


































Xl.5. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyet képviselőik aláírnak. 

XI.6. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek

1. számú melléklet: Ajánlati felhívás
2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok (Műszaki leírás) és annak módosításai
(adott esetben)
3. számú melléklet: Ajánlat, hiánypótlás(ok) és igazolások, Árazott költségvetés
4. számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben keletkezett)
5. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat
6. számú melléklet: Garancia Nyilatkozat Minta
7. számú melléklet: Teljesítési igazolás Minta
8. számú melléklet: A Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
9. számú melléklet: Szerződéskötési feltétel (felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat
másolata /kötvény és/vagy fedezetigazolás/)

A Vállalkozó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Megrendelő a www.e
cegjegyzek.hu weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg. A jelen Szerződés 
mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerződés csak annak 
mellékleteivel együtt érvényes és é1telmezhető. Abban az esetben, ha a Szerződés, vagy a 
Szerződés tárgyának részletes leírását tartalmazó melléklet a jelen Szerződésben szabályozott 
kérdésben a Szerződéssel ellentétes rendelkezést trutalmaz, az értelmezés során a Szerződésben 
í1tak a melléklet ta1talmát megelőzik. 

XI.7. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintő kérdésekről
a lehető leghamarabb tájékoztatni. 

XI.8. A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy
elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, a Szerződés 
megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen 
Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, 
ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés 
időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről 
szóló postai jelentés napja. 

XI.9. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen
Szerződés bármilyen okból tö1ténő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező 
érvényűek a Felekre. 

XI.10. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és é1telmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, az alulirott helyen és időben jóváhagyólag Ílják alá. 

Kelt: Budapest, 2022.04.12. 
___ 

Kelt: Budapest, 

<a/fii�,., 

llcJ,"7/Jo C

18 









Nyilatkozat átláthatóságról 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő: 

Név: Thermo Control FM Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 3. Terrapark D3. ép. 
Cégjegyzékszám: 13-09-154822 
Adószám: 15308744-2-41 
Képviseletében eljár: Varga Zsolt ügyvezető 

8. számú melléklet

Alulírott Varga Zsolt, mint a Thermo Control FM Kft. képviseletére jogosult, az Nvt. 3. § (1) bekezdés 
1. pontja alapján felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet átlátható
szervezetnek minősül.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a szervezet képviseletére, 
valamint, hogy az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismertem. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére 
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen 
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. 

Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül 
átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem az Egyetem részére. 

Jelen nyilatkozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő által a „ELTE Üzemeltetés, 
karbantartás és hibajavítás" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás részeként teszem meg . 

. LoL. 2- · Kelt. ..................0 ....... 4 · .  

23 




