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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáI|ás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testtilet a 15312014. (vII.27.) szělmű hatćlrozatával elfogadta a Corvin Sétány Pľog.

ram|ezártstlt cé|Ző háromoldalú megállapodást, mely megállapodás a szeruodő felek - Józsefvárosi

onkormányzat, CorvinZrt., Rév8 ZÍt. _részérő|2014. szeptember I5-én a|áirásra került.

A megállapodásban az onkormźnyzatnaktobb olyan vá||a|ásavan (bontási munkák' ingatlancsere,

telekszabályozás), melyek megvalósítźsához geodéziai szolgáltatások igénybevételéľe és eze|<hez

kapcsolódó ftjldhivatali ügyintézésre lesz szükség, az a|ábbi szo|gá|tatás fajták tekintetében:

. Telekmegosztás

- Telekegyesítés

- Telekhatáľ ľendezés

- Épület megszüntetés

- Miĺvelési ágvźůtoztatás

- Telekhatár pont kitiĺZés, dokumentálás
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Fentięk alapján a Rév8 Zfi. _ a becsült érték a|apjźtn nettó 2.300.000 Ft - a Józsefuárosi Önkor-
mányzat Kozbęszerzési és Beszerzési Szabá|yzatának IX. Része szeľinti kozbeszerzési értékhatárt

el nem étőbeszerzési eljárást folytatott le a Coľvin Sétány Progľam megvalósításához kacsolódó
geod'éz\ai szolgáltatások biztosítására,2016. december 3I-i, azaza program |ezćrásćlig,tartőhatár-
idővel. Az aján|attétéli felhíVás jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, mely szeľint az ajźn|a-

tok b ír á[ata aZ,,ö sszességében le gel őnyo sebb aj án lat elvę''.

Az e|járás keretében az aján|attételi felhívás az a|ábbi gazdasági szereplők részére került megkül-
désre:

Fenti cégek vagy mtr dolgoztak korábban az Önkormányzatnak és megfelelő refeľenciával ľendel-

keznek, vagy piackutatás a|apjtln kerültek kiválasztásru. Az ajánlattéte|i felhívás a megkĺildésekkęl
egyidőben felkęrĹilt a Jőzsefvárosi onkormányzat honlapjára is. A beszerzés pénzugyi fedezete -
2 3OO 000.- Ft + Áfa.

Az ajćn|attételi határidőig_2015. március 13. 10.00 óra - ĺjt aján|at érkezettbe, az alábbiak szerint
(a felolvasó lapok az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezik):

Az aján|attételi felhívás szeľint abírá|at az összpontszám a|apján tĺjrténik.

A Geotronic Bt. aján|atában nem je|ölt meg megfelelő referencia munkákat, és ezt a hiánypótlás
soľán sem pótolta.

Fentiek a|apjźnjavaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a Geotronic Bt. ajźn|attevő ajánlatát nyilvánítsa
érvénytelennek, illetve nyeľtes aján|attevoként a Városrendezési és Házhe|ykialakítási Kkt-t állapít-
sa meg.
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Név Cím

Bácsi Méľnökiroda Kft. l118 Budapest, Villányi út 55-56.

Andanko Stúdió Kft. 1 18l Budapest, Nyeľges utca 19,

FTV zrt. 1092 Budapest, Knézich u. 12.

Városrendezési Kkt. 1013 Budapest, Attila út 13.

Geotronic Bt. 1 115 Budapest, Fejér Lipót u.20la.

Geosoft 2000 Geodéziai Szo|sáltató Kft. 2000 Szentendľe, Deli Antal u. 50.

Név osszpontszám

Bácsi Mémökiroda Kft. 610

Andanko Stúdió Kft. 460

FTY Zrt. 181

Városrendezési Kkt. 175

Geotronic Bt. 190



II. A beterjesztés indoka

Az önkormányzati beszerzési eljárások során az eljárás eredményének megállapítćsa aYźtrosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

ilI. Döntés célja, pénziigyi hatĺĺsa

A dontés célja, hogy a Coľvin Sétány Pľogram |ezáľását cé|ző megállapodásban vá||alt kötelezett-

ségeit az onkoľmźnyzat szerzodés szerint tďjesíteni tudja. Abeszerzés pénziigyi fedezetę a költ-
ségvetésben 1 1603 cím ťoldhivatali eljárási díjak e|óirányzatán rendelkezésre á|I.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A döntés Képviselő testület és Szeľvei Szervezeti és Műk<jdési Szabá|yzatáró| sző|ő 36/2014.

(XI.06.) önkormányzati ręndelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul, mely szeľint: ,,a Vórosgaz-

dáIkodási és Pénzüg,,i Bizottság dont kozbeszerzési ügyekben az eljárás megindítósáróL eredmény

megállapítósáról, beszerzési iigłekben az eredmény megállapítdsáról, bármely onĺ<ormányzati szer-

ződés megkotéséről, módosításóról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgórmesteri és a kizáróĺa-
gos képviselő-testületi hatáskort, kivéve tovóbbó a 22/20]1. (U.]2.) onkoľmónyzati rendeletben

meghatórozott Józsefvárosban működő önszerveződő kozössłágek, míĺvészek és sportolók pályózati
támogatásóhoz kapcsolódó szerződések módosítását.,,

Kérem az a| tlbbi h atźlr ozati j avas l at e l fo gad ás át.

H,łrÁnozłTI JAvASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Józsefváros, Coľvin Sétány Pľogľam geodéziai
szo|gálJtatáts'' táľgyú közbeszerzési éľtékhatárt el nem érő beszeľzési eljáľásban ligy diint'
hogy

1. a) a Bácsi Méľntikiľoda Kft. (székhely: ĺ.ĺ.18 Budapest' Villányi út 55-56.) az Andanko
Stúdió Kft. (székhely: 1181 Budapest, Nyeľges u. 19.)' az FTV Zrt. (székhely: 1092 Buda-
pest, Knézich u. 12.), a Yáľosľendezési Kkt. (székhely: 1013 Budapest, Atti|a út 13.) aján-
|attevők ajánlata érvényes, ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítéséľe és nem állnak
kizáró ok hatálya a|att.

b) a Geotľonic Bt. (székhely: 11l.5 Budapest, Fejéľ Lipót u.20/a.) ajánlattevő aján|ata éľ-
vényte|en, tekintette| arľa, hogy a hiánypót|ási kiitelezettségének nem tett eleget.

Felelős: polgármester
ljattridő : 20| 5. március 30.

a beszerzési eljáľás eľedményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 30.

a beszerzési eljáľás nyeľtese a Váľosrendezési, Házhelykia|akítási Teryezési KKT. (1013

Budapest, Attila út 13. 4/8.)' amely az összességében legelőnyiisebb érvényes ajánlatot adta,

)

3.



ajánlata az aján|atkéľő rendelkezéséľe álló fedezeten be|ül, alka|mas a szerződés teljesíté-
séľe és nem áI| kizárő ok hatálya alatt. Elfogadott ajánlata:

SzoIgáltatás díi

(nettó Ft)

Telekmegosztás s0.000

Telekegyesítés 25.000

Telekhatáĺ ĺendezés 25.000

Eptilet megsziintetés 30.000

MűveIé si ág v áltoztatas 30.000

Telekhatár pont l<lúizés, dokumentálás 15.000

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

4. a határozat 3. pontja a|apján felkéri a Polgáľmesteľt az e|(iterjesztés mellékletét képező
vállalkozási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 20| 5. mźlrcius 30.

A döntés végrehajtásćtvégzo szęrvęzeti egység: Rév8 Zrt.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén az e|őtefiesńés javaslata a

közzététe|mődjára nem indokolt

Budapest, 20I 5 . március 23.

hirdetőtáblán
előkészí{Qjének

honJąńön-TiII-
\/\
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'JozseÍvátos, 
Cowin Sétány Ptogmm geođéziai szolgáltatás''

ú,gyí,, kozbeszetzési értékhatáĺt el nem étő beszęĺzé.si eliárásban

7. Ajánlatkérő Íreve, címe, telefon.és telefax száma:

Budap es t Főváros VIII. kerüle t J őzseÍv fuosi Onkoĺmányzat

1082 Buđapest, Baĺoss u.63-67,

tel / fzx: 459 -21 -23, 3 1 3 - 6 6-9 6

2. Ajánlatkétő kapcsolattaľtóia

RévB Zrt.

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Csete Zo|rán mb' cégvezető

tel:70/332-3075

e-mail csetc-zo1tan@ľev8.lru

3, .Ą'beszerzés ketetösszege és tángya

Jelen kozbeszetzésj éĺtékhatáĺt elnem étőbcszerzés keľetösszcge nettő Z,3millió,fodnt.

ĺ\ beszeľzés tárgya geodéziu szolgáItaľások nyrijľása 2016. cjecembeľ 31-ig, illetve a kcĺetösszeg
kimediléséig ĺ BudapestJózsefĺ'áfos Corĺrin Sótány Ptogram (Pĺáteĺ utca _ Szigony utca _.1.ömó
tltcä - Balassa trtca _ Ápáthy István utca _ Szigony utca - Úloi ĺt _ Jőzsef' kötút által hatáľolt
tenilet váľos-tchabfitációs cszközökkel törtónő megújítása) megvalósításĺr soĺán felmcrü1ő alábbi
feladatok teĺén:

- Telekmegosztás

- Telekegyesítés

- Telekhatát rcndezés

. Épület megsztintetés

- Művelésí á^gvaltoztarÁs

- TelekhaŁiľ pont kitűzés, đokumentálás

Feĺrti felaclatok elr'égzéséhez tartozik a kapcsolódó fötdhivatali ügyintézés (adatkérés, elkészült
munkaĺészek beadása stb.)

Á szegődés ideje alatt eseti megtenclclések alapjárr keľĹil soĺ a fcladatellátásáĺa, mely eseti
mcgrenclelések során kerĹil ľögzítésre a teljcsítés hatáľideje. Áz eseti megĺeodelések minilnáüs
határideje 10 munkanap, ami a megrendelés kézhczvétęlétőI az elkószüIt mun]<atósz áta.dásáig és,
amennyiben ĺeleváns, annak foidhivaal részére töľténô átadásug tart. ,A haľáĺidőt felek kozös
megcgyezés alapi:ín módosíthatják'

4.7. Á szepőđés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.



4,2. A szerződés időtartama: ĺ\ keretosszeg kimeriiléséig de legfeliebb 2016' decembet 31-ig
tŁrt.

4.3. Szerződést biztosító mellékköteĺezettségek:

Késedelmi kötbér: Nyeĺtes Ajánlattevőt, ha olyan okból, arnelyéľt felelős a szeľződ.ésben, vagy

^z 
eseti megĺendelésben meghatározott bármely kotelezettsćgének, felađatának, melyuek

e}fätősáta a szeľződés, v^gy L megtendelés hatáddőt szab, késedelmcs teljesítése esetén késedelmi
kotbér-fizetési kôtelezeľtség terheli. A késędelmi kötbéľ méľtéke az eseti megľendelós szeĺinti
nettó díi 2 o/o-a. A)ánlatkétő a késedelmi kötbéĺ összegét jogosult az Aján|ĺttevő áĺltĺú kiállított
szám]ába beszámítani'

5. A teliesítés helye:

Budapest Fővátos VIII' keľĹiletJőzseÍvárosi onkotnrányz^t (7082 Budapest, Baĺoss u- 63-ó7.)

6. Azellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei:

r\jánlatkéĺ-ó előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétęle a Rév8 Józsefváĺosi
Rehabilic{ciós és Váĺosfejlesztésí Zfutkörűen Működő ll.észvénytáĺsaság, rnint a Coľvirr Sótany
I)rogram projektrneneclzser szcľvęzete á|tĺĺ| kiá]]ítotr írásos teljesítésĘazolás, rnely az escti
megrendelések alapján elkészítctt geođéziai mun}arészek Ajánlatkéĺő széklreIyéte töĺtéĺrt
ieszáliítását követően, illeve, amennyiben teler'áns, az elkésztilt munkarészek föidhivatal részérc
tó.ťtén,ő benýjtását kovetően'

ĺ\ díj kiegyenlítésének módja: a teljesítés igazo!äs kiadását követőeĺr a kiáliított számla ellenében,
áturalással, a számla kézhezvéte|étőI szárnitott 30 napon belůl.

.Az ajárrlattevők csak magyaÍ fodntban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződóskötés valuťaĺlemc
is csak ez lęhet.

Ha az ajíĺaJatl áľ szánrokka1 megadott összege ćs a beĺivel leítt összegc közott eltétés van' akkoĺ a
berűvel kiírt összeget tekinti az Ajáilatkéĺő érvényesnek.

A nettó ärakat úgy kell ĺnegadni, bogy azok tarta]mazzanak minĺlen iáĺulékos kciltséget,
fuggetlentil azok formájátólés foľĺásától. Äz qánllaĺ zírnak taĺtalmazrria kell a teljesítés idótaĺtarna
alatti áľváltozásból eĺedő lĺockázatot é,s hasznot is. Az ajánlati áľnak tartalmaznia kell mindazokat
a költségeket, amelyek az ajánLat tőtgyánalr eľedményfelelős megvalósításához, az ajáriarl
feltótelekben ĺögzített feltételek betaľtásához szükségesek, így tobbek között mínclen illetékct,
dí)at, bérlctet, a hibák kijavításához szükséges koltségcket is. Ezen koltségek közĹil kivételt képez
a földhivatal által kéĺt, kötelezően fuctenclő díjak (adatszolgáltatás stb.). Ezen költségeket
Ájánlatkéĺő fedezi'

7. Ánnak meghatáľozása, hogy az ajźn|attevő tehet-e többváltozatťr aiánlatot:

ĺ\iánla ttevó nem tehet tóbbváltozaťu aiánlatot'

8. Ánnak meghaťárczása, hogy az aj'án|attevő a beszeľzés tátgyának egy részére tehet.e
aiánlatot:

Äjánlad<ótő tárg1ii beszetzési eljáĺás vonatkozásában nem teszi lehetóvé tésza|ánlatok tételót.

9. Aiánlatok bitáůatiszempontiai:

AiánJatkéĺő az ajanLatokat A 
',legalacsonyabb osszegű ellenszolgáltatás,' elve szerint biĺáI1a e| az

aiábbiak szeĺint.



Szolgáltatás đíi

Telekmegosztás, nettó Ft/telek

Telckegyesítés nettó Ftltelek

Telekhatáĺ rendezés nettó Ft/telek

Epiilet ĺnegsziintetés nettó Ft/telek

Művelési äg v áItoztztás nettó Ftltelek

Telekhatáĺ pont kitűzés, đokumentálás nettó Ft/Pont

o''"*" ("'."p"''toĺ*;

Az ajál|atok összpontszám szeľjrrt keĺiilnęk ľangsoĺolrísĺa (a legalacsonyablr összpontszám a
lcgalacsonyabb ellenszolgáltatás)

10. Kizfuő okok, alkalmassági követelmények:

Kizítő okok:

Ájáĺlattevő |<lzárás:.a keriil, amennyibeĺ az alábbi k:záń okok báĺmelyikc vele szemben fennáll:
a. vógelszámolás alatt źĺlI, vagy vonatkozásában csődeljáĺás elĺcndeléséľől szóló bfuósági \'ógfóSt

közzótettek, vĺgy az ellene inđított felszámolási eljáľást jogctősen elĺenclelték, i^gy Í,^ o
gzzdasá$ szeľeplő szeľnélyes joga szerinti hasonló e|já"ńs vaĺr folyaľnatbar1 vagy aki sňmélyes
joga szerint hasonló helyzetben van;

b. ter'é]cenysógét felfuggesztette vagy akinek tevékerrysógét felfiiggesztcttók;
c. gzđaságj' ilietőleg szakmai tevékerrységór'el kapcsolatbň jogetős bírósági ítélctlren

megállapított bűncselekményt követett e| amíg a büntetett clőélethez ftĺződő há-tĺáryok alól
nem mcntesült; vagy-akinek tevékenységét a,iogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedósekľől szó]ó 200I. évi CIV. törvény 5'$-^ (2) bekezdés b), r,agy g) poĺrtja a|apjÁn"n
bíróság jogeĺős ítéletében kot|ítozta,az eltjltás iđeje alatt, vagy ha az aiő'gÍat|eva t""ĺl.""ýśege.
más bíľóság hasonló okból és módon jogeĺősen kodátozta;

d. :gy évnél tógcbben lejfut adĹ, vimfrzetésí vagy tátsadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsógének - a letelcpedése szetinti otszág ,^gy o. aján|atkôrő székhelye szcľinti orszá'g
jogs|abälyaí alapján - Írem tett eleget, kivéve, ha megfrzctéséte halasztást kapoiq

e, a 2a73- júnitls 30-íg hatályban volt, a Biintető Törvénykônyvľől szóló 1r9la' evĺ IV. tön'ény
szeĺirrtí bűnszervezetben ĺészvétel - ideértvc a bűncsele'krnény bűnszerĺ,ezetben történő
elkővetését is -, vesztegetés' r'esztcgetés nemzctkozi kapcsolatokbarr, hűtlen kezelés, hnnyag
kezelés, kóltsógr.etési csalás, az euľópai kozösségek pénzügyi éĺcłcĹeinek meg'sćté." vag}
pénzmosás bűncselekľnényt, illetve a Büntető Toĺvénykönyvről szóló 201'2. é;i c. tar..éňy
}O(VII. Fejezetében meghatáĺozott korn:pciós bűncselckmé"y.t bűnszervezetben részvétel -
ideéľrve bűncselekmény bűnszeľvezetbcn tortónő clkör'ctését is -, hritlen lcezelés, hanyag
kezclés, köItségvctési csalás vagy pénzmosás bűncselekmérryt, illetve személyes 1og^ ,"..i'řhasonló brjncsele]ĺményt kóvetett el, feltóve, hogy a bűncselekmény elk.oveĹéř jogcrős
bftósági ítéletben ľnegállapítást nyeft' alnĘ a biintetett e]őélctlrez tűzőđő hátĺánvok alól nem
mcntesült;

f. az adott eljárásban előítt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése so'rán olyan hamis adaľot
szolgáJtat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, aľnely a veÍseny đsztaságát ĺ.eszélyezieti;

g. tekintetében a következő feltételek valamelyikc megvalósul:
ga)nem EU-, EG-ľ- vagy oECD-tagállamban vagy olyan államban tendelkezik adóillctőségge!

mellyel lvÍagyaľotszágnak kettős ađőzőts elkertitéséről szőIő egyeznlénye van, vagy



gb)olyan szabáIyozott tőzsdén nem jegyzett táĺsaság, amelynek a pérvmosá's és a teĺroľizmus
finanszkozása mege|őzéséľőlés megakadály ozásatő| sző|ő fO07 ' e"i c>oorvl. torvény 3' s ,
pontj a szeĺinti tényleges trrlaj donos a ncm megismerhető.

Az e|jfuásban n.em lehet ajánlattevő vagy ĺészvétejĺe jelentkező az' a gazdasáei szeteplő, amelyben
köz11tett.en vagy kozvetlenril több, mint 25o/o-os tulajdoni téšszel ,így ",i,uati ;ággeltendelkezik olyan jogĺ szernély vagy jog.személyiséggel nem tendelkezď-gazdasäg1,áÁ^ág'
amelynek tekintetében a g. Pontban meghatározott feltétělek fenná]lnak.
Ámennyiben a több, mnt25o/o-os tulajdoni tésszel Yagy sz^vazatlháĺyaddaltendelkező gazdasäg;
táĺsaság táľsulásként adőzjk, akkor az ilyen tfusulá' tol"jdo''o. társaságaita vonatkozóan"ke[ a !.pont ga) alpontia szerinti feltételt megfelelően alkalĺaazni.

r\ d. pont szeiln|i adófizętési kötelefettség alatt a belfolđi székhelyű glzdaságs szereplő
tękintetében az íů]aml adóhatóság és a vámhatóság áltď nyilvántartott adóEzetési kötelezettséget
kell éĺteni.

Áz e. pont szęĺinđ hasonló bűncselekmény alatt azTlut.őpaíUnió más tagá,ilamában letelepeclett
ajánlattevő esetében

a) bűnszetvezetberr ĺészvétel brincselekmény esetérr a szefvęfeťt bűnözés ęlleni ktizrlclemĺől
szóló, 2008. októbeľ 24-í 2a08/841/IB tanácsi keĺethatátozat 2' cikkébcn rneghatáfozott
bűnszervezetbcn való ĺészvételhez kapcsolódó bűncselekményt,

b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hi.vatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bítósági.vagy hatósági eljfuásban, vesztegctós elfogadása bíľósági vagy hltósági
eljáĺásban bűncselekmény csetén az 7997. május f6-i b;áLcsi i"g akňs 3. cikkébeir
me ghatá.ľ' o zo tt k off up ció ą

y' kö1tsćgvetési c.salás brincsęlekmény ł:5.66' az Euĺópai l(özosségck pénztigyi éľclckeine]i
r'édelmeről szőIő egyezmény 1. cikke szednti csalást,

d) pénzmosás bűncselekmény esetétr a pénzügyi ľendszeľek pérrzmosás céliáľa vĺló
fe]használásának megďőzésérőI szóló, 1991' jílnius 1o-i 91/308ipcrc tanácsi iĺányelv 1.
cikkéb en maghatáĺozo tt pónzľnosás t

kell óĺteni.

Á d. pontban meghatárczott időtartamot míndig akizań ok fenrr nem állásának ellenőrzése
időpontjától kell számítani'

Igazolás móđja: etedetben, az Ąán|attételi felhívás szeľiĺrŁi rlyilatkozat atátäsävaI.

AJkalmas s ági kiivetelĺnények:

Az aián|anevők alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Ajáďattevőnek Ąánlatábarr csatolnia kell eĺedeti nyilatkozatát az ajítĺlattételi hatáddő lciáĺtát
megelőző 3 évben teljesítctt legjelentősebb re feĺerrciáinak ismeĺtetésétől.

Á. nyilatJĺozatnak tatalĺnaznia kell legalább a szerződ,és táttgyáą a teljesítés iclőpontját, az
ďenszolgálľatás összegét, a szetződéskötő nrásik fél megnevezését és elórhetőségét.

Az ajáłrůattevők műszaki-szalcrnď alkalmasságának minimumkłivetelmćnye(i):

Alkďmat]an az Ajáo|attevő, ha nem ĺerrdclkezík az rĺiánlattćtcli felhívás feladásának iđópontjátóJ
visszafelé száľnított 3 ér'berr (36 hónapbaĺl,) łz ajánlattételi fclhívás 9' pont)a szcri'nd, legalább
három szolgáltatás fajtfuavonatkozó, egyenként legalább nettó 100 000.- Ft értékű ĺefeľenciával.

11. .{iánlattételi hatáđdő: 2015, március 13' 10,00 óĺa

Áián|ati ktittittség iđőtattama: azajőnJatéte]i határiclő \ĄäĺtátôLszámított ó0 nap



12. Hiánypótlási lehetőség: Ájánlatkétő a hiánypóĺlás lehetőségét teljes kötben biztosítja.

13. Az ajánlatok felbontásának helye, id'eie, szetzőđéskötés tetvezett időpont|a:
Bontás helye: Rév8 Zĺt., 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.III. emelet 314.

Bontás időpontia:2015. máĺđus 13' 10,00 óta

Á szeęődéskötés tefvezett időpontia: Ájántatkérő Kijzbeszerzési és Besz etzésj Szabä|vzata
szerinti döntést követóen.

|4. Af aiánlatok fetbontásán jelenlétte iogosultak:
Az ď1án|arkérő täĺgyi beszcĺzési eljáĺásban ajánlattevők vagy ajánlattcvók eljátó képviselőinek
jelenlétét biztosítja.

75. Az aián|ati kiitöttség minimátis időtaftama:
Az a1ánlattételi hatáĺidő lejáttátóIszámított 60 nap.

16. A táĺtgya|ás lefolytatásának menete és az aján|ĺtkérő áttal előítt alapvető szabályok:
Jelen cliáĺásbaĺ azÁjánlatkéĺő tárgyal|ast nem folytat.

17. 
^ 

dokumentációľendelkezésľe bocsátásának módia, határideje, beszerzési helye ćs
pénziigyi feltételei:

Ájánlatkéľő tátgyíbeszetzési eljáĺásban kĺiiöĺr clokumentációt nenr készít.

18. Ąmennyiben a szeľzőđés EU alapokból finanszírozott proickttel és/vzgy
pfogtammal kapcsolatos, úgy annak megjelöĺćse:

.!áftgyi.beszęĺzési 
eljáĺás az EIJ alapokból fi.lranszíľozott pĺojektte| és/vagy PÍogIaÍÍImaI ncrn

kapcsolatos.

19, Af eján|at benyúitásának címe, tartalmi és formai követelményei:

Az aján1at pélclányait gépelve kell beadni az Ąánlatte,ĺ'ő, vagy olyan személy(ek) aláírásár,al, akięĺ)
felhata]ĺrazott(ak) aľĺa, hogy a szeĺződést az Ajánlzttevő szi'^ára,kötelező jľvónyűvé tegyék.

Az ajärúatot 1 eľeclęti.'és 1 rnáso]ati póldányban kérjük berryijtani a Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefuáľosi onkormány zat (1082 Buclapest, Baĺoss ritca ó3-67.) címóre.

Á borítékĺa kériiik ríłjtĺi: ,"łnł1Áľrłľ - Józsefuáľos, Cotvin Sétány Pĺogram geodéziai
szolgáltatás',.

,Ąz ajánlatokat személycsen' vagy postai úton kell az ajáĺlatkétőhoz eliuttatni.

Á'jánlattevó nek ď1ánlatäban csatolnia kell:

- 
^ 

felolvasólapot az aján|attételi felhívás melléklete szednti módon és tartalommal,
- .ěz ajánlattétcli felhívás 10. pontja szeńnti kizáltő okokra ćs az alkďmasságra

vonatkozó nyilatkoz atokat,
. nyilatkoz^t referenciá(k)ról

- ^z ajánlattételi hatáĺidőt megelőző 60 nzpn:á| nem régcbbi cégkivonatot,
amennyiben a cégkivonat szeĺint el nem bíľált módosítás van foýam atbln,



csatolÍri kell továbbá a váútozásbejegyzési kéľelemnek a cégbítósághoz
elektronikus an be kiildiitt és vis sz aigazo|t pélđányának más olatát,

f0. Az Ąőn|attéte|nyelve mugyĺrÍ'

27. Aiänlattételi felhívás megkiildésének és. a www.iozsefuątos.hu honlapon tiiÍténő
megielentetésének időpontia: 2015. n.\,zĹlÚ. ÔS ,

Budapest 2015. rtJac,ĺvr os

Budap'est

6

tt"-h-t



Felofuasó lap

a Józsefvátos, Conrin Sétĺĺny Pĺogtam geodéziai szo|gáltatős,,

rÁrgyí,, kiłzbeszetzési éľtékhatfu t el nem étő beszeuési elj árás

Ájáĺilattevő neve:

'[ĺjánlattev ő s z ékh eiye:

Áiánlattevő cégtregyzékszáma:

Ájánlattevő adőszámaz

Képviselő szeĺnéIy ner'e:

'Ą 
j ánlattevő teLef onsz ámą:

Áiánlattevő Íaxszámł:

Áiánlattevő e-mail címe:

KeIt: Bĺłdąut,2015. nźrciĺłs í2.

Vátosrenđezesi,Házhe|yalakítäsiTepezésiKKT.

1013 Budapest' Áttila ilt 13. 4/8

0i-03-023138

29722763-f-41

Gál Fetencné (Klinger Á nna Teńzia)

+3ó 30 9342-851 +36 t 3758-41'6

+36 7 375841ó (pillanatny.iiag nem mríködik)

ga|aĺnll 3 @.gmal]. co m' vaĺo s ręnde z esi. kkt@,gmail. com

r- l.

a*wĄ
cégszeĺí a|áírĄy

Városĺendućsi, ltrzbclyĺ|ĺtít]ĺí'
Ten'g&iK}Ł

Budspcsl L,.{ttila & 13.IV/t.

cÁl pEnľrucruÉ
FlLoMÉRl uÉnłĺlr

1013 Bp., Attila út 13.|vlB.
lR-m 0044/J990

Szolgáltatás mértékegység đíj

(nettó Ft)

Telekmegoszľás Ftltelek s0.000.-

Telekegyesítés Ftltelek 25.000.-

Telekhatár tendezés Ft/telek 25.000.-

Epiiłet megsztintetés Ftltelek 30.000.-

Művelési Ęválľ.oza:o;s Ft/telek 30.000.-

Telekhatát Pont kitűzés,

đokrrmentálás
Ft/pont 15.000.-

Összesen 175.000.-



Felolvasó lap

a ,Józsefuáros, Corvin Sétány Prcgram geodéziai szo|gíltatás',

ĹĘyu, kozbeszerzéď ertéhüaufut el nem étőbeszezési eljáĺás

'\iánlattevő 
neve: Bácsi és Táĺsa Kft.

Áiánlattevő széi<hĄc 1118 Budapestvillánŕ út 55-ó5 III.ép.

Liáĺlattevőcéętregyzékszźma: 01-09-160740

Ajáilzttevő adőszánta: 10640755243

Képviselő személy neve: Bácsi Lajos

AiánJattevő telefonszáma: +36-30-632-88f0

Áján|ą1ę'6 Íaxszäma: +36-7_3866-372

Aiántattev6 e-'mai} címe: info@bacsĹmernokiĺoda'hu

SzolglTtatas mértékegység díi

(nettó FQ

Telekmegoszťás Ftltelek 170000

Telekegyesítés Ft/telek 85000

Telekhatát tendezĺłs Ft/telek 130000

Épiilet megsziintetés Ft/telek 100000

Mrivelési äg va|toztztÁs Ftltďek 100000

Telekhatár Pout kitűzés,

dokumerrtáLás

Ft/pont 25000

Osszesen 610000



Felolvasó lap

a, Józsefuáľos, Coľvin Sétány Pľogľam geodézi ai szalgź1.ltatás,,

uí'gÉ, közbeszerzési &tékhatátt elnem érő |>cszerzési eliáĺás

;\jĺilrlattcl'ő ncĺ'c: GeoÚonic FöIdméĺési és sz<lftĺ'eľfejlesztési Bt.

.\i.{ĺrlattcĺ'ő székhelyc 1115. Bp. FeiéľLipót u.20/a fsz.1.

.\jĺilrlaľtcr'ĺí cég1egyzékszáma: 01-06-133271

,\jáĺrlntter'ő adószáma: 2069579()-3-+3

lić1rr.isclő szcmély neve: Mészáros Tiboľ Eľnó

.\jĺĺll|ĺlttcr'ő teleforrszáma: 06-20-477-18|9

,\iánlatteĺ'ő faxszáma: 405-3974

,\iĺirl|attcr'ő c-mail címe: geohonic@geotronic.hu

Szĺ llgílltatás

'l'.clcknrcgosztás

' 
| Ł'Ickcgyesírés

-|.cIcklratáľ rendezcs

|i,ll Ĺi I ct ĺrregszüntetés

lr.lűr'elési ág r'áltoztatás

'l'clcklratáĺ pont kinizés,
clt l |ĺ ulrrrentáIás

|(clľ: lJuc{apcst. 2015. máľcius 12.

m&tékegység

Ft/telek

Ft/telek

I.t/telek

Ft/telek

Ft/telek

Ft/por,t

Díi (nettó Ft)

60 000.-

20 000.-

35 000.-

30 000.-

30 000.-

15 000.-

Ossz.csen 190 000.-

cégszerű aláírás

GEoTRoNIc ĐT'.|115 Budapest X|. kęr
Fejér L. u,2oĺa.

Asz: 20695196-9-41



Felolvasó lap

a ,Józsefvátos, Cotvin Sétĺĺny Program geadézíai szo|gá|tztás',

tátgy-u, közbeszeľzési értékhatáľt el nem étőbeszetzési eijárás

.{iánlattevő neĺr: ÁNDÁNKO sľÚoĺó rľľ

Áján'laner.ő székhelye 1181 Budapest, Nverges utca 19.

.Á.iánlatter'őcégjegizékszá:na: Cg-01-09-267007

ĺ\jánlatteĺ'ő adőszáma: 10873472-2-43

Képr'iselő személY ner'e: Dr. Koĺ'ács Zoltán

Ąánlattevő telefonszáľna: +3ó 30 906 6670' +361295 5608

,\iánlatter'ő faxszáma: +3ó 1 295 5ó08

.Ąjánlatter'ő e-mail címg andanko@anđanko.hu

SzolgáJt*zs ménékegység dli

(nettó FQ

Telekmegosztás Ftltelek 1 50 000

Telekeg1'ę5(1{5 Ft/telek 7s 000

Telelrhatár rendęzés Ftlrelek 75 000

Epület megszüntetés Ft/telek 80 000

IVÍl3velési ág v ďtoztatás Ft/telek 70 000

Telekhatár Pont kioizés,

dokumentálás
Ft/pont 10 000

Osszesen 460 000

Négvszázhat\ran-ezet

KeIt: Budapest,2015 március t0. Ř
Dr. Kor'ács Zoltán

ug\\'ezeto
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Felolvasó lap

a ,Jőzsefväros, Coľvin Sétĺĺny Program geodéziai szo|gáltatás''

tzrgý, közbeszerzési értéIúaún. el nem étő beszeĺzési elj árás

Ájánlattevő neve:

Ái ánlattevő székhelye:

Á j ánla ttevő cégtregy z éksz áma:

Á j ánla ttevő ldőszáma:'

Képviselő személy neve;

Á.j ánlattevó te|efoĺszáma:

Áj áolattevő faxszárla..

Áiánlattevő e-mail címe:

Ke|t: Badapest,20t5. n,źtias 09.

F.ÍY Zn..

1092 Budapest, Knézits u. 12.

01-1.0-04f073

10801761-243

Dĺ. Szilágyi Gábor eJnök-ĺ'ezéĘ 22tg^tő

06-1-456-9090

06-7-456-9099

fwzt@.{tvztln.ľ-

dŕ sŽĺlásrt Gábffi
e}ĺa/ĺ.;vaÉrlgilryań

SzoLgźltatás mértékegység el
(nettó Ft)

Telekmegosztás Ft/telek 42.500,-

Telekegyesítés Ft/telek 4f.500,-

Telelĺhatát ĺendezés Ft/telek 37.500,-

Epiiłet megszüntetés Ftltelek 27.500,-

Művelési ágvaltozatás Ftltelek 27.500,-

Telekhatát pont kitűzés'
dokumentálás

Ft/pont 3.500,-

Osszesen

N\



vÁrr-e,rr oz ĺsĺ sz B nz Őo É s
szetzőđéses feltételek

amely létĺejött egytésztőI a

B uđape s t Főváľos VII I. keľÍilet Józ s e fr'áros i onko ĺĺnány z at
székhely: 1082 Budapest, Baĺoss utca 63_67.

töĺzskönyvi azoĺosítő szám: 7 3 57 7 5

ađőszám: 1, 57 357 7 5 _2_42

statisztikai szämjel: 15 /35 / 15-8 41'1-'3,21'-lJ1'

bankszárriaszám: 1' 4100309 _10213949-0 1 000006

képviseli: dĺ. I(ocsis Máté polgáĺmesteĺ
továbbiakban mint Megľendelő

másrészrőI a(z)

név : Váĺo s ĺende z és i, I{ázlný alakltásí, T erv ezé si I(I(T.
székhĄ: 1 013 Budapest, Atdla ut 73. 4. em. 8.

cégbírósági bejegyzés száma: 01 -03 -023138

adő s záma:' 297 221 63 -2 - 47

statisztjkai száĄele: 297 221 63 -7 112_11 6-01

bankszárnfa száma:

képviseletĺe jogosult Gál Feĺencné cégvezető

a továbbiakban, mint Yä|7a|kozó

(a' továbbiakban együttesen Felek, Szerződő felek) között az aIlllitott napon és helyen, az a|ábbi

feltéte1ekkel.

Előzmények

Szerzőđő felek ĺögzítik, hogy Megĺendelő 2015. mfucius 3. napján megkiildött aján|attételi

felhívással a ,Jó7sefuĺźros, Coruin Séĺĺźryl Prograrľĺ geodá{ai sąolgĺźltatás,,tárgýközbeszetzési értéL<hztárt

el nem étő beszetzésí eü1fuást kezdeményezett a je|en szetződésben és me]Iékleteiben nevesített
s z olýItatás telj esítés éĺe.

Budapest Főváĺos VIII. keĺiilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testíiletének
Yfuosgzzdálkodási és Pénzügyi BŁottsága 

" ili7"żo.ffi,(iii.j számú határozataban megäl7apitotta,

hogy a beszeĺzési eljárás nyeÍtese a Yállalkozó, melyĺe tekintettel a MegĺendeIő és a YáIlalkoző
szerződést kötnek jelen szetzőđés és az ehhez kapcsolóđó mellékletek (a továbbiakban
egyi.ittesen:,,Szeruődés'') feltételei szeĺ.int.

'l'. A szetződés tátgya

Megrendelő megĺendeli,Yá|Lalkoző eká|La|ja zz alább felsoĺolt geođéziaí szo|gáItatások ný1tását a

BudapestJózsefĺ.áĺos Coĺvin Sétány Pĺogĺam Qráter utca - Szigony utca - Tőĺĺ:ő utca - Balassa

utca _ Apáthy István utca _ Szigony utca _ Üuai ĺt _ Jőzsef kőrut á|tal határo|t teĺiilet váĺos_

ĺehabilitációs es zköz ökkel töĺténő megújítás a) megv alősítás a kapcs án:

- TelekmegosztáS

- Telekegyesítés

- Telekhatát reĺdezés

- Éptilet megszüntetés

1



- Művelésí ágváItoztatás

_ Telekhatár pontl<lőázés,dokumentálás

Továbbá Yá]Jdkoző vállalja fenti feladatok elvégzéséhez kapcsolóđó fóldhivatali ügyintézést
(adatkéĺés, elkés zrilt munkaĺés zek b eadás a s tb.).

A szoLgá|tatások részletes műszaki tartalmát esed' megĺendelések hatátozzákmeg.

2. Diiazás, Íizetési feltételek:

2'1'. 'Ą Vállalkozőt 1e|en szetzőđésben meghatározott, esetenként megĺendelt szolgáItatásokért
dl1azás illeti meg. Áz egyes szoIgaItatások egységáĺát az alábbi tábIázat tartaknazza

2.2. Felek tőgzít3k, hogy a 2. számű' mellékletben meghatározott egységárakat aYá17atkozó nem
módosíthatja, azok teljes egészében fix árak, s eLlhez képest az ĺdőszal<l piaci áwáItozás
költséghatásai a fix áĺon beliil Yállalkozőt teĺhelik, beleéĺtve a míisza(ĺ szükségszeĺűségből
felmenílő esetleges többletmunkák költségeit is.

Felek ĺögzítik, hogy a vá)Ja]kozői egységfuak tartalmazzák a szo|gáItatás előáL]itásának, a

szükséges fóldhivatali ügyintézés, valamint az elkészult dokumentáciő Megrendelő clrnére
töĺténő szál]itás dlját. Az ár nem tattaknazza a földhivatal á|tal kért, kötelezően Ílzetenđő
díjak (adatszoIgá|tatás stb.) költségét, ezeket Megĺendelő fedezi

2.3. A Megĺendelő előleget nem fizet.

2.4. Yá]la1koző számLut a Megĺendelő részére állltja |<ĺ, Megĺendeló az e)lenszolgáItatzst
átatalással egyenlíti ki a Vállalkozó ř.];ll.ĺili;iĺi]i1l|jirĺ|łli.ĺiii,Liĺi'l.i számtl bankszán)ájára a

szeĺzőđésszerű, igazolt teljesítés alapján kiállított, jogszabá|yoknak megfelelő szán]ák
ellenében, a szárr]a kézhezv ételétőI számitott 30 napon belül.

Megrendelő rész&őI teljesítésigazo|ásra jogosult Álfölđi Gyoĺgy / Rév8 Zt,t.,

pĺojektmenedzseĺ

3. Teliesítésfeltétele,hatáĺideje

3.1. A szerződés ideje alatt esed. megĺendelések a\apján kerii] soĺ a2. számú, melléklet szerinti
feladatok ellátására, mely eseti megtendelések során keri.il tögzítésĺe a teljesítés hatanđeje.
Az eseti megĺendelések minimális hatándeje 10 munkanap, ami a megĺendelés
kézhezvéte|étőI az elkésziilt munkaĺész 

^tađá'sáĘ 
é', amennyiben ĺeleváns, annak

föIdhivatal tészéte tőtténő átadásáig taft. A hatfuiđőt felek közös megegyezés a|apján
rnódosíthatiák.

SzoLgáItatás métékegység egységár

(nettó Ft)

egységár

(bĺuttó Ft)

Telekmegosztás Ftltelek s0 000 63 500

Telekegyesítés Ftltelek f5 000 31,750

Telelłlatfu ĺendezés Ft/telek 25 000 31 750

Epriüet megszüntetés Ftltelek 30 000 38 100

Művelési ág v áItoztatas Ft/telek 30 000 38 100

Telekhatáĺ pont kitűzés' đokumentálás Ftlpont 15 000 19 050



Á.z eseti megtendelések alátására, hatáĺdeiének módosításáľa jogosult AlföIdl György /
RévB Zrt., pĺoj ektmenedzseĺ.

3.2' Jelen szerzőđés ketetszeĺződés, mely keretszerzőđés 201'6. decembet 31'-lg vagy a

szerzőđés keĺetösszegének - nettő 2 300 000._ Ft - kimerüléséig taĺt.

4. Megľendelőkötelezettségei:

4.1. Megĺendelő késedelmes flzetése esetén a Yál]alkozó jogosult a mindenkoĺi hatályos Ptk.
szerinti késedelmi kamatot Íelszámítaĺĺ.

5. Yá||alkozőkötelezettségei:

5.1. Vál]a|koző köteles a megľenđelt szolgáltatást elvégezti az eseti megĺendelés szeĺinĹi
feltételekkel.

5.2. Yá|]a|koző köteles a Megrenđelővel összefuggésben tudomásáĺa jutott ađatokat,

infoĺmációkatbizalrnasan kezeJĺri, azokat haĺmadik szeméIy tgdomásáĺa csakis Megĺendelő
előzetes íĺásbeli hozzájár,a'Iásával hozhat1a.

5.3, AmennyibenYá1]alkoző aIvál]a]kozőt vesz igénybe, akkoľ annak tevékenységéétt űgy feleL,

mintha a munkát magavégezte volna el.

5.4. YáLlalkoző jeleĺ szerződésben jőtá|lási kötelezettséget vá1Jal az álta|a nyujtott szolgáItatás

minőségéĺe. A jőtá|1ási iđő teljesítésigazolás |ĺál]ltásának napjával veszi kezđetét és egy évig

tatt.

5.5. Felek rogzítlk, hogy a jőtáIás a Megĺendelő törvénybőI ercđő szavatosság jogait nem éĺinti.

'\ Megrendelő a PoIgáťĺ Torwénykönyvben biztosított szavatosság1 jogzlt az ott
meghatározottak szerint _ jelen szerződésben tneghatátozott eltéÍ'éseket figyelembe véve -
jogosult gyakotolĺri.

6. Szetződésszegés iogkövetkezményei:

6.1. I{ésedelmes teljesítés

Yá|]atkozőt, ha olyan okból, amelyéĺt felelős a szerzőđésben, vagy az esed. megĺendelésben
megllatátozott báĺmely kötelezettségének, feladatának, melynek ellátásfua a szerződés,vaąY
a megtendelés hatandőt szab, késedelmes teljesítése esetén késedeImi kötbéĺ-fizetési
kötelezettség teĺheii. 'A késedelmi kötbéĺ méĺtéke az esetj megĺendelés szeĺind. nettő dn,l 2
o/o-a. Ajánlatkéó a késedelmi kotbét összegét jogosult az Aján|attevő á|ta| kiállított
szán7ábabeszámítaĺi.

6.2. Meghiúsulás

Á'mennyiben a Yál]a|kozó késedelme a 30 naptán napot meghaladja, és a Megrendelő
fe1hivásán sem teijesít, a Megĺendelő váIaszthat, hogy továbbĺa is követeii a teljesítést a

késedelmi kötbéľ egyidejű érwényesítésével, vagy a Yál]alkoző szerződésszegésére
hivatkozássaIlrásbanelá|]hataszeuődéstő|.

6.3. Je|en szerződésben meghatátozott késedelmi kotbéĺ érwényesítése mellett a Megĺendeló
követelheti a Yá|7a|koző szetződésszegése által okozott kár megtéÍítéSét, valamint
gyakoĺolha tja a Y ál7alkoz ő sz erz ő đés s zegés ével ös szefü ggő egyéb j ogait.

6.4' Megĺendelő a szerződéstőIvalő elá|lásra jogosult az esetben is, ha

- a Yá|lalkoző ellen csődeLjárást vagy felszámolási et1árást kezdeményeznek, vagy z
Yál]alkoző végelszámo|ását hatátozza e|, 

^vagy 
egyéb olyan köľrilmény mertil fel a

Y á|]alkoző éĺdekköĺében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja.



8.

8.1.

- a Vá|La|kozó átaLakuI vagy ĺil'ajd'onosai öSszetételében' vagyonában olyan jelentős
váItozás következik be, amely a Megĺenđelő męítélése szeľint a jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségek teljesítését veszéIyezted.

7. Szeĺződésteliesítéséneklehetetlenülése

7.1'' Ha a lehetetlenné váIás oka mindkét fél érdekköĺében _ vagy éĺdekköĺén kívtil _ meriil fel,
Yállalkozót az elvégzett munka és ęazolt koltségei ellenében a dĄ atányos része illeti meg.

7.2. Ha a lehetetlenné váIás okaYá|]alkoző éĺdekkötében merúl fe|, dqazásra ÍIem tafthatigényt,
és felel nriĺltlerr łslyan kĺarért, amely a lehetetlenltiléshez vezető felľóható rna,g^t^rtásáből

származk.

7.3. Ha a lehetet]enné vá|ás oka Megĺendelő éĺdekköĺében merúl fel, Vállalkozőt megl]]eĺ a dlj,
de a Megtendeló levonhatja a díjból azt az összeget' amelyet Yá|La|koző megtakantott,vagy
megtakaľíthatott volrr'a.

Szetződ'ő felek képviselői, kapcsolattartás

Á felek minden, a szerzőđés megkötése után felmertiłő és a Felektől fiiggetlen olyan
köĺtilményĺől, amely a szerzőđés teljesítését akadáIyozza vagy késlelteti, a lehető
legĺövidebb időn beliil kötelesek tájékoztatĺi egymást.

Megĺendelő székhelye: 1082 Budapest, BaÍoss utca 63-67.

Megľendelő iognyilatko zatĺa jogosult képviselője: Polgáĺmesteĺ

Megĺendelő nevében, a szeĺződés teljesítésével kapcsolatban eIjárő (e-mail cím,
telefonszám): Csete ZoItán mb. cégvezető / Rév8 Zrt. (csete-zoltan@,tev8.hw, 70/332-
3075)

8.5. Yá|]a]koző székhelye: 1013 Budapest, Attila ut1'3.4. em.

8.6. Yálla|koző jognyilatkozatĺa jogosult képviselője: GáI Feĺencné

B.7. Yál]alkoző nevében, aszetződés teljesítésévelkapcsolatbaneljárő (e-mailcím,telefonszám):
Gál Feĺencné, r'aĺosĺenđezesi.kkt@gmail.com, 30 / 934-2851, 36 / 1, -37 5_8416

9. Egyéb ľendelkezések:

9.1'' JeIen szerződés és mellékletei csak írásban módosíthatók.

9.2. Yá17a1koző jelen szerződés al,áíĺásával kijelenti, hogy a je|en szetződés taľtalmát és annak
mellékleteit, valamint a vonatkoző jogszabälyokat ismeĺi és magára nézve kötelezőnek
ismeri el, és tudomásul vesfi' hogy a jelen szetződés, valamint annak mellékletei a
vonatkoző jogszabáIyok módosításával, illetve új jogi szabáIyozás bevezetésével minden
külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. Felek egymáshoz intézett nyiatkozataikat éĺtesítéseiket írásban, ajáĺůott levélben' fax vagy
e_mail (szkennelt foĺmátumban) űť1án tehetik meg.

9.4. Szerzőđő Felek a szerződés teljesítései soĺán keletkezett vitáikat közvetlen tárgya|ások
soĺán kíséĺ]ik meg ĺendezn' A tárgya|ások eredménytelensége, sikeĺtelensége esetén a
Szerzőđő Felek a pettárgy értékétőI fuggően blĺősághoz foĺdulĺrak.

9.5. 'Ąmennyiben a szerzőđés báĺmely ĺendelkezése ahatásköĺĺe] és illetékességgel ĺendelkező
bítőság ľendelkezése' vagy jogszabályváItozás fo|ytán a későbbiekben érvényteiennek
bŁonyuJĺra, ez 

^ 
szerződés további, az éĺvénytelenséggel nem érintett tészeinek az

éĺvényességét nem érinti. Szetződő Felek az érvényteien szerződési rendelkezést az anĺak
tafiaknához legköz elebb á1lő éw ény es ten delkez é s s el p óto Ij ák.

8.2.

8.3.

8.4.



9.6' Jelen szerződésben nem szabáIyozottkérdésekben aPoLgán Töĺvénykonyv és avonatkoző
egy éb j o gs zab áIy ok ĺen delkez és eí az lĺány adők.

JeIeĺ szerződés 5 oldal teĺjedelemben, 5 eĺedeti péIdányban készült, amelyek Felek közös
ételmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőIag,ltákalá.

Mellékletek:
1' AjÁnlatté,te|i felhívás

2. Yállalkoző, mint nyeĺtes ajánlattevő ajánlata

Budapest, 2015

Megĺendelő
Budapest Fővátos VIII. kerLiĺet

J ő z s efv áto sí o ĺko tmány zat
képviseletében
&. I(ocsis Máté
polgátmesteĺ

Yá|]a|koző
Váro s ĺende z ési, Házhe|yI<ta|akitási,

T etv ezési KKT. képviseIetében
GáI Feĺencné cégvezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Danada_RimáĺEdsnz
jegyző

nevében és megbaásábő|

Dĺ. I(ovács Gabrieila
aljegyző

Fedezet: Dátum; Budapest, 201'5. ... '. '

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páĺis Gyďáné
p énz ügyi ú gy o sztáIyv ez ető


