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ame|y létľejött egyrésztől

Budapest Főváĺos VIII. keriiĺet!őzsefválĺosi Onkoĺmányzat (székhely: 1082 Budapest Baĺoss
u. 63_67. ađőszám: 1'5735]1'5-2_42, tötzsszám:735]15, bankszámlaszárn: 10403387-00028570-
00000000, statisztikai szátĺ: 1-5735775-8411,-321-01) nevében eliárő lőzsefvátosi Gazdálkodási
Központ Ztt. (székhely: 1'082 Budapest Baross u. 63-67. ađőszám: 25292499-2-42,
cégtregyzékszám: 01'.70_048457, baĺlkszárriaszám: K&H Bank Ztt. (10403387-00028859-
0000000ó) képviseletében eIjárő dľ. Pesti Ivett |g^zgatőság elnöke, mint Megľendelő
(továbbiakban: Megĺendelő),

mástésztőI

Prccíz Épületgépészeti és Építészeti Szolgáttató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tompa u

1'5/B. fszt. 7., cégegyzékszáĺna: 01-09-67121'4, adőszámz: 12380789-23-43, baĺkszám]aszáma:

oTP Bank Nyrt. 11721026-20221373) képviseli: Déľi József íigyvezető, mint vállalkoző (a

továbbiakb an Y á||a|koz ő),

(együttes említésfü esetén a továbbiakban.. Szetződő Felek) között, az ahljstott helyen és napoĺ az

aJábbiak szeľint:

E,lőzménvek:
Megĺendelő, mint Ajáĺnatkérő 2076. ápdls
Wrr. kedilet, I{őtis u. 10. szám alatti
h e lyre áIIí t á s đ, tát gy áb aĺ.

20. napján beszetzésí eljfuást indított a ,,Budapest
gázcsatlakozó vezeték cseĘe, gázszolgáItatás

A beszetzésí eljaĺás eteđményeképpen Megtendelő, mint Ajáĺnatk&ő a Yá]La]kozót hiĺdette ki
gy őztesként, és a v ál]a]kozásí sz etzőđést vele köti meg.

Felek megźrllapígák., hogy jelen vállalkozási szerződés alapját abeszetzési eIjánás soĺán keletkezett

dokumentumokban foglattak képezik, kiílönös tekintettel az Aján7attételi Felhívásta, valalnllĺt a
sz etz őđésteľvez etb en fo glaltakra,

Felek a Megĺendelő áItaI kiadott ajáĺůattétels' fellĺvásáą va]amint aYálla|koző aján7atát csatolás

nélkiil is a jelen szerződés részének tekintik, az abbaĺ foglďtzk jeLen szetződés vonatkozásábaĺ is

táĺyađőak.

A szetződés tátgya: Vál|a]kozá'si szetz,ődés ketetében a Budapest VIII' keĺiĺIet, Kőds u. 10. szátm
,.rlaľti gízcsatJakoző vezeték cseĺéje, gá,zsz,o1gá|tatáshelyteáiJitasa.

1.) A megielolt munka szabacláľas.

Yá)la|kozás dĺ1a:

elfogađott ajánlat a|apjáĺ:
27oÁ AFA
Osszesen:

3 465 304,- Ft
935.632.-Ft

4 400 936,- Ft
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azaf fré gym i | |i d-1{gy sz ázez et.|łIeĺcszánhaľminchat fodnt.

Á kivitelezés teÍVezett kezđési időpontja: 2076.mőljas 76.

Munkateriilet tervezett. átzdása: 201.6.május 1ó. (minden kiiIön éĺtesítés nétkĹit) ĺ;í

deakne
Írógép
2. sz. mellékleta 466/2016. (V.09.) sz. VPB határozat melléklete



3.) A kívitelezés befejezési hatáńdeje:
Munkatenilet átadástől számitott 720 naptárí ĺap

4) A szárĺia összegének átutaLását Megĺendelő az Ęazo|t teljesítést kóvetően a száĺn7a
kézhezvéteIétőI számitott 30 napon beltil váIlalja.

5.) Á Megĺendelő képviselőjének neve:
I(ántoĺ Imĺe
Címe: 10B4 Budapest, Német u.77-79.
T eIefotszárna: ł 3 6 -20 _243 - 4830
E-mail címe: kantor i@kis falu. j ozs efvaros.hu

Y álla|ko z ő képvis elő j ének neve:
DénJőzsef
Címe: 1094 Budapest, Tompa :u15/B' fszt.1'.
Telefonszá tiÍIa: + 3 6 -30 -9 3 4 -7 9 89

E_mail címe: precizkft@freemail.hu

6.) Felek I. osztáIya minőségben állapodnak meg.

7.) YáLlaJkoző a végteljesítéstől írásban éĺtesíđ a Megĺendeiőt, és kitűzik _ 10 napon beliil - az
átadás - áw étel időp ontj át.

8.) I{özteriilet basznůaĺhozzájániás beszezése Vá|]alkozó feladata.

9.) Az építésiĺaplő vezetése avoĺatkozó ĺendeleteknek megfelelően töĺténik.

10.) Á. balesewéđeImi és tűzvéde]:ni előírások betartasárôLYál]alkoző köteles gondoskodni.

11.) A száĺn7a benýtzsának feltétele a Lliányrĺentes feladatellátÁsát ĘazoLő műszaki átadás_

áwétell' jegyzőkonyv.

12.) Fjzetés mőđja átuta7ás, a szán]akézhezvételétőI számitott 30 napon beliil.

Szánlázási ciĺn: J őzsefvzrosí GazdÁ)kodási Kozpo ĺt Zrt,, 1 084. Bp. Őĺ u. 8.

13') Késeđelmes teljesítés esetén a Megĺenđelő késede]ĺni kötbéĺt számitfel. A késedelĺni kötbéĺ
méľtéke nettó 10. 000,- Ft napontł.
A kötbéĺ - ktilön jegyzőkönyvben felvett adatok alapjáĺ - a száĺĺlJiából keĺĹil levonásĺa. Á
Yil7aJkozôtkötbéúzetési kötelezettség csak azon esetben teĺheli" amennyiben a késedelem
|<lzáłőIagaYálląlkozőLĹbźLjábőIkövetkezikbe.

14.) Műszaki szfüségességbő| ađőđő pót, ill. többletrnun]cít aYÁ\ląlkozó a költségvetésben
elfogadott átakoĺköteIes eIvégezĺi,meýnek e\számolása tételes felméĺés ď"pjő^ történik.

15) Jelen szeruődést felekklzańIag fuásblĺmódosíthatják.

16.) Á munkavégzés során okozoťt károkértYá17a]koző teljes körri felelősséget vÁl|el.

17.) Yil]dkoző trrdomásul veszi, hogy amennyiben aYá]La]koző adataĺbaĺvaftozás kovetkezik
be, atőIlnalađéktallamfl'tzjékoztatni koteles a Megĺendelőą ez a szán7akifrzetés felté.qele.
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18.)

le.)

20.)

Á Vállal]<ozó kijclenti, lrogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3. s (1)

bekezdésének 1. pont b.) alpontja aIzpján át]áthatő szetvczetflek minősüI. Yá)JaI1a,hogy a

szerződé,staÍt^rn^aLattatulajdonosi szerkezeténnemvá|toztato|yanmóđon, amelyalapjáĺ
mát nem minősÍil ár]árhatő szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi
szetkezetében töÍtént vá|tozás miatt, vagy egyéb okból máĺ neĺĺ: minősiil át]áthatő
szeÍvezetÍIek, a Megtende|ő a je|en szetzőđést azonnall'hatÄIyal felmondhatia.

Felck képlviscltii jelcll szcrzűdésl eltrlvasás és lucgértés utáĺr, rrrirrĹ akaraLukkaltlrirrderrbeĺr

megegy ez őt, j őv áhagy őIag a|áĺĺták.

Felek az esetleges vitás kéĺdéseket közveúen tárgyaLások soĺán kíséĺlik meg ĺendezni. '{
tfugya|ások etedménytelensége, esetén a Felek a pertárgy értékétől függően bfuősághoz

foĺdulnak. Ámennyíben a szetzőđés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez a szerződés
további, az éwéĺytelenséggel nem édntett ĺészeinek az éwéĺyességét nem éĺinti.

Felek ĺögzítik, hogy aYá|]alkozó tudomásu] veszi és hozzájáni személyes ađataĺ (neve, a

szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtafiama, és esetleges módosulásuk)
közéľdekli adatként töténő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keĺesztiil toténő nyilvános
keze|éséhez.

JeLen szerződésben nem szabáIyozott kéĺđésekben a 2073. évi V. törvény a Polgán
Töĺvénykonwĺől vonatkoző tendelkezé seí az tányadők.
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23.) Jelen szetződés 3 olđalból äl1 és 4 pé|đány egymással sző szeĺnt megegyező, eĺedeti
péIđáĺyban késziilt, amelyből 3 péIđáĺy a Megtendelőt és 1. péIdőlĺy aYáiJa|kozót illeti.

Budapest,2016.. ....,,......"

Megrendelő
Budapest Főváľos VIII. kerÍitet Józsefľárosi

Önkotmáłĺyzat
nevében: JGKZrt.

Képvise1i: dĺ. Pesti Ivettwzgĺtóság elnöke

Yái7alkoző
Precíz Kft.

Képvise1i: Déd József igyvezető
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Fedezet ... .. đátum: Budapest, 2016.

Pénziigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzĘý ugy o sztdyv ez ető


