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BudapestFőváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzatKépviselő-testĺiletének a
Y ttrosgazđźllkodási és Pénzügyi Bizottsága

Kisfalu Kft.

ELŐTERJEsZTÉS

n Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság 2014. jírtius 16-ĺ ĺiléséľe

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keri'ilet''Hungária krt. f.4. ľ,ĺÁv latotelep helyszínen megvalósítandó

elektľomos htiózat átépítés kapcsán ELMU Hźiőzati Kft.-vel megállapodás a|áirására

Előterjesztő:
Készítette:

A napirendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni'
A dönté s e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbs é g szüks é ge s.

Mel l ékl et : M e gál lap o dás ko zcélú hźlő zat túadźs. źttv éte|ér ő|

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testü|et a 215l2Ol3. (VI. 05.) számĹl hatźrozatában döntott az ingat|an-nyilvántaľtásban

388]8/6.l0, 388I8l|2-I3, 38818/16-19, 38818/36-38, 38818l40 he|yrajzi számon nyilvárrtaľtott, Budapest

VIII. keľület Hungária kľt. 2-4' szám alatti ťlgynevezett MAV telepen elhelyezkedő, 100%ban

önkormányzatitulajdonú lakóépületek elidegenítésľe történő kijelöléséről'

A Képviselő-testület a fO13, évi k<iltségvetésében a lakótelep kozterületi elektromos há|őzat és a
közvi lágítás i há|őzat terv ezésére és felúj ítására fedezetet biĺosított.

A kivitelezés a közbeszeľzési eljárás eľedményeként kötott vállalkozási szęľződés2074. május 09-én töľtént

aláírásät követően, a munkaterülęt átadásáva| 2014. májys 12-én megkezdődött' A vállalkozási szeľződés

a|apjźn a vźi|a|kozói díj osszege 21.5f8.o78 Ft + Afa. A beľuházás pénzügyi fedezete lOO%-ban

önkormányzati fonás.

A kiépítésre keľülő új közvilágítási ľendszer Budapest Fővárosi onkormányzat tulajdonába, illetve

Budapästi Dísz- és Közvilágitási Kft. részére üzemeltetésre adásáról a Bizottság az 36312013.(Xlr.09.)

szám.Ú határ ozatában rnár döntöff .

il. A beteľjesztés indoka

Az új elektľomos hálózat szo|gźútatői rendszerľe akkor k<jthető át' illetve azELMI] részére tulajdonba és

üzemeltetésre akkor adható át, ha az onkormfulyzat és azELMŰ Há|őzati Kft. között a k<jzcélú hźt|ózat

átadás-áffiéte|éľő| szóló megállapodás a|áírźsrakeľül, melyhez szükséges a Bizottság döntése.

ilI. TényáIlásĺ adatok

Az előteľjesztés mellékletét képezi az.'ELMŰ Hálőzati Kft.-ve| kötendő közcélú hźiőzat átadás-źúvétęlréró|

szóló megállapodás, mely szerint az onkormányzat a Budapest VIlt' keľ' Hungáľia krt.f-4. sz. alatti volt

vÁv utotelep elektromos hálózatínak ćúépítését követoerr üzemeltetésre és vagyonjogilag téľítésmentesen

átadja az ELNÍĺJ Há|őzati Kft. ľészére. A Kft. a kozcé|il hźt|ózatot téľítésmentesen tulajđonba és

üzemeltetésre áfreszi, az źLtadástő| szánított lega|ább 5 évig fenntartja és Ĺizemelteti'
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Az tiađás-átvételre kerĹilő berendezések mindkét Fél által elfogadott becsült éľtéke: 4.184.858,- Ft + ÁFA.

Iv. Diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Fentiekľe tekintettel javasoljuk, hogy az
elektľomos hźńőzat.

v. A dtintés célja, pénziigyi hatása

ELMŰ Hźůőzati Kft. tulaidonába és iizemeltetésébe kerüljön az

Az onkoľmányzat eleget tesz a kozszo|gáltatási kötelezettségének. Az önkoľmányzati f,orrásból

megvalósuló beiuházásbó| az źtadás-áwételľe keľülő közcélú beľendezések értéke 4.184.858,- Ft + Afa.

vI. Jogszabályiköľnyezet

A nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. torvény l1. $ (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon

ingyenesen uižarolag közfeladat ellátása céljából, a közfe|adat e||źúásához szükséges mértékben

hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló

66ĺ2ĺjIf . (XII.13.) onkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés a) pontja szerint:

,, 1. s Q) A Képviselő-testület Vórosgazdótkodósi és Pénzügli Bizottsága a tulajdonosi joggłakorló

a) a I00 millió Ft-ot meg nem haladó értékíj
aa) az onkormányzat törzsvaglonába nem tartozó vag/on tulajdonjogónak ótruhózdsa,

ab) v agy on has zno s ít ás a
esetĺźn,,

A fentieknek megfelelően kéľem az a|źhbi határozati javaslat elfogadását.

Hatátozztijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy dönt' hogy

a Budapest VIII' kerület Hungária krt. f-4. szám a|atti un. volt IrĺÁv tatotelepen létesítendő

elektromos hźůozatrendszeľt - a mrĺszaki átadással egy időben - azELMŰ Há|ózatiKft..nek (1132

Budapest, Váci út 7f-74., cégsegyzék szám: 0 1-09-87 4142), mint ameg|évő közcélú elektromos

hźůőzatiľendszer üzemeltetójéněk üzemeltetésre és vagyonjogilag térítésmentesen átengedi.

Äz źiadźls-túvételľe keri.ilő běrendezések . 0,4 kV-os kábelek: l kV NAYY-J 4x150 SM 0,6/1 kV 60

fm, 1 kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV f94 fm,,l kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV csatlakoző 3f5

fm,, I1db elosztó szekrény, 16 db csatlakozó szekľény - mindkétFél źita| elfogadott becsült értéke:

4.184.858 Ft + AFA.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l4.július 16.

ahatározat t' pontja a|apján felkéri a Polgármestert az előterjesaés mellékletét képező közcélú

htiőzatźiadźs-átvételérevonatkozómegá||apodásaltirására.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: amiÍszaki tLtadás-tllĺétellelegyidejíĺleg

A döntés végľehajtását végző szewezetiegység: Kisfalu Kft., PénzügyiÜgyosztály

A lakosság oel". to'et érintő dontések esetén javaslata a közzététe| mődjéra: honlapon

1.)

2.)



Budapest, 2014július 1 4.

Kovács ottó
ůgyvezeto igazgatő

KÉszÍrpľľp: Kĺspal-u Krr.
LpÍnr,ą': ZSIDI LAJoS IRoDAVEZETo

PÉNzÜcyĺ FEDEZETET IcÉNveI./Nľľĺ IcÉľYH

ĺóvÁru.cYre:
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A VÁRoSGAZoÁrrooÁsl v BlzoľľsÁc pI-NorrDe.ľaoe-fuMÁN EDrNA
JEGYZO



lMegállapodás száma: TMAI TM-1407 / 2014 l

MEGÁLLAPoDÁs rozcÉlÚ HÁuoznľ ÁrnoÁs.ÁwÉĺelÉnól

ELMÚ Há|ózati Kft'

1. Átvevő. Átaoo adatai:

í.1. Átvevő adatai:

í.2. Átadó adatai:

2. A megál|apodás tárgya:

2.1. A munka címe:

Budapest V|||' ker. Hungária kÍt.2-4' sz. a|atti volt MÁV |akote|ep elektromos há|ózatának átépítése

2.2. 
^tadóvállalja:, 

hogy a 3. pontban rész|etezett kozcé|r] hálozatot, a saját ko|tségén, a megva|ósĺ-

tásife|téte|ekben (1.sz. me||éklet) fog|altak, szerint megva|ósítja, ilzemeltetésre és vagyonjogilag térí.

tésmentesen átadja (2' sz. me||ék|et).

2.3. Átvevő vál|alja:, hogy a 3. pontban rész|etezett, a megvalósítási fe|téte|ekben fog|a|tak, szerint

megva|isított kozcé|ú há|ozatot térítésmentesen tu|ajdonba és Ĺizeme|tetésre átveszi, az átadástiĺ

számított |egaĺább 5 évig fenntartja és üzeme|teti.

Elosztói enqedélves neve ELMÚ Hálizati Kft.

Címe: 1 132 Budapest, Váci ()t72-74

Kapcso|attartó szemé|y neve: Toth Noémi ITelefonsz.: |238.1572

Kapcsolattańó E-mai|: csat|akozasio@elmu.hu I Fax szám: |29plp15
Szám|avezető pénzintézet neve: BNP PAR|BAS Magyarországi Fiókte|epe

Pénzintézeti szám|aszáma: 1 3 1 00007-0250ô380.00653480
Cégjegyzék száma: 01-09-87 4142
Adiszáma: 13804983-2-44

Neve:
Budapest Főváros V||l. kerü|et
Jizsefuárosi tnkormányzat

Címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Adószáma: 15735715-2-42

Cégjegyzékszáma l T orzsszáma: 735715

Szám|avezető pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt'

Pénzintézet szám|aszáma: I 41 00309-1 023949-01 000006

Ügyintéző neve: Zsidi Lajos Beosztása: ĺrodavezetó

Üqvintéző címe: 1084 Budapest, Or u. 8. Telefonsz.: 20t4799340

Ügyintéző E.mailcíme: zsidi-l@kisfalu.jozsetuaros.hu lTel./Fax.: 13135607



ELMU Há|ózati Kft.

3. Az átvételre keľülő há|őzat paraméterei:

0'4 kV-os kábelek: 1 kV NAYY-J 4x150 SM 0,6/1 kV

1 kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV

1 kV NAYY-J 4x95 sM 0,6/1 kV csat|akozók

E|osztó szekrények - fe|fűzós kiviteIben

Csatlakozi szekrények - 100 A.es (4 |akásos házakná|), i||etve 250 A-es (4 |akásos házakná|) kivite|-

ben.

A közművek keresztezéséné| KG 160 védőcso kerÜ| elhe|yezésre, i||etve az ingatlanokon be|u| a csat-

|akozó kábelek KPE 1 10 védocsoben vezetve. Az utak keresztezéséné| tartalék védőcsövek kerü|nek

eIheIyezésre.

3.1. Azátadás.átvételre kerülő berendezések mindkét Fél áttal elfogadott becsü|t értéke:

4.184.858,- rt + ÁrA'

Az Átvevo az Atadirészére a térítésmentes átadás következtében áthárított ÁrR-t a hatá|yos ÁFA

törvény eloírásainak megfe|e|oen kiá|lított és befogadható számvite|i bizony|at e||enében térĺti meg

nz Átaoo ÁFA visszafizetésére igényt tart, melyrő| az Átvevő részére számlát állít ki' ĺ
Rz Átaoo ÁFA visszafizetésére nem tart igényt X'

3.2, Az átvételre kerü lő hél|ózat men nyiség i pa raméterel :

0,4 kV-os kábelek: 1 kV NAYY-J 4x150 SM 0,6/1 kV 60 fm

1 kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV 294 fm

1 kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV csatlakozo 325 fm

Elosztó szekrények. 12db

csatIakozo szekrények. 16 db

3.3' Térítésmentes átadás :

Je|en megá||apodás a|áírásáva| Átaoo visszavonhatatlanuI nyĺ|atkozik, a fentiekben megfoga|mazott

|étesítmény térítésmentes átadásáról.

A tu|ajdonjog átszá|lásá nak az idopontja a 2. sz. me||ék|etben fogla|t jegyzőkönyv, felek képviselói

á|ta| történő a|áĺrásának napja, de a sikeres mŰszaki átadás átvéte| esetén, a jegyzőkonyv a|áírása

né|kÜ| is az e|1árásjegyzőkönyvezését kÖvető 30. nap.



ELMU Há|ozati Kft.

3.4. A |étesítés ütemezése:

Átadi nyi|atkozik, hogy a |étesítést aza|ábbi Ütemezésben tervezi megvalosítani:

Tervezés kezdete:

Vezetékjogi engedély kiadása:

KiviteIezés kezdete:

Műszaki és térÍtésmentes vagyonjogi átadás tervezett dátuma:

2013.04.09.

2013.10.23.

2014.05.12.

2014.07.31.

4. Áttalános feltéte|ek:

Az 1' sz. me||ék|eteként csatolt megva|isítási Íe|téte|ekben fog|a|t elvárásoknak megfe|e|ően |ehet

csak a |étesítést |efo|ytatni.

Az a|ábbiakban megje|ölt szemé|y megkeresése után kerü|het csak sor a munkaterü|et átadására és a

kivitelezési munká|atok tény|eges megkezdésére:

Lázi Káro|y (projektirányíti) ELMU Hálózati Kft'

Beruházási osztá|y 1 132 Budapest' Pf. 5í 1

tel: 238-31 38: fax: 238-3128; e-mail: karoly.lazi@elmu.hu

5. Jótállás:

Rz Átaoo garantálja, hogy az átadott berendezések, i||etve bárme|y részÜk mentesek minden fe|is-

merheto és rejtett hibátol, így kü|onöSen a tervezés és a kivite|ezés hiányosságai miatti hibákti|' be-

|eértve a fe|használt a|apanyagoknak a megrende|és te|jesítéséhez e|engedhetet|enÜ| szÜkséges tu.

|ajdonságainak nem megfe|elóségébó|, a szere|ési, gyáńási technológiai fegye|em megsértésébo|

eredŐ hibákat is. (3. sz. me||éklet). Je|en szerzŐdés a|áírásáva|Átaoo visszavonhatat|anu| az Átvevőre

engedményezi a szerzodéseibo| fakadó, a |étrehozott mÚhöz fuzodőjotá||ásijogosu|tságait, és erri| a

szerzodött partnereit is köte|es értesíteni.

6.Záĺő rendelkezések:

A megá||apodásban fog|a|takat Fe|ek, mint akaratukka| mindenben megegyezőt e|fogadják és a|áírá-

sukkal megerősítik.

Je|en megá||apodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk., a vi||amos energíáró| szó|ó 2007. évi

LXXXV1. torvény, ezen torvény egyes rende|kezéseinek végrehajtásáró| szr|i27312007. (X.19.) Korm.

rende|et, va|amint a kozcé|Ú vĺ||amos há|ózatra csat|akozás pénzügyi és műszaki fe|téte|eiró| szóli

76ĺ2011. (x||.21.) NFM rende|et e|oírásai, e rende|et a|apján kiadott 86812011 szám,j MEH határozat

és az E|osztói engedé|yes Üz|etszabá|yzatában fog|a|tak az irányadiak azza|, hogy amennyiben a

je|en szerzodés és az Üz|etszabá|yzat rende|kezései kozott e||entmondás á|lna fenn, Úgy minden

esetben a jelen megá|ĺapodás rende|kezései az irányadik.



ELMÚ Hálózati Kft.

Je|en megál|apodás, a Fe|ek a|áírásáva|jon |étre és |ép hatá|yba.

Me|lék|etek: 1. sz. me||ék|et: MegvalisÍtási feltételek

2. sz. me||ék|et: Átadás-átvéte|i jegyzokönyv

3. sz. me||ék|et: Megá||apodás jótállási kote|ezettség vá||alásáril

Átaoo Átvevo Átvevő

4



ELMÚ Hálózati Kft.

1. sz. melléklet

Megvalósítási fe|tételek

Rz Átaaó fetadata:

1.Költséqviselés:
A megva|osítandi kozcé|Ú há|izatot, a jelen feltétekben megadottak a|apján, saját kÖ|tségén ke||

megvalisítani (engedé|yezésse|, kárta|anítássa|, bejegyeztetésse|, és megvalÓsítássa| kapcso|atos

osszes ko|tség) üzeme|tetésre és vagyonjogi|ag térítésmentesen átadni' A tervezés megkezdése e|őtt

megá||apodásban ke|l rogzíteni az eIkészÜ|ő há|izatvagyonjogi átadásáva| kapcso|atos kérdéseket.

2.Tervezés:

A beruházás kivite|ĺ tervdokumentáciiját az ELMU Há|ozati Kft.-né| minosített tervezóve| ke|| e|készíĹ

tetni, a szükséges engedélyeket be ke|| szerezni.

Az átadásra kerÜ|o eloszto há|őzattekintetében a tervezés és a kivite|ezés során - az ELMŰ HálÓzati

Kft.-né| a standard anyagIistában nyi|vántartott anyagokat ke|| alka|mazni.

3.Enqedé|veztetés:

Há|izatot létesíteni csak jogerós vezetékjogi engedély a|apján lehet. Ehhez a torvényi e|őírás szerinti

engedé|yezési dokumentáciikat - p|usz egy pé|dányt - elkészíttet és - az engedé|y megkérése érde-

kében _ az e|oszti háIrzati engedé|yes képvise|őjének (Beruházási osztá|y) átadja.

- Az e|járások |efo|ytatása során gondosodik a haszná|atijogi, kárta|anítási szerzodések megko-

tésérol, a szerzett jogok - p|. vezetékjog, haszná|ati jog - fi|dhivata|i bejegyeztetésérő|.

- Az e|járási díjakat kozvet|enÜ| megfizeti.

- A kivite|ezés megkezdése e|őtt a jogeros engedé|yekke| rende|kezó kivite|i tervdokumentácii 4

pé|dányát átadja'

- A Vezetékjogi engedé|yezési e|járásra a tÖrvény a Hivata| részére 45 munkanapot biztosít.

- Az engedélyezés ko|tségeit és kockázatát az Átadó vise|i.

4.Kivite|ezés:

A kivite|ezést az ELMU Há|izati Kft..nél minosített kivitelezőve|, az ÖSszes jogerős engedély birtoká-

ban, a munkaterü|et átadás-átvéte| megtorténte után kezdhetŐ meg. A kivite|ezés megkezdéséhez

szÜkséges engedé|yeket, bejelentéseket, megá||apodásokat, kárta|anításokat megszerzi, e|végzi.

Garanciát vá|lal a munka megkezdését követően a legrövidebb befejezésľe és az e|őirás szerĺnti

megva|ósu |ási dokumentáció átadására.

- A munkaterü|et átadás-átvéte|re meghívja az Átvevo mĹiszaki minőségi e||enórét.

- A feszÜltségmentes munkaterÜ|et bĺztosĺtását a kivitelezŐnek a munkavégzés előtt minimum 60

nappa| ke|| megkérnie'

. Átvevo részére biztosítja a fo|yamatos műszaki minőségi ellenorzést.

- Az ilzembe he|yezéshez Szükséges eljárások |efo|ytatásári|gondoskodik (munkavéde|miszem-

le, műszaki átadás-átvéte|).

- Gondoskodik ró|a, hogy a mĹiszaki átadás - átvéte|i e|járáson a 38212007. (Xl|.23.) kormány-

rende|etben írt üzeme|tetési engedé|yezési e|járás |efo|ytatásához szükséges dokumentumok a

tervezo és a kivite|ező részérő| átadásra kerÜ|jenek.



ELMU Há|ózati Kft.

- Gondoskodik a térítésmentes há|őzat. átadás-átvéte| lebonyo|ításárÓ|, a mellékelt jegyzőkÖnyv-

vel.

5'Jótállás:
Rz Átaoo garantá|ja, hogy az átadott berendezések, i||etve bármely részÜk mentesek minden felis-

merhető és rejtett hibáti|, így kÜlÖnösen a tervezés és a kivite|ezés hiányosságai miatti hibáktil' be-

|eértve a fe|haszná|t alapanyagoknak a megrendelés te|jesítéséhez elengedhetet|enÜ| szÜkséges tu-

|ajdonságainak nem megfe|előségébo|, a szere|ési, gyártási technológiai fegye|em megsértéséból

eredő hibákat is.

Átvevő fe|adata:

1' A vezetékjogi engedé|yezési e|járás a|á vont munka, i||etve haszná|ati jog a|apítás esetében, va-

|amint a műszaki átadás - átvéte|t koveto Üzeme|tetési engedélyezési e|járás esetében, mint en-

gedé|yes az átadott - tÖrvényi e|oírásokban rÖgzített módon e|készített - engedélyezési dokumen-

tációt, e||enorzi, és megkÜ|di az engedélyező hatóságnak.

2. Az e|járások |efo|ytatása során a szükséges mértékben részt vesz:

- tervjiváhagyás
- rész|etes Ütemterv jiváhagyása

. há|izattu|ajdonosi műszaki minőség e||enórzés, kivĺte|i tervdokumentáciiban elóírt mennyiségi

és minoségie||enőrzés

- feszÜ|tségmentesítések, kikapcso|ások e|okészítése és végrehajtása

- a kivite|ezési munkák koordinálása a saját érdekeinek érvényesítéséhez szÜkséges mértékben

- a kivitelezés során észle|t hibákró|, és hiányosságokriĺ az Atadi értesítése építési nap|ón ke-

resztü|

- az elkészült |étesĺtmény átvéte|e, Üzeme|tetésre

3' A kozcé|ú há|izatot térítésmentesen vagyonjogi|ag és Üzeme|tetésre átveszi.

4. A számvite|i torvényeknek és a vonatkozó szabványoknak, elóírásoknak megfelelő dokumentáci-

ik átvéte|e'

5. A382ĺ2oo7' (X||.23.) Korm. rende|etben írt Üzeme|tetési engedé|yezési e|járást lefolytatatja.

Átaoo Átvevo Átvevő
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2. sz. me||éklet

Átao ás-átvéteti j egyzőkönyv

Térítésmentes átadás keretében megvalósult beruházásról

FeIvéve:

Jelen |évők:

Átvevő:

Neve: ELMÚ Há|ózatiKft'

Székhe|y: 1 132 Budapest, Váci Út72-74.

Cégjegyzék száma: 01-09.874142

Adószám: 13804983-2.44

Bankszámlaszám: 13'100007-02506380-00653480

Szám|avezető pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarországi Fiókte|epe

Átado:

Neve: Budapest Főváros V|||. kerÜlet Jizsefuárosi tnkormányzat

Székhely: ,1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Cégjegyzék száma / Tozsszáma: 735715

Adószám: 15735715-2-42

Bankszám|aszám: 14100309-1023949-01000006

Képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester,

az Atadi nevében és megbĺzásábi| a Kisfa|u JizsefuárosiVagyongazdá|kodó Kft. (1084 Budapest,

or u' 8.)jár e|.

Fe|ek az a|ábbiakat rtgzítik:

Átaoo a jegyzókönyv ke|tének dátumáva| átadja, az Átvevi térítésmentesen átveszi az Átadi á|tal

|étesĺtett és je|en|eg a tulajdonát képezo a|ábbĺ - a jelen jegyzőkonyv 1. sz. me||ékletében rész|etezett

há|izatot(továbbiakban:Vi||amosberendezések):

(átadás tárgya)

* .:::::.:'.:::: -::i:"".ľ:"::::.':: ':.:::: ..1 .]::: ""'..": ::-:iľ:i 
értéke:

A Fe|ek rÖgzĺtik, hogy az átadás-átvéte|re kerÜ|ő Vi||amos berendezések Új ál|apotÚak, Átadó annak

|áthati, Vagy nem |áthati hibájáró| nem tud, és az uzemeltetést akadá|yozó korÜ|mények nem á||nak

fenn.

nz Átaoo kote|ezettségei:
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Átaoo köte|es a tulajdonában |évő, az átadás-átvéte|re kerü|ő berendezésekre vonatkozó minden do-

kumentáciit Átvevőnek téte|es jegyzék a|apján átadni.

Átaoo kije|enti és a jegyzőkonyv a|áírásáva| igazo|ja, hogy az átadás-átvéte|re kerĹl|Ő berendezések

jogszerĹien létesü|tek, azokka| kapcso|atban rendezet|en vagyoni kote|ezettség nem á||fenn'

Az Átvevo kÖtelezettségei:

Átvevó kije|enti, hogy az átadás-átvéte|re kerü|ő berendezéseket, azok kivitelezését szere|ését meg-

vizsgá|ta és azok új, Üzemképes á||apotban keruInek átadásra.

A beépített berendezések |istáját a me||ék|et tarta|mazza'

Me||ék|etek: Á||ieszkoz|e|tár-Szám|aösszesítő

Megva|ósu|ási terv

Jótá|lás

Atadási dokumentáció

Átaoo ÁtvevŐ Átvevő
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szama: TM-í407 l2014

3. sz. mel|éklet

Megál|apodás jótá|lási kötelezettség válla|ásáró|

Ame|y |étrejott egyrészro| a(z)

Neve: ELMŰ Há|izati Kft.

Székhe|y: 1 132 Budapest, Váci |3t72-74.

Cégjegyzék száma.. 01-09.874142

Adószám: 13804983-2-44

Bankszám|aszám: 13100007.02506380-00653480

Szám|avezeto pénzintézet neve: BNP PARIBAS Magyarországi Fiókte|epe

a továbbiakban mint Megrendelo,

másrészroIa(z)

Neve:

SzékheIy:

Cégjegyzék száma:Adószám :

BankszámIaszám:

a továbbiakban mint Vá|laIkozi,

harmadrészro| a(z)

Neve:

SzékheIy:

Cégjegyzék száma:

Adószám:

Bankszám|aszám:

a továbbĺakban mint Beruházó közott az a|u|írott he|yen és idóben az a|ábbi fe|téte|ekke|.

1. Előzmények

Vál|a|kozi és Beruházó kozött ....'.-án |étrejott Vá|la|kozási szerzödés (a továbbiakban

Szerződés) jött létre a (tárgyi munka megnevezése) megva|ósítására.

Je|en megá||apodás a fent nevezett kivite|ezésseĺ kapcso|atban a Vá||a|koző á|ta| váĺ|a|t jótál|ásife|té-

te|eket rogzíti.
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2. MegálIapodások

Az Átaoo garantálja, hogy az átadott berendezések, i||etve bárme|y részük mentesek minden fe|is-

merheto és Ętett hibáto|, így ktl|Öntsen a tervezés és a kivite|ezés hiányosságai miatti hibáktó|: be-

|eértve a Íelhaszná|t a|apanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetet|enÜl szükséges

tulaidonságainak nem megfe|e|óségébő|, va|amint szere|ési és gyártásĺ techno|igiai fegyelem meg-

sértésébo| eredo hibákat is.

Vá||a|kozi a Szerzodés keretében nyújtott szo|gá|tatásokra és |eszál|ított berendezésekre 24

hinap jitá||ást vál|a|, mely idoszak ... ... dátumtó| kezdődik.

A Vá||a|kozinak a jótá|lási időszak a|att bárme|y hibáril szi|o értesĺtés kézhezvéte|e után hat (6)

irán be|Üĺ meg ke|| je|ennie a he|yszínen a meghibásodás okának fe|tárására és kettő (2) napon

be|Ü| a Megrende|o részére e| ke|| készítenie az á|ta|a javaso|t programot az e|hárításra, ame|yet csak

a Megrende|Ő írásbeli jiváhagyását kÖvetoen Iehet e|végezni.

A Megrende|o a hiba fe|fedezését kovetően azonna| értesíteni köte|es a Vá||a|kozót, ismeńetve az

hiba jellegét, va|amint a rendelkezésére á||i összes bizonyítékot. A Megrende|ö minden to|e ésszerű-

en e|várhatl |ehetoséget kote|es biztosítani a Vá||a|kozó részére annak érdekében, hogy az észle|t

hibát a Vá|la|kozi megvizsgá|hassa és az elhárításra javas|atot tehessen, vagy azt e|végezhesse.

Ha a Vá||a|kozi ésszerĹj idon be|Ü|, ami semmiképpen nem |ehet több a hibáról szi|i értesítést kove-

to hét (7) napná| tobb, nem kezdi meg a hiba, Vagy a hiba következtében a Szerzodés szerint szá|lí-

tott és a Megrende|onek átadott berendezésekben okozott kár orvos|ásához szükséges hiba fe|tá-

rását, vagy kijavítását, a Megrende|o a Vá||alkozinak kij|dött írásbe|i értesĺtést kovetően a Vá||al.

kozikárára és ko|tségére intézkedhet a hiba e|hárítása iránt.

3. Zároĺendelkezések

A megá||apodásban fog|a|takat a fe|ek, mint akaratukka| mindenben megegyezot, e|fogadják és aĺá-

írásukkaI megerosítik.

Je|en szerzódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Magyarország vonatkozó hatá|yos jogszabá-

|yaiban fogla|tak az irányadoak, különos tekintette| a Po|gári TÖrvénykonyvérő| szl|i 2013. évĺ V.

torvényben fog|aĺtakra és a vi||amos energiári| szl|ő 2007 ' évi LXXXV|. torvényre.

Je|en megá|lapodás' a fe|ek a|áírásáva|jön |étre, |ép hatályba, és a 2. pontban írt határidőto| számĹ

tott 24 hónap elteltéve| szűnik meg.

Megrendeli Vá||alkozi Beruházl
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