Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének
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a Budapest YIII.' Kĺs Stácĺó utca 5. szám alatti Nemzetiségi Önkormányzatok
által használt helyiség belső felújításáľa

Előterjesztő:

Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítetteés leíľta:Zsidi Lajos fuodavezető
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Mellékletek:ajfullattételifelhívás,árajáĺl|at,váIla|kozásiszetzőđésteľvezet
Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzügyĺBizottság!

I.

Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

20|4. áprilisában igény merült fel a Bolgiíľ,Gĺiľög, Lengyel, Német, oľmény, Román, Ruszin,
Szerb, Szlovĺĺk,Ukľán Nemzetiségi onkormĺĺnyzat Budapest VIII. keľület Kis Stáció 5.
(Vajdahunyaď |lb. hľsz: 356041113) szźtm a|atti |46 m2 alapterĹiletű helyiségcsoportjainak belső
felújításara.

A

Kisfalu Kft. az igény szeľinti munkĺĺkat felméľte,tekintettel atta9 hogy a Józsefuĺĺľosi
Önkormányzat Képviselő-testtilete a 28120|4.(|I.|2.) számű határozatétval _ 1.840,5 e Ft+Áfa
ĺisszegben - a20I4. évi költségvetés teľhérc afedezetet biztosította.
A Nemzetiségi Önkoľmźnyzatokkéľtéka munka elvégzésénekz}|4.év oszéretöľténő ütemezését.
A Ki sfalu Kft . ö s szeállította a kjvítelezésmiĺszaki dokumentá clőj át.
Atervezett munkák nem terv és engedélykötelesek.
A közbeszerzési értéIúaűrtel nem érő, helyiség felújításľavonatkoző beszerzés becsült éľtékea
Kisfalu Kft. Műszal<l Intézményiés Közteľületi koda költségbecslése a|apján _ oldalfali és
padlóbuľkolatok részleges cseĘével, vakolatjavítassal, festéssel, nyi|ászźlrőkmźzo|ásáva|, világítás
és elektrom os há|őzat javításźwa| _ bruttó f .337 .3 4I,- F t.
A ktizbeszerzési éĺték.hatartel nęm érő beszerzési eljaľásban 20|4. október 22. napjan ajaĺiattéte|i
felhívás keľült továbbításľa az aIábbi cések felé.
ThelÍen Tervező Kft. 1085 Bp. József krt. 69.
BestKft. ll83 Bp. Gvömľői iltI54.
Cs 80 Kft. 1161 Bo. Csömöri út 80'.
Ep-mix Kft.224I Sűlvsáp Szecsői út 10.
Kine-Aiľ Seľvice I<ft.2230 Gvömľő Pá.z;mźnv Péter u. 56.

Az

1.830.346 Ft +

Áfa

a2a22.324.539Ft
a2a22.538.272Ft

Afa
Afa

azaz2.36I.724Ft
azaz2.734.614Ft

1.998.639 Ft + Afa
nem adott aiźĺn|atot

1.859.625 Ft +
f .153.239 Ft +

iroda olyan gazdőúkodő szervezeteket kért fel ajánlattételre, akik a Jőzsefvátosi onkoľmányzat

részére már végeztek hasonló feladatot.

A

beszeruési eljárás során az ajánlatok bfuáIati szempontja a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajanlatokľa a The|ien Tervező Kft. nyujtotta be a
legalacsonyabb összegíĺ el1enszo|gá|tatásttarta|maző aján|atot, mely tartalmazzaaz ajánlati felhívás
dokumentációjában, helyiségenként és szakmlĺnkéĺtrész|etezett munkákat.
A Nemzetiségi onkormanyzatok źita| hasznźit hetyiség felújítása e|őirźnyzaton összesen
2.337 .3 41,- Ft szerepel.
A felújítási becsiilt éľték_ 2.337,34|,- Ft magasabb, mint a legalacsonyabb ajźnlati źn, igy a fentiek
alapján a fedezet rendelkezé sre

II.

ál

l.

A beteľjesztés indoka:

A

Nemzetiségi onkormányzatok áIta| hasznźit helyiség felújításaravonatkozó közbeszerzési
értékhatáÍtel nem érő beszętzési eljárás lefolytatásra keľĹilt, ezéľtszükséges a döntéshozatal a
beszerzési eljĺĺrás eredményéľőlés a nyeľtes ajánlattevőjéről.

ilI.

A dtĺntéscéljan pénzüryĺ hatása:

A kivitelezéssel a Nemzetiségi onkormźnyzatok áIta|használt Budapest VIII. keľiilet Kis Stáció

5.

(Vajdahunyad llb.hrsz:356041113) szźtm alatti 146 m2 alapterületíĺ helyiségcsopoľtja megújul.
46,- Ft + Afa fedezete a20I4. évi költségvetésben, a 1 1601 címen
aNemzetiségionkoľmáĺyzatokhelyiségfelújításae|őirányzat.

A felujítás költségének _ l.830.3

IV.

Jogszabályi kiiľnyezet:

A

Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabźl|yzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontja szerint a Yáĺosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapitásźtő|.

Kéľemaza|ábbihattrozati javaslatelfogadását.
Határozatĺ javaslat

A Vĺáľosgazdálkodási

és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Kis Stáció 5. (Vajdahunyad Ilb. hĺsz: 35604/|13) szźm a|atti 146
m2 a|apteruletű helyiségcsoport felújításĺĺľa
vonatkozó, kozbeszeruési éľtékhatáľtel nem érő
beszerzési elj aľás eredményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáńdő: 2014. november 24.

2.)

az 1. pont

szerinti eljárásban a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgáltatást tarta|maző
érvényesajén|atottevő ThelienTeruező Kft. (székhely: 1085 Bp. József krt. 69.)' adőszám:
|48|9708-2-42, cgs. sz: 01-09-921438, bankszĺámlaszárna: 109l8001-00000060-84800008)
tette, elfog adott ajźn7ati áľ 1.830.3 46,- Ft+ ÁFA, ezért az eljĺáľás nyeľtes ajántattevője.
Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft
Hatáľidő: 20|4. novembeľ 24.

.

3.) a határozat 3. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy az onkoľmanyzat nevében a
munkálatok elvégzéséreaz e|őterjesztés mellékletét képező vźl|a|kozäsi szerzodést k<isse

meg a 2OI4. évi ko|tségvetésben a 11601 címen a Nemzetiségi Önkormźnyzatok helyiség
felúj ítás a e|őir ány zat teľhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hatáľidő: 20t4. november 24.

A döntés végrehajtástúvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések
(megfelelđaltůlizandő|.): nem

esetén javaslata a közzététel módjára

indokolt

hirdető

tábIé.ľ.

honlapon

Budapest, 2014. november 1 7.

Kovács ottó
igyvezetó igazgatő
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TIIELIEľ{ TER\rfr,ZO Kf,t

Kis Stácíó

1085 Budapest Józseť Kľt"69"
Tęlefon: a6309622-065 Fax:O 6I -256-6933
E -mail : thelien@t-onl inel. hu
C é gtr e gy zékszćlm 0 l -09 -9f I 43 8
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Név : Józsefuĺáľosi Nemzetíségi onkoľm.
Cím : VIII. ker. Bp Kis Stácíó u. 5.

Kelt: 2014 év októbert
Szám

5

hő 24.

:

KSH besorolás:
Teljesítés:

Amunka Ieírźsa:
Helységek felújításafestés, mźľ:a|ási munkak.

Készítette : Bákonyi Róbert

Költségvetés Íiiĺjsszesítő
Mesnevezés

Anyagköltség

Díjktiltség

Epítményközvetien költsége

741.679

1.088.667

I,4 Kazvetlen ĺjnkc}ltsés összesen

741,.679

r.088.667

1.

2.

i

Á^ĺkockánati feđezetvet.alap

2.3 Any agigazgatźĺsíks g.

vet.

741.679

alap

74r.679

2.5 Fedezet vetítésia|ap 1.4
3.1 Taľtalékkeľetvetítésia|ap
4.1 ÁFAvetítési alap
,n
I'ĺ
+.f .^ra

1.088.667
1.830.346
1.830.346

494.r93

27%

5. Amunka aĺa

f.324.539
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í085 Budapest' Józs€f kÍt 69.
Adrszáľň: 14s1g7B242

A!áírás
Aköĺtségveĺésa TERC Kft. 'King 5.8' pľogľamcsomag koltségvetés rnoduijávď készult!
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1.

Ssz. Tétetszám

Kis

Téteĺkĺírás

1

m2

0

.Ą.

úételára összesen

Anyag

32.E8Ü

S00

5.2Ü0

Munkadíj

4"550

6.000

3.000

20.8s0

18.200

36-CICI-001

Vakolat leverése, oldatfalról vagy menny ezętr(5l
vastagságig,
fatr aző, cementes mészhabaľcs

1,

5 cľn

0

ST8

Ü

2"280

3ó-00-0ĺ8
Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben

0

36.13.Ú01.82Ín577
Sólekĺ}tő' ťa|szańtő vakolat készítése
neđves, s atrétromo s faLak<r a, 2 cm v astagságb aÍl
SAKARET NIZP 04 cementes etőfľöcskĺjlő

9mZ

7

1"008

21-11-S01
Sitt, szemét, építésitörmelék konténerbe bányába szá\|ítva.

4m2

6

Munt<ađíj

16-08-002
Festés utĺínburkolatok takaľ ástnakfelszedése
l0{}

4w2

5

Anyag

5.48$

4m3

4

Egységľe jutĺĎ

ĺ6.08-00x.0ĺ90081

6

3

5

Festés elött burkolatok takaľásanak készítése
Takarás készítésefóliával
100 m2

6

2

Stácíĺó

oldal

4"254

36-13-013-0313712
e s f a|szát ító vakolat rendszer ké s zítése
"
kő- és té gla fa|azatok helyreál |ításźlhoz,
gyári kötő an y ag fe|hasznáůásáv a1',
tĺjbblet minden további 1 cm feihorđáséÉrt
MAPEI-ANTIQUE LC speciális kötőanyag

1.000

4"000

2.650

38.250

23.850

t.60Ü

23"400

ó.400

1.28Ü

1.3.60s

5.12CI

C emenrnent

4

I

m.2

5.850

36-13-0X5-0313715
Cemenment ęs fa|szántó sirnítóvakolat készítése
Iélegzo-száłítóvakolatokľa, 1 cľn vastags agbart
MAPEI-ANTIQUB FC simítóhabaľcs
4w^2

3.4{}0

9

36-90-003-05s0030
Vakolad avítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen
v agy építő|emezen' a rne gLazult, sérĹilt vako lat
előzetes leveľésével,hiĺánypótlá s 25%o fe|efr.
Hvb4-mo, belső, vakoló cementes mészhabaľccsď

5wZ

248

3.25Ü

ĺ.20s

16.250
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2. olđa!

Ssz. T'ételszám

T.ételkiírás

10

Kis Stácíĺó 5

jutĺó
Aĺryag Vĺunkadíj
Egységre

42-00-018
F a-, hézagmentes miianyag- és szőnyegburkolatok
bontása, fapadló buľkolatok,
csaphornyos vagy mozaikpaľk etÍa, 22 mm vastag
vakpadlóra szegezvę

x6'5

t1

w2

Ü

Munkadíj

EÜe

0

250

{}

6.750

0

60

G

1.500

3"4ÜÜ

2.E00

6.800

5"600

35&

4'Ü0

700

5Ü0

26.19&

13.500

ĺ.ĺÜ0

24"758

x8.150

80"190

33.000

13.200

42-ü0,-827
F a-,

hézagmentes miĺanyag- és szőnyegburkolatok

bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből,
lapokból vagy lépcsőn betétként

27

Í2

A tétet áľa łĺsszesen

,Ąnyag

mŻ

Ü

42.88-Ü22
a-, hézagmentes műanyag- és szőnyegbuľkolatok
bontása, PVC falszegély
F

25

n3

nft

4f-82-0.2f-0510001
Fal-, pilléľ- és oszlopbrĺrkolat
mozailĺlapból, tr0x20 cm-es
Mozaiklap 10x20 cm, sziľke

2 w2

14

42-02-056-0.2760,02
FalfelĹilet brľkolás előtti előké szitése,
Falfeliilet előkészítésMUREXIN LF mélyalap ozőva|,

2 w2

15

42-82.2a1'-Ü216Ü06

Aljzat finom simítása hidegbrľkolat
rugasztás e|ott,3 mm vastagságban
MUR'EXIN FMl 1 onteľĹilő aLjzatkíegyeĺ.iíto,

27

16

m2

97ťľ.

42-Ü3.0Ü2-Ü1ĺ0Ü27
Vakpadlófektetés 24 mm-es deszkából,
4 8x7 5 ÍIrm- e S p ár: nafźl<kal, noľrnál đeszkázássa|
Lucfenyő széLezett deszka, 3.6,5 m-es, 24 mm-es

ĺ6'5 w2

17

28ĺ.J^

1.500

42.03.Ü11-&ĺÍ.08Ü2
Faľkettafektetés csaphornyos paľkettából,

meglévővakpadl&aszegezve,ha|szźtlkamiĺxćbafektetve
Csaphornyos paľketta fóliás 22 mm, tölg1,, natrir

ĺ6"5 mf

4.8ó0

2.0Ü8
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3. olđaĺ

Ssz. Tételszám
Tételĺĺiíľá*

t8

73S

wZ

1.457

A tétet áľa łisszesen

Anyag

Munkadíj

tZ.09S

ZS"7LI

giT

72.658

24"624

Ż28

E"250

5.700

2"366

Í84"489

63"882

ĺ.539

ĺ2.50s

15.390

2"69S

xffi

33Ü

42-03-061-0310401
FoR.Bo Marmoleum vagy M. Dual linóleum burkolat
meglévő aljzatra: norrnál mérehĺfelĺileten'
2 m széIęs tekeľcsből tagasztva,z,Ü - f ,5 rnm vastag
FOREO MAR.MOIEUM REAI, linóleum bu.ľkolat,
tekercsben, 2,a m}ĺĺvastag

unŁ

3"E67

42-9ü-218
Fal-, pilléľ-és oszlopburkolat javítźsa,
meglévő csempe falburkolatb a utőllag
2 csernpe iđom
beépítésea köľnyozettel ĺisszedc|gozva

tÜ

23

mZ

42.83-0'46.03901ĺ1
FalszegélyęzésPVC-b í3L rugasztva, 5 0 mĺn magasságig
FVC falszegély színes, Lproťrl 50 mm

27

22

Munkađíj

42-&3-Ü37-03ĺCI185
p ađlóburko lat me glévő alj zatr a, tekerc sb ő l ľ agasztv a
Gľaboflex pađióburkoió lemez, Extta, objeot,
THOM S IT UK 4 0 0 0 univeľzáli s r agasztőv aL rugasztv a

25

21

AnYag

PVC

27

2&

Egységre jutó

42-a3-822.03ĺ0114
Paľkettaburkolat gépi csiszolása,
hĺáľomĺétegiĺ
lakkozás
BONA MEGA polirľetĺán vízbánistl,parkettalakk,
selyem, erős igénybevételhez, EAN: 7 3 I27 9 1 611 420

X6,5

ĺ9

Kis Stácíĺó 5

đb

t.25$

47-&0-Ü01

Felület előkészítéstmegelóző részmunkák
belső festéseknél; penészgát|ő felhordása ilj vagy lekapart
ťelrileten,

vakolaton, sima feltiieten

ĺÜs nn2

24

{}

399

47-00-091-0218023
RIGIPS kézi gipszes vakolat készítése
RIMANO 0 - 3 glettelőgípsz zsákos kiszerelésű anyagből,
sima beton felületen, 1,5 mm vastagságban
RĺGIP S zuMANo 0 -3 belsőté n nagy szilárdságu glette|o gipsz

50

m2

452

1.36E

Ü

22"60Ü

39.900

6E.400
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4.

Ssz. Tétolszám
T'éteĺ&<ĺíľás

25

Kis Stáeíĺĺ5

.Ąnyag

Muĺnkađíj

4s2

1.368

47-0S-n09
Feltilet előkészítése,ľészmunkĺíkbel ső festéseknélfalfesték
lekaparása,
merrnyezeten toiđott|éttaĺőI vagy bútorozott helyiségberr
30 m2
36X
47-A0-2A2
Tapétázás e|őkészítő és részmunkái :
hézagÍakaró l envászonc s ík,
gézvagy üvegszcivet csík bontása,
bĺánnely szétre s ségi g, bárrnely helyi ségben

28

28

29

38

Munkadíj

47-08-A92-0218023

637

27

A téteĺára iisszesen

Ányag

RIGIPS kézi gipszes vakolat készítése
RIMANO 0 - 3 glettelőgipsz
zsákos kiszerelésiĺaĺly agbőI,
mész-oement v agy gipszes vakolaton
feltiietglettelésként, 1,5 mrn vastagságbaÍl
RIGIPS RiMANo 0-3 beisőté,ĺ nágy"szĺlaÍdságú
glette1őgipsz
SCI m,2

f6

Egységľe jaĺÉĺó

olđal

m

&

Zf&

22"688

68"400

l0.83s

ĺ9"110

Ü

4.4CIo

Feltllet eiőkészítésés részmunkák fafelületen;
siľnító tapaszalźs faf,ei.iileten, egyszen és ĺninden további,
egyszert| felrileten Unikitt Mesteľtapasz.
3 ýJđ.'ě
280
65$

1"4fiS

3.2s0

47-80-722-CIĺ20Ü6ĺ
FelĹilet előkészítésés részmunkfü falfeliileten;
falfeltilet beeresztő alapozása egy rétegben.
58 m2
5Ü

2.500

47-80,-7.tr'8.$ĺ50113

34S

17"000

47.sĺ-037-815tĺ7ĺ
Műanyag- d iszp er ziő s fe sté s
ilj vagy régi lekapart, lemosott
betorrfeltileten, két ľétegben,
fehér vagy színes festékkel,
sirna feiületen
Héra diszperziós belső falfesték, fehér,
EAN: 599506199911,8
625 wt?

65

55&

4Đ"625
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5.

Ssz. Tóteĺszám

Tételkííľĺás

3tr

Kĺs StácíĺĎ 5

47-87-A37-015775t
Miíanyag- điszp er zíó s fe sté s
új vagy ľégílekapaľt, iemosott
betonfeltileten, két rétegben,
fehér vagy színes festékkel,
sima felületen
Dulux beltéľifalfesték, matt

2 w2

32

33

m

w2

m2

K71-13-S21-0522510
Iro dai he lysé gvi l ág ítás á''"'l izs gá|ása 3

ĺ egység

36

45fi

75Ü

47-81.fi13-8ĺ3Ü7CIĺ
Fedőmĺázolás, belső egyszefli fafelületen,
műgyantabĺázisú (alkid) oldószertaľtalmú
a|apozovaL Trinát alapozőfesték, fehéľ100,

33

35

65

47-Ü7.0&x-0ĺ3Ü701
Alapmćzolás be l s ő e gy szerťi fafe lĺileten,
rn{igy antabázi s ú ( alkid) oldó szeľt aĺta|mil
a|apazőva| Trinát alapazőfesték, fehéľ100,

33

34

Ányag

47-04.ĺ38.{}13Ü7fi1
Fedőmazolás,
cső és regisztercső feltiletén 80 NÁ-ig'
fü g ge s ztőn é s taľtó vas on, sorÍno S đőáIIv ány zaton,
miigy antabĺŁi sri (alki đ)oldó szertaľtalmú
alapozőval
Tńnát alapozófesték, fehér 100,
EAN: 59950611 17031

21&

E80

iro đában.

8"5{}0

K71-13-021-0s22512
Me gl évő e lektromo s há|o zat talulv izsgáIata.

t egység

Munlĺanenn iĺsszesen:

jutĺó
Munl<adíj

Egységľe

8.500

olđai

A tétel ára iisszesen
Mun[ĺadíj

Ämyag

55Ü

ĺ3s

500

94"50Ü

105.000

ĺ.158

ŻA"7s&

37.950

1.2G0

26.4Ü0

39.ó00

ĺ5.Ü0Ü

E"5{}0

x5.000

15.Ü#s

8.50&

15.000

741.619

t..100

1.088.667
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tervezet

Vállalkozási szeľződés
amely létľejött egyrészro| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat (1082
statisztikai szám..
Budapest, Baľoss atca 63.67., adĺószám: 15735715-2.42,törzsszám:7357|5,
157357I5-841,I-32I-01, bankszámlaszćĺm,, 14100309-1 0213949-01000006) képviseletében
eljáľó Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdtikodó Korlátolt Felelősségű Társaság (1083 Budapest,
Losonci n. f., ađőszćtm:10857l 19-2-42, cégegyzékszám: 0I-09-2654ó3, banksztrnIaszźtm:
SBERBANK: 14100309-92|10549-01000008, képviseli: Kovács ottó ügyvezető igazgató), mint
Megľendelő másrészről

kľt. 69., ađőszćlm:148|9708-2-42,
képviseli: Bákonyiné Henkei
cjsz:
01-09-921438,
szátriaszáma:1091800l-00000060-84800008,
Gabľiella Ĺigyvezető), mint Vállalkozĺi közĺjtt a Megrende\o á|tal lefolytatott kozbęszerzési
értékhatárt el nem érő beszeľzésie|járás eľedményeként, valamint a Váľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság l201.4.(Xl.24.) számuhatározat a|apjźtn az alábbi feltételekkel:

Thelien

Kft.

(székhely: 1085 Budapest, József

Budapest VIII. kerület Kis Stácĺó u. 5. sz. alattĺ Józsefuáľosi
Nemzetiségi Onkoľmányzat helyiségeinek felújítása elfogadott źrĄán|at a|apjźln, A
munka nem hatósági engedélyköteles.
A megjelölt munka szabadtras.
Yá||alkozas díja:
elfogadott aján|atalap1źn: 1.830.346 Ft
'494.193.-Ft
27%o
Osszesen: 2.324.539r-Ft
azaz:ketÍomitlió-háromszázhuszonnégyezer-ötszázhnminckilencfoľint.

Aszerződéstárwa:

1.)

AFA:

2)

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:

MunkaterĹilet teľvezett t.ł;adása: 20I 4, november 27.

3.) A kivitelezés befejezési hataľideje: Munkaterület átadástól számított 45. nap
4.) A végszttmla összegének átutalását Megľendelő a szám|a kézhezvéte|étolszámitott
5.)
6.)

30

napon belül vállalja.

A megrenđelő képviselőjének neve: Lavotta Miklós tel: 06 20 4297855
Vállatkozó képviselőjének neve: Bákonyi Róbert tel: 06 30 9622065
Vállalkozó a végteljesítésről írásban értesítia Megrendelot, és kitrĺzik - 5 napon belül

- az

átađás-tńv étel időpontj át.

7.) A kĺjzteľĹilet-használatihozzájźtu\ásbeszerzésea Válla|koző feladata.
8.) Az épitésinapló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően

töľténik' és azt a

Yá|Ia|koző koteles állandóan a munkahelyen taľtani.

9.)

A balesetvédelmi

és tűzvédelmi előírások betartásaľól

Vállalkozó köteles gondoskodni.

10.) A

szźĺriabenyújtásanakfeltétele a hiánymentes feladate|IćLtását igazo|ő műszaki
átvételi jegyzőkönyv.

11')
12.)

Fizetés módja: áÍuta|ás, a sztlm\akézhezvéte|étol számított 30 napon belül.

átadźls-

Megrendelo neve, címe: Józsefváľosi onkormányzat 1082 Bp. Baross u. 63.67.
Számlźnásicím: Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazda|kođőKft. 1084 Bp. oľ u. 8.
YáI|a|kozőnak felľóható késedelmes teljesítésesetén Megľendelő kötbért számít fe|,
melvnek mértéke

1.

végsztlmlźnál: napi 10.000'- Ft.

13.)

Mtíszaki sziikségességből adódó pót ill. többlet munkát aYźůIalkozóa költség-vetésben
elfogadott aľakon köteles elvégezní,melynek elszámolása tételes felmérés aLapján
történik.

I4.)
15.)
16.)

17.)

JeIen szęrződést felek kiztrő|ag írásban módosíthatják.

A munkavégzés soľán okozott kaĺokértVállalkozó teljes kĺini felelősséget vállal.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzęti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCM. törvény 3. $.
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjtĺn át|áthatő szervezetrtek minősül.. Vállalja, hogy a
szeruődés tartama a\att a tulajdonosi szetkezetén nęm vćitoztat olyan módon, amely
alapjan már nem minősül átIźLthatő szewezętnek. Tudomásul veszi, amennyiben a
tuńjdonosi szetkezetében tcjrtént vá|tozás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül
át|athatő szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerzođéstazonna|i hatállyal felmondhatja.
Vál|alkozó fudomásul veszi, hogy a szerződés mellékletét képező ,,Beszállítói
ađatlapban''feltĹintetett adatokbanbeálló váItozásrolhaladéktalanul tájékoztatni köteles a
Megbizőt, ez a szám|akiťrzetés feltétele.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szeruodés nem l.artalrmaz a Polgaľi Töľvénykönyv
ľendelkezéseit, a nemzetí vagyonľól szóló tcirvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat,
va|amint az általtnosan elfogadott szakmai szokásokat kell irĺínyadónak venni.

Készült 5 eredeti példanyban
Budapest, 2014. novembeľ

Megrendelő

YáI|alkoző

Fedezet:

...... dátum: Budapest,2014. november

Pénziigyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyuláné

pénnigyiigyosztá|yvezeto
Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Kovács Gabľiella

a|jegyző

2.

