
Y ái|a|kozálsĺ szerződ és

Budapest Főváros VIII. keľůilet Józsefvárosĺ onkormányzat (székhely: 1082 Budapest
Baross u. 63-67. adőszám: t5735715-2-4f, totzsszĺm: 735715, bankszámlaszám: 10403387-
00028570-00000000, statisztikai szám: L57357I5-841t-3fI-O1) nevében eljáró JózsefváľosĺGazdálkodásĺ Központ Záľtköriĺen Műkłidő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest
Baross u.63-67. adőszám: f529249g-2-42, cégtregyzékszám:01-10-048457, 

-banksz 
ám1aszám:

bankszámlaszáma: K&H Baĺ:ťľ- Zrt. 104033-8ł-ô0028859-00000006) képviseletében eljáró
Kovács ottó vagyongazdálko dátsi igazgató' mint Megľendelő,

Takács Gyöľgy Tĺbor egyéni vállalkozó (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28. B ép',
adőszáłm: 420L2609-2-42, számlaszám |17fIo26-2of4614g, nyiluántu,tási szám:459806Ö),
mint Vállalkozó kQzöft a Megľende|ő áItaI lefolytatott közbeszerzési értékhatáÍt e| nem érő
beszerzési et!áľás ij.:,,-,lzoĺs. ĺi.rs.l sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozata
alapj án megállapított eredményeként az a|ábbi feltételekkel:

1. A szeľződés táľgya:

A Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 30, Kisfaludy u. 10-12, Kőris u. 11.' Tolnai Lajos
u. 2I. szám aIattí épületek vonatkozás źban đigitális kaputelefon rendszer kiépítése, mely
tartalmazza a központi egység (codefon) biztonsági ľáccsal, esővédő névtáblával tĺjrténő
kiépítését, lakáskésztilékek biztosítását, kapubehúzó pumpa, elektromos sík mágneszár,
lakásonkénti proxi korong biztosítását, valamint a vezetékhőiőzatkiépítését.

z. A megjelölt munka szabadáras.

3. Vállalkozás díja:

elfo gadott aján|at alapj án.
fTVo AFA:
Osszesen:
azazbruttókétmillió-hatszázkIlęĺcezer-százegyf orint.

A kivitelezés teľvezett kezdési időpontja: 20|6. jaĺuáĺ f5

2.054.4r0,-Ft
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Munkaterü|et terv ezett áLtađás a: z016.január 25. (minden külĺjn éĺtesítés nélkĹil)

A kivitelezésbefejezési hatáľideje: munkateľület átadástó| szőlmított45 ĺap.

A végsz6,,mla összegének átutalását MegrendeIó az igazo|t teljesítést követően a szám|a
kézhezv éte|étőI számított 3 0 nap on b elü l v á1 l alj a.

A Megľende1ő képviselőjének neve: Kántor Imľe (Bp. VI[.' Német u.I1-I9., tęI; 2997-
oo0/r37)

YáIIa|kozó képviselőjének neve: Takács Gyöľgy Tibor (1082 Budapest, VIII. Kisfaludy
u.28/b, tel.: 06 30478 07f3)

YáIIakoző a végteljesítésről írásban értesíti a Megľendelőt, és kitúzik - 10 napon belül -

az átadás- átvétel időpontj át.

Közterülethaszná|atihozzáiáruLásbeszerzéseYá||a|kozóf eladata.
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tz. Az építési napló vezetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően töľténik, ésazt aYá||alkozó kcĺteles állandóan a můnkahelyen taľtani.
A balesetvédelmi és tűzvédelmi előíľások betartásáľóI Vállalkozó köteles gondoskodni.

I s7áy|a benyújtásának feltétele a hiánymentes feladate||átását igazo|őműszaki áltadás-átvéte|ijegyzőkonyv.

Fizetés módja: átutalás, a szám|akézhezvéteIétő| számított 30 napon belül.
Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kertĺlet Józsefvárosi onkoľm źnyzat,
1082 Bp., Baľoss u.63-67.

Szá.ĺľJ.ázási cím: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zft.1O84Bp., or u. 8.

Vállalkozó késedelmi kötbér fizetéséľe kĺiteles, ha olyan okból, amelyéľt felelős,
megszegi a szeľződést.

A kötbér méľtéke végszámlánál a nettó vállalkozási díj 1 %o-alnap.
Jelen szeľződést felek kizár ő|ag íľásb an módos íthatj ák.

A munkavégzés során okozott károkéľt Vállalkozó teljes könĺ felelősséget vállal.
Yá||a|koző az adataiban beálló vá|tozásrő| haladéktalanu| tájékoztatni koteles
Megrendelőt

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyorľól sző|ő fol1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés l. pont b) alpontja a|apjáłn át|áthatő szervezetnek minősül. F;zt a téný a
Megrendelőnek átadott cégkivonatta|igazo|ja.Yáů|alja,hogy a szerzóđéstaľtama alatt a
tulajdonosi szeľkezetén nem változtat olyan módon, amely alapjan már nem minősül
át|źtthatő szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében tiiľtént
váItozás miatt, vagy egyéb okból már nem minőstil át|áthatő szeÍvęZetnek, a Megrendelő
a j elen szerz(ĺďést azonnali hatállyal felmondhatj a.

Felek megáIlapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényĺĺ dokumentumának
tarta|mával ellentétes lerľte, akkor a szerzodés fentieket séľtő ľendelkezése helyébe _
minden további jogcselekmény, így kül<inösen a szeruodés módosítása nélkül _ a
megsértett kötelező érvényĺ jogszabá|yi ľendelkezés vagy beszeľzési dokumentumi
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens
jogszabáłIy akként rendelkezik, hogy valamely ľendelkezése a szerződés része (vagy a
szerzőďésben szövegszeraen szeľepelnie kell) és azt szovegszeľűen a szetzőđés nem
tatĹa|mazza (az adott ľendelkezés a szeruődés részétképezl).

A Felek megállapodnak, amerrnyiben aszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések tísztźzása
nem jár eredménnyel, úgy apertárgy szerint illetékes bírősághoz fordulnak.

A szerzőđésben nem szabáiyozott kéľdésekľe a Polgáľi Törvénykönyvről sző|ó 2013, évi
V. törvény rcndekezéseit, a nemzeti vagyonľól szóló törvény és a _ beszerzés tárgya
szerint _ vonatkozó jogszabályok ľendelkezései az ltányadők.

Ielen szeruődés a mindkét féI á|ta|i aláírásanak napján lép hatályba.
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Jelen szerződést a Felek, mint akaľatukka] mindenben megegyezót, közös elolvasás és kozösértelmezést követően jővőhagyő|ag a\áírták. Készült 4 eľed.etĺ példĺínyban.

Az a|ábbi dokumentumok j elen szer ző d,és mel lékl etét képezik :
1. Vállalkozó aján|ata
2. Ajátlattételi felhívás

Budapest, 2oI6.január ...

Megľendelő
Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zĺt.

Kovács ottó vagyongazdálkod ásí igazgatő

Vállalkozó
Takács Gytirgy Tibor

egyéni vállalkozó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada Rimán Edina

jegyzí3

tartós távollétében

dr. Mészĺír Eľika
a|jegyzĺ5

Fedezet: ........ ..... dátum: Budapest,2oI6.január

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páľis Gyuláné
p énzugy i ugy o s ztá|yv ezeto

J.tr


