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A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dönté s elfo gadásáh o z e gy szeru szav azatíobb s é g sziiksé ges.

Melléklet:Ajanlatételifelhívás,źnajźn|at,szerződéstervezet
Tisztelt Bizottság!

I.

Előzmények

A Józsefuarosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete a2013. évi kĺiltségvetésébenfęđezetetbiztosított

11602 címen a |akőházak kaputelefon rendszeľ kiépítéséľe.
A biaosított összegből mai napig két
|akőhazbantöľtént kaputelefon há|őzat kiépítése.(Vay Adám u. 4. és Kőris u. l0. szźmu épületek)
A tláľgyban szeľeplő harom háZbő| kéľelem érkezett Taľsaságunkhoz, me|y a kaputelefonhéiőzatok
kiépítéséreiľanyult. Kérelmtikben leírtfü, hogy a hazkapuját sorozatosan megľongáljifü, felfeszítik,
a kapualjban mindennapos a ,,WC haszntl|at,,, rendszeresen injekciós ĺikkel és annak
maradványaival találkoznak. A hazban lakók biztonságĺĺnak érdekébenfordultak a bérlők
Tĺírsaságunkhoz.

il.

A beteľjesztésindoka

A

Kisfalu Kft. Műszaki Intézményi és KöaerĹileti Iľodája szakmailag indokoltnak taľtja a
kaputelefon háIőzat kiépítését.
Az egybeszźmítźlsszabźiyát figyelembe véve a kivitelezésről jelen
bizottság hivatott dönté st hozni.

ilI.
A

Tényállási adatok

kivitelezés becsült értékeépületenkéntnem éľiel az egymi||ió foľintot, de az egybeszĺĺmítás
szabá|yát figyelembe véve a nettó 1.700.000,- Ft+Áfa. becsiilt éľtékűbeszeruési eljáĺásľól a Tisztelt
Bizottság dönthet. Tĺáĺsaságunk Műszaki lĺtézményiés Közteriileti Irodźlja a közbeszęrzési
érték'határt elnem étóbeszerzési eljĺárásban20|3. november 06. napjan ajfuůattéteIifelhívást (1. sz.
melléklet) továbbított az alábbi ot gazdasági szereplőnek.
Az ajánlattételre felkéľtszervezetek kiválasztásanak indokai: a gazdasági szereplők tevékenységi
kĺjrébetöbb tevékenységtartozik, mely alapjźn az önkoľmányzatnak az e|mu|t években végeztek
kisebb beľuhrŁási munkálatokat, szeruodésszeľűen teljesítettek, első osztá|yű minőségben és több
kivitelező ktizcittĹik j ózsefuĺíľosiszékhelyú.

Aiánlattételĺe felhívottak az aján|aalkat az a|á.ń.biak szerint nyriitottak be:

l.

szźtmű ajźnlat:

Ajánlattevő:

SKN Kft.,

1084 Budapest DéÍiMiksa utca 10.

Äjánlati áľ:

Tomő utcaĺ.

Lwizau.75.
463.910.-Ft. +
2. számű

AFA

621.930.-Fr. +

AFA

Sárkánvu.1.
577.030.-Fr. +

AFA

ajźtnl.at:.

Ajánlattevő:
Ajźtn|ati źlr:

DI-9ZI ,,2007,,Kft.,1188 Budapest Kölcsey u. 158/b.

Luizau.75.
AFA

553.500.-Fr. +
3. szźtmű aján|at:

Ajánlattevő:
Ajźn|atiáľ

Tömő utca
765.000._Ft. +

FÜzl-oon BT. 1081

Luizaw.75.

515.900.-Fr. +

AFA

Sáĺkánvu.1.

5.

AFA

689.700.-Ft. +

AFA

Budapest Népszínház u. 59.

Tomő utca 5.
69f.r50.-Ft + AFA

Sárkánv u.
649.000.-Ft. +

1.

AFA

4. szátmű ajáłn|at:

Ajánlattevő:
Äjźln|ati áľ

Takács Gyoĺgy 1274Budapest Reggel u. 3' III. em. 9.

Lujzzlo.75.

580.000._Ft. +
5. számri aján|at:

Ajánlattevő:
Ajźtn|ati ár'.

AFA

Tömő utca 5.
827.f00.-Ft + AFA

Sátkánvu.1.
750.000.-Ft. +

AFA

Thelien Kft. 1085 BudapestJózsef kĺt. ó9.

Lujzau.75.
AFA

519.000.-Ft. +

Tömő utca
716.500.-Fr. +

Sáĺkánv u.

5.

AFA

635.200.-Ft. +

1.

AFA

beszerzési e|járas soriín az ajánlatok bfuá|ati szempontja a legalacsonyabb ĺisszegtĺ
ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajanlatokĺa a sKN Kft. nyrijtotta be a legalacsonyabb

A

összegű ajźnlatot, mely taľtalmazzaazt$központi egység, lakáskészülékek és az elektromos vezeték
kiépítését,a kapu síkmágneszár, kapucsukó pumpa felszerelését. Az SKN Kft. ajźnlata az
előterj eszté s 2. szźtIrru mellék]etétképezĹ
A munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft. bonyolítási díjra javasoljuk a nettő számlaéľtékI0 Yo-a -r
AFA, a Józsefuarosi onkoľmátĺyzat és a Kisfalu Kft. közĺitt fennálló megbizási szerzőđés24.19.
pontja alapjan.

Iv.

Dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľÚetése

A Bizottság a Képviselő-testĹilettő| átnlhźnott hatásköľében dönt akozbeszeruési

érték.hatáľtel nem

érőbeszerzési eljáľások nyertes ajźn|attevőjétőI, a beérkezett ajĺánlatok és az aján|attételi felhívásban
meghataľozott értéke|ésalapjan. A vállalkozési szeruódések szerződéses feltéte|eit az előterjeszés 3.
szźlmű melléklete tarta|mazza.
A Bizottság dönt a kivitelezés bonyolítása soľán a Kisfalu Kft. díjazásáró|.

v.

A dtintés célja' pénzĺiryihatása

A kivitelezéssel

a lakóépület biztonságos záttźsa, üzemelése bixosított.

A kivitelezés kciltségeinek _ L.662.870,- + AFA' azazBgymĺllió.hatszázhatvankétezernyolcszázhetven foľint + ÁFA, és a bonyolítási díjnak 166.287,- Ft + ÁFA összesen 2.323.O29,-Ft
_ fedezete a20I3. évi költségvetésben a |1602 címen alakőhazak kaputelefon rendszer kiépítésére
bizosított.

vI.

Jogszabályĺkiirnyezetismertetése

A

Képviselő-testület és Szeľvei Szeruezetí és MűkĺldésiSzabályzatźlrő| sző|ő 25lf0I3. (v.27.)
önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Yźnosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dĺint kozbeszerzési ügyekben az eljarás megindításáról, eľedmény
megállapít ásźtrő|, beszeľzési ügyekben az eredmény megállapításĺíľól.

A fentieknek megfelelően kérem a hatźrozatij avaslat elfogadását.
Határozatĺ javaslat

A Váľosgazdálkodási

1.

és Pénzüryi

Bizottság úry diint' hogy

a BudapestLl$za u' 15. szĺĺmúépület (17 db. lakás), Tömő utca 5. szźtm,Ú épület (35 db.
lakás), Saľkrĺnyu. 1. számú épület (25 db. lakás) kaputelefon hźiőzatźlnakkiépítésének
kivitelezésére vonatkoző, közbeszerzési érté|dlaűlrt el nem éro beszetzési eljárásban a
legalacsonyabb tisszegű ellenszolgáltatást furta|maző érvényes ajźnlatot az SKN Kft. tette.
(székhely: 1084 Budapest, DéľyM. u. l0. ađőszám: |3366018-2-42' szálm|aszáma:
1l708001-20547684, cjsz: 01-0973|575). Az ajánlatí ar: |.662.870,- + ÁFA, ezért az eljárás
nyeľtes ajćnlattev iłj e.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Hatlíľidő: 20|3. ĺovember 22.

2. a hatźtrozat 1. pontja

alapjźn felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az onkoľmlányzat nevében a
munkálatok elvégzéséteaz előterjesztés 2. szźlmű mellékletét képezó vállalkozási
szerződéseket (ĺisszesen 3 db) kösse meg) a 2013. évi kciltségvetésben a ||602 címen a
lakóépiiletek kaputelefon kiépítésee|oirźnyzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatĺĺľidő:a vźt||a|kozási szęrződés a|áirásźnak hataĺidej e 20|3 . november 25.

3.

a munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó számlaéľtékt\Yo-a + ÁFA,
166.287,- Ft + ÁFA a2013. évi költségvetésben a I|602 címen a lakóépületek kaputelefon
kiépítése e|őir źnyzat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatĺĺľidő: 20|3. ĺovember 22.

A döntés végrehajtásátvégzłl szeruezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő dĺintésekesetén javaslata a kozzététeImődjźra: honlapon

Budapest, 2013. novembeľ 1 5.
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AJANLAT KERES
a.) aján|atkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mai|)
1. A Budapest YIIL JĺĺzsefváľosiOnkormányzat nevében a IÜSFALU Józsefvárosi
Varyongazdá|kodó Kft.

2.
3.
4.
5.

b')

1084 Budapest Őľ u. 8.

telefon: 313-8428,314-2023

telefax:333-9535
e.mail: info@kisfalujozsefvaľos.hu

az aján|atkérés tárgya i|lető|eg mennyisége, aján|atkérésiműszaki leírás,
i||ető|eg

1.

2.
3.

a minőségi kovetelmények, teljesítménykovete|mények

Táľgy: Budapest VItr. kerület Lujza u. 15, Tömő u. 5, Sárkany u.

1. számú épületek digitális

kaputelefon rendszer kiépítése.

Mennyiség: I7

+ 35 +

25 db' lakás. Az áĺajänlatokat épületenként kérjük megadni.

Műszaki leírás: Központi egység (codefon) biĺonsági ráccsal, esővédő
lakáskésztilét kapubehúzó pumpa, elektromos

sĺk mágneszár,

névtáb|áva|,

záĺbetď, kapukulcs,

v ezetél<hźt|őzat ki építés.

c.) a szerződés meghatározása

1.

hatáľozott idejĺĺváI|alkozói szeľződés

d.) a szerződés időtartama, a te|jesítéshatárideje

1.

ajánlattevő ajánlata szeľint, de legfeljebb a szeľződéskłitéstőlszámított 30 naptáľi nap

e.) a teljesítéshelye

1.

f.)

Budapest, VIII. ker. Lujza u. 15' Tiĺmő u.5' Sáľkány u. 1.

az e||enszo|gá|tatás teljesítésénekfeltéte|ei, hivatkozás
jogszabályokra
1.
2,
3.
4.

a

Vonatkozó

Az e||enszo|gá|tatás összege aján|atkérő rende|kezéséľeĺĺ||.

Aján|atkéľő e|őIeget nem Íizet.
A számla azigazo|t teljesítést kłivetően egy iisszegben nyújtható be.
Aján|atkéľő az ellenszolgáitatást a szám|akézhuvéte|ét követően 30 napon beliil' banki
ĺĺtuta|ássaIteljesíti.

g') az aján|atok bírálati szempontja

1.

a tregalacsonyabb łĺsszegííellenszolgáltatás

h.) aján|attételi határidő

t..

20|.3. novembeľ 13. 09.00 óľa

i.) az ajánlat benyújtásának címe

1.

személyesen vary postai úton: KISFALU Józsefuarosi Vagyongazdálkodó
miĺszaki ellenőĺ irodája 1084 Budapest or u. 8.

j') az ajánlattétel nyelve

1.

maryaľ

Kft. Kántor Imre

k') az aján|at felbontásának he|ye, ideje
1. KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. Kántor Imre mĺĺszaki e||enőľ

2.

1084 Budapest Or u. 8. I. 36.

irodája

2013. november 13.09.00 óľa

l.) annak meghatározása, hogy az e|járásban |eheĹe tárgya|ni, Vagy a
benyújtott aján|atokat tárgyalás nélki.lI bírá|ják e|

1.

m')

Aján|atkéľő táľgya|ás nélkü| bĺrá|

a szerződéskötés tervezett időpontja

l.

2013. november.

n.) az aján|attéte|ife|hívás fe|adásának i||. megkÜ|désének napja

1.

2013. novembeľ 06.

o.) egyéb információk:

1.

Ajánlatkérő csak hiba-

2.

az íľásos aján|atot az aján|attevő nevének és az eljáľás tárgyának feltĺintetéséve|,1 db
eľedeti pé|dányban' összefűzve, zárt borítékban ke|| benyújtani.

3. Az

és hiánymentes I. osztályú minőségĺi teljesítést fogad el.

aján|attevő ajánlatában köteles nyilatkozni aľró|, hogy

munkavégzésse| összefüggésben okozott kźrértfe|e|ősséget vál|a|.

4.

a

munkateľĺileténa

Azaján|attevő ajánlatában köte|es nyilatkozni a garanciá|is kötelezettség vá||alásró|.

Budapest, 2013. novembeľ 04.
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BESZEľ.zÉsl nr;ÁnÁS EREDMÉwyÉNnro ssz Bc zÉsr,

t.lĺján|atkétő JőzseÍvárosi onkoľmányzat nevében eh1átő KISFÁIU

Yagyoĺgazdálkodó Ifft (1083 Budapest, Losonci u.

2.

Jőzsefvárosi

2.A beszerzés tátgya: Budapest VIII. keĺiiletLujza u.

15. (17. Iakáshrsz:35443), Tömő utca 5.
szám (35. lakás hĺsz: 3!]268), Sárkáĺy u. 7.Q5.lalľás hĺsz: 35999) alatti lakóépiiletek kaputelefon
háIózatának kiépítése.osszesen 7 7 . lakás

3.Az

ehiánást megindító hiĺdetményĺevonatkozó infotmáció:
ők részére 20 7 3, ĺov emb eĺ 06' napjáĺ p o stzzásra keĺiilt.

az

Ajánlzttételi felhíváS

aján\atev
4.

Helyszín: I{SFALU lfft.

5.Időponĺ

(1084 Budapest

Őĺ u'

8.)

2073. november 13,0900 óta.

iegyzőkönyv felvételekot j elenlévő s zemélyek:
I(rilön jelenléti ív aIapján

6. A'

7. A beszeruési e|játáts cselekményeiľe voĺatkozó információk:
Á.jánlatok bontása: 2013. novembet 1'3.09:00 őra.

8. Aiánlatot az alátbbi aián|attevők nyúitottak be:
1. számri ajánlat:

Ajánlattevő:

SI(N I(ft., 1084 Budapest Déry Miksa utca

10.

Aián|ati ár:

Luizaw.75.
463.91o.-Fr. +

2. számű aján|at:

Ajánlattevő:
Ajźn|ati áľ:

AFA

Tömő utca
621.930.-Ft. +

Luĺzau.1.5.

Ajánlattevő:
Aján|ati ár:

AFA

Luizau.15.
AFA

Ajánlattevő:
Ajttn|ati

áľ

Lutzau.75.

Ajánlattevő:
Äján|ati

áľ

1.

AFA

Sáĺkánv u.

5.

AFA

689.700"-Ft. +

1

AFA

1081 Budapest Népszínház u. 59.

Tömő utca
69f .150.-Ft. +

5.

AFA

Sáĺkánv u.
649.000.-Ft. +

1.

AFA

Takács Gyöĺgy 1'Z1' Budapest Reggel u. 3. III. em. 9.

580.000.-Ft. +

5' számú ajźtnl'at:

Tömő utca
765.000.-Fr. +

FÜzl-oon BT.

515.900.-Ft. +

4, számű aján|at:

Sáľkánv u.
577.030.-Ft +

DI-9ZI ,,2001,,I{ft.,1188 Budapest I(ölcsey u. 158/b.

553.500.-Ft. +

3, szźlmű aján|at:

5.

AFA

AFA

Tömő utca 5.
8f7.200.-Ft. + AFA

Sáĺkánv u.
750.000.-Fr. +

1

AFA

Thelien Kft. 1085 BudapestJózsef kĺt.69.

Luizau.1.5.
519.000.-Fr. +

AFA

Tömő utca
716.500.-Ft. +

5.

AFA

Sárkánv u'
635.200,-Ft +

1

AFA

Az

a1ánlai felhívás ĺendelkezéseszerint a jelen beszeĺzésie|járásban az ajánlarkérő a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartaLmaző ajánlat szempontja szerint bíĺáItaeI az
érvényes ajáriatokat.

Á' legalacsonyabb összegű ellenszolgáItatást tartalmaző ajánlatot mindháľom épiiletnélaz SI(N
I(ft., 1084 Budapest Déry Miksa utca 10. ajánlattevő ađta.

Áz SI(N I(ft.,

1084 Budapest Déry Míksa utca 10. ajánlattevő éĺvényesajáĺ|atot tett
a szetzőďés teliesítésére.

éS alkalmas

Az aián|ati átzĺnettő:
463.91o,-+ÁFA
62r.930,-+^FA
577.03o.-+ÁFA
7.662.870,- +

ÁFA azazEgymi|liő.hatszálzhawankétezeľ.nyo1cszźĺzhev,enforint + ÁFA

Btuttó: 2.l1l.845,- foĺint.

J

egyzőkonyvet összeállította: I(ántoĺ Imĺe

JELENLÉTI Ív

9.

Jelenlévők:

Szeruezet
A1ánlatk&ő: I(isfalu

l(ft

Nvomtatott név
ZsidtLalos

AlánIatkérő: I(isfalu I(ft

I(ántoĺ Imte

Aián|atkétő: I(is falu I(ft

Lavotta Miklós

A1ánLarkérő: I(is falu

l(ft

Budapest, 2013. november 13.
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Vál|alkozási szeľződés
l szerződéses feltételek /
Budapest Főváros VIII. kerĺĺletJózsefvárosi Onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-67.
adőszám: 15735715-2-42, ti)rzsszálm: 735715, bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006, statisztikai
szźm: |57357|5-84Il-32l-01) nevében eljáró Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. (székhely:
1083 Budapest Losonci u. 2., adőszám: 10857119-2-42, cjsz: 01-09-265463, bankszámlaszám: Sberbank
Magyarország ZRt.: 14100309.921|0549-0|0000008) képviseletében eljáró Kovács ottó Íigyvezető
igez9atő, mint Megrend elő,
másrészľől a
(székhely: 1084 Budapest, Déry M. u. l0. adőszám: 13366018-2-42, szám|aszttma: ll70800l20547684, cjsz: 0l-0973|57514) képviseletében eljáró Mike Sándor, mint Vá|lalkozó között, az a|źhbi
feltételekkel:

SKN.KFT.

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő testiiletének Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága a ...|2013. (xI.22.) szÁmi határozatában döntött arról, hogy hozzźĄźru|a Budapest,

VIII. kerület, Lujza u. 15, Tömő u. 5, Sáľkány u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületek
kaputelefon hźiőzatának kiép ítéséhez.

A szeľződés táľgva: Budapest VIII. keľület Sáľlĺĺnyu. 1. számú épület kaputelefon há|őzat
kiépítésemely taľtalmazza az ilj kcizponti egység, lakáskészülékek és az elektromos vezeték
kiépítését,a kapu síkmágneszĺĺr,kapucsukó pumpa felszeľelését.

1.)

A megjelölt munka szabadźras.
Yźůla|kozásdíja:
e

577.030,-Ft

lfo gadott aj án|at a|apj án:

f7% AFA:

155.798..-Fr

732.828,-Ftazaz

Osszesen:

Hétszlźzharminckétezer_ nyolcszlźz - huszonnyolc forint.
2.)

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:
Munkaterül et terv ezett źłtadása:.
(minden külön értesítésnélkül)

3.)
4)

s.)

6.)
7.)

2013. december 10.
2013. december 10.

A kivitelezés befejezési határideje: Munkateriilet átadástól szÁmított 60 nap
végszám|a összegének átfitalrásátt Megrendelő az igazo|t teljesítést követően

A

a

szám|a

kézÁenéte|étő|szźtmított30 napon belĺ'il vállalja.
Bp. VItr. oľ u.8. Tel: 3 138-28/135
A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor
Bp. VIil. Déri Miksa. u. l0.
Vállalkozó képviselőjének neve: Mike
Tel: 06 209 420 92f
Felek I. osztálý minőségben állapodnak meg.
Vállalkozó a végte|jesítésrőlínásban éľtesítia Megrendelőt, és kitűzik - 10 napon belül - az źńadás-

Imľe
Srĺndor

źúvétel.időpontját.

8.)

e.)
10.)
11.)
12.)

Közterület hasznźiati hozzźjźttu|źtsbeszerzése Vállalkozó feladata.
építésinapló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően töľténik, és azt a Vá||alkozó
köteles állandóan a munkahelyen taľtani.
A balesetvédelmi és tÍĺzvédelmielőírások betaľtásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
A számla benýjtásának fęltétele a hiánymentes feladatelláttását igazo|ő míĺszakiátadás-átvételi
jegyzőkönyv.
Fizetés módj a: átutalás, a szám|a kézhezlłéte|étolszźmított3 0 napon belül.

Az

Megrendelő neve' címe: Józsefuárosi onkormányzat
Szám|źnősi cím: Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó

I08f Pp. Baross u.

Kft. 1084. Bp. or u.

8.

63-67.

13.)
|4.)
15.)
16.)
I7.)

Válla|kozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelő kötbéft szźmit fel, me|ynek

mértéke

végszámlánál: napi 10.000,-Ft

Mĺĺszakiszükségességből adódó pót ill. többlet munkát aYźů|a|kozőa költségvetésben elfogadott
árakon köteles elvégezni, melynek elszámolása tételes felmérés alapján töľténik.
Je|eĺ szerzíSdéstfelek kizárő|ag írásban módosíthatják.
A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséget váil'a|.

Vállalkozó a ,,Beszá||ítói Adatlapban'' felt[intetett adatokban beálló változásról haladéktalanul
tájékoaatni köteles a Megrendelő onkoľmányzat Po|gármesteri Hivatalát, lllcly a szárrrlakiľrzetés
feltétele.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szó|ő 201l. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés lpont
b) alpontja alapjźn źtt|źthatőszervezetnek minősül. Ezt a téný a Megrendelőnek átadott cégkivonatta|
igazo|ja. Vállalja, hogy a szerződés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon,
amely alapján már nem minősül áfi|źLthatő szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi
szerkezetében töľtént vźitozás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek, a
Megrendelő

a

jelen szerződést azonnali hatáů|ya| felmondhatja.

Azokban a kéľdésekben,amelyeket e szerzodés nem taĺtalmaz a Polgári Törvénykönyv ľendelkezéseit, a
Nemzeti vagyonról szóló törvéný, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint az źilta|ánosan elfogadott
szakmai szokásokat kell irányadónak venni.
Mellékletek:
l. Ajánlattételi felhívás
2. Vállalkozó ajźn|ata
Készült 6 eľedeti példanyban.
Budapest, 2013. november.

YáůlLa|koző

Megrendelő

Jogi szempontból e|lenje gyzem:Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár

Erika

a|jegyző

Fedezet:
P énzugy i|e g el lenj egyzem

Páľis Gyuláné

p

... dátum: Budapest,20l3.
:

énnigy i iigy osztáiyv ezeto

Vállalkozási szerződés

l szerződéses feltételek /
Budapest tr'őváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-67.
adőszám: |57357I5-2-4f, tł5rzsszám: 735715, bankszámlaszám: 14100309-10213949-0|000006, statisztikai
szźtm: 757357I5-84|1-321-0D nevében eljáľó Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. (székhely:
l083 Budapest Losonci u. 2., adőszám: 108571|9-2-42, cjsz: 0l-09-265463, banksámlaszám: Sberbank
Magyarország ZRt.: 14100309-9f1|0549-0|0000008) képviseletében eljáró Kovács ottó igyvezető
igazgatő, mint Megľendelő,
másrészről a

SKN.KFT. (székhely: 1084

Budapest, Déri M. u. 10. adőszźtm:133660I8-f.42,szám|aszźtma:1170800120547684, cjsz: 0l-09731575/4) képviseletében eljáľó Mike Sándor, mint VállalkozĺĎ között, az a|źtbbi
feltételekkel:
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő testületének Városgazdálkodási és
Pénzü5ĺiBizottsźrya a ...12013. (xI.22.) számú hatálrozatában döntött arról, hogy hozzájárul a Budapest,

VIII. keľü|et, Lujza u. 15, Tömő u. 5, Sárkány u. 1. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú épÍiletek
kapute lefon há'|őzatának kiép ítéséhez.

A szeľződés táľwa: Budapest VIII. keľület Lujza u. 15. számú épiilet kaputelefon hár|őzat kiépítése
mely taľtalma7za az új kĺizponti egység, lakáskészĹilékek és az elektromos vezeték kiépítését,a kapu
síkmágneszár, kapucsukó pumpa fel szeľelését.

1.)

A megjelölt munka

szabadźlras,

Vállalkozás díja:
27%

463.91o,-Fr
125.256..-Ft

Összesen:
^FA

589.166,-Btazaz

e

lfo gadott aj źn|at a|apj źn:

o*zúznyolcvankilencezer _ eglszlźzhatvanhat forint.
2.)

3.)

4)
s.)

6.)
7.)

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:

2013. decembeľ 10.
2013. decembeľ 10.

Munkaterü l et terv ezett źtadása:.
(minden kiilön éľtesítés
nélkül)
A kivitelezés befejezési hatáľideje: Munkateľület átadástól számított 60 nap
végszźlm|a összegének źltutalźsźttMegrendelő az igazo|t teljesítést követően

A

a

szźtm|a

kézhezvéte|étő|szźmított30naponbelĹilvállalja.
Bp. Vil. or u.8. Te|:3 |38-281135
A Megrendelő képviselőjének neve: Kántoľ lmĺe
Vállalkozó képviselőjének neve: Mike Sĺĺndor Bp. VItr. Déri Miksa. u. 10.
Tel: 06 209 420 922
Felek I. osz1rźtýtl minőségben állapodnak meg.
Vállalkozó a végteljesítésrőlírásban értesítia Megrendelőt, és kitÍĺzik- 10 napon beltil - azátađásźLtvéte|időpontját.

8.)
e.)
10.)
1

1.)

12.)

Közterület hasznáůati hozzáĘźru|źtsbeszeľzése Vállalkozó Íe|adata.
Az építésinap|ő vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történik, és azt a Yá||alkoző
köteles állandóan a munkahelyen tartani'
A balesetvédelmi és ttĺzvédelmielőírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
A számla benyújtásának feltétele a hiánymentes feladatelláúáLsáń igazo|ő műszaki źúadás-átvéte|i
jegyzókönyv.
Fizetés módj a: átutalás, a szźtm|a kézhezv éte|étó| szźmított3 0 napon belül.

Megrendelő neve' címe: Józsefi'árosi onkormźnyzat 1082

Pp.

Szálm|áľ;ási cím: Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. l084. Bp. or u.

Baross

8.

u.

63-67.

l3.)
|4.)
15.)
l6.)
|7.)

Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megľendelő kötbéľt számít fel, melynek

mértéke

vĘszámláná|: napi 10.000,-Ft

Műszaki sziikségességből adódó pót ill. többlet munkát aYái|a|kozó a költségvetésben elfogadott
árakon köteles e|végezni,melynek elszámolása tételes felmérés a|apján történik.
Jelen szerződést felek kizáľő|agírásban módosíthatják.
A munkavégzéssorán okozott károkéľt Vállalkozó teljes körű fe|elősséget vál|a|.
Vál|alkozó a ,,Beszái|ítói Adatlapban'' felti.intetett adatokban beálló vá|tozásról ha|adéktalanul
tźĄékoztatni köteles a Megrendelő onkoľmányzat Polgáľmesteľi Hivatalát, mely a szálnlakifizetés
feltétele.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő f0I1. évi CXCVI. tcirvény 3. $ (l) bekezdés 1pont
b) alpontja alapján źtt|áthatő szervezetnek minósül. Ezt a tényt a Megrendelőnek átadott cégkivonattal
igazo|ja. Yát||a|ja, hogy a szerződés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon,
amely a|apján máľ nem minősül źlt|źthatő szervezetĺek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi
szerkezetében t<jľtént vźitozás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek, a
Megľendelőa jelenszerzódéstazonna|ihatźů|ya|fe|mondhatja.

Azokban a kérdésekben,amelyeket e szerződés nem tarta|maz a Polgári Töľvénykönyv ľendelkezéseit, a
Nemzeti vagyonról szóló törvéný, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint az t/rta|ánosan elfogadott
szakmai szokásokat kell irányadónak venni.
Mellékletek:
1. Ajánlattételi felhívás
2. Válla|kozó ajźn|ata
Készült 6 eredeti példányban.
Budapest, 20 13. november.

Vállalkozó

Megrendelő

Jogi szempontbó| ellenje gyzem:.

Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet:
Pénztiryileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p

énzíigyi ĺilgyo sztźiyv ezető

...... dátum: Budapest,2013.

Vá|lalkozási szeľződés
/ szeľződéses feltéte|ek /

Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefváľosi onkoľmáłnyzat (székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-67.
adószám: 157357 |5-2-42, törzsszám: 7357 15, bankszámlaszám: 141 00309-10213949-0 1 000006, statisztikai
szźm: |57357I5-84II-32|-0|) nevében etjáľó Kisfa|u Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. (székhely:
l083 Budapest Losonci u. 2., adőszám: l0857119-2-42, cjsz: 01-09-265463, bankszámlaszám: Sberbank
Magyarország ZRt.: 14100309-921|0549-0|0000008) képvise|etébeneljáró Kovács ottó igyvezető
igazgatő, mint Megrende|ő,
másrészről a

SKN-KFT. (székhely: 1084 Budapest, Déri M. u.

10. adőszźtm:13366018-2-42,szÍtml'aszźlma: l170800l-

20547684, cjsz: 01-09731575/4) képviseletében e|járó
feltételekkel:

Mike Sándor, mint Vállalkozó között, az

a|źtbbi

Budapest Főváros VItr. kerĹilet Józsęfuárosi Önkoľmányzat Képviselő testületének Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bimttsága a ...120|3. (xI.22.) szźlmű határozatźtban döntött arľól, hogy hozzájáru| a Budapest,

V[II. kerület, Lujza u. 15, Tömő u. 5, Sárkány u.
kapute lefon há|őzatźtnak kiép ítéséhez.

l.

szźtm a|atti önkormányzati tulajdonú épületek

A szeľződés táľwa: Budapest VIII. keľület Tiimő u. 5. számú épĺiletkapute|efon háiőzat kiépítése
mely tartalmazza az új központi egység, lakáskészülékek és az elektromos vezeték kiépítését'a kapu
síkmágneszaľ, kapucsukó pumpa fel szerelését.

1.)

A megjelölt munka szabadáras.
Vállalkozás díja:
e

l

fo

621.930,-Ft

gadott aján|at a|apj źn :

27% AFA:
Oss"esen:

167.921.^-Ft

789.851,-Ftazaz

Hétszdznyolcvankílencezer _ nyolcszlźzötveneg) forint.
2.)

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:
Munkaterü l et tew ezett źtadźsa:
(minden külön értesítésnélkül)

3.)

4)

A kivitelezés befejezési határideje: Munkatertilet átadástól szźtmitott 60 nap
A végszźm|a összegének áttutallźséttMegrendelő aZ igazo|t teljesítéstkövetően
kézhenéte|étő|szátmított30naponbelülvállalja.

s.)

6.)
7.)

2013. december 10.
2013. december 10.

A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor Imre Bp.
Yźi|a|kozó képviselőjének neve: Mike Sandor Bp.

a

sztlm|a

Vil. or u.8. Tel: 3 l38-28/135
Vil. DériMiksa. u. 10.

Tel: 06 209 420 922
Felek I. osztáiytl minőségben állapodnak meg.
Vállalkozó a végteljesítésrőlírásban értesítia Megrendelőt, és kittĺzik - l0 napon belül - az źúadésźúvételidőpontját.

8.)

e.)
10.)
11.)
12.)

Közterület haszrálati hozzź|áru|ás beszerzése Vállalkozó feladata.
Az épitésinap|ő vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történik, és azt a Yźi|a|koző
köteles állandóan a munkahelyen tartani.
A balesetvédelmi és ttÍzvédelmi előírások betartásátőIYźů|a|koző köteles gondoskodni.
szám|a benyújtásának feltétele a hiánymentes feladatelláúását igazo|ó műszaki źúadás-ź.ľvércli
jegyzőkönyv.
F izeté s módj a : źfiÍalrás,a szám|a kézhez:t éte|étő| számitott 3 0 napon be ltil.

A

Megľendelő neve' címe: Józsefuárosi onkormźnyzat 1082 Pp. Baross
Kft. 1084. Bp. or u. 8.
Szźm|źaási cím: Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó

u.

63-67.

13.)

Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítésesetén Megrendelő kötbért szttmít fel, melynek
mértéke

végszámlánál: napĺ 10.000'-F't

|4.)

Műszaki szükségességből adódó pót ill. többlet munkát a Vállalkozó a költségvetésben elfogadott

15')
16.)
17.)

árakon köteles e|végezni, melynek elszámolása tételes felmérés a|apjźn történik.
Je|en szerződést felek kizárólrag írásban módosíthatják.
A munkavégzés során okozott károkéľtVáIlalkozó teljes körű felelősséget vá|lal.
Vállalkozó a ,,Beszźú|itói Adatlapban'' feltiintetett adatokban beálló vźt|tozźstő| haladéktalanul
táĄékoztatni köteles a Megrendelő onkoľmányzat Polgármesteri Hivatalát, mely a számlakifizetés
feltétele.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szô|ő 20|1. évi CXCVI. töľvény 3. $. (l) bekezdés lpont
b) alpontja a|apjźn át|źtthatő szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Megrendelőnek átadott cégkivonattal
igazo|ja. Vállalja, hogy a szerzódés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon,
amely a|apjźn már nem minősül źt|źttbatőszervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi
szerkezetében t<jrtént váůtozźtsmiatt, vagt egyéb okbó| már nem minősu| át|áthatő szervezetnek, a
Megren đelőa j e len szer zo dést azonnal i hatá'||y a| felmon dhatj a.

Azokban a kérdésekben,amelyeket e szerződés nem tarta|maz a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, a
Nemzeti vagyonról szóló törvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint az źůtalrźlnosanelfogadott
szakmai szokásokat kell irányadónak venni.
Mellékletek:
1. Ajánlattéte|i fe|hívás
f. Vál|alkozó aján|ata
Késziilt 6 eľedeti példányban.
Budapest, 2013. november.

Vállalkozó

Megrendelő

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző
dátum: Budapest,2013.

Fedezet:
Pénziigyile g

el

l

enj e gyzem

:

Páris Gyuláné
p

énzijgy i íi gy osztźiyv ezető

