
Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilęt Józsefuaľosi onkormtnyzatKépviselő-testületének
Y ár o s gazdálko dási és Pénzügy i Bizottsága

2, Q....-.napiĺendi pontJózsefuaľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.

ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20Í6. augusztus 29-i ülésére

Tźrgy: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Rigó u.4. sztnrl alatti éptilet géncsatLakoző vezeték
cseréjére

Előterjesztő: Farkas oľs Yagyongazdálkodási lgazgatő
Készítette: orosz Gábor đívíziő vezető

A napirendet nyilvános ülésen kelltárgyalni.
AdontéselfogadásáhozegyszeruszavazattobbségszĹikséges.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajanlattétęli felhívás
2. sz. melléklet: osszegezés az ajanlatok elbírálásĺáľól
3. sz. melléklet: CSAPVIZKft. ajźnlata
4 . sz. me||éklet : Vállalkozási szeruőďés

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat)
Képviselő-testülete a 20|6. évi kĺlltségvetésében fedezetet biztosított |akőházi élefueszély
elhĺĺľítás cé|jfua,mely a gázszolgáItatásbő|kizar:tépületek gźzvezetékcserejére nyújt fedezetet.

A Fővĺĺrosi Gázrľriĺvek Zrt. (atovábbiakban pocÁz)2016.jú1ius 21-énlakossági bejelentésre
a Budapest VIII. keľĹilet, Rigó u. 4. szárn a|á érkeme gázszivátgźtst tapasztalt és húsz lakást
k'lzárt a gázszolgźitatásbó l.

A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.}i4uszakj és Intézményi Iľođája szfüségesnek tartja
arocÁ,Z źůtal a gźnszolgéůtatásból kizárt lakások teljes gazcsatlakoző vezeték cseréjét. Mivel
a kivitelezés becsiilt összege meghaladja a nettó egymillió forintot, a kivitelezéshez
kozbeszerzési értékhatáľt el nem &őbeszetzési eljáľás lefolytatása sziikséges.

A kivitelezés becsĹilt éľtéke a Mrĺszaki Iroda által készített kĺlltségvetés alapjĺĺn 3.500.000,- Ft
+ aľ.^ą.. Társaságunk a kozbeszerzési értékhatért e| nem érő beszerzési eljárasban 20t6.
augusztus 10. napjĺĺn ajźnlattételi felhívást (1. sz. melléklet) továbbított ilt gazđasźryi

szerep1őnek.
Az ajźnlattéte|re felkért szęrvezetek kivźiasztásźnak indokai: a g-azdaságí szeľeplők
tevékěnységi körébe több olyan tevékenység taľtozik, mely alapjan az onkoľmźnyzatnak az
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elmúlt években végeztek kisebb beruhazási munkálatokat, szeruődésszerÍien teljesítettek, első
osztá|yűminőségben és a kivitelezők egy része józsefuiĺrosi székhelyű.

Ajánlattéte|re az alábbi gazdasági szeľeplőket hívtuk fel:

CSAPVÍZ Epítőipari Szolgáltató Koľlátolt Felelősségii Táľsaság
Székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. emelet 5.

Cégsegyzékszám:0l 09 900401 
|

Adószám: 14358818-2-42
Képviseli : Zombon LćszIő ýEYv ezetĺĺ' Turcsĺĺľryi Lźszlő ügyvezető
Ajál;1Lata:3 069 513,- Ft + AFA összegii ajánlattétel

BOG.ART Koľlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1 1 1 7 Budapest, Kaposvźr utca |2.
Cégegyzékszźm: 0 1 09 669602
Adószám: 12361027 -2-43
Képviseli : Bognáľ Jánosné ýgW ezetti
Ajánlata: 3 5I2 919,- Ft + AFA összegĺĺ ajĺánlattétel

Global Geneľal Építőipaľi, Kereskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt ľ.elelősségĺi Társaság
Székhely: 1047 Budapest, Tinódi S. utca 18-22.I. ép.II. em.
Cégegyzékszám: 0 1 09 8809 l 3

Adószám: 13939913 -2-41
Képviseli: Kovács Norbeľt tigyvezető, Bďatoni Alex ügyvezető
Aján|ata: nem nyújtott be ajanlatot

Támba és Támba Korlátolt Felelősségű Táľsaság
Székhely: 1 034 Budapest, Pacsirtarnező a. 44.
Cégsegyzékszźlm: 0 1 09 365446
Adószám: 1097 6388.2-4I
Képviseli: Trĺmba György iigyvezető
AjánLata: nem nyújtott be ajánlatot

Atĺszeľ Keľeskedelmĺ és Szolgáltató KoľIátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pźla. |2.
Cégegyzékszám: 0 1 09 928573
Adószĺĺm: I 497 6445 -2-42
Képviseli: Deak Attila ugyvezeto
Ajźĺiata: nem nyrijtott be ajĺínlatot

A beszerzési eljáľás során az ajźnlatok bírálati szempontjaként a legalacsonyabb aľ keľtilt
meghatáĺozźsa. Az ajánlattételi hatĺáľidő ?0|9. augusztus 15. napján jártle, a hat.:ĺridőn beliil
két aján|at érkezett, melyet a CSAPVĹZ É'pitőipań Szolgáůtató Koľlátolt Felelősségű
Táľsaság (1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. emelet 5.) és a BOG.ART Koľlátolt
Felelős sé gű T árs asá g aj źnlattev ők nyúj tottak be.

A CSAPVÍZKft. ajánlataalacsonyabb źrathatérozmeg, valaminttarta|mazzaaztĄ csatlakozó
gézvezeték és új mérőhelyek kiépítését, a szĹikséges gánervek-elkészítését, jővźhagyatását,

řelszeľelését, :ĺĺ.łábbá az új csatlakoző vezeték źńadásźú a pocÁzxAK. A beszerzésí eljaľás

fuatai (ajáll|attételi felhívás, bontási jegyzőktinyv, összegezés) az előterjesztés 1.-3. szrĺmú

mellékleteit képezik.
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A bíráIati szempontok alapjan, a CSAPVÍZ É)pítőipari Szo|gáltató Koľlátolt Felelősségű
T á ľs as á g aj ánlata minő sĺil nyeľte s aj ánlatnak.

A munkálatok bonyolítója, és a műszaki ellenőľi feladatok ellátóją aJőzsefvtrosi Gazdálkodási
KÓzpont Zrt. aBudapest Józsefuiíľosi onkormanyzat és aJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ
Zĺt.kozottfennállókozszolgá|atiszerzóđésalapjan.

A Tisztelt Bizottság a Képviselő-testiilettőI őftuhárott hatáskörében dönt a k<izbeszerzési
értéIrhatárt el nem éto beszerzési eljanás nyertes ajrínlattevőiľől, a bęérkezett ajźnlatok és az
ajánlattéte|i felhívásban meghatźlrozott éľtékelés alapján, A nyeľtes ajtn7aÍtevővel kötęndő
vát||a|kozásí szerzódést az eIotet1esztés 4. szźnnu męlléklete tarta|mazza.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a dĺintés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásk<jre.

ilI. A diintés célja' pénzüryi hatása

A kivite lezé s s el a l akó épület te|j es gźuszo|gá|tatása b i zto s ított le sz.

A kivitelezés költségei 3.069.513,- Ft + ÁFA, azaz háľommilliĺó.hatvankilencezeľ.
.ótszántuenhárom foľĺnt + AFA' feďezete a 2016. évi kĺiltségvetésben a ||602 címen a
Iakőhazakéletveszély e|hérítása, gazhá|őzat csere előirányzatoĺbiztosított.

ľ. Jogszabályikłirnyezet

A Józsęfuáĺosi Önkormźnyzat Kozbeszerzési és Beszerzési SzabáIyzatáľőI szóLő 2212016.
(II.04.) számú képviselő-testĹileti határozat 20.1. pontj a alapjźn, a Kbt. hatáIya aIá tartoző, de

kozbeszerzési értékJratÁrt el nem érő arubeszerzéstőI, építési beruházasról' szo|gáItatás
megľendeléséről döntetri legďább hĺĺľom Ąán|at bekérésével lehet.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályzatźltő| szőIő 3612014. (XI.06.)
önkormányzatircĺďe|et7.me||éklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjaszetintaYźrosgazdálkodási és

PénzĹigyi Bizottság dönt közbeszętzési tigyekben az eljarás megindításaľól, eľedmény
megállapításáĺőI,beszerzési ügyekben az ęredmény megállapítástlÍől', báľmely önkormányzati
szeruődés megkötéséről, módosítasaÍő|, megszĹintetéséről, ide nem érfue a polgiírmesteri és a

Inzźr őIago s képvi selő -te stĹil eti hatáskcjĺt.

Fentiek alapjźnkérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy az alábbíhatáĺozatí javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság úgy diint' hogy

1. a Budapest VIII. keľÍilet, Rigó u. 4. szćlm alatti épület gázcsat|akoző vezeték cseréjének
kivitelezésére vonatkoző, kozbeszerzésí érték}ratźtrt el nem éró beszerzési eljĺáľast

érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Hatánđó : 20 I 6. auzusztus 2 9.
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abeszerzési eljaľás nyeľtesének a benyújtott ajźĺúata alapjźn a CSAPVIZ Epitőipari
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1081 Budapest, Kiss József
U. 9. II. emelet 5., cégjegyzékszźrna: 01-09-90040|, adőszźĺna: |4358818-2-42,
bankszámlaszáma: oTP Bank Nyrt. 1t70800|-20558952, képviseli: Zornboi László
ügyvezető)nyilvĺĺnítja,aze|fogadottajĺánlati áton,azaz3.069.513,.Ft+ÁFAtisszegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyoÍIgazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 20|6. augusztus 29.

felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.4, hogy az onkormanyzat nevében
k<jsse meg a határozatŻ.pontjaa|apjana munkálatok elvégzésérę ahatározat mellékletét
képezó vrálla]kozasi szerződést a CSAPVÍZ Építőipaľi Szolgáttató Korlátolt
Felelősségű Táľsaságga| a 2016. évi k<iltségvetésben a 11602 címen a |akőhźzak
életveszélv e|hźrításáĺabiĺosított keľet terhére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Hatĺĺridő: 2016. augusztus 29'

A dĺinté s vé gľehaj tás át v é gzo szew ezeti e gy s é g : Józ sefu aľo s i Zrt.
A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavaslata a közzététe|

Budapest, 2016. augusztus 23.
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Tisztelt Ajánlattevő!

Á Buđapest Főváros YIII. keriĺlet Józsefuárosi Öĺkotmáĺyzat (székhely: 1082 Budapest
Batoss u. 63.67, adószám: 1573571,5-2-4?, totzsszámz 73571i, bankszáľrüászánĺl 704Ü3387-
00028570-00000000, statisztikai száml 1573571,5-8411-321-01) nevében eljáĺó, Józsefľátosí
laz{ílkođási Ktizpont Zľt., mint.Aiánlatkétő (1082 Budap..t, Bu.o,u o. oe-,oz.' ľäp.,iselője: đĺ.
Pesti lvett Ęazgatősáigďnóke) a,,Budapest WII. kenźIet, aigĺ 

".4. 
szám alatti gáżcsatlakozó

vezeték csetéje, aás helyrcáIlÍtása,'tátgyban árajárúat megtételéľe kéd fel az on
által képviselt gazđasági szcrcplőt' i

1) .{iáĺlatkétő ĺreve, címe, eléthetőségei

Áiánlatkéľő ncve:
.Ąjánlatlréĺő címe:
:tiánlatkétó képviselőie:
ĺ\i ánlatkéttí telefonszárna :

Áiánlatkéĺĺí e-mail címe:

'Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó címe:

Józsefi'áľosi Gazdálkodási l(ozpont Zrt.
1082 Buđapest, 'Baľoss u.63-67.
dĺ. Pesti lvettigazgatóság elnőke
+36 1 /1592-198
igazgatosag@jgk.hu

Kántoľ Imĺ.e
1084 Buclapest, Nćmet u. 17.19.

2'

3)

Kapcsolattattó te]efons záma: * 36 -2Ů -243 -4830
I(apcsolattartó e-mail címc: kaĺrttrľ iíg)]usfalu'iĺlzscfr'aľos'hu

Beszerués tisgyaz

Yállalkozási szeĺződós keretében a Budapest VIII. kcĺii{ct, RĘó u. 4. : szárn alzń
g,ázcsatlakĺrző vezet,ék cseĺéje, gäzszo|gá|tztás helyĺeállítása. 

'

Mennyiségi ađatot mííszaki leírás:

Ä. pontos múszaki tartalmat, a menn1'iségek rneghatáĺozásät az a)ánlattétcli fe]lrír'ás 4. sz.
mellékletet képező anzat|an k<iltségvetés tartalmazza.

Tetiesítésigazo|ása|apia,minőségiésteliesítésikövetelmények

Á. számla benýjrásának feltétele a hat-ĺiľidőĺe tóŕténő hibádan teljesítés, amelyet a

Megľendelő műszaki cllenôľe igazo|.

A szetződés meghatátozäsa, ameĺynek megkötése éľdekében a beszetzési eliátást
lefolytatiák;

Vállaĺkozási szetződés ĺ
{rrK,/

b'

4)

5)



6) lĺszetződés íllewe teliesítés teÍvezett időtaľtama, 
.

I

l\ szetződés a|altastt,kör'ető 60 naptái naPon beliil (gáztenrr,el és jóválragv'{ssal egltitt)
Á jánlatkérő előteliesitést elfogad'

7> .Ą. teliesítés helysziĺe: 
i

i

Buĺĺapest \řIII. keľület, RĘó u. 4' szám

8) Aszerzőđéstbiztosítómellékkötelezettségek:

Ä vá|la|kazőlsi szetzőđés tewezetbeĺr ĺneghatáĺozottak szeľint 
I

9) Kifizetés, az ellenszolgáttatás tetiesítésének feltételei: i

Ajántatkéľ.ó elóleget nem fizet. :

Részszám!ázásí lehetőség nem biztĺ:sított. 
I

Mepgendelő a r'állalk<rzói đíjat a telicsítćst és a számla bcnyújtását kovctő 30 naptárj napon
belül ánltalással kiegyerrlíti a Vállalkoző á|ta| megadott bankszán.lLan. 

I

10) Annak meghatátozása,hogy ez aiánlattevő tehet-e tłibbváltozatú ajántatot:

'\jánlattevó nem telret tobbr.áltozaru ajánlatoĺ

11) Az aián|attétel nyelve: M'agyar 
.

ÁzÁ.ján1aľtevŕjkcsakmagyarfĺ:rintban(HUI.)tehetnekajánlatot'

12\ Az e|iátäsban lebet-e tátgyalni:

Jelen eliáľásban a lrenyuitott ajánlarokat az aiánlatkéľő külŕjn táĺgyalás nćllĺĺil bír.álja el,

ferrntaĺtia azonban magánk a jogot' hog,v aiánlattevők elózetes értesítését kŕiĺ'etŕien táĺgyalíst
tarľsOn.

I

tt) ln aián|atok éttékelésí szempontja: 
I

Äz aián|atkétő a ,,Iegz1acsonyn$$ át'' mint bítálati szempont alapján éľtékeli:a benyujtott
ajánlatokat.
hz átazott kôltségvetés főösszesítĺíjénck értékét az "|'. számú melléklet (Äjánlati lap)

kitcjltésével' rľrag},-af íoĺintban kell megadni (HUF).

Á vállalkozási díi tzfialnlzz minclen, a YäilaLkoző tewśkenységóvel ősszefüggĺí, azza| iáď>

kćĺltséget, iáĺulékoľ és ĺiíiat. A Vállalkozó a vállalkozási díjĺlĺr kívĹil a szeľződés teljesítése

soĺán a Megendelő felé semmil1,en más iogcímen nem jogosult kĺĺltséget elszáĺnolĺri.
)

t4,t Aiánĺattételí határidő: 2016. augusztus hó 15. nap 10:Đ0 óĺa .,

15) Az aiáĺúat benyriitásának címe:

Á Józsefľáľosi Gazdálkoďási Kózpont Zľt. Iktató 1084 Budapest, (iľ u' 8.
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16) Az aián|at benyiitásának módia:

Ąz aián|ankat személyeslo'"gv aiánlott levélpostai küldemérryk éĺt, záftcsomago1ásbaĺr kelleliutatni az aján|atkérő 15' pontban megađott címéľe. 
i

Az aiäĺ|atot 1 eĺedeti példányban _ rjsszęfiiz;ve, cógszetűen al.,{ín,a - ketl benyújtalri <rly

ľ:d:"' hogy a pá|yáaatl doĹumentáci ő az aján|ařké.é,b",' meghatátoz"," i;,áńäiä
be.fokezzen az Ajánlztkéńbi)z. I

A boľítélca ĺá kell ími: ,Ąiiiĺl!4;' Budapest WIr. ketlileĺ RÍgó u. 4. szám alatti,á,,",tl,ko,ó ,.,,ték ,"",4.' gá,"z,IgáIt,tá" h"I.,,,áuíiii]Ir,tá,ÍłE& ,.-
bontható ÍeI', .

t

ł Az ajánlatkérés mellékletében ralálható ajóĺn|aĺtap (1. sz' melléHet) i

. N}'ilatkozataz ađő- és k<jztaľtozás rnentessć;gł:ő|(2' sz' melléklet)
oNyriatkozataközérdekűadatoknyilvánossátételéhez(3.sz.mellékler)
.Áľ^z.,ttko1tségvetésExcclfáil-ban1+.szamĺrnclléklet)
r .Ąláírási címpéldány/aláíľás ĺninta

Eľedményhiľdetés, szeľzőđéskötés:

Áiánlatkéĺő az eljátás eĺedményóről íĺásban taiékoztatiaajárrlattevőket. .

Ä szerzőđés megkotésének íĺlőpontjáĺól a nveľtcs aiánlatter,ő értesítóst kap.

.Ą'iántati ktitiittség [Ptk.6:75. $ (2) bekezđése alapián]: 30 nap

Szeęődéskötéstől való eláltás z

Ájár'latkéľő aPtk.6:74. ii (2) bekezdése alapján a szerződéskötéstől r'aló elállásiljĺ:got kikrlti.

Kapcsolattaľtás, kiegěszítő infotmációk 
I

Áz ajánlattevó - a megfelelő ajánlattétel étdekében ' az aiőľuald felhír.ásban foglaltakkal
kapcsolatban íĺásban toválrbi kiegészítő (értelmező) táiékoztatást kéĺhet az ď1ánl.arké:rőtőtaz
ajánhttétel:, hatáĺidó |cjfutz clőtt ćsszerri időbcn. A tájékoztaľás kéľhető az aiáĺiatkérő
bármely eleľhetőségón (e-maíl), de csak írásos formában. 'Ą. kicgeszítő tájékoztatást

'Ąjánlatkóró íľásban ađja meg úgv, hogy az ne sértse az ajánLattevők esélyegjenlőségét,
egyiĺleirileg meg kapja zz összes ajánlattevő, 'A. tájékoztatźls megadása e-mailben tciľténik.

Eevssprc

22,1. .r\ késve beérkezett zján7atot, vaIamint azt 
^z 

a}ánlatot, amely lénveges aiánlati elemeket
(ajililan ár, ajánlraĺ feltétclek elfogadása) nem taľtďmźLzz^, af ;{jánlatkétő netn fogadja el
éĺĺ'énr'es ai ánlatnak.

17)

18)

le)

fa)

21)

22)

22,2. z\mennyiben az ajíĺn|at lriány.os' nem egyórtelĺnű ađatot, nyĺlarkozatot' \ragy száĺnítási hibát
ttttalmaz, Ájánla&érĺ5 iogosult hián1pótlást e|ĺeĺrdelni, felvilágosítást kémi, illetőleg az

Áiánlattcvőtő| z szamitäsi hiba iar'ítását kérni. 
: j

//

ď,źĺ
ľ-4

------/--



22,3, Az A)ánlatk&ő az ajánlamételi h łtäĺdő tejártĄmódĺlsíthatia a jelen felhívásban fog1altakalAz 'Ąjánlatkéľő a rnŕrdosítást jelen fethívással igy"zőmódon t.,"ĺ **. 
----'

f2.4. Ájánlatkérő áiékoztatja az aján?attev.ákct, hogy lłtk. 6:74.$ (3) bekezdése alap,ián a ielenfelhír'ás r.isszavonására az eljáľás eľeĺĺménvétói .zóló ö'.'";;, k'ńld;;J]" i<ĺĺ5p<lnĘbármĺkor és bármily'en okbŕil jĺrgosult, a felhívás oi'.,'uo.,'ĺJ ,,.f,i szĺikségesĺnegindokolĺria. .{ r'isszar,onástól Áiánlatkéĺ.ő közvet]enül, ĺ,ĺ.Ĺ^,, 
--,l1.cl,o,,^,J^ 

^fa!ánlattevőket. -,-

22.5. Ájánlattevők i:Ęl eljárásban kifeiezetten saját költségtikĺe és koclľá zaisknvelretnek ľészt,az e|1árás indoklás 
1élkuli fclfüg3eszté*", ,,i.*"""onál^ .'^gy 

" 
b".;;;ä7ylia*^ töľténő

r,isszaielzés elmaľaĺíása, ílletve a szeľzódéskotós elmaradása esetén az hiáĺ|attevő kárigénvt
semmilven iogcímen ncm érĺ'ényesíthet ajánlatkéľőv-el szcmben. | _ -

22.6. Áiánlatkéró Íe\|ĺvja zz ajánlattevők Frgy.clmét, hogry szeuódéskötés csetén a kotelezően
kcizzéteendő kozéľdekri adatok köľebe t^ftn,(,.,, sz,'ľződések .,.té,' " szeľzĺ5désben
rögzítéste keriil, hogy a nveftes ajánlattevő tudornásul veszi és hozzái'źru|személves adatu(neve, t szetződô,s 

. 
megnevezése, típus1, tatgya, értéke, iclőtaľtama, ;. 

,;.";;;;
módosulásuk) koz&đekri adatként tariénő nyilřán.:ssá tételéhez, és 5 ćr'en keľesztűl
tĺjrténő nyiiĺ.ános kezeléséhez. Az aiánlattevőnek a fentiek tudornásul véte!&ő| az
aján|aio.ban nyilatkozniakell. 

1

Áz Ájántatkétő ielen etiátásanem taľtozik a křizbeszeuésekĺől szóló 2015. évi cxLIII.
tönény h,atá.Jrya alĺi tekintettel annak becsĹiüt éľtékéľe. Így 

^ ielen beszetzési eliárás a
Józsefuátosi Gazdálkodłĺsi Központzfi, közbeszetzési és beszáĺzési szabáÍyzata alapián
keľtil lefolytatásta.

23. Az e1ÁNĺerrÉnÉs ruruĺpÉsÉr\łprDÁTaMA:2016' év augusztus hó .ł0-'. nap

Józsefr'átosi Gazdálkodási l{özpont Zľt.
&. Pesti Ivett igazgatóság elrrŕike

Mellékletek:í.- ĺ'ĺa'zatlan költség\,'etés
- Nvilatkozaunĺntät
- Vállalkĺlzási szeľződés tervrf et

il
{1V.łł-

,t

/i
4 !ĺ

i'
ĺ4ą
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Összefogla|o az eliätáls eľed'ményéről
,,Budapest WII. kenilet, Rigó u. 4. szám alatti glizciatlakozó vłłeték cseĺéje,

gtz szolgáI a tá s h elyre álIí tás a,, tzLtgý beszeizési etjáľás vona tkozásában

ĺ.) A\aJlźnlaĺkéň nepe ěs únn: I

I

Budapest Fóvátos VIII. keńlet Józsefi,árosi onkoľĺrľányz,at rrevében e|játő,:Józsefi,áĺosi
Gazdálkoĺiási Központ Zĺt. 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-61, 

.

2.) A besryl\ís ĺáĺgĺĺł és nenTyiség. i

j

Vállalkozási sze:ł.őđés keretébęn a Budapest VIII. kerület, fugó u. 4': szám alatti
gázcsatlakozóvęzetékcsetéje'ýzszo|gíitatáshelyĺeállítása.

Mcnnviségi adatĺrk, műszaki leíĺás: Ä Pontos műszaki tattalmai, a ĺnennyiségek
meghatáĺozását az ajánlattétcli felhĺvás 4. sz. mellékletét képező árazatlan' kolt'ég".té'
tartalmazza 

I

j) Á uźlasł'on eł'iźnźs fąj!4.a: '

Á. Józsefľárosi Gazdálkodási Kozpont,?-tt' kőzbeszetzési és beszeľzési szabá|yzata és a Ptk.
ít:74' \-a a|apján męindításĺa keľíilt vctsenyeztetési eljátás' 

.

4.) Hiuai|ko:-ás ay eliĺírujsl łnepindiló felhíuĺj:ln fu ĺnľpküldćsćnek nabia:

Ajánlatkérő 2016. auguszrus 10. napián indította meg a beszerzési eljáľást,
ľészéľe történő felhír'ás megküldésével. Á'jánlattételi lratárid.ó:201'6. auguszťus

:

öt ajánlattevó
15. 10:00 óra.

5.) Ercdninues ualt-e ay eliĺjrłjs:'lpen,-O 

.

ő,) Ercdnlénvĺelen eliánis esetén ay eľvdľnénuĺehnilg indoka:-.

:

i.) A hetyĺlitoĺt ąJánlatok sryjnza: a bcszcĺzési eliátásban két aiánlat keľiilt ben1újtásľa;

i

s.) Aąinł,iĘles ajánlaĺoĺ núk uľ* ľĺne. alkahna.ĺtáEuk indok,olasa ás ĺłiĺźnlatakĺlak atĺľĺékąlé.ri 'rz"ełlł>ont

.t:ein ĺi tarÍa/mi eleryłre:

1. Áiánlattcvő ncvc: IJOG-'{RT Kft. I

'Ąiánlatter.ő székhelye: 1117 Budapest,I{ap<rsr'fuu.12. .

Az aiôłłtat éľ.ékelésre'k.eľiilő eleÍne: Aiánlat'.(nettó HUF)

Vállalkozói díi 3.512.919,- Ft

f. Á'jánlattevő neve: Csapvíz Iipítőipĺri Szolgáltató Kft.
Aiánlattevő székhelve: 1081 Budapest, KissJózsef u. 9.

lyz aiánkit éľtékęlésrę keťůlő elemę: Ájánlat (n.ettó HUFj

Váltalkozói đíi 3.069.513,- Ft



I

:

Aiánlattevők éľvényes aiánLatattettek és - Íigyelemmel a veĺsenveztetési el;áľást meginclrtófelhír'ásbaĺr foglalt ďkalmassági szempontokĺa _äm"m*.ak a szeľződés teliesítéséĺe.

9.) A<é*éry*/,, niá,l,,,, *,ők on,.d,, * o<é,ŕ,!,*h,,ěgh,d,ko, -,

10.)

Csapľíz Építőipari Szolgáltató Kft. (1081 Budapest, Kiss József u. 9.)Az ellenszo|gáttatás összege: nenó 3.069.513,. p1

-Ąjánlattevő tette a legalacsonyabb fuat tartaltnazi éľv-ényes ajánlatot.

,zł\ iiss \w ry ł e lkĺ.rry ŕé sé n e k i ĺlőp o n ł a : 20 1 6' augusztus 1 5.

'ŕP. ) r
'.{ę{ e,ęĺ7' É<.*<:.". .'
Sebestvériŕ Szlezák Eľika
közbeszeĺzési asszisztens

osszefoglalót készíteťte:

mris zaki đir'ízióve zetćl

gzzđaság1vezető

Áy eliĺjľá.e ľredménvéĺ elĺögadta ű iópcihapvĺa:

rlctĺ
ĺ/.

#
71ĺ,AO

f.



1. számri melléklet

A;ÁN nl I-łľ

A,,Budapest WII. keľlilet, Rig,5 ,. 4. szám alatti gázcsatlakozó vezeték cseĄe,
gáz s z o Igí ĺta tás h eýrc áIIítá s a,'

tá'ĺgtl közbeszeľzési értékhatáĺt el nem óľő beszeľzési eljáľásban

'Ą'iáĺúattevő neve:

Ajánĺattevő székhelye/címe:
ť"ĺ,'.Csán,

!ĺjánLattevőe,€g1egyzéIľszźma
/ v áł,Lla|kgz ői igazoLv árĺy szŁtna: .,',,ö.ű1ol

x ',,', i".r,4 ili -l Z ŁŰ
'!-{ 

',ź, I v \r, l

f.,{ ,i (, ? { \ \ 6 á t\ '(: ...*' ŕ* ,

' rt ł-'' ĺĄ ! ?^.,
Čt ł.Lĺ>vĺ?- /."..Ĺ* &j $ ľ?,'*. ĺvl ct' L { 1 ł. 1ł.Ł.
-!'

ŕTp 't tł t"'Ä ČĹl j - } * 5.t.1":j"f f
Lĺ|llĺL,L,""

,/ . J .. } .. l /1 <^,j lŕ-)lĺ}s+iť {:t"ł L{* d",}Ĺ tLr

,, -,- ,5=Y6 áá

Aián|attevő aďőszáma:

Á.i ánlattevő képvís eĺő j e:

Telefonszáma:

E.mail címe:

Ái'ĺ "t"tte"ĺ 
száĺllrav ez etij

pénzíntézetének ncve é s

szám|aszbmż: 

-

Kiielölt kapcsolaĺaľtó

Kiieltilt kaPcsolattatto
etéĺhetősége (telefon, fax, e.

!ĺz ajŁĺll*t étékelésĺe keľiilő elerne

Válialkozói díi (ĺ'ęEe FIg

Ąz .,Ą'iánlattevő kćpr,'iseletében nyilat}ĺoz.,onr, 1rog1,. az, .Ą!ántatt evő az ajánla*érésben közĺ:lt

feltételeket az aián|ataban elfogĺrĺIia, *,.:dl, ''ĺ,-l,lľT"lť:ť:.ffiiľ]:lffiä:i:'lľľl:
i:ł:ä:::'"i']ĺ''Jľl'lä',"ł'ilľľi-ľ;#L;"i"ľ^ĹiĹ*^n 1isr'."ĺ.än'. 

megszĹirrtetési e'iárás, ćs

az aiän'atelfog;adása e;i" - "1'.,.",.ĺ1ĺi#;;;'őka;t 
_ kó]t."1"""ttséget ,.áilol *" abban fĺrglalt

kikaiósek maľadékmlaĺr teljesítéséĺe.

Ii'elt: ľ]e.łďľ:". řŕ.-5.ť

(cégszeľli aláíĺás)
', - ĺ:s^.łpr'íex*-ľ.
r:pĺ:Ôj-iílÍi 

-sf ě;siĺjLąťd Ksrt]itÔh

'. 
ľšÍťi(ĄsÚsli T'iľ:łĺíg

',tJ:íj 
JJľ.. ir.jss JiŁĺcfli g.

''.Ą1ł;złł:: 
l4.}.ĺ88 1s"2-42

LĹ!j-|cgvÍťi:J ł3ł1; Dl -09.90040l

,{,,Ą4



z, sz,ź,ĺfiűmelléklet

NIYILATKOZAT

A,,Budapest VIII. kcrĹÍIet, Rigó u. 4. szám aÍatti gázcsatlakozó vezeték csetéfe,
gázszolgákatás helyteállításď,ttgý kőzbeszeľzési értékhatáĺt el nenr étő beszeľzési

eljátásban

.^,7}?'lt"łť
Altllíľott *:c ĺłr't'(itť. ' ŕ<ls ĺ,,0.#., ....., rnint a(z)

Név:
ĺ/C.n.ľ>i,,ĺ7 ĺĺ-tTť .--j ĺ*t 'ł l'1 ĺ '/ ý,\, í* r

Székhetyllakcím: lr,|, 1 n :'/ł
J(' *,l.ĺ"jp ,ĺtĺe\ V,.i ľ 3

.|ĺ;.z.J ť.ĺ^ tl , .]

Adószám (adóazonosító iel) :
Jl. ]. l_ť ŕ 1 (j ŕ}

đĺ,l j5.5Ů,lč- i^
.'l 

ľ ľĺ*Ll IŁ*
Vállaĺkozó ig. szám,
cégi egyzéks z ätm, egy éb azonos ító
szám:

s.t-Üą.:.iľÜĘt,Í
Szátmlav ezető pénzintéz et neve:
Bankszáĺn|asz,ánlz }ít- 4,ťv {j&{'1si ,.}.(, }5ô3 í?-
Szeľrél1les kiizľeműkiĺđő neve,
telefon, faxszám, e.mail cím:

,5/:łj:(,ł}ś"#łŁ,ľł

képviselője a Józsetvátosi Gazdálkotlásí l{özpoĺrt Zľt ajánlatkéréséľe nyilatkozom, hogy az

Á.jánlattevőnek adó- vagv köztaľtozása nincs.

:łl ĺ' "t ŕt 'ĺ?Kelt ';1..:ríLĆ.5}.é..l !.,.. ,2016. . ...!.<i .'lŕ*
**;5ŕ 

,ĺn 'é 7|

',,,.'::.i,,ł,,:,.,.''ł,:..,. 
Ĺ'":,{,:, .

(cégszerri aláľľ:ás)- Ćs,|Pvĺ?, l(T.T"
tníróĺp.rľí Słoi gáj retĺ: KmiároR- 

ľclľ|ľsĺÚľ'ii ]'áĺsasiĺg
lĺ]8 l !]n'. K]s;.ĺĺ!ĺsc|u 9'
Adószłĺi: i4j58tl lE.242

Cć glcg}ĺĺksŕjtn: : 0 1 -c9.90Đ40I

/ĺ/u7ĺ
h'

Aą,IL



3. sz!Ímú meIIéHet

IÝYĺI-ATKoZAT
a kozétdekű adatok nvilvánclssá tételéhez

neve), a

mínt aiánlatter'ő cégjegyzésĺe

nyilatkozom,

hogv a Józseftárosi Gazđálkodási l(özpont Zrt' (1082 Buctapest, Baross u. 63.ó7.) _ mirrt
ď1áĺIark&ő _ által a ,,Budapest WII. keriilet, Rigó u. 4. szám alatti gázcsatlakozó vezeték
csetéje, gázszolgákatás helyeállítása'łátgyában indított beszetzési eljárásban tudomásul
\reszem' hogy szerződéskőtés esetén a kötelezőęn kozzéteendő közéĺđekű adatok körébe tattoző
szegődések esetétr a szeľződésben ĺôgzítésre keľiĺl., hogv* a nyeľtes ajánlatter'ő tud<lmásul veszi és

hozzźĺianel személyes ađztai (neve, a szęľzóclés megner'ezése, típusa, taĺgva, éĺtéke, időtaľtama, és

esetle€]es rnódosulásuk) közéľdekű adatként toĺténő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keľeszdil
töĺténő nvilván<rs kezeléséhez'

g,y.#,ĺ,.ĺ.Ĺ'l"í:'gł*J .f ,,o,u. , {!Á
ĺ}

,! ł.:: cs.tpviz6}"ľ.
Ěpítđipľĺ Szolgaĺmró KoĺlÁblt

F el tlils tógí Tĺĺĺxaĺág
l08l !ln-, Kiss Jiiaef u. 9"
Ádilsr,iim: l 4358$ 1 s-2*{2

Í/
ú,,

ĺ,,

43
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N€r]zetĺ Adó.
és VámhIvataI

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN

HITELEsÍTETT
o n*..*.iu ä..*úűĺ.cno.

xAn}ffiso{ |ĐE

-.*"..**''.'...'.*-^

Nemzeti Adó- és Vámhivstłl
Keleú-budapesf i Ađó- és Vámigazgatósńgĺ

Ügyfélkapcso|ati osztá|Y 2'

Iktatószám : I85 | | 6f443 lf\! 6
Ügyintézó: okoĺĺcsányi Rita
Telefonszám: (l ) 43 l -9933
Ügyszám: |786729362

A ľendęlkezésemľe ál|ó dokumentumok - nyilvántafiások. a|apján ĺgazolom, hogy

csAPvÍz BpÍľorp'ł'RI sZoLGÁlľĺľo KoRLATOLT FELELossncu ľÁnsłsÁc
14358818-2.42

r08l BUDAPEST KIss JóZSEF UTCA 9.2.em.3.a,

adóalanynak a Nemzetĺ Adó- és Vámhivata|ná\ ezen igazoĺás kiadásának napján nyilvántanott

tartozása' va|am i nt végrehajtásra, Vagy vi sszataÚásra átadott köztaltozása nincs.

Ezen igazolráÉt az adóalany kéręlmére a(z) KAVoSZ Zrl. eljári{sához, Széchenyi Kártya Progľam

céljáľa adtam ki.

Az a'dóalany kéľéséľe igazoljuk a15f9 számú ''BEVALLÁS és l529.A ADATsZoLcÁLľar'Ás a

20|5' évi társasági adóľól, a hitelintézeti járadékľól, az eneľgiael|átók jöv.adójáról, a hitelintézetek

kĹ]lönadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzésihozzét)ělľulásľól'' címti bevallás alábbiadatait:

- |52g-O1.0l lap l3, sor c) ĺrszlop: a 20l5. évi (illetve tizleti évi) adókötelezettség 89 ezer Ft.

azaz nyoIcvankĺlęnc ezer forint,
. l 529.07-0l lap 0l . sor c) oszlop: ér-tékesítés nettó árbevétęle 25 327 ezer FÍ,, azaz

h uszon öteze ĺ . hár onszázhuszonhét eze r foľi nt,

- l529-A-01 lap 28. soľ b) oszlop: méľleg szeľinti eľedmény 537 ezęr Ft, azaz ötszázharminchét

ęzęľ foľint.
- l529-A-0l lap 3t. sor b) oszlop: hosszú lejáĺatú kötelezettségek: nincs adat,

- t 529.A-0 | |ap 34. sor b) oszĺop: ľövid |ejáratú kötelezettsé gek9 952 ezer Ft, azazki|encezer -

kilencszázötvenkettő ezeľ fori nt,

. |52g-A-Ol lap 39. soľ b) oszlop: méľlegft!összeg l5 662 ezęr Ft, azaz tizenötezer .

hatsztnhatvankęttő ezeľ ťori nt.

Adózo azigazolts kiadásakor nem ľészesiil fizetési kedvezményben.

Ez az igazo|ás nem szolgál bizonyítási alapul atartozíts beszedéséľe irányuló eljáľásokban.

ffirlszim: ( ĺ) 4ó7.7100 Fax: (l) 4ó0.7727

Kérii!k' välasz|evelében sziveskedjék iktlltószamunkř& hivatkoznĺ és adtiamnosítl számńt Í.eltüntetni!

Ą-w



Ikĺańsám: l85l ló2443i20Ió

Ezen igazo|ás tartaImazza a Nemzetĺ Adó- és Vámhĺvata| nyilvántartása szerinÍ fbnnálló taľtozás, a
beha.ithaĺatlanság cĺmén nyĺlvántartott, de e| nem évült taľtozáS. az adók módjára behajtandó
koztartozás, a végľehajtásra, vagy visszatartásľa átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.

BUDAPEST, 2016. jrilius 26.

dr. Szarvák Jenő
igazgató

(hatáskor gyakorlója)

dľ. Molnáľ Edit
oszÍźL|yvezeto

(kiadmányozó)

El l enoľzési azonosító : 7 66521 67 I 50506 8 l | 1 7 21 3 43 4

4,
4(



CSAPVIZ KfÚ.
l

Budapest, VIII.Kiss József u.9.
Telđon : 06-fO-253-7 668
Adószám : l 4 3 588 18.2-42
OTF Bank: I 1 708001 -2 0558g5f
Maii : csapvizkft @fľeemail.hu

,,

Névi : J525gfvárosi Gazdálkodási
Közłpom Zrt.
Cím:1082 Budapest Baľoss u.63-67

A munka leíriŁsa: Budapest VIil.
Rĺgó u. 4. sztnl alatti gázcsat7akoző vezeték cseréje
gi.zśzol gźĺ|tatáshe lyre ál l ít ä s a

^.ésżült:ON renĺlszerben

KeIt: 20l6. év.08.hő.7f 'nap
Szám :f01"6/375
KSH bęsoľolás:4533
Teljesítés:20 1 6. év...........hó'.'nap
Készítette :Zomboľi László

Költségvetés főösszesítő

Anyagkĺiltség
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l. Építmeny kĺĺzvętlen költsége
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Munkanem összesĺtö

Munkanem szćĺma és nregnevezése

2| . [rtás" fold- és sziklamunka
33 Falazas és egyéb kőmtives munkák
47 . Felulctképzés (festés. ľľt:Łolás, tapétázás, koľlzĺlvédelenr)
54 l Kĺizmtĺ csővezetékek és szeľelvények szere|ése
71 Elęktromos eneľgia ellátás' világítás
81 l ÉpĹiletgépészeti csővezeték szeľelése
82 l Epüietgépészetí szerelvények és beľendezések szeľęlése
t.s* 

. 
szellozJęto beľendezésęk, ľendszerek

I. Fejezet mun-lianemaiOrrt.ran 
-

Anyagköltség Díjkoltség

28.000
88.868

l27'ÜÜ8
19.716

150.800
860. I 60
598.21,2
89.640

|,96f.404 ,ł,

28.000
15.046
42"336
f4.55f

t26.420
2A7.681
345.074
318.000

ĺJa7,L09 ,"/
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21. lľtĺís, fłild. és szik|amunka 1/9. otdal

s'Ł. Tételszám Egysógľe jutĺí (HUF) A tétel ára łĺsszesen (HUF)I Tételkiírás a,nýag 
- - Munkadíj Anyag Munkadíj

11 21-011-11.6 (f6)
j r'-i Epítési tĺjľmelék konténeres elszállítása, leľakása'
:: leľakóhelyi díjjal,
.. *,o m3-es konténeľbe
,i I m3 3.500 3.500 2S.0t)0 28.000

,. Munkanem összesen:
t,

28.000 28.000

)l

Kćsz{t|t a 
.|ERC Klt. l.L:ĺ{C VI}, kÔlt$e gvĚtés 2o|2.3 . CoI'Í) programcsonlagjával.

,i'ů;l;i;;;iká'.usłiŃ;utĺl-g.ontä1uakť'lt5ć3vetésiiércĺĺsázÖNnonrragyii.jternénybensz.eľeplŕi
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33. Fa|azás és egyéb kőmÍives munkák 2/9. otdat

Ssg. Tételszám Egységľe jutó (HUF) A tétet ára iisszesen (HUF)i Tételkiírás Anýag 
_ 

Munkadíj Anyag Munkadíji"- ^i-----

it 1.3-062-1.3.2-1110002 (4\
' ĺ Att<iľés vezetékek részéľe, helyreállítással.

r 0,t m2/db méľetig,
ł 50 cm vastagság t.elett (alapfalban ís)
x Kisméľetti tömoľ tégla 250xt20x65 mm I.o.

'j Hf5ĺne, fa|aző, cementes mészhabaľcs

',; f db 785 6.310 1.570 lf.6f}
:i

',f 33-063-1.1.2 (2) ON
lj Fďáttoľés 30x30 cm mérętig,
,i téglafalban,
'.| 1f,0|-25 cm ťalvastagság kozött

;i 
|4 đb 454 2.45? 6.356 34.328

1E 33-063-2.1.1 (e) ON
j Fcĺdémáttörés 30x30 cm méľetig,
i 30 cm Íbdémvastagságig,
o báľmelytéglaboltozatosľodémben
i tó db 445 2.620 7.|2a 41.9?0

Munkanem łisszesen: 15.046 88.868

/rĄĺ
Kósd'llt a T$ĺ{C KÍi,' ].t.Rc VIP köIrsésvetćs 20 ĺ3.3 . Ci0LD pľogranrcsomagjával'

"ł 'itäffi 
k--,."t, i:fi :"roIe' e.i..1älj; ' 

k.'|.'égveĺ(ĺsi tétet és L ťlN normagyĺ.itcrnén1'-ben szeĺepltĺ sztlveg egyezťiségćĺ.
Ł:\terc\tercvip\20 l 2-l \onszla\RígT 4 grĺz,slo|l

, llĺn.t

'J, /l'l
| . l-J



letképzés (festés, mázo|ás, tapétĺĺzás, korľózióvédelem) 3/9. oldal
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Anyag Munkadíj

Acélfel tĺletek mázolásanak e lőkés zíto é,s ľészmunkĺłi :
kézi rozsdamentesítés.
cso és ľegisztercső felületén, (80 NÁ.ig),
függesztő és taľtószeľkezeten. źillvźnyzaton,
konnyű ľozsdásodás esetén
Supľalux lakkbenzin lrigĺti, EAN: 5992454205023

147 m 44 162 6.468 23.814

47 -0f1-t2.4.t -0t 3 1032 (25) ON
Korľóziógátló alapozás
cso és regiszteľcső fęlületén 1t.ĺÁ ĺo-ĺg;,
fiiggesztőn és taľtĺlvason. soľmosdó ál|ványzaton,
mű gyanta kötőanyagú' old ó szeľtartal mťl fe stékkel
S upralux Koľalkyd koru ózíő gátló alapo zófesték,
r,örös. EAN: 5992451106033

4f ft6

Egységľe jutó (HUF) A tóte| áľa łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

6.174 31.752

L4.847 33Jfl

117 m

47 -Lft -2 t,4.2-0137 | 4 | (77) ON
Acé]felületek közbenső festésę
csó és ľegiszteľcső felüIętén 6NÁ so-ig1,
taľtóvason,

fliggesztón és

sormosdó állványzaton
mťl g'vanta k öto anyagú, vizes h í gítású fęstékkel
C apaľol Ko rľodeck konózió gátl ó festék, fehér, sel yemfényű

141 m2

47 -027-3r .4.f-0137 Lĺl (142) ON
Aeélťeliĺletek átvono festése

10ĺ f43

cső és ľegiszĺercső feltiletén (NA 80-ig), Íiiggeszton és

taľtor'ason'
sormosdó áIlványzaton
mtĺgyanta kötőarryagú, vizes hígítású festékkel

Capaľol Kon.odeck korróziógátló t.esték. felréľ' sel yemf ényti

147 m

Munkanem összesen:

101 f43 14.847

42.336

35.7f1

127.008

/
ďłĺ

l \onszla\Rigĺi 4 gaz.s|o8
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7.268

4/9. oldal

A tétel ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

12.95f 7.f68I t db 12.es2
:j

ź2 s4.016.3.I (26)
li Csővezeték szigetelése.

I ndemafitĺľéseknél, műanyag szigetelő sza|agga|,

i 55 %-os átfedéssel,

I oNrz
ĺ 16db 725
I

778 11.600

f4.552

rf.448

t9.716

I.'onsz|a\Rigťl .1 gáz'skls

t lvlunKanem osszesen:

ri

Kŕsz&lĺ a.I-LiRC Kfi, TERS VlP koĺtsegvetés 10t23 . GpLD progĺirnlcstlmagjával.

il.ääffi;;;iň..'"ti bfi;*lolĺ' gu,unĺi1u a kôltségr.eĺés.ĺ ĺére|'es ä tN ntrrniag1.rijtenlćnyben sz.ereplłi szÔveg egyezőségct.

i c:\ĺerc\tercvipĽ0l '_
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Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

5/9, oldal

A tétel áľa iisszesen (H[IF)
Anyag Munkadíj

ł EPH kialakítás, méľés és jegyzokönyv készítése
ł 20 egység 6.32I
,

, - - --'
í Munkanem łisszesen:

7.540 126.420

t26.420

rs0.800

150.800

4ĺ
-l\onsz|a\RigÓ 

4 gaz.slo8



8|. $püIetgépészeti csővezeték szeľelése
_: -1-_-_--

SsŁ. Téte|szám
Tételkiírás

I 81-000-1.1.1 (1) ON
Csővezetékek bontása.
hoľganyzott vagy fekete acélcsövek
tartőszerkezetrdl, vagy padlócsatoľnából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig

147 m 0 675 0 99.f25

2 81-003-r.2.1.1.t'.ĺ.3-0I10013 (s3) oN
Gázvezeték,
Fękete acélcső szeľe,lése,
hegesztett kotésekkel,
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával.
szabadon, tartószerkezettel,

! csőátmérő DN 100.méľetig,
DN 25

Gázvezeték,
Fekęte acélcső szeľelése.
hegesztett kĺjtésekkęl,
cső elhelyezésę szakaszos nyomáspľóbával,
szabadon, taľtószeľkezettel,
csőátmérő DN Ioo-rnéretíg.
DN 32
Feketę acéicső MSZ 120/1 A37X 5/4'' simavégtĺ

40 m r.fgí 2.889 51'800 115'560

4 8t-003-1.2.t.ĺ.l.1.5.0l100l9 (s5) oN
Gazvezęték.
lrekete acélcsĺj szeľelése.
hegesztett kcitésekkel.
cső elhe}yezése szakaszo s nyomaspróbával,
szabadon, tartószeľkezettel,
csőátméľo DN 1 O0-méretig,
DN 40
Fekete acélcso MsZ 120l| 

^37x 
6/4'' sinravégt'ĺ

f4 m l-412 3.240 33'888 17'760

il;;;.""i"iul"u'; - i.*J;;k:,,(HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

ł
K*szłlt a Ttĺ{c' K'l,
A Ĺétřlsz.ámÜĺ kč'vetĹĺ

I

tr

1

/
ą/

T|.]Rc vĺP kĆilĹsĆgvślés 20l2.3 - GOLD progľamcsoĺnagjával

ÖN ietotes garaĺtälja a kÖltségvetĚsí tétel éŚ äz ÖN nomńgy*űjtľrnéĺyhen szĺ:ĺeplô szt}veg egyszőség.el.terc\tercvípUol2_l\onsr.la\Rĺgi 
4 gáz.s|oĺl

33



8t. ppĺiletgépészeti csóvezeték szęľe|ése

s*Ł. Téte|szám Eg.vségre jutó (HUF)| ', TételkiÍľás Anyag Munkadíj
L

ä5 81-003.l.2.1.l.t'1.6-0ttfr822(86) oN

719. oldal

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

52.3f0 r t 7.450

r0.048 f8.496

'1o
1

'1

1 Gazvezeték,

} Fekete acélcső szerelése,
1' hegesztett kötésekkel't! ---o---

t cső elhelyezése szakaszos nyomáspľóbával,
szabadon. tartószeľkęzettel.
csŐátméľó DN 1 00-méretig,
DN 50
F'ekete acélcso MsZ 120lI A 37X 2'' simavéptĺ

30m L.744 3.915

8l-Ü13-1.1-0130983 (1)
Védtiburko lat elhelyezésę acélcsoľe
mualryag lefolyócsőből.
DN 50
PIPELIFE KA PVC-U vizvezetéki lefolvócső. KAEM NA 50

1ó dt' 6f8 1.781

K81-000-0
G źnterv k é szítése, o ĺzĺĺ(l j óváhagyással

1 egység

Munkanem összesen:

280.000 0

207.681

280.000

8ó0.1ó0

/fiĺ
Ké',.itĺt a TERL- Kťt. TERS vIP k{r|$égvetćs 20l2,3 . G()LD .programcsrrmĺrgiäval.
i,c.[xx*"i l,ou*.ł ÔŃ i.tĺtto, sil''tälju u kÖltségvetési tétc|.éš;, ÔN nomiagyĹijtenren!'ben sz-eřeplÔ szÖveg eg-vcz{lséget.

1ĆÉ|szńmoĺ kÖvtltÓ oN.iBlolés BäľanüUa iI Ko|tsegvetesl [e[c| e5 ĺř, \'i\ t|u| ||lltšyujrslllvll'uvt| J.-vlvPrg
t o c:\terc\tercviP\2012
il
')

I
I

-l 
lĺlnszla\Rigó 4 giz,slĺr8

Tly



letgépészeti szerelvények és berendezések szeľelése 8/9. oldal82.

.ł,x
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ĺ
KÉsziilt ä,].Et{C Kĺi' ]}.'RC VĺP kÖltségvelés f0|,2.3 . GOLD pĺogranrcsomagjáva|,

ĺ. terfrz"ĺmoĺ kÖYetö ť)N jelťllćs gaĺanĺalja a ktllĺs{:gvÔĺé5ĺ (éte| és af TN noľma€.yűjĺemćnyben 'sz.erepló szöu.g 
"Đ,"'ii.éältterc\lercvip\fol2

j

Tételszĺim
Tételkiíľás

8f-o0r-r.2 (2)
Fovezeték zátrás,
MEo tőmőrségi próba.
Vezeték ľákĆĺtés és nyitás
kombinált Gázmiĺ tétel

1 egység

Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

0 97.000

6.434 3.024

3.624 5.100

6.234

8.721

A tétel ára tisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

82-00 r -31. 2.4-A fl 0028 (343)
oldható csókötés kaľimapaľból,
męnetes kötéssel, ĐN 32-ó5 néret kö'zött
DN40PN IO.PN32
MvV-lSG nyakas menętes karima MsZ29a7 DIN 2566 PN 10-
16 7 1/4"

5db

82-003-2. 1. 1-0130332 (l 5)
Gázméľőhely kialakítása,
csapos idomos kÓtéssel'
2 m3/h-DN 25

fi} db

82-003-3-0I30606
E|óir ány zat e setle ge s tcimöľtel ensé g e s etén b e l s ĺi
hŕr|őzat szeľelése, gázkésailék.i avítás

t6 db

K82'003.2.1.2-0t 30606 (1ó)
Gazmérő le-és fe]szeľelése

Żt đb

9.567

3.578

M82.003.3.2.ĺ.01 3Ü585 (20}

G tvmér ohely kial akítása egysége s rnéľokötésse],
kétcso nkú gtĺzmér ĺ:h oz,
3; 6 m3/h teljesítményre' DN 25

Mofem AHA Univerzalis gömbcsap 1'' kb. menettel, toldattal,
névleges méľet 25 mm, stĺrgaľéz, natúr' 16 baľ. Kld: 113-0038-
00

20 db

Munkanem összesen:

3.4s6 2.830

0 97.000

32.1',70 t 5.120

7f .480 ĺ02.000

99.744 153.072

71.5ó0 174.4:20

(r9.nA

345.074

56.600

598.212

/
ą/

_l\onsz|a\RigÔ 4 gáz'sIo8

.)(.
-/)
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83. pze||őztető berendezé.sek, ľenc|szeľek

Egy'ségre jutĺí (HUF)
Anyag Munkadíj

Egćb beÍúvó és elszívó szerkezetek"
koľ vagy négyszĺĺg keľesztmętszetű
levegő bevezető elem felszeľclćsc
fďnyĺlásba vag;,' nyíI ás zár őba"
nyílaszáľóba töľténő elhelyezéseAEREco-ElvĺM 7 1 6
higľoszabál y ozásil légbevezető nyílászáróba komforttér
szellőzéshez
3-35 m3/h (10Pa) lezarható. fehéľ.Csz:AER.EMM 716

20 db 1s.900 4.482

Munkanem ässzesen:

TéÚe|szám
Tételkiíľás

83-002-4.1.6. r.2-0 154306

9/9,oldat

A téte| ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

318.000

318.000

8q.640

89.ó40

:1
't

!.ł
KĺszřrltareR(; K11. 1.EĺłC VIPk{1|tségvelćs20l2.3.GOLD pľogralllcsolnagjäval'

łiĺěl,'a'''o, k('vctö oN jelĎle. gu'-ňłu a köIl"ségyetěsi tétB|.ós a7- Ô}t normagyÜ.itemćnyben sz.erepĺti szóveg eB-Y_ezdsćget.
' - *.ť.**..'. 

C:\terc\tercvíp\30 | 2-
iil

*

//

ą,

l Vlnszla\Ri-eo 4 gáz.slo8
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a'rÁÍnÁs ĺ cÍR'ĺr,Ér oÁNy

Alulíľott ZOMBORI ĺÁxszĺa (aki Toatmáson sziiletett 1959. évĺ áprĺlis hó
23. napján, anyja neve: Makádí Eľzsébet) 2252 Tla|más, Kossuth Ĺaios út
"I13' szélm ďatti lakos, mint a CSAPVÍZ Épitőipaľi Szolgáltato Koilatolt
Felelősségű Táľsaság (1.081 Budapest, Kiss József u 9. 2. em. 5.; ad,ószźĺnz
1.43588].8-242) ügyvezetője a céget akként jegyzern, hogy a cégkézze|vagy
géppel, előírt, előnyomott, va1Y nyomtatolt neve alá nevemet a - híteles
cégďáíľási nyilatkozaťnak megÍelelően . azalábbĺak szeľint tĺnállóan írom:-

dr' Hłlĺísz |ózsef kiizjegyző
Budapest VIII, ker, |ózsefkrt, 49. y6/b.
E: 317-43-00, 266-77-38
A/fa:377-69-L8

11061' -o/n/ 2463/ 2015 . ugy szá:ĺn-.
Alułíľott dľ' Kolozsi Melinda, mint dľ. Halász llzseÍ budapestí kozjegyző
kozjegy zőhelyettese tanúsítom, hogy fenti aláírási címpéld ćmyt ZOM.BORI
rÁszró (akí Tialmáson szĹiletett 1.959. évi április hi 23. napján, anyja
neve: Makádi Eľzsébet) ff52 Tóalmás, Kossuth Lajos út 1^1.3. száĺn alatti
lakos, aki szemé|yazonosságát a Íelmutatott 036177PA szétĺlu
szemé|yazonosÍtó igazolvánnyaL igazoltą lakcímét a 607233 DL számú
lakcímet igazoll hatóságí igazolvánnyai igazoita a mai naPon előttem saját

kezűIeg írta alá és tanúsítom aláíľásának ĺ'aildiságát. A személy. és

okmányell enőrzés megtörtént. ---*-
Kelt.: Budapesten, 201.5. (kettőezeľ-tízenotödik) év decembeľ hónap 07.

(hetedik) napján.

Díjjegyzék:
Munkadíj (16 $): 1'0í)0,- Ft
Költségátďány (22 $): 400,- F|
Leĺľás (21 s]: 100,-Ft
összesell 1.500'. Ft

Ąv/-r

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



vÁru.rrozÁsl sz BnzŐpÉs

TERVEZET

Budapest Fővátos VIII. kerületJózsefuátosi Onkoĺmányzat(székhe\,: i082 Budapest Baross
u' 63-67.adősz'átĺ: 15.|357L5-2-42, torzssz,äm: 73571,5' bankszámlaszám: 1040.3387.00028570-
00000000, statisztikai szám:15735715-84,l,|.32t-01) nevében etiátőJózsefuáľosi Gazdálkodási
!łiJľont Zt. ('széIłlelv: 1082 Buĺlapest Baross u' (lj-67. arlńszám: ?-5?,92199-2-42, cisz:01-10-
048457, bankszámlaszám: K&H Baĺk Z*. (10403387-00028ĺ}59-00000000 képr,iseletében
cliáľó đt. Pesti lven *'*"'::u9:ľ:5 "*'Megĺendelĺ ĺ,""áĘ!aĘ'bĺä'ł#cgr.endelő;,
nrásľésztől CsÁFvlz KFľ.

. . . Éů|tÚibtŕi.s,.dl łátt{ts.xł

tvlíl llí|.' KJssJüzśeIe,:ř-.",ĺ , AdÔszłm: l435ttl$2{2.... '.ĺ\důsráBrJł3588l8.?42.,ł,képr'iseJr: ..'....cćfi"_sŕôĺi**..ďtin.rfiłnint Vállalkozó
(t'ovábbiakb "". V áu"ll.o?ti*tľ''áťŕ . kľäťgť-Ĺ 

"a "n.i' n. r"ä-ä 
" 
ffi; ä-ffi;ręn<ielő á]tal

lefolytztott kŕjzbęszegési éľtékhatárt cl nem áľő beszeľzési etiáľás eľeđménveként az alábbi
feltételekkel;

Ĺ.ĺcgtendelő, mint Ájántatkérő 201ó. auguszrus 10. napján beszerzési eljárástinclított a,,Budapest
VIII, ketíźIeĄ R,,go u. 4. szám alatti glízcsatlakozó Yezeték cserćie, gázszolgákatás
h e lyre á I Ií tá s ď, tát gy áb an

'A beszerzési eljáľás eĺedméľll.'ekóppen \,Íegľenclelő, tľĺínt Aiánlatkóľő a Vállalkozót hľdette ki
gvóztesként, és a r'ál}alkozási szeĺződést r'ele koti mc,g'

Felek megállapíĘák, hogy ielen vállalkozási szeĺződés alap|át a beszerzési cliárírs során keletkezctt
dokumentuĺnokban ťoglaltak képezik, külonös tekintettel az 'iljánlattételi Felhívásťa, r.alamiĺtt a
szerződésteľr'ezetben foglaltakĺa.

Irelek a }vĺegĺendető által kiadott ajánlattételi fclhívását. r'alamint a Vállalkozó ajánlatát csatolás

nélkülis a jclen szęľző,J,é,s részének tekiĺtík, az abbén foglaltak jelerr szbĺződés r,<rnatkozásában is

iĺán1'2d$2p'

A szeĺződés táľgva: BucJapest \ĺIII' kertilet, Rrgó rr' 4. száĺrr alatti gázcsadalcozó vezetók

.,e.éi e, gázszolga|tatás helvľúilíás a.

1') Á rnegielölt munka szabadáľas'

Vállalk<lzás díja:
elfogaĺJott aiánlat alap
fi0/o AFA,:
Osszesen:

t lr "ľ" |*j'}
Í u fi.".i.ł]t.ł Ft

ĄÁt.ij€ /ĺ. rt

2\

3.)

az,&Z.... Íarint.

A. kiĺ'itelezés tef\'czett kezdési időpontja: 2016,,

Munkatęrrilet ten,ezett átaclása: zđrc.. (mlnĺlcn kůlön éĺtesít'és nólkül)

.Á mrrnkateľület' teĺr.ęztt átaclása: a szetzőc]éskörést kör'ętő 5. munkaaapou belĹil. Á'

munkaterĺilet átadás-árgételéľcil feiek i egi'zőkönr+'et r' es zrr'ek íel'

Á kivitelezés befejezésí hatáľideje;

Munkaterii]et átadástól számított ó0 naptári nap. Ájáĺlatkéĺő előteliesítést elfogad.
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3,)

Á szárnla ősszegének áutaLását Megtendelő az
kézhezr.éteiétől számítcltt 30 naporr beliil vállalia'

Á Megľenđelő képviselőjének neve:
I(ántoľ Imre
Címe: 1084 Budapest Német u. 17.19.
Telefonszám a: + 3 6 -2a.243_4830
E-mail címe: kanroĺ i@kis Fal'u.i ĺrzscfi-"ar<;s.hu

'ĺgazo|t teliesítést követően a szám|a

vźůlplkozĺ-: képv}clőién9k^neve: .^ ą .' .l .-.'r V ł l\ {

/,tjil':ł'*{;rĺ'.Ĺn-ľĺ lĺ-.' {J!*. Ĺ;JJ.j Y b b {(]s'\I'vtzKř.T.Llme: Ĺpiróipari Sz'LoigáJĺad K*ĺáfufi
Teleforrszáma: 

''lľ';ľ:'.ľ,1nffiy, 
:

E-mail címe: 
",ś".;;iÍil'"l*1''11ffin

Fe1ek ]. osztálrú minóségben állapoĺlnak meg.

Yá\alkoző ar'égteliesítésľőlíľásban éĺtesíci a lvÍegľendelĺjt, és kirózik.10 napon belúl - az
átadás-á tr.-étel id őp oĺrtj át.

6.)

r.)

12.)

13.)

1Á\

17.)

8.) Iiŕjzteľület hasznílaĺ bozzájłĺu|ás beszeľzése Vállalkozó feladata,

9.) ,Ąz építési napló vezetéSe ä vonatkozó ľendeleteknek megíclelőeĺr toĺténik.

10.) Á' balesętvédelĺni és tűzvédelmi előíľások betaľtásáľĺil Vállalkozó kŕjteles gondosk<rdru.

11.) Ä szárnla benpiitásának feltétcle a h'iánr.mentes feladatellátá,'sát igazc:ló rnűszaki átadás-

átvételi iegvzőkonw.

ĺ..izetós módia: árutalás' a szőm]ukózhezvételétől számitort 30 napon belril.

Számlázäsicín: Józseft. íĺĺlsi(}azdálkodásí l(özpont 7rr,,1Ü84, Bp' Őľ u' {Š.

I{ésedelmcs teljesícés esetén a N,Iegrendető késedclĺni kötbért számit fel. ;\ késedelnu

kötlrér méľtéke rrettó 10, 000,- Ft naPonta.
A kőtbér - kiíiön iegyzokőn1.vben felr'ett adatok a|apián - a számlából keđl levĺlnásľa. '\
Vállalkozót kôtbéľŕizetési kötelezettség csak azon esctben ieľlreli, amennyiben a

kés eđelem kĺzfu 6lag a Vállalkoz<i hibái ából kŕlv etkezik b e.

ivĺűszaki sziikségességbői adódó pót, iĺl' többletmunkát a vállďkoző a költségvetésben

clťĺ:gađott árakon kőteles elvégczni, meryngk clszámolása tételes felméĺés alapján töľténik.

J eleĺr szeĺződ ést felek lĺizáľólag íľásb an rrró d osítha Ę ák.

Á 'nrtrnkavégzés soľán ĺrkozott káľokóĺt \rállalkozť: telies koľű ĺelelősséget vállal.

Vállalkozć; tuclomásul veszi, hogy amennyiben' a \íállalkozó adataiban változás köve&ezik

be, aľĺól haladéktalanul tájékoztatni k<;teles a Megľende|őt, ez a számlakífizetés feltételc.

Á \ráilalkozó kijelenti, hogv a nemzefi vagvonĺól sző|ó ?01'1, évi CXCYI. ton'ény 3. $ (1)

bek. l, Pont b.) alpontja a|apján átláthatĺj szeÍvezętnek mĺlősül' VáIlal1a, hogy a szerződés

tattafrra alatt a ľuiajdonosi szeĺkezętén nem r,áltoztat ol,van ĺnódon, ame|y a|apján már

nem nrinősiil át]áthaď> szeľvezetnek. Tuĺĺoĺnásul ĺ'eszi, amennyiben a ĺ:laidonosi

14.)

+
2:

18)



1e.)

szeĺkezeĺében tĺiľtént változás miatt, r'ag1,. egyéb okbóI mát nem minőstil át]:{tható
szervezetnek, a N'ĺegĺendelő a 1elen szetz.ődést azoĺrnali hatállyal felmondhatja.

Felek ľogzítik, hĺrgy a \rállalkozĺj tudomásul veszi ł* hozzźĺjáni személyes adatai (ner,e, a
szeĺződés megncr'czése, típusa, rátgya, éľtéke, időtartama, és esetlcges módosulásuk)
közéľdekű adatként toĺténő nvilvánossil tó'tclélrez, és 5 éven keĺesznil törréĺrő lrvi|vános
kezeléséhez'

20.) Felek képviselői jelcn szeĺződést elolt,asás és megértés utárr, mint akaratuk]cal minclerrbeĺr
megegvez ĺi t, 

i 
óváhag;'ól zg aItĺtak.

21.) FęLek az esetleges vitás kóľdéseket kŕjzvetlen ułĺgvalások során kísérlik meg ľerrĺlczrri'.Ą.
tár.g1'alásclk eľedménvtelensége, esetón a lrelek a pertátg,v értékétől ŕiiggően bírósághoz
foĺdulnak. Amcnn.,'iben a szetződés bátmel;' ĺend.elkezése én'énytelen lenÍ].e, ez a

szeľződés további, az éľr,.ćĺrvte|enséggel nem éĺ"intętt ľészęirrck az ĺ!ľvényességót nem
éĺinti.

22') Jelen szeľzőđésben nern szabáivozott kétdésekben a 2013. óri V. torvóny a Polgáľi
Toľv'énykonyvľől ĺ'ona tkoz ó ĺendelk ez'és ei az řányad ĺik.

23.) Je\en szerzőđés ''..' <lldalbóI áll és 4 példány eg)'mással szó szerint megegvező, eĺ:edeti

pólclány|ran készűlt', arnelyből 3 péIdán,v a.iv{cgľendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

{:sÄPv.íz xFľ.
Égiĺĺĺĺpĺri Sz.oigáluÍó Koelótolü

ł*ľ | ellisĺć gü "ľáľsaság
lt)8| l3p', ĺiss lĺyłscĺř 9.
Ädószźm: 14]58ĺĺ 8.ź'łf
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VállalkozóMegĺende|ő

.|ĺizseŔárosi Gazdálkodási I(özpont Zĺt,
I(épviseli:

Feĺlezct:

P én z iig1,-ileg ellen j egyzcm:

Páĺis Gy.uláné
gazdasägtvezető

dárum: Buĺlapest,201ó.
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