
Budapest Főváľos YIII. keľiilet Józsefváľosĺ onkorm ány zat Képvĺselő.testületének
Város gazdálko dási és Pénzügy i Bizottsága í-tr. +l-/ .......|...ĺ... sz. napirend

ELiTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2016.januáľ l'8.ai üléséľe

Táľgy: Javaslat a Budapest VIil. keľületi ĺngatlanok vonatkozásában kazán Javĺtási
munkálatok elvégzéséľe

Előterj esztő: Kovács ottó Vagyongazdálkod ási Lgazgatő
Készítette: Sztanek Endre JGK műszaki diviziővezető
A napirendet nyilvános iilésen kell tĺáľgyalni.
A dĺinté s elfo gadás ĺáh oz egy szeru szav azaItobb s é g szĹiksé ge s.

Melléklet:aján|attéteLifelhívás;vállalkozásiszerzóđés.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése:
A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuiíľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete af015. évi
költségyetésében feđezętet biztosított ingatlanok vonatkozásźlban a ľęndkívüli kaľbantartási
feladatok e|végzésére. Az alább felsorolt ingatlanok vonatkozásźtban' sziikségszeríivé váIt a

kazźnok javítási munkálatainak elvégzése, melyet a ľendkívĹili kaľbantartási keľet teľhére
j avasolj uk végrehaj tani.
A Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajźniattételre kérte ajárůattevőket a mellékelt
felhívásban meghatfuozott feladat elvégzésére a felhívásban és a szeruődéstervezetben leírtak
szerintaza\źhbiingatlanokbanta|áIhatőkazánok javitástra:

Budapest VIII. keriilet, Őľ u. 8.; Budapest VIII' kerület, Dankó u.34.; Budapest VIII. kerület,

Dankó u. 16.; Budapest VIII. keľiilet, Dankó u. 40.; Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33.;

Budapest VIII. keriit et, Orczy út 31.; Budapest VIII. keľĺilet, Jőzsef u. 47 .

Trírsaságunk _ tekintettęI a beszerzés becsült értékére nęttó 2.500.000 Ft. - a közbeszerzési
érté|úlaárt el nem érő beszerzésí e|juźlsban 2015. december I6-án aján|atÍételi felhívást
továbbítottaza|źtbbigazdaságíszereplőnek:

IJri-Zanyi Gázkészůĺlék- és Klĺmaszeľelő Kft.
1 038 Budapest, Puszta koz 4. fszt. 5.

E-mail: info@urizanvi.hu

2.438.960Ft+ AFAazaz
bruttó 3.097.479Ft

CsőtechnĺkaBpítő és Szeľelő Kft.
1118 Budapest, Beregszászllt 28. I. em. 1.

E-mail : ofi ceŕE,csotechnikakft . hu
nem adott arajźnLatot

CSAPVÍZ Epítőĺparĺ Szolgáltató Kft.
1081 Budapest, Kiss József u. 9.2. em.5.

E mail: csapvizkft@freemail.hu

nem adott źrď1źnlatot

Pľecíz Kft.
1094 Buđapest, Tompau. 15/b.

E-mail : precizkft@feemail.hu
5.594.510 Ft+ AFAazaz

bruttó 7.105.028 Ft

Az ajánLattételre olyan gazdźlkodő szervezeteklettek felkérve, al<lk az onkoľmĺĺnyzatrészéte
már végeztek kisebb ben:hźzasi munkálatokat, szeruőđésszertĺen, első osztályú minőségben

teljesítettek . Az ajáriattételre felkéľt cégek között szerepel józsefuaĺosi székhelyiĺ.
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A beszerzési eljaľás sorĺĺn az ajźnlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegii

ellenszolgáltatas volt. A felkért négy ajánlattevő közül kettő nýjtott be ajánlatot., mely a

péĺlzjgyi-gazđasági és mtiszaki alkalmassági feltételeknek megfelelt. A legalacsonyabb

összegiĺ ellenszolgáltatést tarta\maző érvényes ajánlatot az Uri.Zanyi Gĺĺzkészülék- és

Klimaszeľelő Kft. adta.

II. A beteľjesztés indoka
A kazanok javítäsźra vonatkozó kőzbeszeľzesi éľtekhatárt eI nem érő beszerzési eljĺáľás

lefolytatásra kerĹilt, annak eredményének megállapítása a Tísńe|t Bizottság hatáskörébe

tartozik.

III. A diintés célja és pénzůĺgyi hatása

A dĺjntés céLja: az onkormĺĺnyzatźita| vállalt feladat teljesítése.

A döntés péĺuugyifedezetet_2.438.96} Ft + ÁFA - igényel, amely aköltségvetésben a|1602
cím2OI5. évi maradvanya (ľendkívĹili kaľbantaľtás előirányzat) terh&e rendelkezésre ál1.

IV. Jogszabályi környezet:
A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és MűködésiSzabáIyzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.)

ĺlnkormĺányzatí rende\et 7. melléklet 1.1.3. pontja szerint aYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi

Bizottság d<jnt közbeszerzési ĺigyekben az eljźlrás megindításáról, eredmény megállapítésźtről,

beszerzésiügyekbenazeredménymegźt||apitźtsaľól.

Fentiekalapjánkéremaza|thbíhatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

120|6. év (I. 18.). szźlm,íVĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatfuozat..

A Varosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĹilet, Őr u. 8.; Budapest VIII. keľĹilet, Dankó u.34.; Budapest VIII.
keľület, Dankó u. 16.; Budapest VIII. keľület, Dankó u. 40.; Budapest VIII. keľület,

Magdolna u. 33.; Budapest VIII. keľület, orczy iĺt 3I.; Budapest VIII. keriilet, József
u. 47. sztlm alatti ingatlanok vonatkozásában a kazźnok javitásáĺa vonatkozó
kozbeszerzési éľtékhatáĺt elnem étóbeszerzési eljarást érvényesnek és eľedményesnek

nyiIvánitja.

Felelős: Józsefuráľosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyoÍgazdálkodási ígazgatő
Hatĺáľidő: 20 1 6.0 1 . 1 8.

2) abeszerzési eljarás nyertesének a benyújtott ajtnlata a|apjánUri.Zanyi Gĺĺzkósziilék.
és Klĺmaszerelő Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, Puszta koz 4. fszt. 5.'

cégegyzékszám:01 09 710949, aďőszálm 12937932-2-4I, szám|aszáĺn': oTP Bank
Zrt, 11713005-20380380-00000000) nyilvránítja, az elfogadott ajánlati źtroĺ, azaz

2.438.960 Ft + ÁFA <lsszegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZtt.,vagyongazdálkođási igazgatő
Hatariđő:2016.01.18.

3.) felkéri a Jőzsefvárosí Gazđá|kodási Központ Zrt.-t, hogy az onkormanyzat nevében

kösse meg a hatérozat 2. pontja alapjźn a munkálatok elvégzésére a hatáĺozat
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mellékletét képező váIla|kozási szeruoďést az Uri.Zanyi Gázkészülék- és

Klimaszeľelő Kft.-ve| a lt60f cím 2015. évi maľadványa (rendkívüli karbantaľtás

e|őírányzat) teľhére.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Hatánđő:2016.01.28.

A dontés végrehajtásżúvégzo szewezeti egység: Józsefuĺáľosi Gazđálkodási KözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataakozzététe| módjrĺľa:

nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 2016. januĺáľ 08.

honlapon

v agy ongazdálko dás i igazgatő
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.qÁľľrĺ'ľľÉĺnu ľ.nrH ÍvÁs
Á Józsefvfuosi Gazdá|kodási Kozpo ĺt Ztt, a JózseÍvátosi Önkormá rryzat nevében éttékhatáĺ alatti

beszerzési eljfuást indír a,,Budapest, YIIÍ' teľtileti ingatlanok vonatkozás ábar-kazánok
javítása'' vonatlĺozásában'

ÁJózsefuáĺosi Gazdálkodási KtizpontZtt.aJózsefufuosi Önkormányzat ner'ében énékhaút alattí
b eszerzés i elj fuá st 

.llldĺt 
kazánok 

i avítá s áta ille tĺ,e kaľb antar tásáta.

1. Az aiánlatkéĺő neve, cíĺre, telefon-, és telefaxszámai:

Józsefuáĺosi Gazdá|kodási Központ Zrt. a Budapest VIII. Józscfuáľosi Önkormányzat nevében
Képviseti; dĺ. Pesti lvett igaz.gatósági elnok
Címe: 1082 Budapesť, Baĺoss u. 63-6l.
Telefon: 06-1 -+SgZ-1gB
E-mail igezgztos a@j gk. hu

2. Kapcsolattaľtó ĺeve;

Név: I{ĺntoĺ Imĺe
Cíľn: 1084 Buđapesg Nérnet u.17-19.
TeI: +36-20-2434830
E-mail kantoĺ-i@kisfalu.jozsefuaľos'hu

3. Ábeszerzés táÍgya;

Budapest, VIII. kenileti iagatlanok vonatkozäsábaĺ kazánok javítÁsa a 4. pootban fclsoĺolľ
épiiłetekben az ajän|attételi felhívásban, és a szetzőđés tervezetben meghaľátozôttak szetiĺrt.

4. Mennyíségi adatot mťĺszaki leíĺás, váIlalkozási szeľzőđés tervezet:

N{entyiségi adatokat, a ml5szaki leírást az I. száml3melléklet taftzlmazza
Á vállďkozási szeĺzódés tervezetet a 4. számumelléklet tattalmazza.
Az Aiánratkéń aján|ati összegnekÁFA megielölt egyösszegri airánlatot két.

5. .A teliesítés helyszíne:

Buđapest, VIII. keńilet iľ u. 8., Dankó u. 16., Dankó u. 34', Dankó u' 40., Magdolna u. 33.,
otczy tt37',Jőzsef u. 47. ingatlanok.

6. Fizetésí feltételek:

ÄjánJaľ}éĺő előIeget neľn fizet. r\ számla az igazolt telieďtést kóvetően n}úitható be. 
'\jánJatkérő

az ellenszolgáltatást a számlabézhezvételét kóvetően 30 napon belíi], banki átutĺlássď teljesítí.
Á számla beoýjtásának feltótele a hatáÄdőrc tôľténó hibátlan teljesítés, amelyet a Megľendelő
ĺniszakí ellenőľe rgazol. Egyéb felľételek a 4, száml3 mďékletként csatolt vállalkozási szerződés
szerint.

7. Az aiánlatok bíĺálati szempontjai:

Á leff le55gnyabb összegri ellenszolgáJtatás.

8. A hiánypódás lehetősége:

ÁjánJarkétő a teljes koní hiánwótlás lehetőségét biztosítja'

9. Az aiŁĺÍat nyelve:

magy^t

10. Aiánlattételihatáridő

2015. decembeĺ 21. 11:00 óra

dr.--t
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11. !ĺz ajánlatok benyĘtásĺĺnak helye:

Józsefuárosi G":j*:|ľsi Kozpont Ztt,,Iktatő,1084 Buđapest, ir u' 8. címére keil eljuttatni az
ai ánJattéteh, határidó |ejá,łtáĺg.

t2. Az aján|atbenyúitásánakmódia:

Az aján}atokatzanboľítékban kell beniújtani, a boľítékľa rá kell ími: ,ĄJÁNLAľ - ,,BudapestYIII. kedileti ingatlanok vonatkoz Ąsäiankazánok javítása'' Hatáđdő előtt nem bonthati
fel. Á botíľékon egyéb feliĺat, bélyegző, feladó mĘelölése nenr szeľepelhet,
Az ajánlztot 1 eĺedeti példányban ké!ük beny'ujrani.

Az ajíĺ7anak Ęe-lolvasó lapot kell tartelmazĺria, melyen fel kell tíintetrri az ,Ą.jánlattevő adatait
(nevét, címét elérhetóségéq stb') valamint az éĺtékelési szempont szetinti elemet a mellékelt minta
szerint. Q,, számű meiléklet)

Aiánlattevő ajäĺ|atáĺtroz csatolni köteles a tételes köttségvetésĺ leítást
Aiántatkéĺő a.Felolvasó lepon zz ,,Az aiánlat bíĺálati szempontok szetinti értékelésre
keriilő eleme'' címen A|ántattevői aiĺĺďati tisszegként az ÄF.Ą. vetítési alap szerinti,
egyösszegű aiánlatot kér.

Az Ąánlarhoz csatolni kell az aľa jogosult alátlĺásával el]:átott szetződéstetrezet (4. számú
melléklet), mellyel elfogadja az abbaĺ foglalt feltételeket.

Az ajäĺtaúloz csatolni kell Ajánlattcvő|<szfuő okokľa vonatkozó nyilatkozltált (3. sz' melléklet)'

Faxon és e-mailen kiildött ĄźĺĺiztotÁjánlatkéľó nem fogad el.

Ít.'{jánratikiitĺittség:
.tz ajádzttételi hatfuidő lejáĺtától számícott 30 nap.

t4. Annak meghatátozása, hogy aiánlattevő tehet -e többváltozatů ajánlatot:

Aiánlanevő nem tehet többváltozatu ajánlatot.

15. Áí'nak meghatáĺozása, hogy az eliáĺásban lehet e tárgyalni, va'gy 
^ 

benyújtoĺ
aián|atokat tátgyalĺĺs nélkiil bíráliák ell

ÁjánJat}éĺő a benyijtott ajánlatokat tfugyalás nélkiil bfuź,I1a el, fenntaĺtia azoĺban magánk a
jogot, hogy ajánlatevők előzetes értesítését kovetően tárgyalást taftson.

16. Á.jánlatok felbontásának ídeie és helye:

A 10. pont szerinti időben

1084 Budapest, ir u. 8.

t7. A szeľződéskötés tetvezett időpontia:

Az eljátäs eteđményének kihLdetését köĺ'etően azonnal.

18. Telesítésihatáridő:

Legkésőbb a mrrnkateľiilet átadásától száĺnított 30 naptfui nap. Ájánlatkéľő előteljesítést
elfogad.

19. Egyéb:

2Ü. A)áolanevő zjőn|a1a énrénytelen, ha az nem felel meg az aiá,'n|aĺ felhívásban meghaľáľozott
kóvete]rnénveknek.

2I, Lz e|jásás kíhfudetett nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb aiánlatot
benyujtó Á.jánlattevóvel szerzódik az Ąánlatkéľő, ameĺnyiben azt az ajánlatok elbíráIásától
szóló összegzésben ilyet megjelóIt.

2f. Äjäĺiattevó további információkétt az Ajáilztkéĺó képviselőjéhez, foľdulhat.

I/u3ĺ
l/ ..

J, . t-)



ÁjánJanevő fennaĺtia annalr jogáą hogy eľeđménvtelenné nyilvánítsa zz eliárást' amennyiben
egyik ajánlatrevő sem teÍt Ä2 ĺiárrla*érő rendelkezésére álló 

^ÍryĘ 
ťedezet ménékéte tekiĺtettel

megfelelő ajánJatot.

Áirĺnlatkétő fenntartja magrłnak azt a iogot, hogy az eljrĹrás anrrak bĺĺĺmely szal<aszŁbern
visszavonásra" illetőleg az Ąán1anétel.i határidó |ď1futÁig módosításľa keriiliłin bármĺféle jogi
és / vagy aĺyagi következmény néĺkĺĺt.

23. Az aján|etifelhívás megkiilđés rrłpiazłatĹ.év december uo J.áoap

dľ. Pestí Ivett igazgatóság elnoke

Ę W *t,,



l. sz. mclléklct

Mĺíszaki leíľás

Á Józsefuárosi GazdáIodási Kozpont. zrt. a Jőzseť,łátosi Önkomränyz* nevében értékhatáĺ a|attibeszetzési elifuást indít az a|ábbiakban felsotolt kazáĺjavítási munkák elvégzéséĺe

Budapest, YIII. kerĺilet Őr u. 8'

1 db RK 70 égőtíIca cseľe
30 db RJ( égőĺózsa fuvókával szerelve
1 db BZD égésbizťosító cseľe

Fűtési ĺendszeľmosás (egy kot)
x 400 tisztító folyadék (20l)
Renđszeľrrosás, tóltés, iiđtés, oblítés munkađíi a tobbszöń kiszállással

Budapest, YIII. kedilet Daokó u. 34.

Remeha Q"i''t" 85-115 l<zzánjriliusi karbanurtásakor észlelte a mátka szerĺjz szerelőie, hogy a tűztér
konĺlenz oldalon tpkas (munlralap csatolva). Javitzs miatt a ťűzteret ki kell szetelni, reĺĺ1ĺtaĺ, vissza
szeĺelni.
.r\|rezón belső fiistg"ázelvezető csövét kondenzvíz elvezetós vaJtozatlakell csęrélni.

Q.'iĺrt' 85-1 1 5 tűzt&' feluiítása
Q"i"t" frísęĺíz cső átľn.100 mm

Fűtési ĺendszerľnosás (egy koĺ)
x 400 tiszrító folyadék (20l)
Rendszermosás, toltés, iitítés, öblítés munkadíj a többszöľi kiszállással

BudaPesL YIII. kerület Dankó u. 16.

Nyomás kapcsoló kiépírése akazźĺlok és szivattyfüvédelme érdekébcn.
1 db RÁNCO nyomáskapcsoló 0-5 bat beépítése.

Fűtési ľendszer:rrosás ftettő kôr)
x 400 tisztító folyadólc (20l)
Rendszermosás, töltés, ĺifítés, öblítés munkadíi a többszôľi kiszál!ással

Budapest. VIII. kettiüet Dankó u. 40.

3 đb s7i1o EÁ'RS 15/6.1kazánszivaľfyú cseľ
4 db áÍü:olás éľzékeló cseĺe.

Frítési ľendszermosás ftettő lĺcir)
x 400 tisztító folyadék (20l)
Rendszermosás, töltés, iiríg{5, öblítés munkađíj a többszöti kiszállással

/
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Id6j'áĺás követő ffi tésszabályzó beépítés
1 db keverőszelep DN 2- menetes ESBE,
1 db szelep mozgatő motot cRCl11
1 đb ECOTHERM Fk fiÍtés szabalyzőautomatika
2 db hőméľséklet éęékelővel.
SzabáJyzás kiépítése, beúzemelése.
1 db kazánszívĺttyttWilo jonos piko 25/1-s

Wilo fiítési kedngető szivattyri javíasa

Fűtési ĺendszermosás ftettő kör)
x 400 tiszđtó folyadék (20l)
Rendszeľmosás, töItés, iiľítés, <jblítés munkadí| a tobbszoti kiszáLással

BudaPest, VIII. keľiilet Orczy rit 31.

1 db ECOTT{ERM ńÍtésszabäIyző automatika beszerelés, íŁembe helyezés, ptogľamozás

Frítési tendszerĺrosás (egy kor)
x 400 tiszdtó folyadék (201)

Renđszerrrosás, töltés, iiľítés, öblítés munkadíi a többszoľi kiszállással

BuđapesL YIII. kerĺiletJózsef u. 4?'

1 đb búvár szennyľízszir.attyri

Fűtési tendszermosás ftenő köt)
x 400 tisztító folyadék (20l)
Rendszetmosás, toltés, ifuítés, öblítós munkađíi a tôbbszöti kíszál}ással

"{, ń)
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Vállalkozási szeľződés

Budapest F'őváľos VIII. keľület JózsefváľosÍ onk ormányzat (székhely: 1082 BudapestBaross ll. 63-67. adószám: 157357I5-2-4f, törzsszám: 735715, bankszám|aszám: IO4o3387-
00028570-00000000, statisztikai szám: 157357I5-84II-32Í-OI) nevében eljáró JózsefváľosiGazdálkodási Kłizpont Zártkőrűen Műkłidő Részvénytársaság (székheřy: 1082 Budapest
Baross ll.63-67. adószám: 25292499-2-42, céĄegyzékszäm: ot-lo-ołg457, tanks zőtmLaszám:
bankszámlaszźtma: K&H Baĺtk Zrt. 1040338ł-ô0028859-00000006) képviseletében eljáró
Kovács Ottó v agyonvédelmi igazgatő, mint Me gľendelő,

másľészrol Uľi-Zanyi Gázkészülék. és Klimaszeľelő Kft. (székhely: 1038 Budapest, Puszta
koz 4. fszt. 5., cégsegyzékszátm:01 09 7IOg4g, adősző,m: I2g37g32-2-4I, szátm|aszám: oTP
BarkZrt.11713005-20380380-00000000), képviseli: Uľi Zsigmond, mint Vál|alkozó k<jz<itt
Megľendelő á|ta| lefolytatott kozbeszerzési éĺékhatárt el nem érobeszeruési eljáľás; ..,..j2oI6.
(I.18.) sZ. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozata alapjan megállapított
eľedmények ént, az alábbi feltételekkel:

1. A szeľződés táľgya:

A Budapest VIII. keľĺilet' or u. 8.; Budapest VIII. keľület, Dankó u.34; Budapest VIII.
kerület, Dankó u. 16.; Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40.; Budapest VIII' kerĹilet,
Magdolna u. 33.; Budapest VIII. kerület, orczy űt3I.; Budapest VIII. kerĹilet, József u.
47 . számú' ingatlanok vonatkozásában akazánok javítása.

f . A megjelolt munka szabadáras.

3. Yźlla|kozás díja:

elfogadott ajánlat alapj án:
27Vo AFA:
Összesen:
azazbruttőkétmillióhatszázk1|eĺcezer-százegyf oľint.

A kivitelezés tervezett kezdési időponda: f0I6' jarluáĺ 25

Munkaterület tervezett áltađása,. 20I6.január 25. (minden külĺjn értesítés nélktil)

A kivitelezésbefejezési hatrárideje: munkaterÍilet áltadźLstő| számított 30 nap.

A végszámla ĺisszegének átutalását Megrendelő az ĺgazolt teljesítést követően a számla
kézhezvéte|étő| számított 30 napon belül vállalja.

A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor Imĺe (Bp. VIII. keľület, Német u.17-I9.,tel:
2997-000/r37).

Yá|Ia|koző képviselőjének neve: Uľi Zsigmond (1038 Budapest, Puszta koz 4. fszt. 5.,

tel. : 06-30-9145-I0L).

Vállalkozó a végteljesítésről írásban éĺtesíti a Megrendelőt, és kitiĺzik - 10 napon belül -

az átadás - átvétel időpontj át.

Közterület haszná|ati hozzájźlru|ás beszerzése amerľryiben szĹikséges Yá|La|koző
feladata.

2.438960,-Ft
658.519,-Fr

3.097.479.-Ft

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12. Az építési napló vezetése a vonatkoz ó jogszabátlyi előírásoknak megfelelően történik, ésazt aYáI|alkozó koteles állandóan u .untuľ'"lyen taĺtani.
A balesetvédelmi és tűzvédelmi előíľások betaĺtásárólVállatkozó kĺiteles gondoskodni.

I s7ám|a benyujtásának feltétele a hiánymentes felad ate||átásźt igazo|ó műszaki átadá.s-
átvételi jegyzőkönyv.

Fizetés módja: átutalás, a szám|akézhezvéte|étó| számított 30 napon belül.
Megrendelő neve' címe: Budapest Főváros VIII. keľtil et Jőzsefváłrosi onkorm ámyzat,
1082 Bp., Baross u.63-67.

Számlázási cím: Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizp ontZrt.,1084 Bp., or u. 8.

Vállalkozó késedelmi kotbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi aszeruődést.

A kötbér méľtéke végszálmllálnál a nettó vál||a|kozási dii 1 %o.alnap.
Jelen szerződést felek kizárő|ag írásban módosíthatják.

A munkavégzés során okozott károkéľt Vállalkozó teljes könĺ felelősséget vállal.
Vállalkozó aZ adataiban beálló változásró| haladéktalanul tájékoztatni köteles
Megľendelőt

A Vállalkozó kijelenti, hogy anemzeti vagyorľól szó|ó fOIl. évi CXCVI. töľvény 3. $
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján őLtláthatő szervezetnek minősül. Ezt a téný a
Megľendelőnek átadott cégkivonatta| igazo|ja. Vállalja, hogy a szeruođés taľtama alatt a
tulajdonosi szerkezetéĺ nem vá|toztat olyan módon, amely alapjan már nem minősiil
át|źtthatő szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében töľtént
váItozás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül át|átható szervęzetnek, a Megľendelő
a jelen szerzodést azonnali hatállyal felmondhatja.

Felek megállapodnak abban, hogy amerľryiben a szerzođés bármely pontja kógens
jogszabá|yba ütközne, va1y a beszerzési e|jfuás kötelező &vényű dokumentumának
tartalmźnal ellentétes lenne, akkoľ a szerzodés fentieket sértő rendelkezése helyébe -
minden további jogcselekmény, így különösen a szerzőđés módosítása nélkül _ a
megsértett kötelező érvényí jogszabályi ľendelkezés vagy beszerzési dokumentumi
rendelkezés keľül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a
szerzőđésben szövegszeríien szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szeruodés nem
tarta|mazza (az adott rendelkezés a szeruodés részétképez|).

A Felek megállapodnak, amerľlyiben aszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések tisztázása
nem jár eredménnyel, úgy apertárgy szeľint illetékes bírősághoz fordulnak.

A szerződésben nem szabáiyozott kérdésekľe a Polgári Törvénykönyvről szóló 20|3. évi
V. tĺirvény rendelkezéseit, a nemzeti vagyorľól szóló tĺjľvény és a _ beszerzés táltgya
szerint - vonatkoző jogszabályok rendelkezései az irźnyadók.

24. J elen szerződés a mindkét féI á|tali alźÍĺásának napjarl Iép hatá|yba,
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14.

15.

16.
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Jelen szetződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegye zőt, közos elolvasás és közös
értelmezést kĺivetően jóváhagyól ag aláírtők. Készült ł eľeaĚtipoldányban.

Az a|ábbi dokumentumok jelen szeľzőcĺés elválaszthatatlan mellékletét képczik:
1. Vállalkozó aján|'ata
2. Ajánlattételi felhívás

Budapest, f0l6.január ...

Megľendelő Villalkozó
Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. |Jri-ZanyiGázkészülék- és Klimaszerelő Kft.

Kovács ottó vagyongazdálkodásiigazgatő Uľi Zsigmond ügyvezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada Rimán Edina

jegyző
tartós távollétében

đr.Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet.. ...... dátum: Budapest, f0l6.januáľ

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
pénzĺjgyiigyosztá|yvezető
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