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i

szerződés, ajáĺ.iat,

Tisztelt Vĺíľosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság!

I.

E|őzmények

A Képviselő-testiilet a f0I2. évi koltségvetésében biztosított maradványkeľet terhére 2.5IO.I35,- FT+ÁFA
összegben - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I5o2/2O|3. (x[.12.) számu határozat,a
a|apján 2013. február hónapban hét épületre vonatkozóan készrili kéményfelújítás.A Kisfalu
Kft.-nél rendelkezésre

FOKÉTÜSZ Kft.-től érkezettügyiľatok a|apjántovábbi kémények felújítása sziikséges.
és Pénzügyi Bizottság a 2O|3, október zt.-i iilesen aúĺgyielőtórjeszéstttrgyalta. A
Bizottság kélte a nyertes ajanlattevő árajźn|atÍnak pontosítását, kiegéizítését,illetve a lakások
átló

A

Városgazdálkodási

kéményhaszná|atának szabályos

sá gár őI

kért táj ékoztatást,

il.

A beteľjesztés Índoka
rendelkezésre álló ľorÉľÜszKft. iigyiratok jellemzően életveszélyes állapotú, dugult,
béleletlen
kéményjáratokat, romos kéménýesteket, kedvezőtlen kitorkolási magasságúkéménýeket jeležnek,
melyeken
gáztđzemtÍfiĺtőkészülékek tizemelnek. A FOKETÜSZ Kft. ügyirataira
több esetben hatósági eljarás ĺs ĺnault.
A je|zettproblémák, hiányosságok megsztintetése érdekéb"n šoik.ég"s a

A

d<jntéshozatal.

ilI.

Tényállási adatok

A Kisfalu Kft. a ľoxÉľÜszKft.

f,rgyelm eztetó jelezései alapján kizbeszerzési értékhatáľtel nem érő
beszerzési eljáľást indított az atábbi épiiletek kéményeinek felújíiása tárgyában. A beszerzési
eljárás becsült
értéke12 mi||iő Ft + AFA.

ingatlan

lakás

I
Diőszesiu.22.
f. Kisfaludv u. 5.
J.

4.
5.

épület + I. e. 33; + fszt.

fsń..2.

Koszorú u.4-6.
Magdolna u.6/a.
Népszínház u. 17.

6.

Százados út 3.13'

.7

Vajdahunyad u. l1

8.

Vajdahunyadu.

ll

9.

Vajdahunyad u.

11

1

fsz.7
II. em.5.
I. em.6.
1.ép. i.lakás-l db

kémény

4'ép.26'|akás-3 db kémény
16.ép.27.lakás- 2 db kéménv
épület
1

I. ęm. 13'

fszt.llb.

A

Kisfalu Kft.. az érintett lakások kéményhasználatat ellenőrine.

A

kéménytizemű beľendezési tárgyak

hasanálata a lakások bérleti szerződés szerinti komfortfokozatźnakmegfelelően szabályos.

A Kisfalu Kft. Mtĺszaki Irodája 2073. szeptember 20-án ajáĺiattételifelhíVást ktildött (1. sz. mettéktet) a
kéményfelújításbanÍapaszta|attal ľendelkező cégektől a ľorÉľÚSZKft. á|tal, je|zett hiányosságok

megszüntetésére.

A

felkérésindokai: a Kisfalu Kft. a gazdasági szereplők tevékenységét,referenciź!źirészbenismeri, részben
táj ékozódott és a cégnyilvántartást ellenorizte'

interneten

Az

ajźn|aÍtételľefelkért gazdasági szereplők az a|źbbiak:

Megjegyzés

Ai án]attételre fęlkért szerv ęzet
I

Tető-Kémény Kft .

2.

EL-KEMENYSZOLG Kft.

a

lngatlanszol eá|at Szo|gáltató Kft.

4.
5.

I

07 2 Budapest,
11

Rákóczi

ít 40. 4'20,

64 Budapest. ostoľos u. Il a.

35 Budapest. Jász u, 44, 2. 15
Kft. 1141 Budapest, Cserebogár u.52,Il1.
1

l

.

DAUB-BUB PLUSSZ
IMOTTOM Kft. I118 Budapest, Somlai.68/b.

nem
nem

nýjtott
nýjtott

be ajánlatot
be ajánlatot

Az ajáriattételi felhívás 6. pontja szęrint az ajźnlatokbiráLati szempontja vo|t: ,ljánlatkérő épületnemenként
bíról, összevont, az összes címre vonatkozó egłetlen ajánlat nem adható! A legalacsonyabb osszegíi
ellenszolgóltatás.,,

Ajánlattételi hatráľidőben 3 db ajźn|at érkezett. Az egyes címekľe adott ajanlati źrakat az e|őterjesztés 2.
mellékletétképező,,,osszegzés az ajźn|atok elbírálásaról'' mellék|et tarta|mazza.

EL-KÉMnľyszor,G Kft. nýjtotta

Tekintettel a benyújtott ajánlatokľa az
ajánlatot az a|ábbjak szęrint:

be a legalacsonyabb összegű

Diőszesiu. f2.
Kisfaludv u. 5.

Epület + I. ę. 33: fszt. l

Ą

Koszorú v 4-6.

fsz.1

633 686 Ft+

4.

Masdolna u. 6/a
Népszínházu. 17.

II. em. 5.

426 978 Fr+

2.

5.

I. em.
1

6.

4 371 637 Ft+

fszt. f .Iakás

Szźnados út 3-13.

|'

378 f&T Ft+

6.lakás

. ép. 1.lakás-l

776 7f9 Ft+

db kéménv

4.ép.26.1akás-3 db kéménv

sz.

AFA
AFA
AFA
AFA
AFA

2323 842 Fr+ AFA

I6.ep.27.|akts- 2 db kéménv
'7

Vaidahunyad u. 1l

8.

Vaidahunyad u.
Vaidahunyad u.

9.

Eoület

2010 667 Ft+ AFA

11

I. em' 13. lakás

f74 309 Ft+ 4p4

11

Fszt. 1/b. lakás

274 309 Ft+

Osszesen

11.470.438,- Ft +

AFA

AFA

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. október 2I.-i ülésénkért fuajáĺiati kiegészítésta Kisfalu
Kft. az EL-Kéményszolg Kft-től bekérte. A kiegészítéskiterjedt a kivitelezés során alkalmazandó

kéményjárat szigetelési technológia, beépítésretervezeÍt anyag pontos megjelölésére, kéménymagasításhoz

alkalmazott acélszerkezetek pontos méret meýatźrozásźra, a tetőjárdák kialakításának, ányagának
meghattroztstlra' Az érvényesajánlatot benyujtó ajánlattevőket a Kisfalu Kft. az ajźn|ati ktltottseg l"j.ĺĺu
miatt nyilatkozattételre hívta fel. Az ajźn|attevők k<jzül az E|-Kéményszolg Kft' és a Tetőkémény Kft.

nyilatkozott, hogy a 20|3. szeptember

27

.-énbenyujtott ajánlatát továbbra is fenntartja.

A munkálatok bonyolítója

a

Kisfalu Kft' bonyolítási díja a nettó számlaérték IO

o/o-a+

Áľ,ł.

Iv.

Diintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése
Bizottság a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében dönt a közbeszerzési értékhatártel nem érő
beszerzési eljárás nyertes ajanlattevójéről, a beérkezett aján|atok és az ajanlattételi felhívásban meghatározott

A

értékelésalapjan.

A Bizottság dönt

v.
+

a kivitelęzés bonyolítása során a

Kisfalu Kft. díjazásáról.

A döntés célja, pénzůigyihatása
kivitelezés elvégzésévela bérlakások kéményhaszntiata biztosítottá és biĺonságossá válik, az

onkormány zat' á|Iagmegóvási feladat ának tesz eleget.
- 1I.470.438,- Ft + Afa - és a bonyolítási díjnak I.I47.O44,- Ft + Áfa . fedezetę _
összesen I6.024.f02,- Ft - a 2013. évi költségvetésben a 11602 címen a kéménykarbantartás e|oirányzat.

A kivitęlezés költségeinek

vI.

Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzataról szóló 25120|3. (v.f7.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
kozbęszerzési ügyekben az e|jáĺás megindításáról, eredmény megállapításárő|, beszeľzési ügyekben az
eredmény megállapításáról

A fentieknek megfelelően kérem ahatározati javaslat elfogadását'
Határozatijavaslat
A Városgazdálkodĺ{si

és Pénzügyi

Bizottság úgy dtint, hogy

1. a Budapest, VIII. kerületben kéményfelújításoktáÍgyu,kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaző érvényesajanlatot- az alábbi táb|ázat
szerintí ingatlanok vonatkozásábaÍI - az EL-KÉMÉNYSZOLGKft. (székhe|y: I|64 Budapest, ostoľos u.
Ila., cégegyzékszám:0| 09 260468, adószám: i0818183-2-42) tette, ajánlati áľ összesen II.47O.438,-Ft
+

AFA

összegben, ezélt az eljárás nyeľtes ajanlattevője.

Cím
1
Diószesi S.u.f2,
f. Kisfaludi u. 5.

aitnlati ár

Epülęt + I. e. 33: fszt.
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fszt.2.Lakás
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J.
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II. em. 5.

426 978 Ft+

em.6. lakás

776 7f9 Ft+

AFA
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AFA

323 84f Ft+
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Masdolna u. 6/a
5. Népszínház u. 17.
/l

l.ép' 1.lakás-ldb kéménv
6.
.|

Százados út 3-13.

I

4 37Í 637 Ft+ ÁFA
378 281Ft+ AFA

4.ép.26.|akźls-3 db kéménv

633 686 Ft+

f

|'6.ép.27.|akás- 2 db kéménv

Vaidahunvad u. 1l

Epület

2010 667 Ft+ AFA

8. Vaidahunvad u. 11

I. em.

13.lakás

274 309 Ft+

9. Vaidahunvad u. 11

Fszt. 1/b.lakás

274309 Fr+

Felelős:

AFA
AFA

polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 2013. novęmber 4.
2. a határozat I. pontja alapjén felkéri a Kisfalu Kft{' hogy az onkormźnyzat

nevében

a munkáltok
a 2OI3, évi

e|végzéséreaz előterjesztés 3. számű mellékletét képező vállalkozási szerződést kösse meg,
költségvetésben a I 1 602 címen kéménykarbantaľtás e\oirźnyzatterhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáridő: avźi|a|kozási szerződés aláírásanak határidej e 20|3. október

11.

3.

IOoÁ.a + ÁFA, 1.|47 .O44,- Ft
Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó szźm7aéĺték
évi költségvetésben a1I602 címen kéménykaľbantartás előlĺźnyzatterhére.

a kivitelezés bonyolítója a
+

AFA a20I3.

Felęlős:

Határidő:

Kisfalu Kft.
2013. november 4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjara: hon|apon
Budapest, 2013. október
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J!ł!EjAT kémépy
a borítél.üa ĺa 'kell
Ąźmlatokat zaľt borítékban kell b€ĺlnijb''i,
felrĺiításľe.'A boTítékonegyéb feliraq bélyegző' feladó''megietöl&e nela sząĺe'pp.!h. ęt.
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szp.mé.ly'ps'

B.'e'szállítói adatlapoa. (3i sz.

.trďl-é-kl.

$ őés (2. sz,mellék'let)
Ft)

kitöltött f,elolvasłó la'pot (4. sz.'nellékl' et)
Faxon küldött ajánlatot az Aiánlatkeľö nem fogad el.
Ajáľúatkér'ő, ktilön]éÍtesít'es helyetĺlezrtroĺrhívjamregĄ&ilatfev'ökeł pboĺí'tětbont{sľa-

t2.

Aben'yúj'tottaj:áďąto1ĺat,.tfu.gy.atas'.ąé.ll.s1bíŕ,lĺ.aet.az.-jánlatkérő.

Ajĺńntatĺkötöttség:

Az

5 nap.
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1)

etbítá Iá s á tóI

Az ajánlatkétő neve és címe:
Kis f aiu Józs

2)

to k

ef

város i

Y agpngazÄáIkodő

Kfi

(1

082 Budapes t, l,os onci u. 2.)

A közbeszeeés títgya és mennyisége:
Tárga: A Felhír'ás szerinri címeken kéményfelújításvégzése.
Mennvisége:
ingatlan

KéménpkszÁma, jeloiése, hiba jellege

lakás

Epület

*

2 kéménpsoport kitoľkollá'sa széln1,romás
miatt kedvezóden

1.

Diószegi S.u.2f.

2.

Kisialudyu.5.

f.szt.2.

1 járat

dugult

3,

Koszoni 4-6.

fsz,l.

1 jáľat

kúľtő kićgett' tomörĺelen

^

Magdolna a.6/a.

II. em. 5.

1

5.

Népszín}ńz u. 17.

I. ern 6.

2 játat, ktiľtő kiégett, tömöľtelen,
szülrséses

I. e. 33; fszt.

1

járat dugult
bélelése

1' ép.1.Iakís

ldb kémény

3)

6.

Sázados út 3-13'

7.

Vajdahunpd u.

11

8.

Vaidahunpd u.

11.

9.

Vaidahu.nrad u. 11

A

14, ép.26.Iakás
3 db lĺémény
16. ép.27.|akás
2 db lĺemónv

Épilet
I' em. 13. lalľás
Fszt. 1/b.lakís

Gázw.rmő falazott kriľtők béleiendók. taÍtďék
lĺeményekals ő tisztítása biztos ítandó

3

/ 4;7 /

3 ;1a / 3

;I t /

2 kéménycsoportok

ľomos alqoľnlad oző |<éméĺý
ej
5 / 6:9 / 4'kéménycsopon állagroilrloff,
1

iárx

I iárat

vĺÍIasztottďjátás Íaj*íja:

jel ĺem éľőbeszeruésí e\jfuź,s
Iiozbesz'etzési éĺtélĺ]ratárt

4)

IIivatkozás az eliátást megiadÍtli, illetve meghitdető hitdetményre ({elhíwísĄés
kőzz é tét e Iéne k/m egkÍiId és éne k n apj a :
AzA1án1attételi felhívás aján|atevőktészéte 201'3, szeprcmber20. napján közveĺleniilmegkiildésre

kerĺilt,

5)

Ercdményes volt-e az el/árás:
Igen

6)

A benýitott aiánlatok száma (ĺészaiánlat-tételilehetőség esetén ńszeaként):
AzajänLaĺtételihacáľidőIejá,ttáĺgháromĄánlatkeriiltbený jrásľa.

7)

Az éwényesajánilatot tevők neve, címe, aÍkahnassĘuk indokolása és ajánlanknak az
értékelésiszeĺnpont. aŻ összességében legelőny.ösebb ajánlat kiválasztása esetén *flnak
tćszszempontiai szedntí taftalmi eleme, elemei (ĺészaiánlat-tételilehetőség esetén
Észenként):

7. szá,mű'aján|at:

Ájánlattevő: Tető-KéményK{t.

ár:

!ĺjá"n|atĺ

1.072 Budapest, Rákóczi Gt 40. 4,20.
12.76?483,nettő:
Ft+Áfa

Diószeshv S. u.22'
Kisfaludi u.5.

1.

f.
a

+-

Koszoĺli lt,4-6.
Magdolĺa u. 6/a

5.

Nópszínház u. 17.

Éĺlület+ I' e. 33; fszt.
fszt.2.Lakás

1

4764042Ft
428269 Ft

["s2,1

785 330 Ft

II. em.5

470 398 Ft

I. em. 6. lakás

859 493 Ft

1.ép.1.lakás-1db kéménv
1,4.ép,26'Iakás-3 db kéménv

Szrázados út 3-13.

6.

.l'6.ép,f7.|akás.

Vaidahunvad u. 11

2 599 L34 Ft

2 db kéménv

zz45fo3

Epület

Ft

B.

Vaidahunvad u.

11

I. em. 13. lakás

307 807 Fr

9.

Vaiclahunvad u. 11

Fszt. 1/b. lakas

307 807

tt

2. száłmúajádat:

.A.jánlattevő: El-Kéménpzolg Kft.

Íĺjfuilatíár,nettő:1l.470.43š,2.

Diószcghy S. a.22'
Kistďudi u.5.
Koszoľú u.4-6.

A

Magdolna u.6/a

5.

Népszínház u.

I

1164 Budapesu Ostoros

Ft+AÍa

Epälet + I.

fszt.1.

e. 33;

378Z8Ltt

fsz.1.

633 686 Ft

IL em.5.

426 978 Ft

1.ép. 1.lakás. ]-db

776 729

Vaidahunvad u.
8.

Vaidahunvad u. 11.
Vaidahunvad u.

23f3

842 Ft

1'6.ép.27.|akás- 2 db kéménv

Épütet

1"1.

9.

tt

kéménv

3.4,ép.26.lakás-3 db kéménv
Százados út 3-13.

6.

4 371.637 Ft

fszt.2,|akás

I. em. 6. lakás

]"7.

Ĺĺt1ĺa

1í.

2 010 667 Ft

I. em. ].3.lakás

274 309 Ft

Fszt.

f743A9 Ft

1./b.

lakás

3. száműaján|at:

lĺj-ánlattevő:
Itján|ati

ár:

Ingatlanszo|gá|at Szolgáltató Kft. 1135 Budapest,Jászu.44.2. !5.

neitó: 13.02í.zs5,-

f.

Diószeshv S. a.22'
Kisfaludi u. 5.

3.

Koszorú ĺ.4-6,

+.

Magdolna u. ó/a
Nóoszínház u. 17

t

5.

FtłAÍa

Eptilet + I. e. 33: fszt-

1.

4 66L 826 Fr

fsz.1.

rt
800 805 tt

I[. em.5.

480 432 Ft

I. em. 6. lakás

899 590 Ft

fszt.2.lakás

435 437

]..ép' 1.lakás-1db kéménv

6.

14.ép.26.|akás-3 db kéménv
I

Százados lit 3-i3.
Vaidahunvad u. 11.

2646633rt

L6.ép.27.|akás- 2 db kéménv
EoĹilet

2 456 608 Ft

8.

Vaidahunvad u. 11.

.Í. em.

13.Iakás

319 962 Ft

9.

Vaidahunvad u. 11.

Fszt. 1/b. lakás

319 962 Fr

Az El-Kémén;'szolg Kfĺ (116a Budapest, Ostoros ilt I/a) ajánlaftevő az a1ánJattétc1i felhír'ásban
tĺteghatát<szott rralaffreĺlry,i tattalmi és foľmai követelménynek, illetve pénzügi'i és műszalĺi
a]kalmassásnak megfelelő aiánlatot adotť.

8)

E|edĺnényes eliárás esetéÍIa nyeftes ajlínlattevő neve' címe, az ellenszolgáItatás összege és
aiánl a a kÍuáIas z tás án ak indokai :
11.1)

A

1r.2)

Ellenszolgáltatás osszege:tt.470.438,- Ft + f7% Lfz-

legalacsonyabb ôsszegrí ellenszoigáltatást tarta]maző érvényesaýnLatot
KéménpzolgKft. (1164 Budapest, Ostoros ŕn 1/a) ajánLattevő adta.

nettó:

Ąánlati

nęttó:
nettó:
nęttó:
nettó:
nettó:
nęttó:

áľ:

nettó:
nettó:
összesen

9) Áz

az

El-

Megajánlott áľ
4.371.637,-Ft +
f7 %AFA
378.281.- Ft +
f7 %^FA

Ft

633.686,-

426.978,-Ft

776'7f9,.Ft
2,323.84f,-Ft
f.0Ia.667,-Ft

Ft
f743a9,-Ft
274.309,-

nettó: tl.470.438..

F,t

+

+
+
+
+

+
+

+

f7 TĺAFA
f7 ToAFA
f7 ToĹFA
27 TzAFA
f7 %;o^FA
f7 o/cAFA
f7 o/cAFA

f7

o/o^B^

összegezés eűkészÍtésénekidőpontia: 2013. szeptember 27.

Jegyzőkonvĺ,'et összeállítottal
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2. számú melléklet

' .. Vállalkozási

szeľződés

amely létľejött egyľésaől
Fővaľos VIII. keriitet Józsefuáľosi Önkoľmányzat (1082
Ęuda9est
Budapest, Baľoss utca 63.67., adószĺĺm: |57357|5-2-42, törzssaím: 735715, statisziikai śzám:
|57357|5.841l.321.01, bankszámlaszám: l41oo309.l o2t3g4g-o1000006) képviseletében
eljáró Kĺsfalu Józsefváľosĺ Vagyongĺzdólkodó Koľlátolt Felelősségii 'Tárůság (1083
Budapest, Losonci u. 2., adószĺím: 10857119.2.42, cégegyzék''á*: ol.og.-zdšąa\
bankszĺímlasz.äm: VOLKSBANK: 14100309.92lto549-010o0oo8; képviseli: Kovács oftó
tilgyv ezető igazgatő), mint Megrendelő másrészről

,tĺ=,,.,u.Pr ^ł=y'",ł.ą...a{F-í..,{szét\e|Y,,{,łp.L.ffi,?tły.n.ź..*..(/fl.adószĺłm:

Iile4,aíu-.a.ś.7-szárrŁaszámu .4[?.l.4.łia,.?p..w*i{;i;., Ö.Iru;:łäšóä,,;
mint Yállalkozó között

az aLábbi feltételekkel

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Ö.nkoľnányzat Vfuosgazdá1kodási és Pénz'tieyi
Bizottsága a ...... ...,.l?0|1. (i..1:....).sz4nrú határozaüában d(intiitt, hógy hozzÁjáĺila nuaapžsi
VIII.
szám alatti,címen kéményfelú.iĺtĺĺs
munkaĺnat elvégžéséhez.

keľĹllet

A szerződés tárwa:

1.)

BudapešťVItrI. kerület

A megjelölt munka
Vĺłllďkozas díja:

szabadáľas.

#?,ľ#ĺ*,ajĺínlatalapjĺĺn:
azazi

2.)
3.)

A kivitelezés tervezett kezdésíidőponqja:
Munkateriilet tervezett áúadása:

(minden k.tilön értesítésnél.ktil)

A kivitelezés befejezési határidęje| ]Ęunkaterĺĺletá'tadástĺó|. számított 30. nap a
kĺvĺtelezésbefej:ezéséľe,45;'nap FlKÉľtĺsz
Kfŕ. megfelelősséget lgazoló sza.kvélemény

beszerzésľe.
4) A végszámla összcgénék.átutalását
1

5.)
6.)
7.)

napon beltil vállalja.

Megľendelő

A megrendelő kapesolattaľtójanak neve:
Vállďkozó képviselőjének neve:

a számlakézhenĺételétőlszáÍnított 30
Bp.

VI[,

lr

u.8" Tel: 314.1098/

Felek I. osztályú minőségben állapodnak meg.

Vállalkozó a teljesítésről szóban éĺesítia Megrendelőt, és kitiizik az
időpontját.

8.) Közteriilet foglalasi engedély beszerzése Vállďkozó feladata.
9.) Az építésinapló vezetése a vonatkozó ľendeleteknek megfelelően
l0.)

Tel:

Vállalkozó köteles állandóan

A bďesetvédelmi

11.) A,,

a munkďrelyen taľtani.

és tÍĺzvédelmielőíľások bętaľtásáról

átadás-átvéte|

tciľténik, és azt a

Vállatkozó köteles gondoskodni.

szám|a benyujtĺĺsáľrakfeltétele az elvégzett munka megfelelősségét igazoló
ľorÉľÜsZ I<ft, htĺ natĺtott szakvélemény] valamint a hatríľidőre történő hibátlan
teljesítés, amelyet a megrendelő műszaki ellenőľe igazo|.
ü,f1.

ífŕ.
Ô
,ł,ň,.i,-łź
!'!te.

|2.)

számított 30 napon belül.
Fizętés móđja: átutalás, a száĺnla kéztrezvételétől
Bp. Baľoss

1082

Megľendelő';;;, "í*., Jil"fuá.;ď tntoľmeľryzatKft
cím: Kisfalu ĺo"s.ľnäioJ Ý.gyong*aĺmoao
Szám|ázÁsr

13.)

.1

o84

-Bp.

or

u.

63-67.

u. 8.

Megrendelő kötbért számít fel,
Vállalkozónak felľóható késedelmes teljesítésesetén
melynek mértéke

végszámláľrál: napi 50.000'.Ft

14.) Je|eĺ szeruődést felek :lŕlz,fuőIag írásban módosíthatják.
15.) A munkav égzéssorán okozott károkéľt Vállalkozó teljes köľű felclősséget vállal.
szóló 2011. évi cxcvl. törvény 3. $.
16.) A Vállatkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyorĺól
szervezetnek minőstil.. vállalją hogy a

/t/. bek. 1.p;ťu.ĺarponřja alapjan át|áthatő
väItonat olyan módon, amely
szerződés tuĺu*u akail a tulajdónosi szerkezetén nem
arĺlennyiben a
alapján mfu nem minőstil eiett,utd szervezetnek. Tudomásul veszio
máľ nem minősiil
tulajdonosi szerkezetében töľtéľrt vőltozás miatt, vagy egyéb "kb9l
felmonđhatja.
hatállyal
jelen
szeruődést azonnali
a
átlátható szervezetnek, a Megrendelő

|7.)

Vállďkozó tudonrásul veszi, hogy a .lzsruldés meJtrékletétképező ,,Beszállítóia
táj.ékoz.tatri kiiteles
adatlapban'' feltttntetett adatokban t"alo változásról haladé.k.talanul
Megbizót, ez a szźtmlakiflzetésfeltétele.

kérdésekben,amelyęket e szeľ-.ződés nem tar'talnaz a Folgári Töľvénykönyv
v9natko.zó jogszabályokat'
rendelkezéseit" a Ń"'"'"tĺ vągyonľól szóló törv.Ęqyt, * 9w,,?
venni.
valamint az á|tapáĺosan elfogadóit szakľnai szokásokat.kell iráĺryadónak

Azokban

a

Késziilt 6 eredeti példányban.
Budapest,20t3.

\Áegľendelő

Vállalkozó

Jogí szempontból el.lenjegyzem: .......

RimáĺlEdina

jegyző
nevében és megbízásából
dľ. Mészár Erika aĺsegyzó
Fedezet:

Pénziigyileg ellenj egyzem

:

Pĺáľis Gyuláné

pénzügyi tlgyosztáIyv ezető

2.

l.elolvasó lap

Ajánlattevő neve:
Aj ánlattevő képviselőj ének neve
Aj ĺínlattevőszékhelye :
Aj áĺúattevő tęlefonszáma:
Ąáĺúattevő farszáľra:
Ajáľltattevő e.mail címe:
Aj áĺilattevő adőszźtma:
Aj áĺrlattevő cégi egyzéks zźtma:
Aj árrlattevő szánůaszárma:

ker
:

Ajĺínlattevő a szerzodés 'telj.esítésétaz a\ábbi szerint vállalja:
,,a Budapest
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