
VÁllłl-xozÁsl szrnzÓuÉs

Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Jĺízsefváľosi Onkormányzat (székheIy: l 082 Budapest Baross u. 63-
67. adőszám: 15135715-2-42, törzsszám: ]35715, bankszám|aszám: 10403387-00028570-00000000'
statisztikai szám: |5735715-8411-321-01) nevóben e|járó Józsefvárosi GazdáIkodási Kłizpont
Zártkőrilen Működő Részvénytáľsaság (székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-6,ĺ, adósżám:
2529f499-2-42, cégsegyzékszám: 0 1 - l 0-04845 7 , bankszám|aszám: bankszámla száma: K&H Bank Zrt.
10403387-00028859-00000006) képviseletében e|jáľó dr. Pesti |vett igazgatóság e|ntikc, mint
Megľendelő'

másrésnő| az

IJri-Zanyi Gázkészü|ék- és Klímaszeľelő Koľlátolt Fele|ősségű Társaság
(székhely: l 03 8 Budapest, Puszta köz 4. ťszt.5 ., Cég1egyzékszźlm: 07 09 7 |0949, Adószám: 12937932-
2-4|., szźtm|aszáma: oTP Bank Nyrt. l |7l3005-f0380380-00000000) képviseletében eljáró Uri
Zsigmond íigyvezeto, mint VálIaIkozőkozöttMegrende|ő által lefolytatott közbeszerzési értékhatáĺt e|
nęm érő bęszerzési eljarás eredményeként, az, alábbi feltételekkel:

Előzmények
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat nevében és megbízásábóI eljáró
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Megrendelő a ,,Budapest VIII. keriileti önkormónyzaÍi
épiiletekben kazónhdzi szerelvények cseréje, kazdnok javítdsa" tźrgyában az e|őzetes számítások
szerinti becsi'ilt értékre való tekintettel a Józsefuárosi onkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabźiyzatárő| szóló f2/20|6. (II.04.) sztlmű képviselő-testĺileti határozat IX. része alapján
kózbeszerzési értékhatárt el nem éri5,beszerzési eljarást folytatott le. Azajánlatok értékelését követően
Me gľendel ő az e|j ár ás nyertes ének a Y źi1ra|ko zőt ny i lván ította.

Felek a fentiekre tekintettel Felek az alábbi tervezési szerződést kötik.

1. A iosviszonv iosi keretei

A Megrende|ó Íajékoztatja a Yěi|a|kozőt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat |00%o-os tulajdonában álló tarsaságaként jár e|.

2. A szeľződés táľgya:

A Budapest VIII. kerĺilet, József u. 47., aBudapest VIII. keľĺilet, or u. 8., a Budapest VIII. kerület,
Dankó u. 16., a Budapest VIII. keriilet, Dankó u.34., A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40., a

1 Budapest VIII. kerüIet, Magdolna u. 33. és a Budapest VIII. kerület, orczy út. 3 1. szám a|atĺi |oo%-
I ban önkormányzati tulajdonú épĺiletekben kazźnhźziszerelvények cseréje, kazánok javitása.

3. , VáIla|kozási díi

Á megielölt munka szabadźras.

nettó összes:
ÁFA.i..""ře'
Osszesen: 

-
3.832.001,- Ft
1.034.640,-Ft
4.866.641.,-Ft

azaz bruttó négymillió-nyolcszázha fu anhatezer-hatszáznegyvenegy fo ľint.

4. Határidők:

A kivitelezés tervezett kezdési időponda: 20l6. október 03.

A kivitelezés befejezési haĹárideje.. a szerzódéskötéstől szźlmitott 60 napĹáľi nap. Megľendelő
előte!esítést elfogad.

o{,

deakne
Írógép
1. sz. mellékleta 960/2016. (IX.26.) sz. VPB határozat melléklete



Yźi|a|koző a végteljesítésrőI írásball ĺlrtesíti a Megrendelőt, és kitűzik - l0 napon be|ül - az átadás-
átvéte| időpontját.

5. Fizetési feltételek

Megrendelő előleget nem ťlzet.

A szám|a benyújtásának feltétele a határidore tcirténő, valaminta Polgári Törvénykĺinyvrő| szĺi1ó
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:1f3 szerinti teljesítés, ame|yet a Megrendelő műszaki
ellenőre telj esítési igazolásban igazo|.

Megrendelő az e||enszo|gźitztás összegének kifizetését teljesítési igazo|źs alapján a szélm|a
kézhezvéte|ét követően 30 napon belül' banki átutalással teljesíti aYál|a|kozó bankszámlaszámára.

Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat 1O8f Bp.
Baross u. 63-67.

Szám|ázźni cím: VIII. keľület Józsefoárosi onkormányzat 1082 Bp. Baross u.63-67.

6, Kapcso|attaľtás:

Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttmÍĺködnek, a felmerĹilő
problémákróI egymást haladéktalanu| értesítik.

Megrendelő képviselője: Kántor Imľe l084 Budapest Vlll.kerület, Német u.17_19. Te|: f 997-
0001137

Vállalkozó képviselője: Uri Zsigmond l038 Budapest III. kerĺilet Puszta köz 4. Tęl: 06-30-9l45 l01

7 . A Szerződést biztosítĺó mellékkiitelezettsée(ek)

Yá||alkoző késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyéľt felelős, megszegi a
szerzĺ5dést. A köbér mértéke a kivitelezés befejezésének határidejétől számított, minden késedelmes
nap után, napi i0.000,-Ft, mely avégszám|a összegéből kertil levonásra.

8. EsYebek

8. 1 . Kĺjzterület használati hozzájźru|ás beszerzése Vállalkozó feladata.

8.2. Az építési nap|ő vezetése a vonatkoző jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és azt a
Yál|alkoző köteles állandóan a munkahelyen taľtani, melyet a Megrendelő ellenőriz.

8.3. A balesetvédelmi és tíízvédelmi előírások betartásríról VáIlalkozó kóteles gondoskodni.

8'4. Jelen szerződést felek kizfuő|ag ínásban módosíthatják.

8.5. A munkavégzés sorĺán okozott károkért Yá||a|koző teljes köľÍĺ felelősséget vállal.

8.6. Vállalkozó tudomásul veszí, hogy amennyiben aYá||a|kozó adataiban vtůtozźn következik be.
arról haladéktalanul tźýékoztaffii köteles a Megrendelőt.

8.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy anemzeti vagyonľól szőlő f0I1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)
bekezdés 1' pont b) alpontja a|apjźn źúlláltható szęrvezetnek minősiil. Ezt aténýa Megrendelőnek
átadott cégkivonattaligazolja.Yá||a|ja" hogy a szerződéstartamaa|attatulajdonosi szerkezetén
nemvá|toztat olyan módon, amely alapjĺán máľ nem minősül éú|áthatő szervezetnek. Tudomásul
veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt vźitozźs miatt' vagy egyéb okból már nem
minősül át|źńhatő szervezetnek, a Megrendelő ajelen szerződéstazonnalihatá||ya|felmondhatja.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabá|yba
ütközne, vagy a beszerzési e|jtrás kötelező érvényri dokumenfumának tartalmával ellentétes
lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe _ minden további jogcselekmény,
így különösen a szeľződés módosítása nélkül - a megsértett kotelező érvénytĺ jogszabályi
rendelkezés vary beszerzési dokumentumi rendelkezés kerĺil. Fentieket kell megfelelően
a|ka|manli akkor is, ha valamely kógens jogszabá|y akként rendelkezik, hogy valamely

2.



ľende|kezése a szerzódés része (vagy a szerződésben szclvegszerűen szerepelnie ke||) és azt
szövegszerűenaszerződésnem tarta|mazza(azadoltľende|kezés aszerzódé,srészétképezi).

8.9. Fe|ek a szerzódés te|jesítése során keletkezettvitáikat kozvet|en tárgya|ások során kísérlik meg
rendezni. A Fe|ek megál|apodnak, amennyiben a szerződésse| kapcsolatos vitás kérdések
tisztázása nem jár eredménnye|,űgy aperiárgy szerint iIletékes bírósághoz fordu|nak.

8.10. A szerződésben nem szabźiyozott kérdésekre a Ptk'rendelkezéseit, anemzeti vagyonró| szóló
törvény és a _ beszerzés tárgya szerint _ vonatkozó jogszabźńyok rendelkezései az irányadók.

8.l1. Felek rogzítik, hogy Vá|lalkozó tudomásu| veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a
szerzodés megnevezése, típusa' tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdektĺ
adatként történő nyi|vánossá téte|éhez, és 5 éven kereszttil történő nyilvános keze|éséhez.

Je|en szerződés 3 oldalon 5 egymźssa| egyező példányban készült, melyet a Felek elo|vastak,
ételmeĺek, és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jővźthagyó|agirtźlk a|á.

Je|en szeruíĺdés az a|áírásának napján lép hatályba.

A szerződés részét képezik a Vállalkozó aján|ata és az Aján|attételi felhívás. Felek megállapodnak, hogy
a felsorolt dokumentumok külön fizikai csatolás nélküI is jelen szerződés mellékletét képezik.

Budapest, 201 6. október ......

Megľende|ő Vállalkozó
a Budapest Főváros VIII. kertilet Uri-ZanyiKft.

Józsefuárosi onkormányzat nevében és képviseli: Uri Zsigmond
képviseletében eljríľó ugyvezető

Józsefuáľosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
képviseli: dr. Pesti Ivett

igazgatőság elnöke

Fedezet: .. dátum: Budapest,2016.

Pénzü gyileg el lenj egyzem :

Páris Gyuláné
gazdaságivezętő
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