
ADASVETELI SZERZODES SZALLITASSAL

amely letrejbtt a kbzbeszerzesekrbl szblb 2015. evi CXLIII. tbrveny (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik resz, 117. §-
a alapjan, a Fovarosi Vizmuvek Zartkbruen Mukbdb Reszvenytarsasag, mint ajanlatkerb altal ,,Szippant6 celgep
felepitmennyel felszerelt tenergepjarmu, beszerzese" targyaban 2018. februar 27. napjan meginditott
kbzbeszerzesi eljaras (ajanlatteteli felhivas: KE-3078/2018) eredmenyekeppen

egyreszrol az FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag
(szekhelye: 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.; Cg. 01 09 466334; adoszama: 12120497-2-41; kepviseli:
Haranghy Csaba ugyvezeto igazgato), a tovabbiakban mint Vevd,

masreszrol az Eurotrade Kereskedelmi 6s SzolgSltato Korlatolt Feleloss6gu Tarsasag (szekhelye: 2854 Dad,
F6 u, 54..; Cg.: 11-09-001429; adoszama: 10448979-2-11; kepviseli: Sziics Attila ugyvezeto) mint az elado, a
tovabbiakban mint Elado kb'zott, az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelek szerint:

1./ A szerzodes targya

A szerzodes targya a jelen szerzodes Lszamu mellekleteben meghatarozott 1 db szippanto celgep
felepitmennyel felszerelt tehergepjarmu (a tovabbiakban mint aru) adasvetele a jelen szerzodesben,
valamint a kapcsolodo mellekletekben foglaltak szerint. Az Elado vallalja, hogy az arut a Vevo reszere
leszallitja, uzembe helyezi es a kezelbszemelyzetet betanitja.

Az Elado tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok szerzodesszeru
teljesitesehez a Vevonek kiemelt erdeke fiizodik.

2.1 A szerzodes reszet kepezo dokumentumok

Szerzodo Felek megallapodnak, hogy az alabbi dokumentumok a szerzodes elvalaszthatatlan reszet
kepezik:

1. szamu melleklet: A szerzodes targyat kepezo aruk ellenerteke
- 2. szamu melleklet: A szerzodes targyat kepezo aruk reszletes leirasa

3. szamu melleklet: Egyeb feltetelek
Kornyezetvedelmi melleklet a szerzodeshez
Munkavedelmi, munkaegeszsegugyi es tiizvedelmi melleklet
Ivoviz-biztonsagi kovetelmenyek
Szennyviz-biztonsagi kovetelmenyek
Etikai normak

- 4. szamu melleklet: Teljesites igazolas mintaja

A kbzbeszerzesi eljaras iratanyaga (eljarast meginditb felhivas, kbzbeszerzesi dokumentumok, adott
esetben kiegeszito tajekoztatas{ok), ajanlat, adott esetben hianypotlasi felhivas(ok) es hianypotlas(ok),
adott esetben felvilagositas keres{ek) es arra adott valasz(ok), adott esetben indokolas keres(ek) es
indokolas(ok), irasbeli bsszegezes az ajanlatok elbiralasarol) - annak csatolasa nelkiil is - a jelen
szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi.

3./ A teljesites hatarideje es helye

Teliesitesi hataridb: a szerzodes mindket fel altali alairasatbl szamitott 172. nap. Az Elado kbteles a Vevbt a
teljesites varhatb idejerbl legalabb 5 nappal megelbzben ertesiteni.

Elbteljesitesre Elado a Vevo elbzetes hozzajarulasaval jogosult. Az Elado a szallitas tenyleges idopontjarbl,
a teljesitest megelbzben elbzetes ertesitest kiild a Vevo megbizottjanak.
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A teliesites helve: a Vevb telephelve (1211 Budapest, Nagy Dunasor2.)

Az Elado tudomasul veszi es elfogadja, hogy a jelen szerzbdesben megjelblt hataridbk mindegyike
kbtberterhes hatarido. Az Elado kbteles a hataridbket betartani, ellenkezb esetben a Vevb jogosult a jelen
szerzbdesben meghatarozott jogkbvetkezmenyeket alkalmazni az Eladbval szemben.

4./ Ateljesites modja, a mennyisegi es minosegi atvetel

Az Elado a megrendelt termekeket a Vevb altal meghatarozott szallitasi cimre kbltsegmentesen szallitja le,
gyari, iij, elsb osztalyu, rendeltetesszeru es szerzbdesszeru hasznalatra alkalmas minbsegben, a szukseges
dokumentaciokkal ellatva.

Kizarblag iij - korabban meg forgalomba nem helyezett - gepjarmii szallithatb le.

Vevb a gepjarmuvet uzembe helyezessel, teljes kbru forgalomba helyezessel, muszaki vizsgaval, forgalmi
rendszammal ellatva veszi at. Az Eladonak uzembentartokent a Vevot kell bejegyeztetnie. Az atadas-atvetel
soran a Vevb atadja az Eladonak a kbvetkezb dokumentumokat is:

a teljes kbrii hasznalati- es karbantartasi utasitas,

EK megfelelbsegi nyilatkozat, az alvaz es a felepitmeny gyartojatol magyar nyelven, a
leszallitott tehergepjarmu tipusra vonatkozoan

javitasi kezikbnyv (gepkbnyv) magyar nyelven a megajanlott es leszallitott tipushoz

forgalmi engedely (tulajdonoskent a Vevb keriiljbn bejegyzesre), tbrzskbnyv (atadasa

postai uton, kbzvetleniil az okmanyirodatol), kbrnyezetvedelmi adatlap, garancia fiizet,

idbszakos biztonsagi felulvizsgalatrbl szblb jegyzbkbnyv, hitelesitendb berendezesek

hitelesitendb dokumentumai,

felepitmeny kalibralasi/hitelesitesi jegyzbkbnyv i

tehergepjarmu re vonatkozb bsszes eredeti dokumentum

Az Elado a szerzodes teljesitesekor kbteles a Vevot irasban tajekoztatni a jelen szerzodes targyat kepezo
tehergepjarmu lenyeges tulajdonsagairbl es az uzemeltetesevel kapcsolatos kbvetelmenyekrol, tovabba
kbteles a rendeltetesszeru es biztonsagos hasznalatahoz, felhasznalasahoz szukseges mindennemu
tajekoztatast es informacibt is megadni.

Az Elado kbteles a tehergepjarmu es celgep beuzemelesere, valamint a kezeles helyszini betanitasara is.

Az Elado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek a jelen szerzbdes targyat kepezo tehergepjarmu es
celgep tekinteteben nines olyan joga, amely a Vevb tulajdonszerzeset akadalyozza vagy korlatozza.

Az Elado szavatol tovabba azert is, hogy a jelen szerzodes targyat kepezo tehergepjarmu es celgep a
rendeltetesszeru es biztonsagos hasznalatra minden tovabbi feltetel nelkiil alkalmas.

Amennyiben a leszallitott termekek tekinteteben megallapitast nyer, hogy a jelen szerzbdesben, a
vonatkozb jogszabalyokban, illetoleg szabvanyokban, illetve az Elado ajanlataban rbgzitett mCiszaki-
minbsegi parametereket nem teljesiti, illetve funkcibjanak megfeleloen nem hasznalhato, illetoleg selejtes,
megrongalbdott vagy serult, Elado a Vevb altal megkuldbtt bejelentes alapjan kbteles azokat sajat
kbltsegere a Felek altal meghatarozott hataridon beliil kicserelni vagy kijavitani. A kicserelt vagy kijavitott
termekre (illetve reszre) vonatkozb jotallasi idb ujbbl kezdbdik a cseretermek, illetve a javitott termek
atadasanak idbpontjatbl szamitva.
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Az Eladb kijelenti, hogy rendelkezik valamennyi, a szerzodeskotest megelozo kbzbeszerzesi eljarasban
altala megajanlott es jelen szerzodes targyat kepezo termek magyarorszagi forgalomba hozatalahoz es a
termekek szerzodes szerinti felhasznalhatosagahoz szukseges dokumentummal / igazolassal /
tanusitvannyal / gyartoi megfelelosegi nyilatkozattal (e pont kbreben a tovabbiakban: dokumentum), es
vallalja, hogy a dokumentumok ervenyesseget a szerzodes teljes itesenek teljes idotartama alatt biztositja.

Amennyiben a termekekre vonatkozo barmely szukseges dokumentum ervenyessege barmikor, a
szerzodes hatalya alatt lejama, ugy Elado sajat koltsegere es veszelyere beszerzi az uj, ervenyes
dokumentumot - meg az erintett dokumentum lejarata elbtt -, es az uj dokumentumot haladektalanul
benyiijtja a Vevb reszere. Ellenkezo esetben a Vevo elall a szerzodestol, es el a szerzbdesben biztositott
szankciokkal.

Az Elado a muszaki leirasban, illetve a vonatkozo magyar szabvanyok eloirasai, valamint az EU ajanlasok
szerinti, az azokban meghatarozott I. osztalyu teljesitest vallal.

A vevoi jovahagyas az Elado teljes kbru felelosseget nem csdkkenti.

Az Elado az arukat harmadik szemely mindennemu jogatol vagy igenyetol mentesen koteles szolgaltatni,
kbtelezettseget vallal tovabba arra, hogy a szolgaltatott aruk a rendeltetesszeru hasznalatra es Vevo celjaira
minden tekintetben alkalmasak.

Az Elado kbtelezettseget vallal arra, hogy a minosegbiztositas ilgyet kiemelten kezeli es ezt alvallalkozoitol,
beszallitoitol is megkbveteli. A veliik kbtendo szerzodesekben hasonlo ertelmu felteteleket szab, es
intezkedeseivel altalaban a Vevoi bizalom erbsitesere es a nem megfeleles kxkazatanak csokkentesere
tbrekszik.

Mind a minbsegi, mind a mennyisegi atvetel helye a jelen szerzbdesben megjelolt teljesitesi hely. A
mennyisegi atvetel a szallitassal egyidoben tortenik, melynek megtbrtentet a szallitolevel alairasa tanusitja.
Vevo a minosegi atvetelt a szallitast kbveto munkanapon koteles megkezdeni es legkesbbb 15 (tizenbt)
munkanapon beliil befejezni. Amennyiben az aru minosegileg nem felel meg a szerzodesben meghatarozott
eloirasoknak, ugy azt a Vevo hibasnak tekinti, es azt az Eladonak - az Elado kbltsegere - visszakuldi, aki
koteles a hibas arut a Felek altal meghatarozott hataridbn beliil kicserelni vagy amennyibe a hiba javithatb,
azt kijavitani.

Vevbre a leszallitott aruval kapcsolatos karveszely, tovabba az aruk kizarolagos tulajdonjoga a mennyisegi
es minosegi atvetel lezarasaval szall at. Az Elado azonban felel az aruk minden olyan fogyatekossagaert,
ami a karveszelynek a Vevore valo atszallasa idejen megvolt, meg akkor is, ha a fogyatekossag csak
kesbbb valik ismertte, Az Elado felel tovabba az aru barmely olyan fogyatekossagaert is, ami a jelen
bekezdesben megjelblt idopont utan keletkezik, es ami annak a kbvetkezmenye, hogy az Elado valamely
kotelezettseget megszegte, ideertve azt a jotallasi kotelezettseget is, hogy az aru meghatarozott ideig
megfelel szokasos rendeltetesenek vagy valamely kiilbnbs celnak, illetve megtartja meghatarozott
minbseget vagy jellemzoit.

Az Elado minosegileg hibas aruk miatti, a hibas teljesites folytan fennallo felelosseget nem zarja ki, illetve
nem korlatozza annak tenye, hogy a Vevo az Elado altal leszallitott arukat megvizsgalja, elfogadja vagy
atveszi.

A Felek rogzitik, hogy az Elado koteles jotallasi idb alatti garancialis karbantartasi es javitasi szolgaltatasok
elvegzesere. Az Elado koteles a garancialis karbantartasi es javitasi szolgaltatasok elvegzesere olyan
szervizet (vagy szerzodeses partnert) igenybe venni, amely a tehergepjarmu deponalasanak helyszinetol
legfeljebb 50 km-re lehet kozuton. Amennyiben a felepitmeny es az alvaz tekinteteben kiilon helyen
(szervizben) keriil sor a garancialis karbantartasi es javitasi szolgaltatasok elvegzesere, akkor a tavolsag
tekinteteben eloirtakat az alvaz vonatkozasaban kell teljesiteni, a felepitmeny eseteben vevoi eloiras, hogy
arra magyarorszagi forgalmazon keresztul keruljbn sor.

A Vevo kikoti, hogy az Elado garancialis karbantartasi es javitasi szolgaltatasait a Vevo altal meghatarozott
telephelyhez legkbzelebbi szervizeben koteles nyujtani. Amennyiben az Elado barmely okbol nem tudja a
legkbzelebbi szervizeben a tehergepjarmu javitasat biztositani, ugy a felmerult tbbblet kbltsegeket koteles
megteriteni a Vevo reszere.
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A jelen szerzodes targyat kepezo gepjarmu garancialts javitasat, karbantartasat vegzo szerviz(ek)
megnevezese es elertietosegi adatai az alabbiak:

Cegnev: Eurotrade Kft.

Cim: 2143 Kistarcsa, Raktarkrt, 1.

Telefonszam:+3628552316,

Telefax szam: +36 28 552 315,

E-mail: mOtc(5)eurotrade,hu,

Kapcsolattarto neve: Czeroczki Pal

5./ A szerzodes targyanak ellenerteke

A szerzodes targyat kepezo aruk ellenerteket jelen szerzodes 1. szamu melleklete tartalmazza. Az
ellenertek magaban foglalja valamennyi szerzodeses feladat ellenerteket, az osszes felmerulo kbitseget, ide
ertve a gepjarmuvek uzembe helyezeset, a vagyonszerzesi illeteket, , ervenyesito cimket, a muszaki vizsga
ellenerteket, a teljes kbru hasznalati- es karbantartasi utasitas, betanitas, jotallas (szervizeles) ellenerteket,
az esetleges kbzvetitoi koltsegeket, vamokat, adokat, egyeb jogszabalyon alapulo hatosagi es egyeb
dijakat, illetekeket es a Vevo telephelyere tbrteno szallitas kbltsegeit is. Az AFA merteke a mindenkori
hatalyos jogszabalynak felel meg.

Elado a fentieken till, tovabbi tbbbletkoltseget semmityen jogcimen nem ervenyesithet. Kivetelt kepez a
forgalmi engedely, a torzskonyv es a rendszamtabla, amelyekkel kapcsolatos ugyintezes az Elado feladata,
azonban az ezekert fizetendb illetek, valamint igazgatasi szolgaltatasi dij elszamolasa az ajanlati aron feliil
kiilon, penztari bizonylattal fog tdrtenni.

A Vevo elolegfizetest nem teljesit.

6./ Fizetesi feltetelek

Az Elado igazolt, tenyleges es szerzodesszeru teljesitesenek megtbrtente utan jogosult a szamla
benyujtasara. Az Elado a szamla melle koteles csatolni a Vevo altal elfogadott es alairt teljesitesigazolast (
4. szamii melleklet}. Az Elado a szamlat koteles a Vevo altal kert reszletezessel kiallitani. A Felek a szamla
kiallitas es kiegyenlitese soran a mindenkori adojogszabalyok szerint jamak el.

Felek megallapodnak abban, hogy az ellenszolgaltatas kiegyenlitese soran a Kbt. 135.§ (1) es (6)
bekezdese es a Ptk. 6:130. § (1}-(2) bekezdese szerint kell eljarni. Elado szamlajat Vevo a kezhezveteltol
szamitott 30 (harminc) napon beliil teljesiti atutalassal.

Az Elado a szamlat koteles a mindenkori adozasi, illetve szamviteli jogszabalyoknak, tovabba a Vevo altal
meghatarozott egyeb tartalmi es formai kovetelmenyeknek megfeleloen, 4 peldanyban kiallitani. A
szamlanak tartalmaznia kell a teljesites idbpontjat, a fizetes modjat es hataridejet, a szerzodes azonositojat,
ellenkezb esetben a Vevo azonosithatatlannak tekinti, es az Eladonak visszakuldi azt. Ebben az esetben az
Elado koteles egy uj szamlat kiallitani. Elado a szamlan koteles a levelezesi cimet is feltuntetni.

A szamla fizetesi hataridejet a szabalyszeruen es a megfelelb adatokkal kiallitott szamla kezhezveteletol
szamitjak. A hibasan kiallitott szamlabol eredo karokert az Elado teljes felelosseggel tartozik.

A Vev6 a szamla beeri(ezeset6l szamitott 15 (tizenbt) napon beliil koteles azt felulvizsgalni, es
visszautasitas eseten az Eladot errol irasban ertesiteni.

A Vevo kesedelmes fizetese eseteben az Elado jogosult a Ptk.-ban meghatarozottak szerinti kesedelmi
kamatot es behajtasi koltsegatalanyt felszamitani az elfogadott szamla osszege utan a kesedelmes napokra
szamitva.

A Vevo nem koteles kamatot es behajtasi koltsegatalanyt fizetni a vitatott vagy jova nem hagyott szamlak
osszege utan.
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1.1 Szerzodes teljesitese, alvallalkozok es szakemberek

A szerzbdes teljesitese soran az Eladb alvallalkozbkat is bevonhat, amennyiben az igenybe venni kivant
alvallalkozoit a Kbt. 138. § (3) bekezdese szerint azokat bejelentette, az alabbi megkbtesekkel:
Az Elado a teljesiteshez a jelen szerzodes megkbteset megelbzb kbzbeszerzesi eljarasban az
alkalmassaganak igazotasaban reszt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdese szerint a kbzbeszerzesi
eljarasban bemutatott kbtelezettsegvallalasnak megfelelben, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdeseben
foglalt esetekben es modon kbteles igenybe venni, valamint kbteles a teljesitesbe bevonni az alkalmassag
igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettuk
akkor vonhato be mas (ideertve az atalakulas, egyesules, szetvalas utjan tbrtent jogutbdlas eseteit is), ha
az Elado e szen/ezet nelkul vagy a helyette bevont uj szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kbvetelmenyeknek, amelyeknek az Elado a kbzbeszerzesi eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Elado teljes felelbsseggel tartozik az altala megbizott alvallalkozok, egyeb kbzremukbdok tevekenysegeert.
Elado tudomasul veszi, hogy a szerzodes teljesitese soran a teljesitesbe bevont alvallalkozok, egyeb
kozremukodok listajat jelen szerzodes 3. szamu melleklete tartalmazza (Kbt. 66. § (6) bekezdese es Kbt.
65. § (7) bekezdese (amennyiben relevans) szerinti ajanlattevoi nyilatkozat). Az alvallalkozok es egyeb
kozremukodok igenybevetelere a Kbt. 138. § (2) - (4) bekezdeseben foglaltak alapjan keriilhet sor.

Elado a szerzodes teljesitesehez jogosan igenybe vett alvallalkozoert, kbzremukbdo szemelyekert ugy felel,
mintha a munkat maga vegezte volna. Alvallalkozo, kbzremukodo jogosulatlan igenybevetele eseten pedig
felelos minden olyan karert is, amely anelkul nem kbvetkezett volna be.

Ha Elado a jelen szerzodes teljesitese erdekeben alvallalkozot vagy egyeb kbzremukbdot vesz igenybe, a
Vallalkozo az altala igenybe vett harmadik szemely szamara feltetleniil sziikseges adatokat, informacibkat
csak abban az esetben adhatja at, ha Eladbval kotbtt megallapodasaban az alvallalkozo kbtelezettseget
vallal arra, hogy Megrendelotol, vagy Eladotol szerzett adatokat es informaciokat az Eladoval azonos
feltetelek szerint kezeli.

A teljesitesbe bevont alvallalkozot, kbzremukbdbt az Eladbra vonatkozb titoktartasi kbtelezettseg
megegyezo merteku titoktartasi kbtelezettseg terheli.

8./ Jotallas

Elado a jelen szerzodes targyat kepezb gepjarmuvekre a sikeres atadas-atveteli eljaras lezarasat kbveto
elso munkanaptol szamitott 27 honap teljes kbrii jbtallast vallal.

A jelen szerzodes targyat kepezb gepjarmuvek garancialis javitasat, karbantartasat a jelen szerzodes 47
pontjaban rbgzitett szerviz biztositja.

A jotallas kereteben ervenyesithetb vevbi jogok tartalmilag megegyeznek a Ptk.-ban a kellekszavatossagnal
rbgzitett jogosultsagokkal.

A jotallas ervenyesithetosegenek hatarideje a jotallas kereteben kicserelt, javitott termekre (termekreszre)
ujbbl kezdodik

A jotallasi idoszak alatt bejelentett jogos kbvetelesek a jotallasi idb lejarta utan is ervenyesithetoek.

Elado a jotallasi ido alatti jotallasi kbtelezettsegenek a leheto legrbvidebb hataridbvel, teritesmentesen
kbteles elegettenni.

A fentiek szerinti bejelenteshez kapcsolbdo hataridbk a bejelentesnek irasban, az Elado
mOtc(5)eurotrade.hu e-mail cimere tbrtenb megkiildesetbl szamitandbak.
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Elado kbtelezettseget vallal arra, hogy a Vevo ertesitese alapjan a tehergepjarmu szervizeleset a
meghibasodasrol szolo ertesites beerkezesetbl szamitott 24 bran beliil megkezdi es 72 bran beliil befejezi
azt. Amennyiben a tehergepjarmu meghibasodasanak oka ezen hataridon beliil nem orvosolhato, iigy Elado
haladektalanul, indokolassal ellatott irasbeli ertesites utjan (postal uton, faxon, vagy e-mailben) tajekoztatja
Vevbt a meghibasodas okarbl, a sziikseges munkak elvegzeserbl - igy kulbnbsen a meghibasodott
alkatreszek cserejerbl - illetve annak idbtartamarbl, melynek azonban maximalis idbtartama 14 munkanap.

A Felek rbgzitik tovabba, hogy az Elado a tehergepjarmu Vevo tulajdonaba kerulese napjatol szamitott 10
evig alkatresz utanpbtlast kbteles biztositani. Felek rbgzitik azt is, hogy a hibaelharitas kbreben kicserelt
termekre nezve a jotallas idotartama a kicsereles idopontjaval ujra elkezdbdik.

Elado a fentieken feliil a vonatkozo jogszabalyokban elbirl idbtartamu szavatossagot, valamint kbtelezb
alkalmassagi idot is vallalja.

9./ Szerzodesszeges, kotber

Az Elado szerzbdesszegest kbvet el kulbnbsen, de nem kizarblagosan, ha
- kesedelmesen teljesit,
- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesiteskor a jogszabalyokban, vonatkozo

szabvanyokban, a jelen szerzodesben meghatarozottaknak, vagy
a teljesites meghiusul es/vagy ellehetetleniil olyan okbbl, amelyert az Elado felelos.

Szerzodesszeges eseten Elado az alabbi kbtberek megfizeteset vallalja:

a szerzodes szerinti hataridovel kapcsolatos kesedelem eseten naponta a teljes nettb
ellenszolgaltatas 2%-a, maximum 30%-a,

hibas teljesites eseten a hiba kikiiszobbleseig terjedo idbre a fenti kulcsok szerint szamitott kotber,

a teljesites Elado hibajabbl valo ellehetetlenulese es/vagy meghiusulasa eseten a kotber a teljes
nettb ellenszolgaltatas 30%-a.

A Vevonek a Kbt. 135. § (6) bekezdese szerinti felteteiek fennallasa eseten jogaban all a kesedelmi, illetve a
hibas teljesitesi kbtbert az esedekes ellenszolgaltatas bsszegebe beszamitani. A Vevo jogosult a kbtbert
meghalado karat az Eladbval szemben ervenyesiteni. Amennyiben a kotber az ellenertekbe tbrtenb
beszamitassal nem ervenyesithetb, Elado a kdtbert a Vevo irasbeli felszolitasara es cegszeruen kiallitott es
alairt szamla vagy egyeb megfelelb dokumentum elleneben 10 (tiz) napon beliil a Vevo szerzodes szerinti
bankszamlajara valb atutalassal koteles rendezni.

Az Eladonak felrohatoan kesedelmes teljesites esetere kikbtbtt kotber megfizetese nem mentesit a teljesites
alol. A kbtbert a Vevo akkor is kbvetelheti, ha kara nem merult fel. Vevo ervenyesitheti a kbtbert meghalado
karat, es a szerzbdesszegesbbl eredo egyeb jogait is.

A Vevo kbtberigenyenek ervenyesitese nem jelenti egyeb igenyei elveszteset, azonban a hibas teljesites
miatti kotber ervenyesitese az ugyanazon esetre vonatkozo szavatossagi igeny ervenyesiteset kizarja. A
kesedelmi/hibas teljesitesi kotber szerzbdes szerinti megfizetese nem mentesiti Eladbt az altala a
szerzodes kereteben vallalt barmely kdtelezettsegenek teljesitese alol, kesedelmi kotber megfizetese
eseten pedig az esetleges hibak kijavitasa alol sem.

Vevo kizarblagos joga annak eldbntese, hogy hibas teljesites eseten a hibas teljesitesi kotbert vagy a
szavatossagi jogait ervenyesiti.
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Barmilyen nem szerzodesszerii teljesites jogfenntartas nelkuli elfogadasa a Vevo reszerol nem jelent
joglemondast azon igenyrol vagy igenyekrbl, amelyek a Vevot az Elado szerzodesszegese
kovetkezmenyekent megilletik.

Elado sulyos szerzodesszegesenek minosul kiilbnbsen, de nem kizarolagosan, ha

neki felrbhato okokbol az altala vallalt teljesitesi hataridb vonatkozasaban tbbb mint 15 (tizenbt)
napos kesedelembe keriil,

nem a szerzodes szerinti minbsegben, illetve miiszaki tartalom szerint teljesit, es a hibat a Vevo
irasbeli felszblitasa ellenere 15 (tizenbt) napon beliil nem kiiszbboli ki,

a kesedelemi vagy a hibas teljesitesi kotber a maximalis merteket eleri,

a teljesitest jogos ok nelkul megtagadja,

barmely fentebb nem nevesitett szerzbdeses kbtelezettseget ismetelten vagy sulyosan megszegi,
vagy

az Elado fizeteskeptelenne valik, vagy ellene felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras indul, vagy
ellene csodeljaras indul, de a fizetesi haladek idotartama alatt a hitelezbkkel nem jon letre
egyezseg.

Vevo sulyos szerzodesszegesenek minbsul, ha

az altala jovahagyott szamlat annak fizetesi hataridejen tul, az Elado fizetesi felszolitasat kbvetoen
ujabb 30 (harminc) napos fizetesi hataridon beliil sem egyenliti ki.

Felek a masik fel sulyos szerzodesszegese eseten jogosultak egyoldaluan, irasban, azonnali hatallyal a
szerzodes felmondasara.

A szerzodes felmondasa eseten a Vevo es az Elado, az addigi teljesitesekkel elszamolnak.

Egyik fel sem felelbs a kotelezettsegeinek nem szerzodesszeru teljesiteseert, a teljesites kesedelmeert
vagy a nem teljesiteseert, ha a mulasztas vis maior kbvetkezmenye. Vis maior kbrulmenynek kell tekinteni
azokat az elbre nem lathato es emberi erbvel elharithatatlan kbriilmenyeket (pi.: haboru, orszagos sztrajk,
foldrenges, arviz, tuzvesz, terrorcselekmeny, stb.), amelyek nem fuggnek a felek akaratatbl es kbzvetleniil
akadalyozzak az adott felet a szerzodeses kbtelezettsegenek teljestteseben.

Azon fel, akinek az erdekkoreben a vis maior bekbvetkezik, kbteles a vis maior tenyerbl, okarbl es varhatb
idotartamarol a masik felet irasban haladektalanul ertesiteni. Az ertesitest elmulaszto fel az ebbol eredb
karert korlatozas nelkul felel.

Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenne a kbtelezettsegek teljesiteset, csak keslelteti azt - a felek
ellentetes irasbeli megallapodasanak hianyaban - a felek nem mentesiilnek a szerzbdesszeges
kbvetkezmenyei alol, hanem a teljesitesi hatarido a vis maior okozta kesedelem idotartamaval aranyosan
meghosszabbodik.

10./ Szerzodesmodositas

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes mbdositasa kizarblag a Felek kbzbs megegyezesevel,
irasban ervenyes a Kbt. 141.§ rendelkezeseinek figyelembe vetelevel.

Nem minbsul szerzbdesmodositasnak a Felek cegjegyzekben nyilvantartott adataiban, igy kiilbnosen a
szekhelyeben, kepviseloiben, szamlavezetb bankjaban, bankszamlaszamaban bekbvetkezo valtozas,
tovabba a szerzbdeskbtes es teljesites soran eljaro szervezet es a kapcsolattartok adataiban bekbvetkezo
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az erintett fel a masik felet - az eset kbriilmenyeitbl fiiggben - vagy
elozetesen irasban 10 napos hataridbvel vagy a valtozas bekbvetkezeset (bejegyzeset) kbveto 10 napon
beliil kbteles ertesiteni.
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11. / Szerzbdes idotarta ma, hataly a

Szerzodb felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodest hatarozott idbre, annak mindket fel altali
teljesiteseig kbtik, es a Felek cegszeru alairasaval lep hatalyba,

Azon, a jelen szerzbdes alapjan fennallb jogok es kbtelezettsegek, amelyeknek termeszetuknel fogva
tovabbra is fenn kell maradniuk (kiilbnbs tekintettel a titoktartasi kbtelezettsegre vonatkozo
rendelkezesekre), a jelen szerzbdes megszuneset kbvetben is hatalyban maradnak.

A Vevo felmondhatja a szerzodest a Kbt. 143. § (1) bekezdes szerinti esetben, illetve kbteles felmondani a
szerzbdest a Kbt. 143.§ (2)-(3) bekezdese szerinti esetben.

Szerzodb felek rbgzitik, hogy a kbzbttuk fennallb szerzbdeses jogviszony barmely okbbl tbrtenb
megszunese vagy megszuntetese a szerzbdesszegeshez fuzbdb egyeb szankciok vagy jogosultsagok
gyakortasat nem korlatozza, illetve nem zarja ki.

12./ Titoktartas

A Szerzodo Felek a jelen szerzodessel, illetve az annak soran tbrteno teljesitessel kapcsolatosan
kblcsbnbsen kijelentik, hogy a teljesites soran tudomasukra jutott minden infonmaciot es adatot bizalmasan
kezelnek es megoriznek, ezeket a masik fel elozetes, irasbeli hozzajarulasa hianyaban nem hozzak
nyilvanossagra vagy illetektelen harmadik szemely tudomasara. Az Elad6 a birtokaba keriilt informaciokat
kizarolag a jelen szerzodesben meghatarozottak teljesitese erdekeben hasznalhatja fel.

Elad6 kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci es egyeb informacio, adat, teny, dokumentum,
amelyet a Vevo vagy barmely leanyvallalata, munkavallaloja vagy megbizottja a jelen szerzbdes
megkotese, illetoleg teljesitese kapcsan rendelkezesre bocsat akar irasban, akar szoban, bizalmas
informacionak tekintendo es minden ilyen bizalmas informaciot, mint iizleti titkot kell kezelni es azt tilos a
Vevo elozetes irasbeli hozzajarulasa nelkul, barmely harmadik szemely tudomasara hozni, vagy egyeb mas
celra felhasznalni, mint a jelen szerzbdes teljesitese. Ezen kbtelezettseg nem alkalmazando az alabbi
informaciokra:

- amelyek a nyilvanossag szamara rendelkezesre allnak, vagy amelyek a jbvoben az Elado hibajan kivul
valnak nyilvanossa, vagy

- amelyek bizonyithatoan mar a jelen szerzbdes alairasat megelbzoen is ismertek voltak az Eladb
szamara, vagy

- amelyek olyan harmadik fel altal jutottak az Elado tudomasara, akit, vagy amelyet nem kot titkossagi
megallapodas a Vevo fele, vagy

- amelynek nyilvanossagra hozatalat jogszabaly teszi kotelezbve.

Szerzodo Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezesek megszegese sulyos szerzodesszegesnek
minosul. A sulyos szerzbdesszeges jelen szerzodes szerinti jogkovetkezmenyeinek alkalmazasa nem zarja
ki a titoktartasi kotelezettseg megszegesere iranyado egyeb polgari- vagy buntetbjogi szankciok
alkalmazasat, valamint a titoktartasi rendelkezesek megszegesevel a masik szerzodb felnek okozott kar
megteritesere vonatkozo kotelezettseget.

A titoktartasi kbtelezettseg a jogviszony megszuneset kbvetoen is korlatlan ideig fennmarad, es az Eladb
altal a teljesitesbe bevont vagy vele egyeb kapcsolatba kerulb harmadik szemelyekre is kiterjed.

Az Eladb tudomasul veszi es elfogadja, hogy a Vevot a jelen szerzodessel kapcsolatosan jogszabalyon
alapulo adatszolgaltatasi, illetve egyes adatok tekinteteben kozerdekii nyilvanossagra-hozatali kbtelezettseg
terheli, illetve terhelheti.

Elado vallalja, hogy az informacibs bnrendelkezesi jogrbl es az informacibszabadsagrbl szolb 2011. evi
CXII, tbrveny 27. §-anak (3) es (3a) bekezdeseire, valamint a kbztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok
takarekosabb miikbdeserbl szblb 2009. evi CXXII. tbrveny 2. §-anak (3) bekezdesere is figyelemmel iizleti
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titok cimen nem tagadja meg a tajekoztatast a jelen szerzodes lenyeges tartalmarbl. Az Elado jelen
szerzodes alairasaval tudomasul veszi, hogy nem tilthatb meg iizleti titokra hivatkozassal olyan adat
nyilvanossagra hozatala, amely a kbzerdeku adatok nyilvanossagara es a kbzerdekbol nyilvanos adatokra
vonatkozo, kiilbn tbrvenyben meghatarozott adatszolgaltatasi es tajekoztatasi kotelezettseg ala esik.

Szerzbdb Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodes a Kbt. 43. §-a (1) bekezdesenek d) es f) pontjaiban es
(2) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kbzerdekbbl nyilvanos adatnak minbsiil.

13./ Osszeferhetetlenseg

Az Elado kbtelezettseget vallal arra, hogy a Vevo munkavallalojat akar munkaviszonyban, akar
munkavegzesre iranyulb egyeb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerzbdesek teljesitese soran,
amelyeknel a masik szerzbdb fel a Vevo. Az Elado kijelenti tovabba, hogy az Elado, valamint a szerzodes
teljesitesehez igenybe vett alvallalkozbja, teljesitesi segedje vagy egyeb kbzremukbdoje a Vevo
munkavallalbjanak erdekeltsegebe nem tartozik, es ezek egyikenek sincsen olyan vezeto tisztsegviseloje,
amely a Vevo munkavallaloja. E tilalom megszegese eseten az Elado teljes kbru karteritesi felelbsseggel
tartozik. Az Elado tudomasul veszi tovabba, hogy ezen rendelkezesek megsertese siilyos
szerzodesszegesnek minosiil, es a Vevb jogosult a targyi szerzodest azonnali hatalyu felmondassal
megszuntetni.

Az bsszeferhetetlensegre vonatkozo eloirasok teljesulesevel kapcsolatosan a Vevo jogosult informacibt
kemi, valamint ellenbrzest vegezni, illetve vegeztetni. Az Elado ezzel osszefiiggesben kbteles
egyiittmukbdni, az ellenbrzes elvegzesehez szijkseges tamogatast megadni, es minden rendelkezesre allb
adathoz, informacibhoz hozzaferest biztositani.

14./ Korrupcioellenes klauzula

A Felek kbtelesek mukbdesiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni es celjuk, hogy a
korrupcibellenes, a tisztesseges piaci magatartast szabalyozo, versenyjogi valamint fogyasztbvedelmi
szabalyoknak, tovabba az iizleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak megfeleljenek, a szerzodes
megkbtese es teljesitese soran ezeknek megfeleloen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerzodes felteteleinek kialakitasat es a szerzbdesen alapulb vagy annak
teljesitese soran taniisitott barmely iizleti vagy egyeb magatartast sem kozvetlenul, sem kbzvetetten nem
befolyasolta es befolyasolja a Felek, a Felek kepviselbje, megbizottja vagy veliik barmilyen mbdon es
formaban kapcsolatban allo harmadik szemelyek reszere tbrteno ertekkel biro dolog atadasa vagy
atadasanak igerete, valamint barmilyen anyagi vagy szemelyes elony nyujtasa vagy annak igerete.

Az Eladbkbteles gondoskodni arrbl, hogy az altala igenybevett alvallalkozbk, munkavallalok,
munkavegzesre iranyulo egyeb jogviszony kereteben foglalkoztatott, illetve egyeb kozvetlenul vagy
kbzvetetten kbzremukodo termeszetes vagy jogi szemelyek (..kbzremukbdok") jelen szerzodes teljesitese
soran taniisitott es altalanos iizleti magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezeseknek.

Az Elado kbteles megfeleloen gondoskodni arrbl, hogy az altala igenybevett kozremukbdok es a
kbzremukodbk altal igenybevett esetleges tovabbi kbzremiikbdbk a Vevb altal teljesitett ellenszolgaltatasbol
hataridbben megkapjak a kbzremukbdesiik ellenerteket. Az Elado kifejezetten es visszavonhatatlanul
hozzajarul ahhoz, hogy a Vevo az Elado altal igenybevett barmely kozremukbdo reszere, amennyiben ezen
minoseget hitelt erdemloen igazolja a jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa,
kulbnbsen a Vevb altal az Elado reszere teljesitett kifizetesek bsszeget es idbpontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezesek megsertese eseten a Vevo jogosult a szerzodest azonnali hatallyal
felmondani vagy attbl elallni es meghiiisulasi kbtbert ervenyesiteni.
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15./ Kapcsolattartas

Felek a Szerzodessel kapcsolatosan egymashoz intezett ertesitesei, felszblitasai stb., a Szerzodes elterb
rendelkezese hianyaban es ellenkezb irasbeli kozlesig akkor tekinthetok teljesitettnek, amennyiben azt a
masik felnek a Szerzodes alabbi pontjaban meghatarozott ertesitesi cimere az atvetelt igazolva
szemelyesen adtak at, az atadas napjan, telefaxon tbrtent megkuldes eseten a telefax altal tbrtenb
automatikus visszaigazolason szereplo napon vagy ha tertivevenyes ajanlott levelben kiildtek meg, a
tertivevennyel igazolt atvetel napjan.

A felek az egymassal valo kapcsolattartasra az alabbi szemelyeket jelblik ki:

A Vevo reszerol kapcsolattarto szemely (Szerzodes targya szerinti szakmai, teljesites igazolasarajogosult):
Nev: Pallay Janos
Cim: Szigetszentmiklos Ipari Park (Ati-depo) 133. sz. epiilet
Tel: +36(30)201-9426
Fax:
E-mail: pallavianos@ftszv.hu

A Vevo reszerol kapcsolattarto szemely (szerzodessel kapcsolatban):
Nev: Albitz Rita
Cim: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.
Tel: +36(30)279-6313
E-mail: albitz.rita(a)ftszv.hu

Az Elado reszerol kapcsolattarto szemely (szerzodessel kapcsolatban):
Nev: Szucs Attita
Cim: 2948 Kisigmand, Hrsz. 168/6.
Tel: +36 (34) 556-655
Fax: +36 (34) 556-656
E-mail: kozbeszerzes@eurotrade.hu

Az Elado reszerol kapcsolattarto szemely (szerzodes targya szerinti szakmai):
Nev: Elek Imre
Cim: 2948 Kisigmand, Hrsz. 168/6.
Tel: +36 (34) 556-650
Fax: +36 (34) 556-651
E-mail: kozbeszerzes@eurotrade.hu

A szerzodeses jognyilatkozatok tetele soran a kapcsolattartas modja kizarolag cegszeruen alairt level.

Amennyiben valamely fel a neki szabalyszeriien megcimzett tertivevenyes ajanlott level atvetelet
megtagadja vagy az nnem kereste" jelzessel erkezik vissza a feladohoz, es/vagy a cimzett a szemelyes
atvetelt megtagadja, a kuldemeny postal uton tortent megkuldese eseten a feladastol szamitott 5. (dtbdik)
napon, egyeb esetben az atvetel megtagadasanak napjan kezbesitettnek tekintendo.

Felek a telefaxon vagy postai uton megkuldott kuldemenyeket egyidejuleg masolatban a masik fel
fentiekben meghatarozott e-mail cimere is kotelesek megkiildeni.

16./ Vitas kerdesek rendezese

Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a kozottiik felmeriilo vitas kerdeseket elsodlegesen bekes uton
torekednek rendezni.

Amennyiben ez nem vezetne eredmenyre, ugy szerzodo felek a jarasbirbsag hataskbrebe tartozo ugyekre
kikbtik a Budapest! II. es III. keruleti Birbsag, tbrvenyszeki hataskbr eseten, kizarolag amennyiben a
jogvitara egyebkent a polgari perrendtartasrol szblo 2016. evi CXXX. tbrveny altalanos illetekessegre vagy
egyeb illetekessegi okokra vonatkozo rendelkezesei alapjan a Fbvarosi Tbrvenyszek vagy a Budapest
Kbmyeki Tbrvenyszek illetekessege nem allapithatb meg, a Tatabanyai Torvenyszek kizarblagos
illetekesseget.
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17./ Iranyadojog

Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykbnyvrol szolo 2013. evi V. tbrveny,
valamint a kbzbeszerzesekrbl szblb 2015. evi CXLIII. tdrveny, es vegrehajtasa targyaban hatalyba lepett
rendeletek, valamint az egyeb vonatkozb jogszabalyok eloirasai iranyadoak.

18./ Zaro rendelkezesek

A szerzodes barmely rendelkezesenek esetleges ervenytelensege nem jelenti a teljes szerzodes
ervenytelenseget, kiveve, ha az ervenytelen rendelkezes hianyaban a szerzodes egesze ervenytelenne vagy
ertelmezhetetlenne valna, illetve e rendelkezes hianyaban Szerzodo felek a jelen szerzbdest nem kbtbttek
volna meg. Amennyiben a szerzodes barmely rendelkezese ervenytelen vagy vegrehajthatatlan, vagy
kesobb azza valik, ugy szerzodo felek kotelesek megktserelni ehelyett olyan rendelkezes elfogadasat, amely
bsszhangban all a szerzodes rendelkezeseivel, a Szerzodo felek eredeti szandekaval, es amely ugyanazon
elonybket biztositja a Szerzodo felek szamara, mint az ervenytelen rendelkezes.

Jelen szerzodesbbl eredo kbvetelesek engedmenyezesere Elado kizarolag a Vevo elozetes, irasbeli
hozzajarulasaval jogosult.

A jelen szerzodes reszet kepezik a Kbt. 136. §, 142. § es 143. § rendelkezesei.

A Vevo kizarja az Elado reszerol ASZF, uzletszabalyzat vagy mas egyedileg meg nem targyalt szerzodeses
feltetelek alkalmazasat.

Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerzbdes alairasahoz szukseges jog- es cselekvbkepesseggel,
tovabba nem allnak csbd-, felszamolasi-, vegelszamolasi eljaras alatt. Mindket fel kbtelezettseget vallal arra,
hogy amennyiben ezen feltetelekben valtozas all be, azt 3 (harom) munkanapon beliil a masik fel
tudomasara hozza.

Jelen szerzodes 4 (negy) eredeti peldanyban keszult, melybbl 3 (harom) peldany a Vevot es 1 (egy) peldany az
Eladot illeti meg.

Szerzodo felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezot
a cegjegyzesre jogosultak - cegjegyzesi joguk igazolasat kbvetben - helybenhagyolag alairtak.

Budapest,

FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Eurotrade Kereskedelmn es Szolgaltato Korlatolt
Kornyezetvedelmi Kft. Felelossegii Tarsasag

kepviseli: Haranghy Csaba kepviseli: Szucs Attila
Vevo Elado

FfivSrcsi TelepQIdstlsztasdgi 6s
KiSrnyaietvidalml Kfl.

iilely: 113d BjdapeB! Vac :̂ 23-27
- '211 Budapest Na;y D_ia scr 2.
Adflszam. 1212W97-2--1

01-09-466334 (1)
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1. szamu melleklet: A szerzodes targyat kepezo aruk ellenerteke

FELOLVASOLAP

,,1 db szippanto celgep felepitmennyel felszerelt tehergepjarmu adasvetele" targyu
kbzbeszerzesi eljarasban

VEGLEGES AJANLAT

I. Ajanlattevo (kbzos ajanlattetel eseten az osszes ajanlattevo tag) adatai

a. Ceg neve Eurotrade Kft

b. Szekhelye: 2854 Dad, Fb u 54

A jelen eljarasban kapcsolattartasra kijelolt szemely adatai (kozos ajantattdtet eseten
megjelolve a kOzos ajanlattevoket k£pviselo ajanlattevo tagot)

• Kozos ajanlattetel eseten az ajanlattevo tag cegneve Nines ilyen

• Kapcsolattarto szemely neve

• telefonszama

• fax:

• e-mail.

II. Ajanlat tartalma:

2.

Alszempont megneveztse

Ajanlati ar

Ajanlattevo vallalasa

Nett631 369000.-HUF

Teljesitesr hatarido (mm. 5 nap, max. 180 nap)/ 172 nap

Nyilatkozom, hogy az ajanlati ar es a teljesitesi hatarido az elso ajanlatomban foglalt
arukra vonatkozik.

Kisigmand, 2018. aprilis ho 18 nap

Eurotrade Kft.

Meg/eg yz6s:
Kozos ajanlott&et eseten a nytiatkozatot a kozos ajaniattevdk kepviseleteben kell megtenni es az ajanlathoz
csatolni. A nyilatkozatban egyertetmuen fel kell tuntetni a kozos ajanlattev6 tagok megjeioleset
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2. szamu melleklet: A szerzodes targyat kepezo aruk reszletes leirasa

NYILATKOZAT A MEGAJANLOTT ARUROL
(a megajanlott aru reszletes leirasa az adatkozio nyilatkozatban, amelyet itt kell csatolnj)

AJANLATTEV6 ADATKOZLO NYILATKOZATA
Alulirott Szucs Attila, mint a(z) Eurotrade Kft. (szekhely: 2854 Dad, Ffi u. 54.) ajanlattevfi cegjegyzesre

jogosult k^pviseloje - a Fova'rosi Vfzmiivek Zartkbruen Mukbdo Reszvenytarsasag (1134 Budapest, Va"ci lit
23-27., nev^ben es kepviseleteben eljar: Beszerzesi osztaly) ajanlatkero altal inditott ,,1 db szippantb

celgep felepitmennyel felizerelt tehergepjarmu (a tovabbtakban mint aru) adasvetele a? a FTSZV Ffivarosi
Telepulestisztasdgi es Kornyeietv^delmi Korlatolt Felelfissegu Tarsasag r^szere" targyu kozbeszerzesi

elj^ras sora'n az alabblakrbl nyilatkozom:

Az altalam kepviselt Aja'nlattevo az eljarasban az
alabbi gepjarmCiberendez^sek sza'lh'tasara kt'van

ajanlatot tenni:

Megajanlott gepjarmiitipus: Iveco Eurocargo 190E25P

Elvirt

Gyartasiev:2017-tdl

Futott km Okm

Teljesitmeny, min: 170 KW / 230 LE

Kornyezetvedelmi osztaly min; Az eppen aklualis
EURO besorolasu

Hajtaskeplet4x2
Hengerurtartalom: min,6000cm3-max,8000cm3

Sebessegviltb fajtaja Mechanlkus

Sebess^gfokozatok sz^ma minimum 6 /1

Szin Feher

Jarokepes alvaz sajat tbmeg maximum 8500 kg

Ossz. tomeg: maximum, 19000 kg

Ulesek sz^ma (vezet6vel egyutt) minimum 2

Tengelyek szama: maximum 2

FCilke meret Nappali fiilke

Uzemanyagtartily 6s AdBlue tartily:

Uzemanyagtartdlv minimum 280 Liter, anyaga
Muanyag, vagy rozsdamentes

AdBlue tartaly minimum 50 Liter, anyaga Muanyag

Hajtbanyag Gdzolaj

Muszaki erv. jogszabaly szerint

Tgk teljes maximum sz^less^ge: 2500 mm tiikrbk
nelkul

Tgk teljes maximum, hossza: 7300 mm

Tgk teljes maximum, magassaga: 3500 mm

Tgk maximum tengely tavolsaga 3950 mm

Megajanlott

Uj, 2018-asgyartasi evu

Megfelel, 0 km

Megfelel, 185 kW/251 LE

Megfelel, EUROVI-C

Megfelel, 4x2

Megfelel, 6728 cm3

Megfelel, mechanikus

Megfelel, 9/1

Megfelel, feher

Megfelel, 6400 kg

Megfelel, 19000 kg

Mpfj 'Hi ' l , vezetovel r i;vi ' i t ;- !o

Megfelel, 2

Megfelel, nappali fiilke

Mf>t;ft' c , -s;; hteres, ,\n

Megfelel, 70 literes, miianyag

Megfelel, gdzolaj

Megfelel, frissen muszaki vizsgaztatva
6s forgalomba helyezve

Megfelel, 2500mm

Megfelel, 7250mm

Megfelel, 3480mm

Megfelel, 3690 mm

\r
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Felszereltseg

Ulesek, agyak:ldb baloldali legrugbs vezetb'ules, +
minimum Idb jobboldali iiles

Kormany: Allithatc kormanyoszlop

Egyeb fiilkefelszereltseg: Mechanikus vagy
elektromos ablakemeld, jobb es ball oldalon,
napellenz6. Digitalis tachogra'f, Elektromosan
3llitnat6. Nagylatb szbgii visszapillanto tukor a vezet6
es a segedvezetd oldalon, holtter tukbr a jobb
oldalon, Futhet6 tukrbk, Radio, pollenszuro (klimatol
fiiggetlenul)

Tartos Iassit6 fek: Kipufogb fek

Fut6mQ gyirtm^nyok; Egyeb futbmu

Biztonsagi berendezesek: ABS

fgyeb: (Vleliekh,ijtn<,

'' Potkerik: Egy potkerek

A gumik es a futomuvek jellemzfii

Fekberendezes: ketkbrbs legfekberendez^s,
automatikus utan a'llfta'ssal, ABS,

1. tengely:

-315/80R22,5

Gy«irtma'nv:

Bal 100% /Jobb 100%

Rug6z5s: LaprugO

F6kez6s: T^rcsafek

Egy6b:

Korm.: Korm^nyzott

2. tengely:

315/80R22,5

Gya'rtma'ny:

Bal 100% / Jobb 100%

Rugozas: Legrugb

Fekezes:Ta"rcsafek

Egyeb: Hajtott

Korm.: Nem kormSnyzott

Differencidlzar
Egyeb Informaciok a jarmurol

Megfelel, legrugbzasu vezeto'ules,
ketszemelyes fix utaspad

Megfelel, allithatb kormanyoszlop

Megfelel, elektromos ablakemeldk, napellenzdk.
digitalis tachogra'f. Elektromosan a"llithat6 f6 es
nagylatoszogu tukrbk. Holltertukbr a jobb oldalon
e"s homloktukbr. Minden tukbr futhetfi. CO-s
ra"di6, pollenszurd.

Megfelel, korma'nyoszloprol
vezerelhetfi kipufogofek

Megfelel

Megfelel, ABS

Megfelel, vSltdra szerelt mellekhajtis

Megfelel, potkerek szabadon szaMlitva

Megfelel, ketkbrbs legfek automatikus
utaneillita'ssal
ABS-szel

Megfelel, 315/80R22,5"-os gumiabroncsok

Megfelel, premium kategbriaju 100%-os
gumiabroncsok regionalis, vegyes hasznSlatra

Megfelel, eldl-laprugoz^s

Megfelel, elfil-hatul tarcsafek

Elsd tengely kormdnyzott

Megfelet, 315/80R22,5"-os gumiabroncsok

Megfelel, premium kategdriiju 100%-os
gumiabroncsok regionalis, vegyes hasznalatra

Megfelel, h^tul legrugbzas

Megfelel, elfil-hitul tarcsafek

Megfelel, hajtott hatso hid, differencial za"rral

Megfelel, nem korm^nyott

Megfelel, differencial-zar

>T"
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Vezetdfulke billentd hidraulika, Figyelmeztetd jeizes a
fulketetdn e"s hatul a felepitmenyen - 2 db - villogo
sarga LED lampa (a gepjarmu ket oldalara), Hatsd
ala'futa's gatlb, tanksapka, Szerszamkeszlet,
jarmuemelo' (min. 10 tonna's), Tolatasjelzd hang,
Akkumulatorok gondozasmentes kivitelben, Pbtkerek,
12v csatlakozb aljzat, 2 db 6 kg-os tuzoltb keszui^k
tartbdobozban.

Levizsgdztatva, forgalmi rendsrammal, Kezelesi es
karbantarta"si utmutatb, magyar nyelven nyomtatott
forma'ban. Munkavedelmi £$ gepvizsgalati
jegyzdkbnyv, megfclelosegi tanusitviny.

Tartily:
Hengeres ace'ltartaly, sekelydomborita'su
edenyfenekekkel leza>va. Urtartalom: min. 8000 liter.
A tartaly tetej£n min, 0300 mm-es kezelonyilas
legyen, amely tartalmazza a vakuumrendszer
elsddleges tultbltes elleni vedelmet a tartaly
telit6d6sekor.
A tartaly vegen legala"bb 100 mm-es tblto-un'td
szerelv^ny legyen 4"storz kapocs csatlakozbval. A
tartaly h^tsb edenyfeneke hidraulikusan nyithatb
legyen min. 85° ban. Zaraskor olajallo tbmites
biztosltsa a kelld tbmitetts^get. A tartaly elejen 1 db
nivdcsbves szintmutato jelezze a tartaly telitettsegeX
kalibraltan a tartaly nevleges urtartalmat a legjobban
megkbzelitve. A tartily hatsdfenek nyitott helyzetben
biztonsagi t^masztbkarral legyen biztosithatb. A
tarta"lyfenek legalibb 4 db kezi reteszeld elemmel
rbgzfthetd, biztosithatb legyen.
Min. 8 bra's elmeleti es gyakorlati oktat^s a kezelfik
sza'm^ra

Kezelesi es karbantartisi utmutatb, alkatreszlista
magyar nyelven nyomtatott formaban es elektronikus
adathordozbn. Munkavedelmi es gepvizsgaMati
jegyzdkdnyv, megfelelfisegi tanusitviny

Hidraulikarendszer:

A hidraulikarendszer mukodtetfi olajszivattyiija a
hordozb jarmu mellekhajtasardl kapja a hajteisdt. A;
olajszivattyu biztosftsa a szukseges mennyisegu es
nyomasu olajat a rendszer mukbdtet£s£hez
(vakuumszivattyu hajtas, tartalyfenek-nyitas).

A hidraulikarendszer olajtart^llyal szerelt legyen a
mukbdteteshez szukseges urtartalommal. A
hidraulikarendszert biztonsagi

Megfelel, vezetdfiilke billento hidraulika, 2 db
LED-es sarga figvelmeztetd jelzes a fulketeton, 1
db a jarmu hatuljan. Hatsb aldfutas gdtld, zarhatb
tanksapka, szerszamkeszlet, 10 t-s emelfi.
Toiat^sjelzd hang, gondozasmenetes 143 Ah-s
akkumula'torok. Pbtkerek, szabadon szallitva, 12
V-os alzat a fulkeben, 2 db 6 kg-os tuzolto
keszulek tuzoltbkeszulek tartb dobozban

Megfelel, levizsgaztatva, forgalmi rendszammal.
Kezeles es karbantartasi utmutatb, alkatreszlista
magyar nyelven a felepitme'nyhez nyomtatott
forma'ban. Munkavedelmi es gepvizsgalati
jegyzdkbnyv, megfeleldsegi tanusitvany

Megfelel, Hengeres aceltartaly,
sekelydomborita'su edenyfenekekkel lezarva.
Urtartalom: 8000 liter. A tartaly tetejen 0300 mm-
es kezelfinyilas van, amely tartalmazza a
vakuumrendszer elsddleges tultbltes elleni
vedeimet a tartaly telitfidesekor.
Megfelel, A tartaly veg^n 100 mm-es tdltd-iiritd
szerelveny van 4" storz kapocs csatlakozbval A
tartaly hatsb edenyfeneke hidrautikusan nyithatb
85 -ban. Zaraskor olaj^llb tbmites biztositja a kello'
tbmitettseget. A tartaly elejen 1 db nivbcsoves
szintmutato jelzi a tartaly telitettseget, kalibraltan
a tartaly nevleges urtartalmat a legjobban
megkbzelitve. A tartaly hatsbfenek nyitott
helyzetben biztonsagi tamasztbkarral biztosithatb.
A tartalyfenek 4 db kezi reteszeld elemmel
rbgzithetd, biztosithatb.
Vallalom, 8 6ras elmeleti es gyakorlati oktatas a
k fV f ' l oK szamara

Va"llalom, Kezelesi es karbantartasi utmutatd,
alkatreszlista magyar nyelven nyomtatott
formaban es elektronikus adathordozbn.
Munkavedelmi es gepvizsgalati jegyzdkbnyv,
megfelelds^gi tanusitvany

Hidraulikarendszer:

Megfelel, A hidraulikarendszer mukbdtetd
olajszivattyuja a hordozb jarmu sebessegvaltbn
elhelyezett mellekhajta'sarbl kapja a hajt^sit Az
olajszivattyu biztositja a szukseges mennyisegu es
nyomasu olajat a rendszer mukbdtetesehez
(vakuumszivattyu hajtas, tartilyfenek-nyitas).
Megfelel, A hidraulikarendszer olajtarta'llyal
szerelt a mukbdteteshez szukseges
urtartalommal. A hidraulikarendszert biztonsagi
rendszer v^di a tulterhelestdl.
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Rendszer v£dje a tulterhelestfil. A hidraulikarendszer
tartalmazza az olajszCirbX szintjelzdt, hdfokjelzdt, a
biztonsagi zuhanas gatlbkat a feneknyitasn^l, a
miikodtetfi utszelepeket, hidromotort a
vakuumszivattyu hajtasara, valamint a
munkahengereket a fen^knyitashoz. A rendszer
hajtoteljesitmenye az igenyekhez igazodjon.

Egyeb kiegeszito berendezesek:
A feiepitmeny oldaten a tbmldk biztonsagos
szallitasahoz7 tarola'sahoz sziiks^ges tartbszerkezet,
mely a tartaiytbl fuggetlen. A tbmldtartbnak
Oldalankent 8 db, NA100 mm meretii szippantbcsd
taVolasara alkalmasnak kell lenni, plusz oldalankent
rbvid csfitartb ful kialakitasa szukseges, liizi
horganyzott korrbzib elleni vedelemmel legyen
ellatva.
Vikuum rendszer
Hute'srendszer: leghiiteses eseten kulbn hutd
ventillatorral szerelt, automatikus kapcsolassa!
Vvkuurnkomyi'swor: Jump PNR Ui tipus,.

Max. Vakuum: -0,9 bar v^kuum

Max. Nyomas; 0,5 bar (biztonsagi szeleppel hatarolva)

A vakuumrendszer masodik tultblte's elleni vedelmet
egy levalasztb edeny (szintjelzo'vetj biztositsa A
vakuumrendszer tartalmazza a szurd es hangtompitb,
olajlevalasztb elemeket, vacuum es tulnyomas
jel/ourat, vakuum ^s tulnyomas atvalt-tb szelepet,
valamint a biztonsagi szelepet, mely 0,5 bar
tulnyomasnal automatikusan mukbdesbe lep.

Felepftmeny:

A felepftmeny fordulatszam szabalyozb (alapjarattbl
az uzemi fordulatszamig szabalyozhatb) kapcsolbval

1 legyen ellatva a szukse"ges uzemi fordulatszam
beallftasahoz. Uzembra jetezze a fel^pitmeny
miikbdesi ideje"t a vezetd fulkeben, mely alapjan a
karbantartasok pontosan elvegezhetok.

A kezeld panel jobb hatul rozsdamentes zarhatb
dobozban legyen elhelyezve az alabbi
funkci6kkal : komppreszor ki-be kapcsolb

motorfordulatszam szabalyzo •*•/-
tartaMyfenek billentes vezerld kapcsolo
v^szleallitb

A fel£pitm£ny vegen iszapcsuszda talalhato, amely
rozsdamentes anyagbdl k^szuljbn, a tartly iJritesekor
megvedi az autb hats6 szerelvenyeit a
szennyez6d6stfil.

Megfelel, A hidraulikarendszer tartalmazza az
olajszurdt, szintjelzdt, hdfokjelzdt, a biztonsagi
zuhanas gatlokat a fen^knyitasnal, a mukbdtetfi
utszelepeket, hidromotort a vakuumszivattyu
hajtasara, valamint a munkahengereket a
fene"knyitashoz. A rendszer hajtbteljesitmenye
igazodik a fel^pitm^ny ige"nyeihez.

Egy^b kiegeszito berendezesek:
Megfelel, A felepitm^ny oldalan a tbmldk
biztonsagos szallit3sahoz; tarolasahoz szukseges
tartoszerkezet talalhatb, mely a tartalytol
fuggetlen. A tbmlo'tarto oldalankent 8 db, NA100
mm meretO szippantocsd tarolasara alkalmas,
plusz oldalankent rbvid csdtarto ful van kialakitva,
tuzi horganyzott kivitelben, korrbzib elleni
vedelemmel legyen elldtva.
Vakuumrendszer:

Megfelel, HCit^srendszer: leghiiteses, kulbn hiitfi
ventillatorral szerelt, automatikus kapcsolassal
Vakuumkompresszor: Jurop PNR 124 tipusu.

Megfelel, Max. Vakuum: -0,95 bar vacuum
Megfelel, Max. Nyomas: 0,5 bar (biztonsagi
szeleppel hata>olva)
Megfelel, A vakuumrendszer misodik tultblt£s
elleni vedelmet egy levSlaszto edeny
(szintjelzdvel) biztositja. A vikuumrendszer
tartalmazza a sziirfi es hangtompitb, olajlevalasztd
elemeket, vakuum es tulnyomas jelzdorat,
vakuum es tulnyomds atvalt-tb szelepet, valamint
a biztonsagi szelepet, mely 0,5 bar tulnyomasnal
automatikusan mOkbdesbe lep.
Feiepitmeny:

Megfelel, A feiepitmeny fordulatszim szab l̂yozb
(alapjarattbl az uzemi fordulatszam ig
szabalyozhatb) kapcsolbval van ellatva a szukseges
uzemi fordulatszam beallitasahoz. Uzembra jelzi a
feiepitmeny mukbdesi idejet a vezetfi fulkeben,
mely alapjan a karbantartasok pontosan
elvegezhetdk.

Megfelel, A kezelo panel jobb hatul rozsdamentes
zarhatb dobozban van elhelyezve az alabbi
funkcibkkal : komppreszor ki-be kapcsolb

motorfordulatszam szabalyzb +/-
tartalyfenek billentes vezerld

kapcsolb veszleallitb

Megfelel, A feiepitmeny vegen iszapcsuszda
talalhato, amely-rozsdamentes anyagbbl keszul, a
tart̂ ly uritesekor megvedi az autb hatsb
szerelvenyeit a szennyezfldestdl.

;•'
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A felepi'tmeny festese: ugyanaz, mint a flilke szine
(kiveve a csdtart6rami tuzi horganyzott)

A felepitmenyen tartdty nyitnatb dbmfed^l fels6
reszen 2-2- db kiegeszitd led helyzetjelzrj, es led
munkala'mpa legyen felszerelve.

8 db, 8 m hosszusagu, NA 100 mm atmerfijii
szippantocsd, mindket v^gen Storcz kapcsokkal

Megfelel, A felepi'tmeny festese: ugyanaz, mint a
fiilke szine (kiveve a csfitartbj — ami tuzi
horganyzott)

A felepitmenyen tart^ly nyithato domfedel fels6
reszen 2-2- db kieg£szit6 led helyzetjelzd, es led
munkalampa legyen felszerelve.

Megfelel, 8 db, 8 m hosszusagu, NA 100 mm
atmeroju szippantbcso, mindket vegen Storz
kapcsokkal

Nyilatkozom, hogy az altalunk megajanlott a'ru mindenben megfelel az ajanlatkerd altal eloirt mCiszaki es
egyeb kbvetelmenyeknek.

Ktsigmand, 2018. marrius 21.

Euroir'ade Kft.

Megjegyzes: Kcizbs ajanlattetel eseten a nyilatkozatot a kbzos aja'nlattevo'k kepviseleteben kell megtenni
es az ajanlathoz csatolni. A nyilalkozatban egyertelmuen fel kell tuntetni a kdzbs ajinlattevd tagok

megjeloleset.
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AZ ARU MUSZAKI ADATLAPJA

Jarmualvaz

Tipus: Iveco Eurocargo ML190EL25P

Allapot: uj jarmu
Tarolasi hely Nem kozmuvel dsszegyujtott haztartasi szennyviz
Gyartasiev: 2018
Futott km: 0 km
Teljesitmeny: 185kW/251 LE
Hajtaskeplet: 4x2
Hengerurtartalom: 6728cm3

Sebessegvalto fajtaja: Mechanikus
Sebessegfokozatok szama: 9/1
Szin: Feher
Jarokepes alvaz sajat tdmege: 6400 kg
Ossz. tomeg: 19000 kg
Ulesek szama (vezetbvel egyutt) 3
Tengelyek szama: 2
Fulke meret: Nappali fulke
Uzemanyag tarta"ly: 280 literes, aluminium
AdBlue tartaly: 70 literes, muanyag
Hajtbanyag: gazolaj
Muszaki ervenyesseg jogszabaly szerint
Tgk. teljes szelessege 2500 mm tiikrbk nelkul
Tgk. teljes hossza 7250 mm
Tgk. teljes magassaga 3480 mm
Tgk. tengely tavolsaga: 3690 mm

Felszereltseg:

Ulesek. agyak: 1 db baloldali legrugos vezetbules + 2 szemelyes utaspad
Kormany: Allithat6 kormanyoszlop
Egyeb fulkefelszereltseg Elektromos ablakemeld jobb es baloldalon. Napellenzo. Digitalis
tachograf Elektromosan allithato visszapillanto lukdr a vezeto es a segedvezeto oldalon. Holtter
tukor a jobb oldalon Futheto tukrok Radio-CD, pollenszurb.
Tartbs lassitb fek: Kipufogbfek
Futomu gyartmanyok Elbl Iveco. hatul Meritor
Biztonsagi berendezes: ABS, savtarto asszisztens. kbvetoradar, veszfekasszisztens
Egyeb: Mellekhajtas a valtora szerelve
Potkerek: Egy pbtkerek szabadon szallitva

A gumik 6s a futomuvek jellemzbi:

Fekberendezes: ketkoros legfekberendezes automatikus utan allitassal, ABS-szel

1. tengely 2. tengely
Gumimeret 315/80R22.5" Gumimeret 315/80R22.5'
Gyartmany Gyartmany
Bal 100% / Jobb 100 % Bal 100% / Jobb 100 %
Rugozas: laprugb Rugozas: legrugb
Fekezes: tarcsafek Fekezes: tarcsafek
Egyeb' Egyeb: Hajtott
Korm: Kormanyzott Korm: Nem kormanyzott

Differencial za>

- • ) - .1/ ,
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Egyeb informacibk a jarmiirol.

Vezetofulke billento hidraulika, figyelmeztetb jelzes a fulke teton es hatul a felepftmenyen - 2 db
villogb sarga LED lampa a (gepjarmu ket oldalara). Hatsb alafutasgatlb. tanksapka.
Szerszamkeszlet jarmuemelo (minimum 10 tonnas). tolatasjelzo hang. Akkumulatorok
gondozasmentes kivitelben. Pbtkerek, 12 voltos csatlakoz6 aljzat es 2 darab 6 kg-os tuzoltb
keszulek tartb dobozban.

Levizsgaztatva forgalmi rendszammal. kezelesi es karbantartasi utmutatb, munkav6delmi es
vizsgalati jegyzbkdnyv, megfelelosegi tanusitvany.

Szippanto fclepitmcny

Tipus: MUT 335/8,0

Tartaly
Hengeres aceltartaly 01600 mm keresztmetszettel, sekelydomboritasu ed^nyfenekekkel lezarva.
korr6zio ellen vedett festessel kezelve.
Urtartalom. 8 000 liter
A tartaly tetejen 0 300 mm-es kezelonyilas talalhato, amely tartalmazza a vakuumrendszer
elsodleges tultdltes elleni vedelmet (a 150 mm-es korrozioallo acelgbmb gumiulekre zarbdik a
tartaly telitddesekor)
A tartaly vegen 1 db DN 100 mm-es tblto-tiritfc szerelveny talalhato (kezi mukodtetesu) STORZ ,,A"
csatlakozoval, zarokupakkal.
A tartaly hatso edenyfeneke hidraulikusan nyithato 85°-ban. Zaraskor olajallb tbmites biztositja a
kello tomitettseget.
A tartaly elejen 1 db nivocsoves szintmutatb talalhato kalibraltan. a tartaly nevleges urtartalmat a
lehetbseg szerint legjobban megkozelitve.
A tartalyfenek nyitott helyzetben biztonsagi tamasztbkarral biztosithato.
A tartalyfenek 4 db kezi reteszelo elemmel rbgzitheto. biztosithato.

Hidraulikarendszer
A hidraullkarendszer mukodteto olajszivattyuja a hordozojarmu mellekhajtasarbl kapja a hajtasat.
Az olajszivattyu biztositja a szukseges mennyisegu es nyomasu oiajat a rendszer mukodtetesehez
(vakuumszivattyu hajtas, tartalyfenek-nyitas).
A hidraulikarendszer olajtartalya a felepitmeny mukodtetesehez szukseges urtartalommal
rendelkezik. A hidraulikarendszert biztonsagi rendszer vedi a tulterhelestol
A hidraulikarendszer tartalmazza az olajszCirbt, szintjelzbt, hofokjelzbt, a biztonsagi
zuhanasgatlbkat a feneknyitasnal, a mukddteto utszelepeket, hidromotort a vakuumszivattyu
hajtasara, valamint a munkahengereket a feneknyitashoz.

Tarolo ladak
A tartaly ket oldalan nyitott tarolb ladak talalhatbk. melyek a tartalytbl fuggetlenek. Az oldalladak
befogadbkepessege oldalankent 8 db NA 100 mm-es 3 m hosszusagu szippantb tomlo.
Oldalankent tuzi horganyzott kivitelii rdvid csbtartb ful kerul kialakitasra.
Alapfelszereltseghez 8 db 8 m hosszu tbmlb tartozik STORZ ,,A" csatlakozbkkal
A tartaly hatsb edenyfeneken 2 db tuzi horganyzott csbtartb ful van elhelyezve.
A tarolb ladak a csatlakozb segedalvaz konzoljaihoz kapcsolbdnak, a tartallyal nem mozognak
egyutt.
A ladak festett feluletu acellemezbbl keszulnek.

Vakuumrendszer
A vakuumrendszer egy leghuteses vakuumszivattyut tarlalmaz az alabbi muszaki parameterekkel.
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Tipus: JUROP PNR 124 HDR, (kiegeszit& hutoventilatorral es
annak automatikus kapcsolasaval)

Legszallitas: 744 m3/h szabad kiaramlasnal
Legszallitas 60% vakuumnal: 672 m3/h
Max. vakuum: 95 %
Teljesftmenyigeny; 16 kW
Fordulatsz^m: 1300 ford/perc

A vakuumrendszer masodik tultoltes elleni vedelmet egy levalaszto edeny (szintjelzovel) biztositja.
melyben gumiulekre za>bdb korrbzioallo acelgbmb talalhatb.
A vakuumrendszer tartalmazza a szuro es hangtompito, olajlevalaszto elemeket. vakuum es
tulnyomas jelzbbrat, vakuum es tulnyomas atvalto szelepet, mely kezi muko'dtetesu, valamint a
biztonsagi szelepet, mely 0.5 bar tulnyomasnal automatikusan miikodesbe lep
A kezeloallas a jarmu jobb hatuljan talalhatb. rozsdamentes zarhato dobozban van elhelyezve, a
kbvetkezo funkcibkkal: kompresszor kt-be kapcsolo; motorfordulatszam szabalyzo +/-; tartalyfenek
billentes vezerld kapcsolo, veszleallito (ujrainditas a berendezesek kikapcsolasa utan a
felepitmeny ujrainditasat kbvetoen tb'rtenhet)

Egyeb szerelvenyek
A vezetbfulkebe epitett uzemora szamlalo jelzi a felepitmeny mukodesi idejet, mely alapjan a
karbantarlasok pontosan elvegezhetok
A felepitmeny v6gen rozsdamentes anyagbbl keszult iszapcsuszda talalhatb, amely a tartaly
uritesekor megvedi az auto hatso szerelvenyett a szennyezodestol
A felepitmeny szine: a megrendelb altal kivalasztott RAL szinkod szerinti fenyezessef, egy szinnel.
A felepitmenyen sarga forgblampa, a tartaly nyithatb hatso fedelenek felso reszen 2-2 db
kiegeszito LED helyzetjelzb es LED munkalampa talalhatb.
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3. szamu melleklet: Egyebfeltetelek:

Kornyezetvedelmi melleklet szerzodeshez

Tervezb/kivitelezo/partner/berlo (tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fb'varosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegii Tarsasag (tovabbiakban Megbizo) megbizasabbl vegzett tevekenysege
soran kbteles a tevekenysegere vonatkozb kbmyezetvedelmi es vizbazisvedelmi jogszabalyokat maradektalanul
megismemi, azokat betartani, illetve azokat alvallalkozbival/kbzremukodbivel betartatni. Vallalkozo koteles a
Megbizo Vallalati politikajat megismemi, munkaja soran az abban foglalt elveket kovetni.

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

Vallalkozo es alvallalkozoja a tevekenysegiik soran keletkezett hulladekok tekinteteben termelbnek minb'sulnek.

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

Vallalkozbnak a hulladekok gyiijtesere sajat munkahelyi gyiljto edenyzetrol kell gondoskodnia. Kiilbn irasos
megallapodas eseten Vallalkozo a Megbizo szelektiv hulladekgyujtesi elbirasait betartva, kihelyezett munkahelyi
gyujtoit hasznalhatja. Amennyiben Vallalkozo Megbizo hulladekgyujto edenyeit hasznalja, koteles a Megbizo
telephelyein bevezetett szelektiv hulladekgyujtesi rend szerint eljarni, a hulladekokat hulladek fajtankent (papir,
muanyag palack, fern italos doboz, hasznalt elem, hulladek vilagitotest, elektronikai hulladek, gumihulladek,
hasznalt nyomtatb patron/toner, kommunalis hulladek, stb.) a megfelelo gyiijtbedenyekben elhelyezni.

Vallalkozo sajat vagy alvallalkozoja tevekenysege soran keletkezo minden hulladekrol adatot szolgaltat Megbizo
reszere. Az adatszolgaltatas tartalmazza a keletkezett hulladekokat EWC-kbdok szerint, a keletkezett
mennyiseget hulladek fajtankent, valamint a hulladekok kezelesenek mbdjat. Vallalkozo koteles a tevekenysege
soran ketetkezb hulladek elszallitasat vagy elszallittatasat koveto szabalyos kezelest, vagy ervenyes hatosagi
engedellyel rendelkezo kezelbnek tbrteno atadast igazolb dokumentumok, merlegjegyek, egyeb bizonylatok
masolatat legkesobb a szamla benyiijtasaval egy idoben Megbizo reszere atadni.

Vallalkozo hulladekszallitasrol, -kezelesrbl szblb szamlat csak az igazolb dokumentumokkal egyutt nyiijthat be
Megbizbnak.

Vallalkozo sajat vagy alvallalkozoja tevekenysege soran keletkezo veszelyes hulladekokat koteles az
eloirasoknak megfeleloen arra jogosult, az adott veszelyes hulladekra vonatkozban ervenyes hatbsagi
engedellyel rendelkezo szallitbval elszallittatni, valamint ervenyes hatbsagi engedellyel rendelkezo kezelonek
atadni. A veszelyes hulladekokat komyezetszennyezest kizarb mbdon zart, fedett helyen, feliratozva, EWC kbd
feltuntetesevel, fajtankent elkulonitve kell gyujteni. Amennyiben nines mod a fedett helyen valb gyiijtesre, ugy a
hulladekokat a gyiijtoedenyzetekkel es karmento eszkozokkel egyutt le kell fedni ugy, hogy az a csapadekvizzel
valo erintkezest kizarja. Vallalkozo koteles a veszelyes hulladek elszallitasarbl es artalmatlanitasarbl szolo
igazolast legkesobb a szamla benyujtasaval egy idoben Megbizonak atadni.
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A vesze'fyes anyagokat, a vonatkozo eloirasoknak megfelelo modon kell tarolni es hasznalni. Amennyiben
Vallalkozo olyan tevekenyseget folytat, amely soran veszelyes anyag hasznalata sziikseges, illetve nem zarhato
ki veszelyes hulladek keletkezese, az esetleges karok azonnali elharitasa erdekeben Vallalkozo kbteles a
helyszinen karmentesito anyagokat tartani. Vallalkozo kbteles gondoskodni arrol, hogy a tevekenyseghez
hasznalt veszelyes anyagok, keszitmenyek hatalyos eloirasoknak megfelelo biztonsagtechnikai adatlapja
biztositva legyen, valamint, hogy annak tartalmat es egyeb a veszelyes anyaggal kapcsolatos es a munkavegzes
szempontjabol lenyeges adatot az erintett (az anyagot hasznalo vagy azzal valbsan vagy potencialisan
erintkezesbe keriilb) szemelyek megismerjek.

Gondoskodni kell arrol, hogy szennyezb anyag csapadekviz csatornaba, viznyelb aknaba, arokba, vagy
szikkasztb aknaba ne keruljbn, vallalkozo a idle elvarhato modon kbteles mindent elkovetni annak erdekeben,
hogy a kbrnyezetszennyezb anyagok bejutasat megakadalyozza.

Vallalkozo kbteles mindent elkovetni a zaj- es rezgeshatas csbkkentese erdekeben, illetve szukseg eseten
ideiglenes hatarertek tullepesi engedelyt beszerezni.

Vallalkozo az altala okozott komyezetvedelmi karokat azonnal kezelni kbteles (pi. olajfolyas felitatasa es a
szennyezett karmento anyagok veszelyes hulladekkent valo kezelese). Vallalkozo az altala es/vagy
alvallalkozoi/kbzremukbdoi altal okozott komyezetvedelmi karokert teljes mertekben felelbs. Vallalkozo
tevekenyseget kbteles ugy vegezni, hogy az ingatlanon kar ne keletkezzen. Amennyiben Vallalkozo
tevekenysegebol adodoan komyezeti kar keletkezik, azt Vallalkozo kbteles sajat koltsegen megszuntetni, illetve a
kbrnyezeti tenyfeltaras es karmentesites kbltsegeit megteriteni.

Vallalkozonak a munka soran az arvizi adottsagokat figyelembe kell venni.

Vallalkozo feladata az eredeti kbrnyezeti allapot, illetve nbvenyzet helyreallitasa.

Vallalkozo kijelenti, hogy a sziikseges hatosagi engedelyekkel rendelkezik, tovabba ha Vallalkozo alvallalkozot
von be, ugy alvallalkozbi a sziikseges hatosagi engedelyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vallalkozo feladata
tervezes, ugy koteles tervezbi nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatalyos vizbazisvedelmi es
komyezetvedelmi eloirasoknak megfeleloen keszult. Amennyiben Vallalkozo gepeket, berendezeseket epit be
Megbizo telephelyen, ugy a beepitett gep, berendezes mukbdesenek meg kell felelnie a Megbizbra vonatkozo
jogszabalyi vagy hatosagi komyezetvedelmi kbvetelmenyeknek (pi. zajkibocsatasi hatarertekeknek).

Vallalkozo a munkavegzes soran kbteles minden kdrnyezetet erinto rendkivuli kbriilmenyrol es karesemenyrol a
FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagt es Komyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag Komyezetvedelmi
megbizottjat ertesiteni (Varga Agota varga.agota@ftszv.hu). Vallalkozo, elbzetes egyeztetes alapjan kbteles a
FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Komyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag Kbrnyezetvedelmi
megbizottjat komyezetvedelmi ellenbrzes celjabbl tevekenysegi teriileten fogadni, veluk egyuttmukbdni.

Vallalkozo szerzodesben foglalt tevekenysegere vonatkozo komyezetvedelmi eloirasok tekinteteben Vallalkozo
keresere a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Komyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag
szerzddesben megnevezett megbizottja/muszaki ellenore, illetve a Kbrnyezetvedelmi megbizottja ad
tajekoztatast.
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Munkavedelmi, munkaegeszsegugyi es tuzvedelmi melleklet

Tervezo/kivitelezo/partner/berfo {tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fb'varosi Telepulestisztasagi es
Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag (tovabbiakban Megbizo) megbizasabol vegzett tevekenysege
soran kb'teles a tevekenysege re vonatkozo hatalyos, munkavedelemi, munkaegeszsegugyi es tuzvedelmi
jogszabalyokat es a Magyar Szabvanyugyi Testiilet altal kiadott hatalyos szabvanyokat (szabvany eseten
megegyezo biztonsagi szintet megvalositani), technolbgiai leirasokat, egyeb kezelesi utasitasokat
maradektalanul megismemi, azokat betartani illetve azokat alvallalkozoival/kbzremukbdoivel betartatni.
Vallalkozo koteles a Megbizo munkavedelmi es tuzvedelmi szabalyzatat megismemi, munkaja soran az abban
foglalt elveket kbvetni.

Tervezes eseten:

Tervek keszitese soran Vallalkozo koteles figyelembe venni a targyi munkaval kapcsolatos, munkavedelmet,
munkaegeszsegugyet es tuzvedelmet erinto hatalyos jogszabalyi elfiirasokat, illetve ajanlaskent a Magyar
Szabvanyugyi Testulet altal kiadott hatalyos szabvanyokat.

Tervezo a szerzodes alairasaval kijelenti, hogy az elozoekben meghatarozott eloirasokat maradektalanul betartja
es betartatja.

Vallalkozo a szerzodes alairasaval kijelenti. hogy a FTSZV Fbvarosi Telepulestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi
Korlatolt Felelossegu Tarsasag a szukseges informaciokat megadta reszere es tajekoztatta a targyi munkaval
kapcsolatban az bsszes, kivitelezesi munkakat erinto, helyspecifikus, munkavedelmi, munkaegeszsegugyi es
tuzvedetmi kockazatot jelento kbrulmenyrol.

Vallalkozo koteles fentieket es az artalmak veszelyek Ellen valo vedekezes modjat a Biztonsagi es
Egeszsegvedelmi Tervben es a kiviteli terv Tuzvedelmi tervfejezeteben feltuntetni.

Vallalkozo az epitmenyek epiteszeti-muszaki tervezese soran kulbn megbizas nelkiil 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.

Kivitelezes soran:

Tobb, kiilonbbzo munkaltato altal foglalkoztatott munkavallalo egyideju tevekenysege eseten jelen szerzodes
mellekleteben Vallalkozo es Megbizo kbzosen koteles meghatarozni a munkak koordinalasaerl felelbs
munkaltatot.

Vallalkozo koteles a hatatyos jogszabalyokban meghatarozott tevekenysegek soran biztonsagi es
egeszsegvedelmi koordinatort foglalkoztatni.

Vallalkozo tudomasul veszi es a szerzodes alairasaval kbtelezettseget vallal arra, hogy a kiviteli munkakhoz
kapcsolodo, a hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett, megfelelo szakkepzettseggel, szakvizsgaval,
foglalkozas-egeszsegugyi orvosi alkalmassaggal, illetve az azt igazolo dokumentumokkal, tovabba
munkavedelmi es tuzvedelmi oktatasban reszesult, munkaltatoi utasitassal rendelkezb munkavallalokat,
vallalkozokat foglalkoztathat.



Vallalkozo a kivitelezesi munkakra vonatkozoan ervenyes kockazatelemzest kbteles kesziteni es az abban
foglaltak kdteles az erintettek tudomasara hozni.

Az epitesi kivitelezesek soran Vallalkozo kbteles a hatalyos jogszabalyokban eloirt epitesi naplot folyamatosan
vezetni es azt a munkavegzes helyszinen tartani.

Azokban a letesitmenyekben, helyisegekben, melyeket a FTSZV Fdvarosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag beszallasi engedely-kbteles ternek mindsit, barmilyen
tevekenyseg csak a vonatkozo eloirasok szerint kiallitott beszallasi engedely birtokaban vegezhetb. Ezen
letesitmenyekbe, helyisegekbe csak beszallasi engedely birtokaban szabad belepni, munkat vegezni. Vallalkozo
a szerzddes alairasaval elismeri, hogy a temaban kiadott vezerigazgatoi utasitas vonatkozo rendelkezeseit a
FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag vele ismertette.

Azoknal a munkatevekenysegeknel, amelyek tuzveszelyt jelentenek, alkalomszerii tuzveszelyes tevekenyseg
vegzesere szblo engedelyt kell kiadnia Vallalkozonak, melyet a Megbizo kepviseletere jogosult munkavallaloval ki
kell egeszittetnie a helyi kovetelmenyekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.

Eltero, irasos megallapodas kivetelevel minden, tiiz es/vagy robbanasveszelyes tevekenyseg megkezdese eldtt a
kivitelezbnek kotelessege minden, a tuz es/vagy robbanasveszely elkeriilesere szolgalo feladatot elvegeznie,
intezkedest meghoznia, vagy kerelmeznie, illetve a szukseges tuzolto, veszely elharito eszkozoket biztositania es
keszenletben tartania, tovabba a szukseges hatosagi bejelenteseket megtennie.

Minden egyeb munkateruleten, csak a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegu 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 vedbeszkbzt, vegyi anyagot hasznalhat fel, amelyek a
jogszabalyi elbirasoknak megfelelo dokumentaciokkal rendelkezik (gepkbnyv, kezelesi-hasznalati utasitas,
megfelelbsegei tanusitvany, uzembe-helyezesi engedely, biztonsagi adatlap, tbrzskbnyv, stb.), az eszkozdk,
anyagok, azok csomagolasa ep, serulesmentes, es nem okoznak kbzvetlen baleset-, vagy tuzveszelyt. Vallalkozo
ezeknek a dokumentacibknak a tartalmat az eszkozoket, anyagokat hasznatokkal igazolhato modon kbteles
ismertetni.

Vallalkozo koteles az elsbsegely-nyiijtasi, tisztalkodasi, bltbzkodesi, pihenesi-melegedesi, etkezesi, dohanyzasi
lehetbsegek biztositasarbl gondoskodni, es arrbl megfelelo tajekoztatast adni.

A kivitelezes soran Vallalkozonak gondoskodni kell az erintett teriilet szakszerii elkeriteserbl, elhatarolasarol,
illetektelenek bejutasanak megakadalyozasarbl. Tovabba ha szukseges, kbteles gondoskodni a fizikai
parameterek (pi. mergezo, robbanas/tuzveszelyes gazok-gozbk) muszeres mereserol.

A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Feleldssegu Tarsasag a kivitelezes soran
jogosult munkavedelmi es tuzvedefmi szemlet, bejarast tartani, es ennek tenyet eredmenyet az epitesi naploban
rogziteni. A Vallalkozo (megbizott) koteles ebben kdzremukbdni.
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Barmilyen munkabiztonsagot, vagy tuzvedelmet erinto rendellenesseg eseten Vallalkozo kbteles haladektalanul
ertesiteni a FTSZV Fovarosi Telepijlestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasagot,
erintettseg eseten a tervezot, es ha szukseges, kbteles haladektalanul gondoskodni a munkavegzes
felfuggeszteserol.

A hely-specifikus munkavedelmi- es tuzvedelmi oktatas megtartasahoz a Vallalkozo kepviselojet a FTSZV
Fovarosi Telepijlestisztasagi es Kbmyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag kepviseloje ellatja a szukseges
vonatkozo informaciokkal. Ennek tenyet az epitesi naploba be kell vezetni,

Ingatlan fingatlanresz) berlese soran:

Barmilyen, a berelt teriilet tuzvedelmi helyzetere kihato vattoztatasi, vagy munkavegzesi igeny, vagy az eredi
rendeltetestol eltero rendeltetesre valo hasznalat, tevekenyseg vegzesenek terve eseten arrol kbteles irasban
tajekoztatni a FTSZV Fbvarosi Telepijlestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag illetekes
kapcsolattartbjat annak megvalosulasa elbtt, es kbteles figyelembe venni azok eszreveteleit, vagy tiltasat.

Minden ideqen gazdalkodo szervezet altal vegzett tevekenyseg eseten:

A szerzodesben vallalt munka elvegzesevel osszefuggesben bekbvetkezo munkabaleset, vagy tuzeset tenyet
Vallalkozo kbteles haladektalanul jelenteni a FTSZV Fovarosi Telepijlestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegu Tarsasag munka- es tuzvedelmi koordinatoranak.

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

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a munkavedelmi, munkaegeszsegugyi es tuzvedelmi szabalyok betartasat es
betartatasat a FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Komyezetvedelmt Korlatolt Felelossegu Tarsasag keresere
tudnia kell igazolni, es az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentaciot a FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es
Komyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag keresere at kell adnia.

Barmely munkateriiletre, amelynel nem tbrtent meg epitesi naplo szerint a munkateriilet atvetele oda csak a
FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Komyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag altal kijelblt helyi
kiserbvel lehet bemenni, ott tartozkodni es munkat vegezni.

A kisero utasitasait minden esetben figyelembe kell venni, csak az altala engedelyezett Megbizo tulajdonat
kepezb, vagy kezeleseben levb berendezeseket, eszkbzoket, anyagokat lehet erinteni, hasznalni, kezelni.
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Ivoviz-biztonsagi kovetelmenyek

Tervezb/kivitelezo/partner/berlb (tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fbvarosi Telepiilestisztasagi es
Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag (tovabbiakban Megbizo) teruleten vegzett tevekenysege soran
alkalmazott/beepitendo anyagok ivoviz- biztonsagi megfelelbsegerbl kbteles az ivoviz minbsegi kbvetelmenyeirbl
es az ellenbrzes rendjerbl szolo 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet alapjan gondoskodni es az igazolo
dokumentumot a Megbizo reszere atadni.

A Vallalkozo a Megbizo teruleten vegzett, ivovizzel erintkezb vagy erintkezesbe lepheto tevekenysege soran
kbteles a szemelyi higieniai kbvetelmenyeket es szukseg eseten a technolbgiai elbirasokat maradektalanul
megismemi, azokat betartani, illetve azokat alvallalkozbival /kbzremukbdbivel/ munkavallaloival (a tovabbiakban
kozremiikodo) betartatni. Ezek be nem tartasabol adodb mindenfele anyagi es erkblcsi kar kizarblag Vallalkozot
terheli.

Szemelyi higieniai kovetelmenyek

Egeszsegugyi kbnyv meglete kbtelezb, ezt az FTSZV Fovarosi Telepiilestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi
Korlatolt Felelossegu Tarsasag helyszini vezetoje ellenorzi.

- Tiszta, egyseges munkaruhazat viselese kotelezo.

Vizter kbzeleben sapka, illetve cipore huzhato vedofolia viselese kotelezo.

Illemhely hasznalata utan kotelezo a kezmosas!

- Vizterben. vizzel erintkezo tevekenyseg soran, amennyiben a Megbizo kepviseloje betegseg tuneteit eszleli a
Vallalkozon vagy akar a Megbizo kepviseloje, akar a Vallalkozo betegseg tuneteit eszleli a Vallalkozo
kbzremukodojen, iigy Vallalkozo/kbzremukbdbje kbteles a munkateruletet lehetoseg szerint azonnal elhagyni,
haladektalanul orvoshoz menni, es csak orvosi engedellyel, egeszsegesen terhet vissza dolgozni.

A munkavegzes kbvetelmenyei

Vallalkozo kbteles az altala igenybevett kbzremukbdbit a helyi specialis kbrulmenyekrol, a vizminbseggel
kapcsolatos munkavedelmi kbvetelmenyekrol oktatasban reszesiteni, amelyet az epitesi naploban kbteles
feltiintetni.

A munkavegzes soran csak a Megbizoval elbzetesen megbeszelt/egyeztetett tevekenysegek vegezhetok.

A Vallalkozo, illetve kbzremukbdoje csak a Megbizo elozetes engedelyevel, specialis ruhaban mehet vizbe.

- Ha a Vallalkozo vagy barmely kbzremukodoje barmilyen rendellenesseget eszlel, haladektalanul ertesiteni
kbteles a Megbizot.

Munkavegzes soran ivoviz felhasznalasra nem engedelyezett anyagok hasznalata tilos!

Belt, italt fogyasztani, dohanyozni csak a kijelblt helyen szabad!

Az anyagtarolas megfelelo kbriilmenyeit biztositani sziikseges.

A munkavegzeshez alkalmazott berendezesek eszkbzbk megfeleloseget biztositani sziikseges.

A Vallalkozo ivovizzel erintkezesbe keriilb munkavegzes soran kbteles az ivoviz minosegi kbvetelmenyeirol es az
ellendrzes rendjerbl szolo 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet eloirasainak megfelelo fertotlenitbszert alkalmazni.
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Szennyviz-biztonsagi kovetelmenyek

Tervezb/kivitelezb/partner/beno/, illetve ezek teljesitesbe bevont alvallalkozbja (tovabbiakban Vallalkozb) a
FTSZV Fbvarosi Telepulestisztasagi es Kdrnyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag (tovabbiakban
Megbizo) teriileten vegzett tevekenysege soran alkalmazott/beepitendo anyagok tekinteteben kbteles
kbrultekintoen, a mindenkor hatalyos elbirasokat, jogszabalyokat betartva eljarni es az igazolb dokumentumot a
Megbizo reszere atadni.

A Vallalkozo a Megbizo teruleten vegzett, szennyvizzel erintkezb vagy erintkezesbe lepheto tevekenysege soran
koteles a szemelyi higieniai kbvetelmenyeket es sziikseg eseten a technologiai eloirasokat maradektalanul
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvallalkozoival /kb'zremukodoivel/ munkavallaloival {a tovabbiakban
kozremukodo) betartatni. Ezek be nem tartasabol adodo mindenfele anyagi es erkblcsi kar kizarolag Vallalkozot
terheli,

Szemelyi higieniai kovetelmenyek
Egeszsegugyi kbnyv meglete kbtelezb, ezt az FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kbmyezetvedelmi
Korlatolt Felelossegu Tarsasag helyszini vezetoje ellenbrzi.
Szennyvizes munkavegzeshez kbtelezo vedboltasok meglete
Tiszta, egyseges munkaruhazat, egyeni vedbeszkbzbk viselese kotelezo.
Kulbn szekrenyben tarolja a tiszta es a szennyezett munka es vedoruhakat.
Orrfujasra eldobhato papir zsebkendbt hasznaljon.
Munka vegeztevel gondoskodni kell az egyeni vedbeszkbzbk es a szerszamok fertbtleniteserbl.
A munkaruhak rendszeres tisztitasarbl gondoskodni kell.
Illemhely hasznalata elott is kbtelezb a kezmosas!
Szennyvizzel erintkezo tevekenyseg soran, amennyiben a Megbizo kepviselbje betegseg tuneteit eszleli a
Vallalkozon vagy akar a Megbizo kepviseloje, akar a Vallalkozo betegseg tuneteit eszleli a Vallalkozo
kbzremukbdojen, ugy Vallalkozb/kbzremukbdbje koteles a munkateriiletet lehetbseg szerint azonnal
elhagyni, haladektalanul orvoshoz menni, es csak orvosi engedellyel, egeszsegesen terhet vissza dolgozni,
A Vallalkozo koteles az FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kbmyezetvedelmi 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 igenybevert kbzremukbdoit a helyi specialis kbrulmenyekrol, a
szennyvizminoseggel kapcsolatos munkavedelmi kbvetelmenyekrbl oktatasban reszestteni, amelyet az
epitesi naploban koteles feltiintetni.
A munkavegzes soran csak a Megbizoval elbzetesen megbeszelt/egyeztetett tevekenysegek vegezhetbk.
Ha a Vallalkozo vagy barmely kbzremukbdoje barmilyen rendellenesseget eszlel, haladektalanul ertesiteni
koteles a Megbizot.
Etelt, italt fogyasztani csak az etkezbkben, dohanyozni csak a kijelolt helyen szabad!
Munkateruleten tilos barmilyen ital fogyasztasa vagy tarolasa.
Az anyagtarolas megfelelo kbrulmenyeit biztositani szukseges.
Szigoruan tilos az ivbvizhalozat es az ipari vizhalbzat bsszekbtese.
A munkavegzeshez alkalmazott berendezesek eszkbzbk megfelelbseget biztositani szukseges.

A Vallalkozo munkavegzes soran koteles a mindenkor hatalyos kbrnyezetvedelmi elorasokat, jogszabalyokat
betartani
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Etikai normak

Tervezb/kivitelezb/partner/berlb (tovabbiakban Vallalkozo) a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es
Kornyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag megbizasabol vegzett tevekenysege soran koteles a jelen
mellekletben meghatarozott etikai szabalyokat betartani, illetve azokat alvallalkozoival/kbzremukbdoivel
betartatni.

Vallalkozo koteles a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kbmyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag
vizellatassal, illetve szennyvizelvezetessel es -tisztitassal kapcsolatos strategiai elkepzeleseit, celjait szem elbtt
tartva vegezni munkajat - a tole telhetb maximalis elkbtelezettseggel es professzionalizmussal.

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

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

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy kbzvetlen, a fogyasztokkal kapcsolatba kerulo Vallalkozo attetelesen a FTSZV
Fovarosi Telepulestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag-t kepviseli, ezert tevekenysege
soran ennek megfelelo magatartast koteles tanusitani, igy kulonosen:

Eloitelet-mentesen viseltetnek iranyukba, s keriilik a kellemetlen, megalazo helyzeteket, a kioktato stilust
veliik szemben.

2 A veliik kapcsolatos napi ugyintezest a korrektseg, szakszerii megalapozottsag, gyorsasag jellemzi.
A veluk valo kommunikacio soran az udvarias, informalo hangvetel, a hiteles tenyadatok kozlese elvart.
Az ugyintezes soran a tudomasukra jutott, a fogyasztokkal kapcsolatos tnformaciot bizalmasan kezeli,
harmadik fel tudomasara nem hozzak.

Fenti magatartasi szabalyokat Vallalkozo nemcsak a fogyasztokkal, hanem mind a FTSZV Fovarosi
Telepulestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal, mind pedig barmely harmadik
szemellyel szemben is koteles maradektalanul betartani.

A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag elvarja Vallalkozotol,
hogy ne fogadjon el penzbsszeget vagy komoly erteku ajandekot, amely befolyasolhatja 6t az ajandekozo ceggel
vagy szemellyel kapcsolatos iizleti magatartasaban, kulbnbs tekintettel a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es
Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal valo viszony soran.

A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Komyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegii Tarsasag elvarja Vallalkozotol,
hogy keriiljbn minden olyan szituaciot, vagy annak latszatat, amelyben az bsszeferhetetlenseg, vagy annak
gyanuja felmeriilhet. A FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kbrnyezetvedelmi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag
etikailag osszefeitietetlennek tartja barmilyen ellenszolgaltatas vagy ajandek kikenyszeriteset, annak
elfogadasat, a paraszolvencia barmilyen formajat.

Amennyiben Vallalkozo a tevekenysege soran etikai normal serto magatartassal talalkozik, vagy annak gyanuja
felmerul, ugy koteles azt haladektalanul a FTSZV Fovarosi Telepulestisztasagi es Kornyezetvedelmi Korlatolt
Felelossegu Tarsasag fele jelezni.

•
i
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Teljesitesigazolas/Atveteli elismerveny (minta)

Megrendelo: Fovarosi Telepijlestisztasagi es Kornyezetvedelmi Kft. 1134 Budapest Vaci ut

23-27

Beszallito

Szerzodes/Megrendeles szama:

Teljesites idopontja

Megjegyzes

.

A targy szerinti teljesitest a szerzodesnek/megrendelesnek megfeleloen a

Beszallito elvegezte, mely alapjan szamlazasra jogosult.

,- Ft azaz osszegu szamlat a Beszallito

jogosult benyujtani a Megrendelonek.

Budapest,

A teljesitest igazolom:

Megrendelo
(teljesites igazolasara jogosult)
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