
VáIlalkozásÍ szeľződés

Budapest F'őváľos VIII. kerület Józsefvárosi Onk ormányzat (székhely: 1082 Budapest
Baross u. 63-6]. adőszám: 1,5735715-2-42, totzsszám: 7357L5, bankszám|ászám: tO4O3387-
00028570-00000000, statisztikai szám: 157357I5-841I-3L1-OI) nevében etjáľó JózsefváľosÍGazdáIkodásĺ Ktizpont Zártkörűen Miĺködő Részvénytáľsíság 1szer<ľreĹy: 1082 Budapest
Baľoss ll.63-67. adőszám: f5z9z4gg-f-42, cégtregyzékszám: ot-to-ołsą57, tanks zámlaszám:
bankszáml aszáma: K&H Bank ZÍt. 10403387-00028859-00000006) képviseletében eljáró
Kovács Ottó vagyonvédelmi igazgatő, mint Megľende|ő,

másľészrőlUľĺ.Zanyĺ Gázkészülék. és Klimaszerelő Kft. (székhe1y: 1038 Budapest, Puszta
koz 4. fszt. 5., cégtregyzékszám:01 09 7IOg4g, ad,őszám: I2g37g32-f-4I, szám|aszám: OTP
Bank ZÍt. LI7L3005-}0380380-00000000), képviseli: Uľi Zsĺgmond, mint Vállalkozó kozött
Megrendelő által lefolytatott kozbeszerzési értékhatárt el nem étőbeszerzési eljáľásĺffifo11.
(I.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozata alapján megäiiápĺtott
eredmények ént, az aIábbi feltételekkel:

1. A szeľződés táľgya:

A Budapest VIu. kerület, Őr u. 8.; Budapest VIII' kerĺilet, Dankó u.34.; Budapest VIII.
kerület, Dankó u. 16.; Budapest VIII. kerĹilet, Dankó u. 40.; Budapest VIII. kerület'
Magdolna u. 33.; Budapest VIII. kerĺilet, Otczy ()t 3|.; Budapest VIII. keľület, József u.
4,7 . szátmú, ingatlanok vonatkozásálban akazánok javítása.

A megjelĺilt munka szabadáľas.

Yá]Ia|kozáls dda:

2.

ĄJ.

elfogadott aj án|at al apj rín:
f77o AFA'
Osszesen:

2.438.960.-Ft
658.519,-Fr

3.097.479.-Ft
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11.

azazbruttókétmillióhatszázki|encezetszázegyforint.

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2016. január 25

Munkateľü|et terv ezett áĺadás a: f0I6.janurír 25. (minden külön éľtesítés nélkül)

A kivitelezés befejezési határideje: munkateľület átadástól számított 30 nap.

A végszámla összegének átutalását Megrende|ő az igazo|t teljesítést kĺjvetően a szám|a

kézhezvéte|étőI számított 30 napon belül vállalja.

A Megrende1ő képviselőjének neve: Kántoľ Imľe (Bp. VIII. keľület, Német u.|7-L9.,tel...
2997-000/137).

Vállalkozó képviselőjének neve: Urĺ Zsigmond (1038 Budapest, Puszta köz 4, fszt.5.,
tel. : 06-30-9145-101).

YáIIa|koző a végteljesítésľől íľásban éľtesíti a Megrendelőt, és kitiĺzik - 10 napon belül -

az átađás - źnvétel időpond át.

Közteľület hasznő]atí hozzájáru|ás beszeľzése amennyiben sztikséges Vállalkozó
feladata.
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3. sz. mellékleta 41/2016. (I.18.) sz. VPB határozat melléklete
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Az építési napló vezetése a vonatkozó jogszabáIyi előírásoknak megfeleloen töľĹénik, ésazt aYá||alkozó kcjteles állandóan a munkahelyen tartani.
A balesetvédelmi és tÍizvéde|mi eloírások betaľtásáról VáIlalkozó köteles gondoskodni.
A szám|a benyujtásának feltétele a hiánymentes felad atellátátsát igazo|ő műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv.

Fizetés módja: átutalás' a szám|akézhezvéte|éto| számított 30 napon belül.
Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkorm áĺyzat,
1082 Bp., Baľoss u.63-67.

Számlázási cím: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.,1084 Bp., Őr u. 8.

Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére koteles, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.

A kłitbéľ méľtéke végszámtálnál a nettó váila|kozálsĺ díj 1 vo.alnap.
J e|en szer ző dést fel ek kizár ő|ag írásb an mó do s íth atj ák.

A munkavégzés sorián okozott káľokért Vállalkozó teljes könĺ felelősséget vállal.
Yál|alkoző aZ adataiban beálló váitozásrőI haladéktalanul tájékoztatni köteles
Megrendelőt

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyorľól szőIó foll. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja a|ap1án át|áthatő szetvezetnek minősü|.Ezt" a téný a
Megrendelőnek átadott cégkivonatta| igazo|ja, Yá|Ia|ja, hogy a szerzőđés tartama alatt a
tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely a|apján már nem minősül
át|áthatő szeľvezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében töľtént
vá|tozás miatt, vagy egyéb okból máľ nem minősül ft|árható szervezetnek, a Megrendelo
a jelenszeruódéstazonna|ihatái|ya|'felmondhada.

Felek megállapodnak abban, hogy amen-nyiben a szerződés biármely pontja kógens
jogszabályba ütkĺizne' vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényú dokumentumának
tarta|mával ellentétes lenne, akkor a szerzódés fentieket sértő ľendelkezése helyébe _
minden további jogcselekmény, így különösen a szerzőđés módosítása nélkül _ a
megsétett kĺitelező érvényíĺ jogszabáIyi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens
jogszabá,|y akként ľendelkezik, hogy valamely ľendelkezése a szerződés része (vagy a
szetződésben szĺivegszerĺĺen szeľepelnie kell) és azt szovegszeruen a szerzódés nem
tarta|mazza (az ađott rendelkezés a szeruődés részétképezi).

A Felek megállapodnak, amennyiben aszeruődéssel kapcsolatos vitás kérdések tisztázása
nem jár eredménnyel, úgy apertáĺgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

Aszerzőđésben nem szabőlyozott kérdésekľe a Polgári Tĺirvénykcinyvľől sző|ő 2013. évi
V. törvény rendelkezéseit, a rĺemzeti vagyonľól szó|ó towény és a _ beszerzés tárgya
szerint _ vonatkoző jogszabállyok rendelkezései az iráĺyadők.

Ie|en szerződés a mindkét fé| á|ta|i a|áításánaknapján léphatáIyba.
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Je|en szerződést a Felek, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és közĺjs
értelmezést követően jóvahagyól ag a|áírták. KészĹilt 4 eredätipéldanyban.

Az a|ábbi dokumentumok jelen szeľződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

1. Vállalkozó ajátn|ata
2. Ajánlattételi felhívás

Budapest, 20l6.januáľ .''

Megrendelő Vállalkozó
Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZĺt. IJri-ZanyiGázkésztilék- és Klimaszerelo Kft.

Kovács ottó vagyongazdálkodáĺsiigazgatő Uri Zsigmond ügyvezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Danada Rimán Edina
jegyző

tartós távollétében

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Fedęzet.. ...... dátum: Budapest,201'6.január

PénzĹigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzugy i ü g yo s ztál y v ezető


