
Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefváľosi onko rm ányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzĺĺryi Bizottsága

' G ..... sz.Hapiľend

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság 20|6.január 18-ai üléséľe

Táľry: Javaslat a tsudapest Vlll. keľület, Béľkocsis u. 30., Kisfaludy u. lÜ.l2.' Ktiris u.
11.o Tolnai Lajos a. 2t. szám a|atti épĺiletek vonatkozásában digitáIis kaputelefon
ľendszeľ kiépítéséľe

Előterj esztő: Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Szanek Enđre JGK miiszaki ďíviziővezető
A napiľendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A döntés e lfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb sé g szĹiksé ge s.

Melléklet:ajánIattéte|ifelhívás,vĺíllalkozásiszerződés.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a dłintés tartallmának részletes ismertetése
A Budapest Főviáľos VIII. kerĹilet Józsęfuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete a2015. évi
költségvetésében fedezetetbiztosított |akőhazak digitalis kaputelefon rendszerének kiépítéséľe.
A Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. ajáĺúattételľe kéľte ajánlattevőket a mellékelt
felhívásban meghatarozott felađat e|végzésére a felhívásban és a szerzódéstervezetben leírtak
szerint, és az abban foglalt feltételęk figyelembevételével.
Tĺársaságunk _ tekintęttel a beszerzés becsült éľtékére ĺettő 2.400.000 Ft. - a közbeszerzésĺ
értéLłlatart el nem érő beszeľzési eljaľásban 2015. december I6-án ajánlattételi felhívást
továbbítottazalábbígazdaságiszeľeplőknek:

DI-SZI2001 Kfr.
1188 Budapest, Kdlcsey u. 158/b.
E-mail : suranyii ozsef@hotmail.com

nem adott fuajánlatot

Takács Gytiľgy Tibor egyéni vá||a|kozo
|214Buđapest, Reggel u. 3. III. em. 9.

Email: tgyuri49@ gmail.com
2.054.410 Ft + AFA

azaz
bruttó 2.609.101 Ft

Nadaľ.vill Kft.
1085 Budapest, fugó u. 3.

E-mail : atusnag]ĺ@freemail.hu
nem adott źraján|atot

Pľecíz Kft.
1094 Budapest, Tompa u. 15/b.

E-mail : precizkft @feemail.hu

nem adott árajźnlatot

SKN Kft.
1084 Budapest, Déry u. 10.

E-mail : mikesandorS4@ gmai l.com
nem adott érajźnlatot

Az ajánlattételre olyan gazďasági szereplők lettek felkérve, aL<lk az onkoľmrínyzat részéte mźr
végeztek kisebb beľuházási munkálatokat, szerződésszeruen, első osztályú minőségben
teljesítettek.
Az ajánlattételre felkért cégek egy része jőzsefuaľosi székhelyíĺ.
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A beszetzési eljaľás során az ď1źn7atok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatás volt. A felkéľt ot ajánlattevő kĺjzĹil csak egy nyújtott be ajĺánlatot, mely a
pénztigyi-g azđasági és műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelt.

Az egyetlen érvényes aján7atot Takács Gyiĺľry Tiboľ egyéni vźilalkozó adta.

II. A beteľjesztés indoka
A digitális kaputelefon rendszer kiépítésére vonatkozó kozbęszerzési értékhatĺĺľt el nem érő

beszerzési eljárás lefolytatásľa keriilt, annak eredményének megállapítása a Tisztelt Bizottság
hatáskörébe taľtozik.

III. A diintés célja és pénzügyi hatása
A döntés cé|ja az onkormányzat áItaI vźila|t feladat teljesítése.

A dcintés pérungyifedezetet_2.054.4|0 Ft + ÁFA - igényel, amely aköltségvetésben a11602
cím 201 5. évi maľadv źny a terhére ľendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi ktirnyezet
A Képviselő.testĺilet és Szervei Szervezeti és MrĺkČ'désiSzabá|yzatárő| szőLő 36lf014. (XI.06.)
önkormányzatircndelet 7. melléklet 1.1.3. pontja szerint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt kĺizbeszeruési ügyekben az eljátás megindításáról, eredmény megállapításźnő|,

bęszerzésiügyekbenazeredménymegáL|apításźnőI.

FentiekaIapjankéremazalábbihatźrozatí javaslatelfogađását.

Határozati javaslat

.12016, év (I. 18.). számtVráľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľiilet, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy l. l0-|2., Kőris u. 1 1., Tolnai
Lajos u. fI. szźtm alatti épületek digitális kaputelefon ľendszer kiépítésére vonatkozó,

közbeszerzési énékhatĺírt el nem érobeszerzési eljĺárást érvényesnek és eľedményesnek

nyilvánítja.

Felelős: Józsefuiíĺosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2016.01.18.

2.) abeszerzésí e\jarźts nyeľtesének a benyújtott ajźĺ:ĺata alapjźn Takács Gyiiľgy Tiboľ
egyéni vá||a|kozőt (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28lb. ađőszáĺĺl' 42012609-

2-4f, szt11rllaszźml.. t172|026-202,46|49, vig.sz: Es.162647) nyilvánítja az e|fogađott

aj źnIati ár on, azaz 2.0 5 4. 4 I 0 Ft+AFA ö s sze gen.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.,va1yongazdálkodási igazgatő
Hatź.ľlldo:2016.01.18.
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3.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdalkođási Kĺizpont Zrt.-t.'hogy az onkoľmĺĺnyzat nevében

kösse meg a hatźlrozat 2.) pontja a\apján a munkálatok elvégzésére a hatźrozat
me|lékletét képező váI|alkozási szerzóđést Takács György Tibor egyéni váIlalkozőval
a 1|602 címen 2015. évi maľadvránya (kaputelefon kiépítés) teľhére.

Fele|ős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt.,vagyongazdá1kođási igazgatő
Hatáľidő: 2016.01.29.

A döntés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Józsefuaľosi Gazđálkodási KĺizpoÍizrt.

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjaľa

nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, 2016. januaľ 08.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i igazgatő

KÉszÍrBrrp: JózsppvÁnosl G,łzoÁrrooe.sl KozpoľT ZRT. '
LBÍRľa: SzľeľgrEľDREMĺjSZAK';;;;;yuru ę

on. MÉszÁnErure .i iii'; :ł;.;
aĺĺBcyzo 

ĺ.ulĺ'i ;ĺ-i:] !J,

BprpnĺBszrÉSRE ALKALMAS :

DANADA-RIMÁN EDINA

ĺpcyző

Bzoľľsa.c pI-NÖxľ

JóvÁHłcyr'ą':



Józsefvátosi GazdáIkodási Kozpont Zł.
Székhely: HU-l0B2 Budapest, Baross u. 63-ó7.

ÁJÁNIÁTľnľBrr FELHÍvÁs

Á.jánlatkétő ezúton kéd felajánlatéľelĺe a Tisztelt Ąá:?T":ot (a továbbiakban: Aiánlanevő) a jelenfelhívásban meghaľáĺozoľ-feladat elr,égzésére a ŕchívásbao !, 
" s:łcľzódés ľen,rfetben leíľtaksfeľint, és az abban foglalt feltételek figyllembe..ételével.

1.) 
"Ą'z 

ĺgÁľr.łrxÉnlne voNATKozT.łołtor:

1.1 Áiánlatkétő neve, címe, telefon. és telefaxszáĺna:
A Budapest' \łIII. keľĺĺlet Józsefuárosi Önkoľm:ínyzat nevében eliáró JózsefuátosiGazdálkodási Kiizpont Zrt.
Ajánlatkérő székhelye:
Ájánla*érő képvisel6j e:

Ájánlatkéró telefonszá.ma:
AjánJatkéľő e-ĺnail círne:

1082 Budapesr, Baross u. 63-67.
&, Pesti lvett igazgatóság elnöke
+361/4592-t98
igazgatosag@gk.hu

I.f Ajánlatkétő lĺapcsolattaĺóiának neve, címe, telefon. és telefa:ĺszáma:
Kapcsolarmĺtó neve: Iłántot Imĺe mliszaki ĺefcrens
Kapcsolaľtattó címe: 1081 Budapest, Német u.17_79,
Kapcsolattaĺtó telefonszáma: +36 1 299-7000 / 137 mellék
Kapcsolattartó e-mailcímg kanto1i@kisfalu.jozsefi,aros.hu

f.) Á ooruIvÍENTÁcIl RENDEĹKEzÉsnB BocsÁTÁsÁNAx MIDJA' rłÁTÁRIDEJE' Á}INÁK
BEszERzÉsI HELYT És pÉwzÜoyĺ FELTÉTELEI'

Á.jánlatkétó ktilön dokumenľációľ nem készít, a feltételeket a jelen ajánlanételi felhír'ás
tattalnlzzza tel j e s korúen.

3.) BBszBnzÉs TÁRGYÁ És ľĺrvľĺyĺsÉcn:

3.1. A beszetzés táÍgya: szolg'áltatás megľendelése

DigĺtríIis kaputelefon tendszer kiépítése az ajánlanéreli felhívásban és a vállalkozási
szetzőđésben, valamint az AjánLztban foglaltak szeńnt.

3.7.. A beszeués mennyisége:

Budapest WII. ketiilet Béľkocsis u. 30. szám alatti éptiletben
Budapes t VIII. kerrilet Kisfaludy u. 1 0.1 2 szőm ĺLztĺ épiiletben
Budapesľ VI]I. keĺtilet Kőľis u.7L. szám alatti épületben
Budapest VIII. keriilet Tolĺlai u' 2,!,. szám ďatti épiiletben

Az fuaján|atokat épületenként ké{íik megadni.

Á. reĺ,;nsÍľÉs rĺnI,yB

Budapest VIII. kettilet, 3.2 pontban meghatáĺozott helyszíneken.

18lakás
28lakás
14lakás
29 ]alĺás

4.)

e ----,
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5.) MÜszłrr luÍnÁs

Kozponđ egység (cođefon) biztonsági ľáccsal, esóvédő névtzb;áva|, Iakáskészülék,
kapubehúzó Prrmpa' elektľomos sík máfneszáľ, pioxi korong ]akásonként, vezetékhálózat
kiépítés

6.) A szenzŐoÉs ľĺecrłłľÁnozÁsĺ

H atäro zo tt ide j ü vállalk ozási s z en őclés

7,) Á sz'nzŐDÉs IDŐTARTÄMÁ YÁGYÁTEĹJE'ÍTÉ. HÄTÁRIDEJE

'{ szenődés haľáĺozoťt iďőiľaľurmta jön léte, haeílybalépése a szerzódés mindkét fél általi
a|ájĺásánzk nap ja.

Á teljesítés haľáĺideje a Munkateńlet áadásľól számított 45 naptári nap

8.) Az ELLENSZOLGÁLTÁTÁs TELJEsÍtÉsÉľľr FELTÉTELEI' HIYATKozÁs ,{
YoN.ÄTKoz T ;ocszĺnÁĺ,yo xnĺ,

8.1. Á váIlalkozói dí|g.ryunka teljes kođ-megvalósítását tąrta|mazza,Á Nyertes Áiánlattevő más
iogcímen a szeľződés teliesítćsééĺt ellensžoĘáltatásrancm jogosult.,

8.2. Áz ellenszolgĺíltatís összege aiádatk&ő ĺendellĺezésére áll.
8.3. Az ajźĺda&érő előlęet nem fizet'

8.4. A. számla az Ęazo|t teljesítést kovetően egy összegben nyúitható be'
8.5. Ájánlatkéĺő az ellenszolgá'ltat.ást a szám]a lrézhezvételét kcivetóen 30 napon beltil, bankí

áualással teljesíti.

9.) ÁNNÁK MEGI{ATÁRoZÁsA' HoGY Az AJÁNI.ÁTTEvŐ TEHET.E ĺÖnnvÁr.ľozłľÚ
(ĺrľnnľłrÍv) .ł1Ám.łľoT' vAI,r{MINT Á RÉsz AJÁNIÁTTETEL LEHETŐsÉcg vłcy
ANNÁKKzlĺRlłsĺ:

9.1. Tłĺbbváltozaní (altematív) aiánlattétel lehetősége:

Ájánletkótő nem teszi lehetővé a tĺjbbváltozatu (altetnatív) ajáĺIatot.

9.2. Részekte töfténő aiánlattétel lehetősége:

Áiánlatkérő ĺem teszi lehetővé a ĺészekľe történő Ąánlatot.

10.) Áz e'1ÁľuľorÉRTÉxEIÉsr szeľĺľoNTJA

Ajánlatkéĺő 
^z 

aiánlatokat a,,legalacsonyabb iisszegú ellenszolgáltatás'' bfuálad
szemPoÍrr ďapián éľtékeli, mely a nenó Ft éľték'

11.) ÁNNÁE MEGI{ÁTÁBozÁsÁ' HoGY Áz ELJÁIÁsBÁN I.EHET-E TÁRGYÁJ.NI' YAGY A
BENľÚJToTT ł;Áwr'łtorłľ TÁRGYAIÁS NÉLKtĺL nÍnÁqÁľ eI,

Á benýiton aiánlatokataz ajádatkétő tfugyalá',s nélkül bíľálja et.

L2.) Áz ĺ;Áľĺ.łľtÉľnr r.ľyĺr"va

Magyar.

f.

"t.5
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13.) AzryÁrtuľrÉľľu lĺł.ľÁnroŐ

2015. đecembet hó. 21. nap 10 óĺa 30 peľc

14.) Áz ĺgÁr.rr.łr ľtľrÚ;ľÁsÁľar CÍnĺn:

74.l. Az zjäriatokat a Józsefrłáĺosi Gazđálkodási Kcizpont Zn, ta84 Buđapest Őr u. 8. száma]att lévő ll*ató címćĺc lľell eljuLtĺtni PÖstái twł^z 
^iłł^ttételr 

haľárid ő|ejfuúig.
SzeméIyes benyijľás esetén a leadás iĄe munkanapokon 8:00-16:00 óra, pénteken 08:00-13:00 óĺa kozött. Az Ąáłúaa haúľiđó napján 

^ 
Ĺo,,tá. megkezdéséĘ van lehetőség aleadásra z 1(l.1. pontban meghatáĺozott helýen.

15.) Áz ł;fivu,r BENľÚJTÁsÁNAK MIDJA:

15.1. lĺz ĺjáĺůatokzt 1 eteđetí példányban, összefrizve, zárt boĺítékban kell eljuttatní
ajánlatkéľőhoz.

Á bodtékĺa a koyett<1e19 szöveget lĺell ńírĺi: ,,Kaputelefon tenđszet kiépítése. HatĺĹĺidő
előtt nem bontható fel.''

tĺ.f. Az z)áĺizmak Aiántati adatlapot kell wtďmaznia, melyen fel keil tĺintetrri az Ajädattevő
ad,.talt (nevét, cítnét. eléthetőségét sĄ valamint az éľľéŕelési szempont szeľinti elemeket a
mellékelt minta szednt'

ľé'lY! logy az ajäĺ7ati adatlapot hiánytalanul, olvashatóaĺr, nyomtatott nagy
betűkkel, vagy géppe| toltsék ki éi csatoliäk łz eiátnlathoz.

16.) Az ÁJÁľrłroK FELBoNTÁsÁNAK HELYE' IDEJE' Az Á}łNtÁToK FELBor.nÁsÁNÁr.
1ernNlÉvŐ szEMÉLYEK

ĺ'6.1. Áz aiánlatQk felbontásának helye:

Józsefváĺosi GazđáIkodási KozpontZrt.7084 Buđapest Őľ u. 8.

16.2. Az aiánlatok felbontásának ídcie:
a 13) pontban meghatáľozon idópont

Az ajánlztak felbontásánáÄ, zz a1źĺťlaľkérő és az ajáĺ1attev.ők képviselői tehetnek jelen.

17.) Áz AJÁNIÁTI KÖTÖľľsÉG MIMMÁLIs IDŐTÁRTAMA:

Az ajä"dzd kötottség az ajänJattételi hatáńdő |ejfutátő|számított 30 nap.

18.) Az nneoľĺÉNY KÖzr.ÉsÉľnx ľĺTo;^ł, És ĺ. sznnzŐDÉs TERvEZETT IDóPoNTJ^

18'1. Áijántarkéń az eljáĺás eľedményéľői.- az ajáĺ:ľLatokĺól szóIó írásbe|i összegzés megktiłdésével
tÁjékoztząa aj ánlattevőket.

18'2. Á szeĺződések megktitésénelr pontos időpontĺól. a nyeftes zjánLanevő értesítést kap.
Ámennyiben a nyertesnek minósített ajánlanevő visszalép, űgv az ajánlatkétő a következő
legalacsonyabb összegú zjänlatot tevóvel koti meg a szetződést, amennyiben Ájánlatkéró
ilyet az összegzésben megjelöl.

d*5



19.) EoyÉr rľľoruĺÁcIlr

19.1. Felhívjuk Ájánlatter.ők Egĺelĺnét a ielen ajánlattételi felhívásban foglatt előítások és feltételek
alapos áttekintéséÍe és kéľjiik, hogy ajánJan:kat a leínak figyelembevételével tegyék meg.

19.2. Az aiánlattevő aiäilatában k<iteles nyilatkozĺí attól, hogr a munkatetületén a
ĺnunkavégzéssel összefiĘgésben okozott kĄńftfelelősséget vállat.

19.3. Az aiáĺIettevő aiánlatában kiiteles nyilłtkozni a garenciális kötelgzettség vállalásńl'
19.4. Áiántatk&ő fenntartia magának azt a jogot, hogy tz eljfuásr annak báÍrnely szakaszában

visszavonia, v aw e2 ziáilatot yisszautasítse.

L9.5. Ąáln]Attevók jeten etiáĺásben kifejezetten szizt költségĺikľe és kocbázatukĺa vehetnek ľészt,
u eLjärás indoklás nélkiili felfügesztése,l.isszavĺlnősevĺg1zpő|yázavz töĺténő l'isszajelzés
elmatadása, illetve a szetzódéskötés elmaľadása esetén Ajánlattevő lĺfuĘényt semmilyen
jogcítnen nem én'ényesíthet ajánlatkéľőr'ei szeľnben.

20.) A FELHÍvÁs MnGKtJLDÉSÉNEK IDóPoNTJA: 

'Üfi 

11E[ t $, $'a
2015. év november hó '..'. nap

,ĺ..ffiiE.l

!^\%;;;; t Ztt.
đĺ. Pesti lvett igazptóság elnöke
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Vállalkozási szeľződés

Budapest tr'őváros VIII. kerüIet Józsefváľosi Önkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest
Baross u. 63-67. adószám: 15135715-2-42, törzsszám: 7357ĺ5, bankszáml aszám: Io4O3387-
00028570-00000000, statisztikai szám: |5735715-84LI-32I-OI) nevében eljáľó Józsefváľosi
Gazďálkodási Kiizpont ZártkőrĺÍen Míĺkłidő Részvénytáľsaság (székheiy: 1082 Budapest
Baľoss a. 63-67. adőszá'm f5f92499-2-4f, cégsegyzékszám: 01-10-048457, 

-banks 
zámlaszám:

bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403387-00028859-00000006) képviseletében eljáľó
Kovács Ottó vagyongazdálkod ási igazgatő. mint Megľendelő,

Takács Gyłiľgy Tiboľ egyéni vállalkozó (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28. B ép.'
adőszám: 42012609-2-42, szám|aszá,m:. I112Io26-2Of46L4g, nyilvántaľtási szám: 4598069),
mint Vállalkozó kcjzött a Megľendelő által lefolytatott kozbeszerzési éĺtékhatáLÍÍ eI nem érő
beszerzési eljáľás ::,::,,.i:..l20I6. (I.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságíhatfuozata
a|apjáĺ megállapított eredményeként az alábbifeltételekkel:

1. A szeľződés táľgya:

A Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30, Kisfaludy u. 10-12, Kőris u. 11., Tolnai Lajos
u. 2I. szám a|atti épületek vonatkozásában digitális kaputelefon ľendszer kiépítése, mely
tarta|mazza a központi egység (codefon) biztonsági ráccsal, esővédő névtőh|á.val t<jrténo
kiépítését, lakáskészülékek biztosítását, kapubehúzó pumpa, elektromos sík mágneszáľ,
lakásonkénti pľoxi korong biztosítását, valamint avezetéh,há|őzat kiépítését.

A megjelĺilt munka szabadáľas.

Yá|Ia|kozás díja:

elfo gadott ajáĺ|at al apj an :

f77o AFA:
tsszesen:
azazbruttőkétmillió-hatszázkllencezer-százegyf orint.

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2016. január 25

Munkateľü|et terv ezett áltadás a: 2016. jarulár 25. (minden külön értesítés nélkĹil)

A kivitelezésbefejezési határideje: munkateľti|et źtadástől számított 45 nap.

A végszámla ĺlsszegének átuta|ását Megrendelo az igazo|t teljesítést követően a szám|a
kézhęzvéte|étóI számított 30 napon belül vállalja.

A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor Imĺe (Bp. VIII., Német u17-I9.,teI; f99]-
000/r37)

Vállalkozó képviselőjének neve: Takács Gyöľgy Tibor (1082 Budapest, VIII. Kisfaludy
u. f\lb, tel.: 06 3047 I 0723)

Vállalkozó a végteljesítésről írásban étesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 10 napon belül -

az áltađás - átv étel időp ontj át.

Kö zteľül et haszná|ati ho zzáj ánllás b es zerzé s e V ál l alkoz ő f e|adata.
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Az építési napIó vezetése..a vonatkozó jogszabályi eIőíľásoknak megfelelően töľténik, és
azt aYá|Ialkozó kĺjteles állandóan a munkahelyen taľtani.

A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betaľtásáról Vállalkozó koteles gondoskodni.
A szám|a benyrijtásanak feltétele a hiánymentes feladate|Iátását ígazo|ó műszaki átadáS-
áLtv ételi j e gyzőkönyv.

Fizetés mócĺja: átutalás, a számla kézhezvétc\ótő| szőmított 30 napĺJl} be1ül.

Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefviírosi onkorm ányzat,
1082 Bp., Baross u.63-67.

Szám|ázási cím: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont zÍt.IO84 Bp., or u. 8.

Vállalkozó késedelmi kötbér fizetés&e köteles, ha olyan okbóI, amelyért felelős,
megszegi aszeruődést.

A kiitbér méľtéke végszámlánál a nettó vállalkozási díj 1 %o-alnap.
Jelen szerződést felek kizárólag íľásban módosíthatjak.

A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes könĺ felelősséget vállal.

Vállalkozó az adataiban beálló vá|tozásrő| haladéktalanul táiékoztatĺi köteles
Megľendelőt

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyoľľól sző|ó 2OI1. évi CXCVL törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan át|źthatő szervezetnek minősül. F;zt a tényt a
Megrendelőnek átadott cégkivonattaL igazo|ja. Vállalja, hogy a szerzodés tartama a|att a
tulajdonosi szerkezetéĺ nem váItoztat olyan módon, amely alapjan már nem minősül
áłt|átható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt
váItozás miatt, vagy egyéb okbólmáľ nem minősül ált|átható szervezetnek, a Megrendelő
a j elen szetzođést azonnali hatállyal felmondhatj a.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerzodés báľmely pontja kógens
jogszabályba Ĺitközne, vagy a beszeľzési eljárás kĺjtelező érvényu dokumentumának
tarta|mával ellentétes lenne, akkoľ a szerzodés fentieket sértő rendelkezése helyébe _
minden további jogcselekmény, így különosen a szerződés módosítása nélkül _ a
megséľtett kötelező érvényu jogszabźiyi rendelkezés vagy beszeruési dokumentumi
rendelkezés keľül. Fentieket kell megfelelően a|ka|mazĺi akkor is, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a
szeľződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szovegszeríĺen a szerzođés nem
tarta|mazza (az adott reĺđelkezés a szerzőđés részétképezĹ).

A Felek megállapodnak, ameĺmyiben aszerzodéssel kapcsolatos vitás kérdések tisztázása
nem jár eredmérmyel, úgy apertárgy szeľint illetékes bírősághoz fordulnak.

A szeruóđésben nem szabáIyozott kérdésekľe a Polgáľi Törvénykonyvről sző|ó 2013. évi
V. töľvény ľendelkezéseit, a nemzeti vagyonĺól szóló törvény és a _ beszerzés tárgya
szerint - vonatkoző jogszabályok rendelkezései az fuányadők.

24. JeIeĺ szerződés a mindkét féI áIta|i a|áírásźnak napján lép hatályba.
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Jelen szerződést a Felek, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és kozosértelmezést követően jóváhagyól ag aLáírtźl<. Készült ł eredeti példányban.

Az alábbi dokumentumok jelen szerzódés mellékletét képezik:
1. Vállalkozó aján|ata
2. Ajánlattételi felhívás

Budapest, 20l6.január ...

Megľendelő
Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zĺt.

Kovács ottó vagyongazdálkod ási ígazgatő

VáIlalkozó
Takács Gyöľgy Tibor

egyéni váila|kozó

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada Rimán Edina

jegyzo

taľtós távollétében

dr. Mészár Erika
aljegyzĺ3

Fedezet: ...... dátum: Budapest,20|6.január

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p énzngy i i gy o sztáIyv ezeto
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