende!ke/ik a//al, hogy az ezzel osszeiuggesben felmeriilo karokert
a polgari jog szabalyai szerinl felelosseggel tartozik a Vevo felc.

13.7. A jelen Szerzodesben foglalt barmely jog kesedelmes ervenyesitese, illetve ervenyesitesenek
elmulasztasa nem jelenti a jogok ervenyesiteserol valo lemondast. illetve valamely jog reszleges
vagy kizarolagos crvenyesitese nem zarja ki a tobbi. illetve a fennmarado jog ervenyesiteset.



A jelen Szerzodes negy (4) eredeti peldanyban kesziilt, amelybol ketto (2) peldany a Vevot, ketto
(2) peldanya az Eladot i l let l meg.

A jelen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a Kbt., a Ptk. es egyeb hatalyos
vonatkozo jogszabalyok rendelkezesei az iranyadok.

A Felek a jelen Szerzode'st annak elolvasasa, ertelmezese utan, mint akaratukkal mindenben egyezot
jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2018. 2018 JOL 1 3.

FTSZV Fovarosi Tek-piilestisztasagi es
Kb'rnyczetvedelmi Korlatolf Felclossegii

KtViJVOtved.lmr K-l
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FTSZV Levfelcim: 1211 Buda- I N . -a so/2
Addszdm: i:1

: 01-09*466334 ( i

Budapest, 2018.

_\4WL*r~7
AUTORAIL Javito, Szolgaltato 6S

Kcrcskedelmi Kft.

r 'v : •
:Melleklet:

1. sz. Alkatre'sz egysegarak (Dijak)
2. sz. Teljesites igazolas
3. sz. Egyeb feltetelek

- Kornyezetvedelmi melleklet a szerzodeshez
- Munkavedelmi. munkaege'szsegugyi es tiizvedelmi melleklet
- Ivoviz-biztonsagi kovetelmenyek
- Szennyviz-biztonsagi kovetelmenyek

- Etikai normak
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1. sz. Alkalrcsz cgyscgarak (Dijak)

1
'

3

-i

5

6
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13
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19
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43

44

M
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i '

48

Mercedes gcpkocsik javitasaho/ s/ukscgcs alkatrcszck ( 1823 K )

Meaner rzcs

4 koros \cdosiclep

ablakemelo szerke/et obb

ablakemelii s/erkc/d hal

ablakmoso lei bal

ablakmoso lei |obb

ablakmoso ?Jro sapka

ahlakioilo lapat

ABS magnes szelcp ]obb hatso

ABS jelado

ajum\m> himdcn

a]lo/ai s/crkc/el balos

bal clso iranyjd/ii homioklalba -

bal clso sarvedoiv hatso

bal sarvedoiv Icllepovel

bchu/6 ickcrts

hctii/6 huvelv 1 2 - es meret

hi/tnnsi.Ti s/L-k-p IciMartaKho/

blend ix

dugiis csallako7i>

ckszi]

elsti Itrkmunkahcnger

elso rugokiitej; 3 lapos

clso stabilizator kar -

Ickbctci nam.

I'ekbclL-i s;ani

fekbelct gam

Ickbciel gam

ftker6szabilvz6

Ickkitn/iil

(eklampa kapcsolo

Ickmunkahcnf;et

IckmunkahL-njifr

Icknyeiet;

fcknyeret!

fckn\cict:

feknveicu

fcknycrcg automata allito

l-'eknyerey tsuszka -

1ekn>cicn javito kcs/lfl

Icknyeret; tano

lekponcdii lemcz

1'L-kta.sfgito

lekiaicsa

fektarcsa

fcktartsa

fiktajcsa

IcLvn It^L-i'i) s/clep

Icllcpo bal oldali *

Kgyrlipumnu'tcr

A ictifidv ]obh

A icngel\l

K tciijicK lubb

B lengcK bal

A icnwlv |obb

A icngclv bal

A lonyt-lv )obb

\\l

li icnjtcK jobb

[1 wngctv bal

A tcnjielv |obb

A ttnucK hal

H length |obb

B Icn^eh hal

(iiari. iaj;y utany\arKitl'.'

Ulangjarloll

1 llang\l

Mlangvartull

Uianjiyanolt

Huni>>»Tii>ii

l'tani!\arioii

Ulani;\a[loll

Ulan g\l

UiJngvaiurtl

llunnyaitoil

IJtanyyarlotl

1 !iari!!vartolt

I Itangvartott

Utanfiyartott

t Itanm annti

Ulan j:\anolt

t llannaitolt

Uiantiyanott

1 Ilunj;vartotl

IJiangyartotI

1 t i' \artoll

|ilang\arloll

1 'lany^artotl

Utanji) artotl

Utant!\attoit

Uianjivariott

Dianyyarlolt

Ml;inj;\antilt

1 llang\l

UlangNanoil

Ulanji\arlitll

Utaniivaiiirtl

Utanyj Jrloll

I lunyyartott

1 Itangvaitotl

litangvJiUitl

Ulant-janotl

lltang\artott

{ UJri]!\t

Utanj^arum

Oiannvartolt

I1iani;vartoU

1 Ilangy ai imi

I li.ing\arintt

Utang\arn>il

Uiatiex ainni

Ulanti\arioH

Utannvarum

• l,ll './ I l l l

20

in

10

10

10

10

30

20

•i

10

20

20

1M

30

20

20

40

30

h

20

50

411

40

60

60

60

60

40

10

20

4(1

40

60

60

60

Ml

40

40

60

10

30

30

60

61)

60

60

411

40

diimbiir (Fl)

14 740,00 Ft

; • > . , ,

3 790.00 Ft

2 8 10,00 Ft

- " < ] < , , „ , ] ,

380,00 Ft

3 030,00 Fl

5 950,00 Ft

6 090,00 Fl

640,00 I-t

4 320.00 Ft

in y^ - 1 1

1 8 870,00 Ft

23 270,00 Ft

MHHl.OOFt

3 5 10.00 Ft

481().(Hl|-t

3 5 10,00 Ft

5 980.00 Kt

3 210,00 Fl

13 790,00 Fl

100 5 50,00 Fl

1 1 96(1,00 Fl

9 090,00 Fl

9 090,00 Fl

8 000.00 Ft

^ oo n

10 530,00 Ft

1 7 740,00 Ft

1 1 10,00 Ft

1 3 790,00 Ft

1 3 790.00 Ft

181 200,00 Ft

1 x 1 21 HI.OO H

78 520,00 Fl

78 520.00 Fl

6 470,00 Fl

6 020,00 Fl

28 750,00 Ft

1 3 940,00 Ft

"ii | t

33 470,00 H

16 60(1.00 Ft

I6WHI.OOH

13 2X0,00 Ft

1 3 280,00 Fl

9340.00 It

1 5 400,00 Fl

Milyvuim \)

294 800.00 Ft

37 900,00 Ft

37 900,00 Fl

28 1 00.00 Fl

28 1 00.00 Fl

3 800.00 Fl

90 900,00 Fl

119 000,00 Ft

1 2 1 800.00 Ft

6 400 <K> 1-1

86 400,00 Ft

217 600,00 Fl

566 100,00 Ft

698 1 00,00 Fl

1 20 0041,00 Fl

70 200,00 Ft

192 400.00 Fl

105 300,00 Ft

59 800.00 Fl

M 2 (l 1 i

689 500.00 Ft

4 022 000.00 I-'t

rs.lMim-1 I

545 400.00 Ft

545 400,00 Ft

480 000.00 Ft

4 80 000 .00 Fl

421 200.00 Fl

1 77 400,00 Fl

22 200,00 Fl

551 600 ,00 I-t

551 600,00 Ft

10 872 000,00 Ft

10 872 000,00 Fl

4711 200.00 Ft

4711 200,00 Ft

258 800,00 Fl

240 800,00 Fl

1 725 000,00 Ft

1 39 400.00 Ft

1 96 500,00 Ft

1 OW 100.00 Fl

996 000.00 Fl

996000.W 1-1

7% 800.00 Ft

796 800,00 Ft

373 600.00 Ft

6 16 000.00 Ft
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49

50

5!

52

53

54

55

56

57

58

59

60

dl

62

63

M

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

7fi

77

78

7<?

80

SI

82

S3

84

85

86

87

88

89

90

9]

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Ull

102

I'dlcpii jobb

fcllepo konzol

1em hidraulika idmlo

fsmfi'l'.csa

Jenvszoro

fcnvszoro

tessz szabalyzii

fogaskoszoni

forrponljelado

tuike sarvedoivbal

fulkebillenlo pumpa

flit esc sap

riUhetii tiikd! lap

lutomolor

lutomoior cllenallas

ga7ob|cl6szurf)

gazolajsziiro

gazolajszurohaz

gCTieialoi

izombcsuklo

unmbfq

gumiiilalet sebvalluhuz

izunncsukk) pcrscly

uumifekuw

gurmfekcso

gyujtaskapcsolo kpl.

halso agv csapagy

hat si) agy csapagy

halso 1'ekkamra membran

hatso kcrckag^ csapagj belso -

halso k ere k agv c sap yg\o -

halso larnpa

hatso liimpabura

halso lengcscsillapito

hatso Iciigcsesillapito

hatso rugo kcngyel

hatso rugokoteg 3 lapos

halso riigaszileru-

hatso sarvedo gumi

haliio Mabilizalor gumi

hatso stabilizator njdszilent -

hatso stabilizator csavar -i anya -

halso stabilizator kilamaszto szilenl -

hatsi'iativ

holder tukor -

hiilovizszint ado

mdtx elsii jobb- bal

jobb elsi> sarvodoiv h;ilM>

jtibb fillkesarvcdo halso

k apt so Ui

kapcsulotarcsa

kengydl

kengyel

kenizj'el

johb

bal

A lengelv jobb

A tengelv bal

B lengelv jobb

Li tengely bal

B lengelv johb

B lengelv bal

mdckhajtas kapcsolii

uigii kennycl A lengetv |i)bb

rugo kenf^vel A tensielv bal

rugo kengvel B tensielyjobb

Utangyarlolt

Utanjiyartolt

UtangyarloU

Gyan

1 Ita novation

Utangyirloll

Utangyarlott

Ulangyiiriuli

Utangvartott

U tan gy art oil

Ulan !>v art oil

G>an

Utang\'artott

Utangj'artott

Cyan

Utangyartott

\!

UtangyartoU

Utangyaitoti

Utangyarlotl

Utaii^anotl

Ulan ̂ > art till

Utars^artotl

Gvai i

Gvan

Utikii|iyail(>tt

I Itangyanott

Ulangyarioit

Utansi>'arto1t

lltangyartoit

Ulangyartolt

1 Itangvarlirtt

Ulangyartott

I Itangvartott

Uuinsfyiirloll

UtantO'artotl

Utangvartott

Utangyartoll

Utang\'artoU

Uiangviirtotl

Utangyartoll

Oyarr

Ulangyartoll

1 Itangyartotl

IJlangvarloll

Utang\'artott

Gyaii

U Ian gvai toll

Utangvartott

Utangyartntt

Uliint;vaitoll

Utatiiiyaitntt

Ulan i',varton

Ulangyanotl

40

30

40

40

50

50

30

40

20

20

40

50

60

50

40

4IJ

70

20

50

30

30

10

10

20

20

30

60

60

60

60

60

40

50

30

30

40

.30

40

20

40

30

40

50

50

30

20

30

20

20

50

50

10

10

10

1 5 400,00 1-1

4 1 d 10,00 Ft

2089U.OOn

10 570,00 Ft

20 650,00 Fl

20 650,00 Ft

1 270.00 Ft

12 250.00 Ft

1 200.00 Ft

31 050.00 Ft

1 2 440.00 Ft

1 0 5 1 0,00 Fl

3 080.00 Fl

10 950,00 Fl

8 490,00 Ft

1 1 00,00 Fl

1 340,00 Ft

21 960,001 1

32 590,00 Ft

1 950,00 M

3 980,00 Ft

2 710,00 Fl

2 040.00 Ft

1 0640.00 Ft

10640,001-1

16 970.00 Ft

1 7 860.00 Ft

17 860,00 H

5 370.00 Ft

10 160.00 Ft

7 700.00 Ft

6 200.00 Fl

2 640.00 Ft

1 1 040,00 Ft

1 1 040,00 Ft

4 460.00 Ft

90 050.00 Fl

3 2 1 0.00 Ft

8 370.00 Ft

1 5RO.OO Fl

2 520.00 Fl

1 070.00 Ft

2 520.00 l-l

22 840.00 Fl

2 850,00 |-i

4 300.00 Ft

14 550.00 Fl

18 870.001'!

1 8 870.00 Ft

1 9 1 0.00 Ft

fi9 870,00 M

2 570,00 Fl

2 570,00 Ft

2 050,00 l-l

6 16 000,00 Fl

1 248 300,00 Fl

835 600,00 Ft

422 800.00 Ft

1 032 500.00 Fl

1 0.)2 5110.00 R

38 100.00 Ft

490 000.00 Ft

24 000,00 Ft

621 000,00 Ft

497 600,00 Ft

525 500.00 Ft

1 84 800.00 Ft

547 500,00 Ft

339 600,00 Fl

44 000,00 Ft

93 800,00 Fl

439 200,00 R

1 629 500.00 Fl

IIS 500.00 Fl

119 400.00 Fl

27 100,00 Fl

20 400,00 Fl

2 1 2 800,00 Fl

212 800.00 Ft

509 100.00 Fl

1 07 1 fiOO.OO Ft

1 071 600.00 Ft

322 200.00 Ft

609600,00 Ft

462 000.00 Ft

248000.00FI

132 000.00 Ft

331 200,00 Ft

331 200,00 Ft

178 400,00 Ft

2701 500,0011

128 400.00 Ft

1 67 400,00 Fl

63 200,00 Fl

75 600,00 Fl

42 ROO ,OOH

126 000,00 Fl

1 142 000,00 Fl

85 500,00 Fl

86 000,00 Ft

436 500,00 Fl

377 400,00 Fl

377 400,00 Fl

95 500,00 Ft

3 493 500,00 R

25 700,00 hi

25 700,00 Fl

20 500,00 Fl
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

[2ii

[21

122

123

124

125

126

127

128

129

130

13!

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

i r

143

144

145

146

147

I4N

149

150

l - l

152

153

154

1 - -

156

kengvel

kcrekaiiv (aviiii kes/kt

kerekanyj lalpas

keccktocsavar + anva

ke/iltk jinmba

kezifek s/clep

kilmcs

kirmimti csapagv

kipul'ogo hilincs

kwiasjcUido k-ibel

kormanvkapcsolo index

kormanysTcrvo olais/iitii held

kormanys/cr\ s/ivailyii

kuplung felso munkahenjjer

kuplung kom press /orho/

kupluny latcsa

kuplun;;! S7erke7.el ) kes/kl

[efuvoszekp

Iej:s7arit6 pairon

Icp.s7uri>

k'gurtalv

kndkoek

lendkcrck csapagv

lengiiscsillapito

lepcsi'i

Icpcso

ICVCKOCSO

levegoorajclado -

jevegAs i. l.vi>,A'l.'|' \a|tona|

magncs s/tlep AHS

mcllekhailis kapcsolii

mellckmcchaiio bekape.solo knmhinali

motor huiovenlilator

moloro!a|S/urii

miiszerfal

olaisTuro ha?

oldalszelessqyebo •

cldalvillojio

onmdilo

oss/ekotiuuil

pctlal s/x-lep

p_olkns7uro

racor szuro

tampa tukor

[clcszclcp

njgdcsagneg

njgokcnjjvcl alaiei

njuokoieg

ruyukoieg

niegkoteg

rut-okOlcg

lujiopcrscly s/ilcni

s<:b\jhi) vtvfiln L'J:\MJJ:

M.'h\allt) Komb

luyii kcnc\cl H ten gel v Iwl

t'ulkc kuLsci kilmcs

25 h lutes

tulkejohh (knmpleil)

lulkehal Ikomplell)

kumplett muszetegyscg.
km nra nekul

A tcnt;clv pobb

A tcngelv bal

li tenguh |or>b

B tcngelv hal

1 fiangvanmi

Utaiicvanirtl

Ulan^anotl

I Itangyanoll

Hiangviifiott

IJiangvanott

Uiiintt) iiriott

1 Iiangv Jnolt

Ulangjartoll

Ulatig\ani>U

1 'uiii;\amitt

Utang\arliHl

Ulaii^artolt

Utatiiivartotl

llMngyartotl

Uiangyanott

tllanuvailult

Utingvarlott

Ulan[!\ailiH[

Utang^anotl

litany art oil

1 Jtatinyartotl

tJtan^atintl

1 "lalii'\.illi>ll

1 itang\artott

[Jlan]!>artott

1 Tiangvartoit

Uui n i:\artotl

1 [ung\arti>U

Uiang\ariitii

Ulang\aruttl

Claris artott

Ulantr^artotl

Clan j:\attoit

G\n

Ulan i:\artoll

lliang>anoil

l'lang\arliill

lltang\arloll

lftang\arutti

Utan^yartotl

Utant-yanoti

tltanoaitotl

Uian^yanotl

Uianuvartoll

Ulangvartott

IIlang\l

1 J Ian g> art nil

Ulang>annll

Hun K> acton

Ulang>an»tl

1 Iiangv Jrtoll

Utanu\aitotl

tltanyyartoll

10

60

30

40

30

10

10

70

20

30

40

20

in

70

30

60

70

50

40

40

40

60

60

40

60

60

50

10

70

60

40

40

30

70

30

10

60

60

50

•

40

60

40

50

30

50

[0

60

60

60

60

60

50

40

2 050,00 Fl

11 160.001 1

450,00 ft

1 120.00JJ

2 240.00 |-t

28 960.00 Fl

2<iW,(K)l I

148 310,00 Fl

1 340,00 Ft

8 550,00 Fl

12 1 10,00 Fl

1 01 0,00 Fl

12 IW.OOFl

5 430,00 Fl

27 440.00 Ft

42 490.00 Fl

107 480,00 Fl

24 040,00 Ft

3 370.00 Fl

• - M M . " ] i

23 360,00 Ft

46 950.00 Fl

8 890.00 Fl

9 720,00 Fl

6 600.00 Ft

6 600.00 Fl

7 920.1X1 1:1

2 240,00 Ft

9 340,00 Fl

I9480.(H)H

5080.IK) It

14 810,00 Fl

7 620,00 Fl

1 310.00 Fl

287 610.00 Ft

33 440,00 I:t

3 540,00 Ft

192 1 i

56 530,00 Fl

3 1 <MO.OO Fl

7 590,00 Fl

2 400.00 Fl

9 290.00 Fl

;.r..n".|,

5020.00 Ft

2 570,00 Fl

4 990,00 Fl

42 31 0,00 Fl

42 310.00 Fl

4X 890.00 l-l

48 890.00 Fl

2 290.00 Fl

' '"I"' 1 !

1 610,00 Ft

20 500.00 Ft

669 600.00 Ft

13 500,00 Ft

52 800,00 Ft

67 200.00 Ft

289 600,00 Fl

26 900.00 Ft

10381 700.00 Ft

26 800.00 Fl

256 500.00 Fl

4844<H) ,<x>H

20 200.00 Fl

121 900,00 Fl

380 100.00 Ft

823 200,00 Ft

2 549 400.00 Ft

7 523 600.00 Ft

1 202 000,00 Ft

134800.00 f - t

392 400.00 Fl

934 400,00 Fl

2 81 7 000.00 Fl

533 400,00 Fl

388 800.00 Ft

396 000.00 Ft

396 000.00 Ft

396 000.00 Ft

22 400.00 Fl

653 800.00 Ft

1 1 68 800,00 Fl

203 200.00 Fl

592 400.00 Fi

228 600.00 Fl

91 700,00 Fl

8 628 300,00 Ft

334 400,00 Fl

212 400,00 Ft

235 200.00 Fl

2 826 500.00 Fl

|>5X • ' M M I H , | ,

303 600.00 Fl

144 000,00 Ft

371 600,00 Ft

197 500,00 Ft

1 50 600.00 Fl

128 500.00 Fl

49 000.00 Fl

2 538 600,00 Ft

2 538WX),OOFt

2 433 4<X),00 Ft

2 933 400,00 Fl

1 37 -400.00 Fl

1 1 330 000.00 Fl

64 400.00 Fl
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157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

m
184

185

186

187

188

189

190

stabilizator gumi csapagv

stabilizator kar clso

stabilizator perscly

stabilizator szilent clso- also

slabili/alor s/ t lcnl el.so-fclso

stek pumpa

S7elepfedel tcirnite.s

szemoldok Uimpa

szijfeszito

tank siipka

termosztatvizcso

tulatasielzii

tolorud

tiirnlo 940 420 1)048

uikor Kpl jobb oldiili

iDkorhaz

lukorlap

tukortarto konzol

uii dos/.iiiii

Ua.lank szmtjelado

tiles Icgrugo

ules/mlczo szelep

iircsiarati kapcsolo

valaszlo munkahengLT

vallo oidalvezerlo hidraulikus hcnger

valtoallilo fcdcl

vilkiyii automata

viszko kuplung

vizhiitii

vi?pumpa

vizpumpa ekszijtarcsa

viztclcnitn szelep

tukor kpl.bal oldali

zarbctct

Utangyartott

Utang^'arlott

Utangyartott

1 j tan t'.yiir loll

U tan gy art oil

Utangvartoil

Ulani;yarloll

Ulangvartott

Utangyartott

Utangyartott

Utangj'artott

UlangvarlDll

IJtangj'artntt

Ulannyartoll

Utangvartotl

Utangyartott

Utangj'anotl

Utani^anott

Ulangyartotl

Utangj'artott

Utangvartotl

Utangyartott

Utangyartott

Utangyanott

Utangyanott

UtingjaituH

Utangvanoll

Utangyartott

Uliingyarttitl

Utang\artotl

Utaniryanott

Ut;ing>aitolt

Utangyartott

Uiangyartoit

40

50

50

50

50

20

10

30

40

30

30

40

30

10

40

30

30

10

20

30

20

20

30

40

60

HI

70

30

20

40

40

30

40

.in

1 620,111) 1 t

1 1 960.00 Ft

2 380.IJU I:t

2 040,00 Ft

2 040,00 Ft

14 820,00 Ft

2 440,00 Ft

2 590,00 Ft

12940,00 It

1 870.00 Ft

2 440.00 Fi

2 530,00 Ft

1 1 880.00 Ft

2 730.00 Ft

9 330.00 Ft

4 240.00 Ft

3 590.00 Ft

4 900.00 Ft

2 530.00 Ft

18 130.00 Ft

5 840,00 f t

41 030.00 Ft

28 000,00 Ft

5 1 620.00 F1

1 92 870,00 Ft

6 310.00 Fl

5910.00 Ft

40 920.00 Fl

33 910.00 Ft

20 440.00 Ft

1 7 1 60,00 Ft

2 780.00 Ft

8 340.00 Ft

2 880.00 Ft

64 800.00 Ft

S9S 000.00 ];l

1 1 ') 000.00 Ft

1 02 000,00 Ft

1 02 000,00 Ft

296400.ffi |-i

24 400.00 Ft

77 700.00 Ft

517600,00 1-t

56 100,00 Ft

73 200,00 H

101 200.00 Ft

356 400,00 Ft

27 300,00 Ft

373 200.00 Fl

127200.00 Ft

1 07 700.00 Fl

49 000.00 Fl

50 600.00 Ft

543 900.00 Ft

1 16 800.00 l-l

820 600.00 Ft

840 111 111,00 H

2 064 800,00 Ft

1 1 572 200.00 Fl

63 100,00 Ft

413 700,00 Fl

1 227 600,00 Ft

678 200,00 Ft

81 7 600,00 Fl

686 400.00 Fl

S3 400.00 Ft

3 33 600,00 Fl

R6 400.00 H
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2. sz.: FTSZV Kft. teljesitcsigazolas minta

Teljesitesigazolas/Atveteli elismerveny

Vevo: Fdvarosi Tclepiilestisztasagi cs Kornyezelvedelmi Kft. 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.

Beszallito

Szerzodes/Megren deles szama:

Teljesites idopontja

Megjegyzes

A FTSZV Kft. teljesitesigazolasi fcladattal megbizotl munkavallaloja igazolom, hogy a

napjan kotott szerzodesnek/megrendelesnek megfeleloen az Elado teljesiteset elvegezte, mely

alapjan szamlazasra jogosult. A- Elado leljesitese sordn hibas, illetve kesedelmes teljesitesre nem

kcrtilt sor.

Elado Ft + Afa azaz

forgalmi ado osszegii szamlat jogosult benyujtani a Vevonek.

Forint plusz altalanos

Teljesites-igazolas mellekletci:

a)

Budapest, 2018.

Vevo kepviseleteben
(leljesitesigazoldsra jogosu ft)



3. sz. Egyeb feltetelek

Kornyezetvedelmi mcllcklet szerzodeshez

Tervezo/kivitelezo/partner/berlo (tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi
es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag (lovabbiakban Megbizo) megbizasabo! vegzett
tevekenysege soran koteles a tevekenysege re vonatkozo kb'rnyezetvedelmi es vizbazisvedelmi
jogszabalyokat maradektalanul megismerni, azokat belarlani, illetve azokat
alvallalkozoival/kozremukodoivel bctartatni. Vallalkozo koteles a Megbizo Vallalati politikajat
megismerni, munkaja soran az abban foglalt elveket kovetni.

Vallalkozo tevekenysege soran - a vizbazisvedelmi eloirasok teljesitese mellett - a kornyezetre
legkisebb kockazatot jelento anyago(ka)t hasznalja fel.

Vallalkozo es alvallalkozoja a levekenysegiik soran keletkezett hulladekok tekinleleben termelonek
minosiilnek.

Vallalkozo feladata a sajat, vagy alvallalkozoja tevekenysege soran keletkezo hulladekok halalvos
jogszabalyoknak megfelelo gyujtese, kezelese - ha a szerzodes maskeppen nem rendelkezik.

Vallalkozonak a hulladekok gyujtesere sajat munkahelyi gyiijto edenyzetrol kell gondoskodnia.
Kiilon irasos megallapodas eseten Vallalkozo a Megbizo szelektiv hulladekgyujtesi eloirasait
betartva. kihelyezett munkahelyi gyujtoit hasznalhatja. Amennyiben Vallalkozo Megbizo
hulladekgyiijto edenyeit hasznalja, koleles a Megbizo telephelyein bevezcletl szelektiv
hulladekgyujtesi rend szerint eljarni, a hulladekokat hulladek fajtankent (papir, miianyag palack,
fern italos doboz, hasznalt elcm, hulladek vilagitotest, elektronikai hulladek, gumihulladek, hasznalt
nyomtato patron/toner, kommunalis hulladek, stb.) a megfelelo gyujtoedenyekbcn clhelyezni.

Vallalkozo sajat vagy alvallalkozoja tevekenysege soran keletkezo minden hulladekrol adatot
S7olgaltat Megbizo reszere. Az adatszolgaltatas tartalmazza a kelelkezett hulladekokat EWC-kodok
szerint, a kelctkezell mennyiseget hulladek fajtankent, valamint a hulladekok kezelesenek modjat.
Vallalkozo koteles a tevekenysege soran keletkezo hulladek elszallitasat vagy elszallittatasat koveto
szabalyos kezelest, vagy ei^venyes hatosagi engcdellyel rendelkezo kezelonek torteno atadast
igazolo dokumentumok, merlegjegyek, egycb bizonylatok masolatat legkesobb a szamla
benyujlasaval egy idoben Megbizo reszere aladni.

Vallalkozo hulladekszallitasrol, -kezelesrol szolo szamlat csak az igazolo dokumentumokkal egyutt
nyujthat be Megbizonak.

Vallalkozo sajat vagy alvallalkozoja tevekenysege soran keletkezo veszelyes huiladekokat koteles
az eloirasoknak megfeleloen arra jogosull, az adott veszelyes hulladekra vonatkozoan ervenyes
hatosagi engedellyel rendelkezo szallitoval elszallittatni, valamint ervenyes hatosagi engedellyel
rendelkezo kezelonek atadni. A veszelyes hulladekokat kornyezetszennyezest kizaro modon zart,
fedett helyen, feliratozva. EWC kod feltiintetesevel, fajtankent elkiilom'tvc kell gyiijtent.
Amennyiben nines mod a fedett helyen valo gyujtesre, ugy a hulladekokat a gyujtoedenyzetekkel es
karmento eszkozokkel egyutt le kell fedni ugy, hogy az a csapadekvizzel valo crintkezest kizarja.
Vallalkozo koteles a veszelyes hulladek elszallitasarol es artalmatlanitasarol szolo igazolast
legkesobb a szamla benyujtasaval egy idoben Megbizonak atadni.

A veszelyes anyagokat a vonatkozo eloirasoknak megfelelo modon kell tarolni cs hasznalni.
Amennyiben Vallalkozo olyan tevckenyseget folytat, amely soran veszelyes anyag hasznalata
sziikseges. illetve nem zarhato ki veszelyes hulladek keletkezese. az esetlegcs karok azonnah
clharitasa erdckeben Vallalkozo koteles a helyszinen karmentesito anyagokat tartani. Vallalkozo
koteles gondoskodni arro!, hogy a tevckcnyseghez hasznalt veszelyes anyagok, kcszitmenyek
hatalyos eloirasoknak megfelelo biztonsagtcchnikai adatlapja biztositva legyen, valamint, hogy
annak tartalmal es egyeb a veszelyes atiyaggal kapcsolatos es a munkavegzes szempontjabol
lenyeges adatot az erintclt (az anyagot hasznalo vagy azzal valosan vagy potencialisan crintkei'.esbc
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keriilo) szemelyck megismerjek.

Gondoskodni kc l l arml. hou\o ;in\ati csapadckvi/ csatornaba. viznyelo aknaba. arokba,
vagy szikkaszto aknaba nc keruljdn. Vallalkozo a tcile elvarhato modon koteles mindcnt elkovetni
annak erdekeben, hogy a korn\e/els/ennye/6 anyagok bejutiisat megakadalyozza.

Vallalkozo koteles mindcnt elkovetni a zaj- es rezgeshatas csokkentese erdekeben, illetve szukseg
eseten ideiglenes hatarertek tullepesi engedelyt beszcrezni.

Vallalkozo az altala okozott kornyezetvedelmi karokat azonnal kezelni koteles (pi. olajfolyas
felitatasa es a szennyezett karmcnto anyagok veszelyes hulladekkent valo kezelese). Vallalkozo az
altala es/vagy alvallalkozoi/kozremiikodoi altal okozott kornyezetvedelmi karokert teljes mertekben
felelos. Vallalkozo tevekenyseget koteles ugy vegezni, hogy az ingatlanon kar ne keletkezzen.
Amennyiben Vallalkozo tevekenysegebol adodoan kornyezeti kar keletkezik, azt Vallalkozo koteles
sajat kb'ltsegen megszuntetni, illetve a kornyezeti tenyfeltaras es karmentesites koltsegeit
megteriteni.

Vallalkozonak a munka soran az arvizi adottsagokal figyclcnibc kell venni.

Vallalkozo feladata az eredeti kornyezeti allapot, illetve novenyzet helyreallitasa.

Vallalkozo kijelenti, hogy a sziikseges hatosagi engedelyekkel rendelkezik, tovabba ha Vallalkozo
alvallalkozot von be. ugy a lva l l a lko /o i a s/iiksegc.s hatosagi engedelyekkel rendelkeznek.
Amennyiben Vallalkozo feladata tervezes, ugy koteles tervezoi nyilatkozatot adni, melyben
nyilatkozik, hogy a terv a hatalyos vizbazisvedelmi es kornyezetvedelmi eloi'rasoknak megfeleloen
kesziilt. Amennyiben Vallalkozo gepeket. berendezeseket epit be Megbi'zo telephelyen, ugy a
beepitett gep, berendezes miikodesenek meg kell felelnie a Megbizora vonatkozo jogszabalyi vagy
hatosagi kornyezetvedelmi kovetelmenyeknek (pi. zajkiboesatasi hatarertekeknek).

Vallalkozo a munkavegzes soran koleles minden kornye/etct erinto rendkivuli koriilmenyrol es
karesemenyrol a FTSZV Fovarosi relcpiilcstis/tasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu
Tarsasag Kornye /e txede lmi mcgbizottjat ertesiteni (Varga Agota varga.agota@ftszv.hu).
Vallalkozo, elozetes egyeztetes alapjan koteles a FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag Kornyezetvedelmi megbizottjat
kornyezetvedelmi ellenorzes ce'ljabol tevekenysegi teriileten fogadni, veliik egyuttmiikodni.

Vallalkozo szerzodesben foglalt tevekenysegere vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasok tekinteteben
Vallalkozo keresere a FTSZV Fovarosi Telepulestiszlasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegu Tarsasag szerzodesben megnevezett megbizotlja/muszaki ellenore, illetve a
Kornyezetvedelmi megbfzottja ad tajekoztatasl.
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Munkavedelmi, inunkacgeszsegiigyi es tiizvedelmi melleklet

Tervezo/kivitelezo/parlner/bcrlo (tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi
es Kornyezefvcdelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag (tovabbiakban Megbizo) megbizasabol vegzett
tevekenysege soran koteles a tevekenysegere vonalkozo hatalyos, munkavedelemi,
munkaegeszsegugyi es tiizvedelmi jogszabalyokat es a Magyar Szabvanyligyi Testulet altal kiadott
halalyos szabvanyokal (s/.abvany esetiin rnegcgyezo biztonsagi szintet megvaiosJtani), technologiai
leirasokat, cgyeb kezelesi utasitasokat maradeklalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat
alvallalkozoival/kozremiikodoivcl bctartatni. Vallalkozo koteles a Megbizo munkavedelmi es
tiizvedelmi szabalyzatat megismerni, munkaja soran az abban foglalt elveket kovetni.

Tcry czcs_ cs ctcni

Tervek keszitese soran Vallalkozo koteles figyelembe venni a targyi munkaval kapcsolatos,
munkavedelmet, munkaegeszscgiigyet es tiizvedelmet erinto hatalyos jogszabalyi elofrasokat,
illetve ajanlaskent a Magyar Szabvanyugyi Testiilet altal kiadott hatalyos szabvanyokat.

Tewezo a szerzodes alairasaval kijelenti. hogy az elo/oekbcn meghatarozotl eloirasokat
maradektalanul betartja es betartatja.

Vallalkozo a szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a FTSZV Fovarosi Telepiilestiszlasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag a szukseges informaciokat megadta res/ere es
tajekoztatta a targyi munkaval kapcsolatban az osszes. kivitelezesi munkakat erinto, helyspeeifikus,
munkavedelmi, munkaegeszsegugyi es tuz\edelmi kockazatot jelento koriilmenyrol.

Vallalkozo koteles fenlieket es az artalmak veszelyek Ellen valo vedekezes modjat a Biztonsagi es
Egeszsegvedelmi Tervbcn es a kiviteli terv Tiizvedelmi tervfejezeteben feltuntetni.

Vallalkozo az epitmenyek epiteszeti-miiszaki tervezese soran kulon megbi'zas nelktil koteles
elkesziteni (elkeszittetni) a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM rendeletben meghatarozottak szerinti
Biztonsagi es Egeszsegvedelmi Tervre vonatkozo tervet, tovabba az 54/2014. (XII.5.) BM
rendeletben meghatarozottak szerinti Tuzvedelmi tervfejezetet.

Kivitelczcs soran:

Tobb, kiilonbozo munkaltato altal foglalkoztatott munkavallalo egyidejii tevekenysege e.seten jelen
szerzodes mellekleteben Vallalkozo es Megbizo kozosen koteles meghatarozni a rnunkak
koordinalasaeit felelos rnunkaltatot.

Vallalkozo koteles a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott tevekenysegek soran biztonsagi es
egeszseg\'edelmi koordinatort foglalkoztatni,

Vallalkozo tudomasul veszi es a szerzodes alairasaval kolelczettseget vallal arra. hogy a kivitel i
munkakhoz kapcsolodo, a hatalyos jogszabalyok szerint bejelentell, megtelelo szakkepzettseggel,
szakvizsgaval, foglalkozas-egeszsegiigyi orvosi alkalmassaggal, illetve az azt igazolo
dokumentumokkal, tovabba munkavedelmi es liizvedelmi oktatasban reszesiilt, munkaltaloi
utasitassal rendelkezo munkavallalokat, vallalkozokat foglalkozlathat.

Vallalkozo a kivitelezesi munkakra vonatkozoan ewenyes kockazatelemzest koteles keszi'leni es az
abban foglaltak koteles az erintettek tudomasara hozni.
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Az epj'tesi kivitelezesek soran Vallalkozo kolelcs a halalyos jogszabalyokban eloirt epitesi naplot
folyamatosan vezetni es azt a munkavegzes helys/inen lartani.

Azokban a lelesilmenyekben. helyisegekben, melyeket a FTSZV Fovarosi Telepiilesliszlasagi es
Kornyezetvedelmi Korlalolt Felelossegii Tarsasag beszallasi engedely-koteles ternek minosit,
barmilyen tevekenyseg csak a vonalkozo eloirasok s/erint kial l i lot l beszallasi engedely birtokaban
vegezheto. Ezen letesilmenyekbc, hclyisegekbe csak beszallasi engedely birtokaban szabad belepni,
munkat vegezni. Vallalkozo a szerzodes alairasaval elismeri. hogy a temaban kiadott vezerigazgatoi
utasitas vonatkozo rendelkezeseit a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi
Korlatolt Felelossegii Tarsasag vele ismertetle.

Azoknal a munkatevekenysegeknel, amelyek tuzveszelyt jelcntenek. alkalomszerii ttizveszelyes
tevekenyseg vegzesere szolo engedelyt kell kiadnia Vailalkozonak. melyet a Megbizo kepviseletere
jogosult munkavallaloval ki kell egeszitletnie a helyi kovetelmenyekkel. illetve ellen kell vele
jegyeztetni.

Eltero, irasos megallapodas kivetelevel minden, liiz es/vagy robbanasveszelyes tevekenyseg
megkezdese elott a kivitelezonek kotelessege minden, a tiiz es/vagy robbanasveszely elkeriilesere
szolgalo feladalot elvegeznie, intezkedest meghoznia. vagy kerelmeznie. illetve a szukseges tlizolto,
veszely elharito eszkozcikel bizlosilania es keszenlctben tartania, tovabba a sziikseges hatosagi
bejelenteseket meglennie.

Minden egyeb munkaleriilelen. csak a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi
Korlatolt Felelossegii Tarsasag engedelyevel, illetve ha szukseges (pi. klorozok, hipozok,
nagyfesziiltsegu kapcsoloterek), a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi
Korlatolt Felelossegu Tarsasag altal biztositott kisero jelenleteben lehet barmilyen munkavegzest
folytatni.

Vallalkozo csak olyan gepet, berendezest, egyeni vedoeszkozt, vegyi anyagot hasznalhat fel.
amelyek a jogszabalyi eloirasoknak megfelelo dokunientaeiokkal rendelkezik (gepkonyv, kezelesi-
hasznalali utasitas, megfelelosegei tanusitvany, u/embe-helyezesi engedely, biztonsagi adatlap,
torzskonyv, stb.), az eszkozok, anyagok. azok csomagolasa ep, serulesmentes. es nem okoznak
kozvetlen balesel-, vagy tiizveszelyt. Vallalkozo ezeknek a dokumentacioknak a lartalmal az
eszkozoket, anyagokat hasznalokkal igazolhalo modon koteles ismertelni.

Vallalkozo koteles az elsosegely-nyujlasi, tisztalkodasi. ciltozkodesi. pihenesi-melegedesi, etkezesi,
dohanyzasi lehetosegek biztosi'tasarol gondoskodni, es arrol megrelelo lajekoztatast adni.

A kivilelezes soran Vailalkozonak gondoskodni kell az erintelt teriilet szaks/erii elkeriteserol,
elhatarolasarol, illetektelenek bejutasanak megakadalyozasarol. Tovabba ha szukseges, koteles
gondoskodni a fizikai parameterek (pi. mergezo. robbanas/luzveszelyes gazok-gozok) miiszeres
mereserol.

A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlaloli Felelossegii Tarsasag a
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kiviteiezes soran jogosult munkavedclmi es tiizvedelmi szemlcl, bejarast tartani, es cnnek tenyet
eredmenyet az epitesi naploban rogziteni. A Vallalkozo (megbizott) koteles ebben kozremiikodni.

Barmilyen munkabiztonsagol. vagy tiizvedelmet erinto rendellenesseg eseten Vallalkozo koteles
haladektalanul ertesiteni a FTSZV Fovarosi Telepuleslisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegii Tarsasagot, erintetlseg eseten a tervezot, es ha sziikseges, koteles haladektalanul
gondoskodni a munkavegzes felftiggeszteserdl.

A hely-specifikus munkavedelmi- es tiizvedelmi oklalas megtartasahoz a Vallalkozo kepviselqjet a
FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag
kepviseloje ellatja a szukseges vonatkozo informaciokkal. Ennek tenyel az epitesi naploba be kell
vezetni.

Ingatlan fingatlanreszyberlese soran:

Barmilyen, a berelt teriilet tiizvedelmi helyzetere kihato valtoztatasi, vagy munkavcgzesi igeny.
vagy az ercdi rcndeltelestol eltero rendeltetesre valo hasznalat, tevekenyseg vegzcsenek terve eseten
arrol koteles irasban tajekoztatni a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es K6rnyezet\edelnii
Korlatolt Kelelossegu Tarsasag illetekes kapcsolattartojat annak megvalosulasa elott. es koteles
figyelembe venni azok eszrevctclcit, vagy tiltasat.

Minden idegen gazdalkodo szervczct altal vegzett tevekenyseg eseten:

A szerzodcsben vallalt munka elvegze'sevel osszefuggesben bekovetkezo munka bale set, vagy
tiizeset tenyet Vallalkozo koteles haladektalanul jelenteni a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag munka- es tiizvedelmi koordinatoranak.

Munka- es tuzvedelmi koordinator: Tomori Miklos 06-30-748-8425

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a munkavedelmi, munkaegeszsegiigyi es tuzvedelmi szabalyok
betartasat es betartatasat a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegii Tarsasag keresere tudnia kell igazolni, es az ezzel kapcsolatos valamennyi
dokumentaciol a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii
Tarsasag keresere at ke!l adnia.

Barmely munkateruletre, amelynel nem torlent meg epftesi naplo szerint a munkaterulet atvetele
oda csak a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii
Tarsasag altal kijelolt helyi ki'serovel lehel bemenni, ott tartozkodni es munkat vegezni.

A kisero utasftasait minden esetben figyelembe kell venni, csak az altala engedclyezetl Megbizo
tulajdonat kepezo, vagy kezeleseben levo berendezeseket, eszkdzoket. anyagokat lehet erinleni,
hasznalni, kezelni.
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Ivoviz-biztonsagi kovctclmcnyek

Tervezo/kivitelezo/partner/be'rlo (tovabbiakban Vallalko/6) a FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi
es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag (tovabbiakban Megbizo) teruleten vegzett
tevekenysege soran alkalmazott/beepitendo anyagok ivoviz- biztonsagi megfclelosegerol koteles az
ivoviz minosegi kovetelmenyeirol es az ellenorzes rendjerol szolo 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
alapjan gondoskodni es az igazolo dokunientumot a Megbizo reszere atadni.

A Vallalkozo a Megbizo teruleten vegzett. ivovi/zel erintkezo vagy erintkeze'sbe le'pheto
tevekenysege soran koteles a szeme'lyi higie'niai kovcielme'nyeket es sziikseg eseten a technologiai
eloirasokat maradektalanul megismerni, azokat bctarlani, illetve azokat alvallalkozoival
/kozremukodoivel/ munkavallaloival (a tovabbiakban ko/remiikodo) betartatni. Ezek be nem
tartasabol adodo mindenfele anyagi es erkolcsi kar kizarolag Vallalkozot terheli.

Szemelyi higicniai kovctclmcnyek

Egeszsegiigyi konyv meglete kotelezo, ezt az FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag lielyszini vezetqje ellenorzi.

- Tiszta, egyse'ges munkaruhazat \iselese kotele/d.

Vizter kozeleben sapka, illetve cipore huzhato vedoiolia viselese kotelezo.

- I l l c m l i c K h; is /n; i l ; i la uu'iii k i i t e l c /o ;i ke/inas;is '

Vizte'rben, vizzel erintkezo teve'kenyseg soran. amennyiben a Megbizo kepviselqje betegseg
tiineteit e'szleli a Vallalkozon vagy akar a Megbi/6 kepviseloje, akar a Vallalkozo betegseg
tiineteit eszleli a Vallalkozo kozremukodojen, ugy Vallalkozo/kozremiikodoje koteles a
munkateruletet lehetoseg szerint azonnal elhagyni. haladektalanul orvoshoz menni, es csak
orvosi engede'llyel. egeszsegesen terhet vissza dolgozni.

A munkavcgzes kuvctclmcnyci

Vallalkozo koteles az altala igenybeven kozremiikodoit a helyi specialis koriilmenyekrol, a
vizminoseggel kapcsolatos munkavedelmi kovelelmenyekrol okiatasban reszesiteni, amelyet az
epitesi naploban koteles feltiintetni.

A munkavegzes soran csak a Megbi'zoval elozetesen megbeszelt/egyeztetett tevekenysegek
vegezhetok.

A Vallalkozo. illetve kozremiikodoje csak a Megbizo elozetes engcdelyevel, specialis ruhaban
mehet vizbe.

Ha a Vallalkozo vagy barmely kozremiikodoje barmilyen rendellenesseget eszlel, haladektalanul
ertesiteni koteles a Megbizot.

- Munkavegzes soran ivoviz felhasznalasra nem engedelyezett anyagok hasznalata tilos!

Etelt, italt fogyasztani, dohanyozni csak a kijelolt helyen szabad!

- Az anyagtarolas megielelo koriilmcnyeit biztosi'tani sziikseges.

A munkavegzeshez alkalmazotl berendezesek es/ko/cik megfeleloseget biztosi'tani szukseges.

A Vallalkozo ivovizzel erintkezesbe kertilo munkavegzes soran koteles az ivoviz minosegi
kovetelmenyeirol es az ellenorzes rendjerol szolo 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet eloirasainak
megfelelo fertotlenitoszert alkalmazni.
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Szennyviz-biztonsagi kovetclmcnyek

Tervezo/kivitelezo/partner/berlo/, illetve ezek Icljesilesbe bevont alvallalkoz.oja (lovabbiakban
Vallalkozo) a FTSZV Fovarosi Teleptilestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlalolt Felelossegu
Tarsasag (tovabbiakban Megbizo) teriilete'n vegzett tevekenysege soran alkalmazolt/beepitendo
anyagok tekinteteben koleles koriiltekinloen, a mindenkor hatalyos eloirasokat, jogszabalyokat
betartva eljarni cs az igazolo dokumenlumot a Megbizo reszere atadnl.

A Vallaikozo a Mcgbfzo teriileten vegzett, szennyvizzel erintkczo vagy erintkezesbe lepheto
tevekenysege soran koteles a szemelyi higieniai kovctelmenyeket es sziikseg eseten a technologiai
eloirasokat maradektalanul megismerni, azokat belartani, illetve azokat alvallalkozoival
/kozremukodoivel/ munkavallaloival (a tovabbiakban kozremukbdo) betartatni. F./ck be nem
tartasabol adodo mindenfele anyagi es erkolcsi kar kizarolag Vallalkozot terheli.

Szemelyi higieniai kovetelmenyek
Egeszsegugyi konyv meglete kotelezo, ezt az FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Fclelosscgii Tarsasag helyszini vezetoje ellenorzi.
Szennyvizes munkavegzeshez kolelezo vedooltasok meglete
Tiszta, egyseges munkaruhazat, egyeni vedoeszkozok viselese kotelezo.
Kiilon szekrenyben tarolja a tiszta es a szennyezett munka es vedomhakat.
Orrfujasra eldobhato papir zsebkendot hasznaljon.
Munka vegeztevel gondoskodni kell az egyeni vedoeszkozok es a szerszamok fertotleniteserol.
A munkaruhak rendszeres tisztftasarol gondoskodni kell.
Illemhely hasznalata elott is kotelezo a kezmosas!
Szennyvizzel erintkezo tevekenyseg soran, amennyiben a Megbizo kepviseloje betegseg
tiineteit eszleli a Vallalkozon vagy akar a Megbizo kepviseloje, akar a Vallalkozo belegseg
tiineteit eszleli a Vallalkozo kozremiikodqjen, ugy Vallalkozo/kozremukodqje koteles a
munkateriiletet lehetoseg szerint azonnal elhagyni, haladektalanul orvoshoz menni, es csak
orvosi cngcdellyel, egeszsegesen lerhet visszadolgozni.
A Vallalkozo koteles az FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegu Tarsasag altal tartott munkavedelmi oktatason reszt venni barminemu
munkavegzes megkezdese elott, valamint az ott elhangzottakat betartva vegezni tevekenyseget.

A munkavegzes kovetelmenyei
Vallalkozo koteles az altala igenybevett kozremukodoil a helyi specialis korulmenyekrol, a
szennyvizminoseggel kapcsolatos munkavedelmi kovetelmenyekrol oktatasban reszesiteni,
amelyet az epftesi naploban koteles feltiintetni.
A munkavegzes soran csak a Megbizoval elozetesen megbcszell/egyeztetett tevekenysegek
vegezhetok.
Ha a Vallalkozo vagy barmely kozremukodoje barmilyen rendellenesseget eszlel.
haladektalanul ertesi'teni koteles a Meghizot.
F.telt, italt fogyasztani csak az ctkezokben, dohanyozni csak a kijelolt helyen szabad!
Munkatcriileten tilos barmilyen ilal fogyasztasa vagy tarolasa.
Az anyagtarolas megfelelo koriilmenyeit biztositani sziikseges.
Szigoruan tilos az ivovizhalozat es az ipari vizhalozat cisszekotese.
A munkavegzeshez alkalmazott berendezesek eszkozok megfeleloseget biztositani sziikseges.

A Vallalkozo munkaveg/es soran koteles a mindenkor hatalyos kornyezetvedelmi elorasokat,
jogszabalyokat betartani
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Ktikai nnrmak

Tervezo/kivitelezo/partncr/berlo (tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi
es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag mcgbizasabol vegzett tevekenysege soran
koteles a jclen mellekletben meghatarozotl etikai szabalyokal bctartani, illetve azokat
alvallalkozoival/kozremukodoivel betartatni.

Vallalkozo koteles a FTSZV Fovarosi Telepiileslis/tasagi es Kornyezelvedelmi Korlatolt
Felelossegu Tarsasag vizellatassal. illetve szennyvizelvczetessel es -tisztitassal kapcsolatos
strategiai elkepzeleseit, celjait szem elott tartva vc'gezni munkajat - a tole telheto maximalis
elkotelezettseggel es professzionalizmussal.

Vallalkozo koteles a tevekenysege vegzese soran arra lorekedni, hogy munkajaval hozzajaruljon az
ivovizbiztonsag, illetve a kornyezet vedelmenek megvalositasahoz, fenntartasahoz.

Vallalkozo kb'telezettseget vallal arra, hogy a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasagnal vegzett tevekenysegehez kapcsolodo
kommunikacioja soran valotlan kijelenteseket nem tesz, es semmilyen modon nem teveszt meg
masokat.

Vallalkozo tudomasul veszi. hogy kozvetlen. a fogyasztokkal kapcsolatba keriilo Vallalkozo
attetelesen a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu
Tarsasag-t kepviseli, ezert tevekenysege soran ennek megfelelo magatartast koteles tanusitani, igy
kiilonosen:
l~l Eloitelet-mentesen viselletnek iranyukba, s keriilik a kcllemetlen, megalazo helyzeteket, a

kioktalo stilus! veliik szemben.
; A veliik kapcsolatos napi iigyintezest a korrektseg, szakszcrii megalapozottsag, gyorsasag

jellemzi.
i , A veluk valo kommunikacio soran az udvarias, informalo hangvetel, a hiteles tenyadatok

kozlese elvart.
[ J Az ugyintezes soran a tudomasukra jutott, a fogyasztokkal kapcsolatos informaciot bizalmasan

kezeli, harmadik fel tudomasara nem hozzak.

Fenti magatanasi szabalyokat Vallalko/6 nemcsak a fogyasztokkal. hanem mind a FTSZV Fovarosi
Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal, mind pedig barmely
harmadik szemcllyel szemben is koteles maradektalanul betartani.

A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag elvarja
Vallalkozotol, hogy ne fogadjon el penzosszeget vagy komoly ertekii ajandekot, amely
befolyasolhatja 6t az ajandekozo ceggel vagy szemellyel kapesolatos iizleti magatartasaban,
kiilonos tekintettel a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kdrnyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegu Tarsasaggal valo viszony soran.

A FTSZV Fovarosi Telepiileslisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag elvarja
Vallalkozotol, hogy kertiljo'n minden olyan szituaciot, vagy annak latszatat, amelyben az
osszeferhetetlense'g. vagy annak gyanuja felmeriilhel. A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasng et ikai lag osszeferhetetlennek tartja barmilyen
ellenszolgaltatas vagy ajandek kikenyszen'teset, annak elfogadasat, a paraszolvencia barmilyen
formajat.

Amennyiben Vallalkozo a tevekenysege soran et ikai normal serto magalartassal talalkozik, vagy
annak gyanuja lelmeriil, ugy koleles azt haladektalanul a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatoll Felelossegu Tarsasag fele jelezni.
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