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TERVEZET

Budapest Fővátos VIII. kerÍiletJózsefuáľosi Onkormányzat(székhely: i082 l}udapcst Baĺoss
u. 63-67.adősz'átn 15735715-2-42, töt,z,sszám: 735715' barrkszáĺn]aszám: 10403387-00028510-
00000000, sĺ.atisztikai száľn: 1 5735115-841 1-321-0i) nevében e|jäń Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zt. (széIil'e}i,: 1082 Buclapest lJĺľoss u.63-67, ad(>szám:252g21gg-f-42, cjsz:01-10-
048457, bankszámlaszárn: K&H Baĺk Zt, (10403387-00028ĺ}59-0000000(' kópĺ,iseletólrcn
cljáľó dt. Pesti Ivett Ęaz-gatóság elnöke, nrint Megrendelő (továbbiakban: Ą{cgľencte}ő),
nrásľészĺől Csĺľvizxľľ. /szĺíI{lrcl'rl. t,,.u 

Cs.^PulzKFT" *

ađőszám: *-'t*ä.ffiffii,uĺ:';:uľ].''. -'ŕä'1iffiľłm"1'ľ-ĺ*l"."'','

iä"itr,ĺ"tc"'.i;6xlp.9$ffijfi 1''&r'ffiť"Ł:;.j.;n.,.řäöä-fi ĺé:ľŤffi :Jä:.lT;
Iefolytat<rtt k<5zbeszerzési értéklratárt cl nem éľő beszeľzési eliárás ere<lmérrvek'ént 

^, 
alábbi

feltételekkel:

ĺ{egendelő, mint,Ajánla&érő 2016. augusztus 10' napján beszęrzési e|)áúlst'incĺított a,,Budapest
WII, keŇlet' Rigó u. 4. szám atatti 51ázcsatlakozó vezeték cseréie, gázszolgáútatás
h e lyr e á I Ií tá s ď, tár g5 áb an

Á beszeľzési eljáľás cľedménv'ekóppen \'ĺegrenclelő, tnint .ĺ\iánlatkétő a VáIlallrozót hirclettę ki
gľőztesként, és a rál]alkozási szeĺződést vele koti meg,

Felek ĺrregál|apítják, hogy ielen vállalkozási szeĺződés a|zpját a beszerzési cliáľás során keletlrezctt
dokumenturnokban foglaltak képezik, küIonös tekintettel az Ajánlattételi Felhívásta, r'alamiĺrt a
szerzĺ5dés terr'ezetben foglaltakĺa -

Felek a lr,Íegĺendelő által kiadott ajánlattéteti felhír"ását, r'alamint a Vállalkozó ajáĺ|atát csatolás

nélkĺil is a jclen szeľződ.Ĺs részének tekintík, az abbaĺ foglaltak jelen széľződés r'onatkozásában is

iĺány2d6^1..

A szetz(idés tátĺĺa: Budapesi VTII' kcrĹitet, fugĺi lr. 4. szaĺn alatti gázcsatJa|<ozo r,'ezetók

... 
".é1l' 

gvzs z olga|tatá s hel5,ľú[ítás a.

1.) Á megielölt munka szabadáľas,

\rállalkozás díja:
elŕoEa<Iott aián|zt alapiar;. ł\ĺ .^
z.ĺoĺł Ärl': đf#.{Ájľt
Osszesen:

"3 Ü 6.t sJ3..

1\

o{,.

é3*ĺ$.-ł$. ?ą. rt

&r2u2,,,,,.,.. .. forint'

Á kivitelez.és tefi'ezett kezdési iđőpontja: 201,6.,

lvíunkateĺrilet ten,ezett á.tadása: zdl(l.. (mlndcn ktilön éĺtesités nélkül)

Á munkaterüleť terr,eztt át^dás^: a szetződéskotést kör'etó 5. munkanapon beliil.

munka tertilet átad ás.átvé teléľőI felek j egpőkön1ĺ.et r' es zrręk fel'

.ł\ kivitelezés befejezési határideje:

\,[unkateriiJ et átĺ.dástő| szíłmitott (>0 naptainap' Á.jánlatkéľő előteliesítést elfo.+d.
3.)

deakne
Írógép
1. sz. mellékleta 852/2016. (VIII.29.) sz.VPB határozat melléklete



4\
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Á szárnla ősszegének átutalását ľr''Íegrenclclő az
kézhezr'ételécől szárnított 3() napon bclril r'állalĺa.

Á \{cgrenđel<5 képviselőjénck ncve:
I(ántoĺ Imre
Círne: 1084 Budapest, Nćmet u' 17-19.
Telcfonszám a: + 3 6 -20 -243_4830
E-mai] címe: kan ľclr i@)kis ĺ:al r-r. ĺozsc fva rcrs' h,ur

igazolt telicsítést kör'ctőcn a számla

Vin]gkoý képl'}elĺ5ién9k.nevc: '. ,} r' .\ .*n 't r ŕ C.o:ńĺł1'łr:tĺl.í.ďj l Ĺcl (, {r. /"C l :l -j ý 6 6 {(:s,\t'vĺz, Kl-T.Llme: ĺjpirőipa:i Szĺ)griJĺató KndÉfu&

Telęfonszátna: 
''łľ'"ľ'řff-lffi*ľ' 

.E-mailcíme; .,.]".$:ľil'*ii11ffin

ó.) Felek I' osztáltú minőségben állapĺrdnak meg.

7.) Vál]alkozó a r'égteliesítésről írásban éĺtesíti a l\,ĺegĺendelĺít' és kitrizik - 10 napon beltĺl - az
átadás-án,étel időpĺ:ntj át'

8.) I{<jzteľület haszna]atlhozzáiaĺulás bcszerzése \,Iállalkozó íe\adata,

9.) Á.z építési napló vezetése a r,onatkozó rendeleteknek megfelclőeĺł toľténik.

10') Ą balesewédelrni és tria'édclmi előír.ások bctaľtásáról Vállalkozó kŕjteles gondoskodní.

11.) .A szfunla benýluísának feltétele a h.iánymentes feladatellátasát lgazc:ló műszalĺi átadás.

árvételi jegľzőkőn1n..

12) I.'izetós módia: árutalás, a szám]akózhezr,'ételétő] számított 30 napon beltil.

Száľrůázásicím: Józsefu arosi Gaz,Lálkcrdásí I(özpont Ztĺ,,1084' Bp. Őľ u' 8.

13.) I(ésedďmes teljesítés esetén a il,,Íegľendelő késedelĺni kötbért számít íel. A késedeluü

kötbéľ méľt,éke nettó 10, 000,- Ft naPonta.
A kőtbeĺ - kĹilön iegyzők<ĺĺyr.ben felr'ett adatok z|apjźn - a szám|áből kerül ler'<lnásra. .Ą

Vá1lalhozót kotbélfizetési körelezettség csak azoĺ. esctben teľlreli, amenn,yiben 
^

ké s eđelem kiz'ő,ĺőLag a Vállalkozó hib áj áb ól kor'etkezik b e.

i4.) Ivĺűszakí szükségességből adódó pót, itl. tőbbleununkát a \ráĽalkozó a kôltségvetésbert

e|ŕogađott áĺnkon kőteles ektgczru, melynek elszámolása tételes felméĺés alapján tôľténik.

1 5.) Jelen szcĺződést felek |<lzfuőIagírásbzn módosíthatják.

16; Á nrunkar'égzés során ĺrkozott károkéĺt Vállalkozťl telies koľű felelősséget vállal.

Vállalkozó tudomásul ĺ.eszi, hogľ amennyiberr a Vállalkozó adataiban változás következik

be, aĺról haladéktalanul tájékoztatni kőteles a Mcgrendel őt., ez a szätn]a|<ĺBzetés feltétele.

á. \ráľaikozó kijelenti, hogľ a nemzetj vagyonról szőIo20|1. évi CXCVI. toĺ'ény 3. $ (1)

bek' 1. Pollt b.) alponrja alapjánátlátható szervezetnek mínősĹil' YźůJa|ja, h<rgy* a szerződ,ô,s

tattama alatt a ĺĺajdclnosi szeĺkezetén nem ĺ,áltoztat olyan ĺnódon, amelv a|apjáĺ már

nem nrinősiil átlátható Szen'ezetnek. Tudomásul vesżi' amennyiben a nrlaldonclsi

17.)

tĺ
Ú.T,,

[/'

18)



szcĺ|<ezetében tortént változás nrintt, r.ag1, egyélr ĺ:kból már ncm minĺísül áttátható
szcÍvezetnek, a l\ĺegľendelő a ielerr szeľződést azclĺrĺrali lratállyal felmondhatja.

19.) Felck rögzírik, hĺlgY a \rállalkozćl tudomásul r,cszi ós h<>zzájänil szcnrélyes adatai (rrcr,e, a
szcľzódés mcgnc\'czése, tí1rtrsa, ĺárgya, cľtćke, ídótaľtama, és esetlcges rncidosr'rlásuk)
kŕjzéľdckű adatként tőĺténő lrvill'álrĺrssĺi tótclélrez, és 5 ér'en keľesznil tiiľtćĺl<j lrt.ilválros
kezclésóhez'

?0.) Felek képr'iselői jelcn szeľződést e'i<rlr,asás és rnegértés után, mint akararukkal minc]cĺrben
megegvezőt, i óváhagr.ćrla g zLĺĺĺtők.

21,) Feiek az esetleges vitás kétdéseket ktjzvetlen úrg1ln]{5pk soľáĺr kíséľ]ĺk meg r:errdczlri. Á'

táľgľalások eĺeĺiménytelensége, esetón a Felek a pettatgv értékét'ől fiiggően bírósághoz
fotdulnak. Amcnnyiben a szerzőđés báĺmeh' rcndelkezósc én'énytelen lenne' ez a

szeĺződés tor'ábbi, az érvć:ĺrvte|eĺlség;el rrem ér.intett r:észeirrck az óľvényességót nem
érinti.

z2.) -lelcn szerződósben rreĺn szabálvozott l<éľdésekben a ?01'3. évi V. toľvónll a Polgári
Töĺ:v.énykőnyvĺől v ona tkoz ó ten<lclk ezés ei az řányad <5k.

23.) JeLen szetzőđés '''.' oldalból
p ól dány|rarr készűlt, arneh,ből

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

Megĺendelő

.|ózsefráľosi Gazdálkodásí l{özporrt Zĺt.
i(épvĹseli:

FeĺJezet: :.....,.

P énzugy1leg ellenj egYzem:

Páds Gyuláflé
gazdasägivezető

áll és 4 pélđány eg)'mással

3 példány a lvĺcgľendelőt és 1

!\\v r'_ I
I(épvise}il a{,p7 ftę} Í"7

cláľum; Budapest, 201'6.'.........
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