
Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefvátos onkoľmányzatKépviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Kisfalu Kft.

ELoTERIEsZTÉS
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. febľuáľ 04.i ülésére

Tárgy: A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyadu.24. II. emelet. 7. szám alatti onkormźnyzati
tulajdonú bérleménybeĺ gáz-fogyasztő vezeték cseľével, gázszoLgáltatás helyreáI\ítálsáľa kötött
szerződés módosítása.

Előteľjesztő:
Készítette:

Kovács ottó ügyvezető ígazgatő
Kántor Imľe műszaki ellenőľ

A napiľendet nyilvános tilésen lehet tárgyalni.
A dönté s elfo gadás áh oz e gy szerí szav azattobb s é g s ztiks é ges .

Melléklet: 1db. vállalkozásiszerződés, 1 db. árajánlat, 1 db. szerzodés módosítás tervezet.

Tisztelt Bĺzottság!

A Budapest Józsefváľosi onkotmányzat Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Működési
Szabá|yzatárőI sző|ő L9ĺ2009.(v.06.) önkoľmőnyzati ľendelet 45.$ (4) bekezdés 1. pont c) alpontja
alap1án a közbeszerzési ügyekben az e|já,tás megindításáról, eredmény megá||apításáróL, beszerzési
ügyekben az eredmény megállapításáĺó| a döntések meghozatala a Váľosgazđálkodási és Pénztigyi
Bizottság hatáskörébe tartozik

Budapest Főváros VIIL keľület Józsefváĺosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága az 15351201'2. (xII.17.) számli hatźlrozatátban döntött,
hogy hozzájátrul a Budapest, VIII. kerület, Vajdahunyad u. 24. II. emelet 7. szám alatti
önkoľmányzati tulajdonú bérleményben gáz-fogyasztó vezeték cseréjével a gázszo|gőitatás
he|yteá||ítáĺsához.
A kivitelezésre 2oI3. január 03-ĺán vállalkozási szeruódéSt kottittünk a Precíz Kft.-vel bruttó

f99.646,- Ft. összegben (1. szźtmű melléklet).
A szóban forgó lakást a bérlő 2007-ben rehabilitáció miatti cserelakásként kapta. A lakásban ekkoľ
mráľ fali kazán üzemelt. A Főváľosi Gázmuvek nyilvántartásában azoĺban gázvízme|egító készu|ék
szerepel. Valószínűsíthető, hogy az elóző bérlő engedély nélkĺil cserélte Ie a vízme|egítót fa|i

kazánra. Mindezek a|apjan a Fővárosi Gázmúvek a jelenlegi gázszere|ési munkát készülék cserének
tekinti, így a gáztervekjóvahagyásáłlozkéményseprő szakvélemény benffitását írta elő. A f0I3.
január ff-énkiállított szakvélemény alapján a meglévő gáĺzfal^ikazáĺnfustgáz elvezetéséľehaszná|t
bélett kémény a jelenleg éľvényben lévő műszaki előírásoknak nem felel meg. A Precíz Kft. a

kéménybélelésre, tetőjfuďa kiépítésre nettő 335.956,- Ft összegű pótkciltségvetést nýjtott be. Az
áraján|at és a vállalkozási szerződés módosításának tervezete az eLőterjesztés 2. számú' mellékletét

képezi.

A munkálatok bonyo\ítőja a Kisfalu Kft. bonyolítási díja a nettó szálm|aérték 10 ?o-a + ÁFA, a

Józsefvárosi onkormáĺyzat és a Kisfalu Kft. kĺjzött fennálló megbízási szerzođés 24'18. pontja

a|apján.

A kivitelezés kĺiltségeinek és a bonyolítási díjnak a fedezete a 2012. évi költségvetésben a II60f
címenalakóházaké|etveszé|y-e|hárítása,gázhá|őzatcsereelőirĺányzatmarudvány.
A fentieknek megfelelően kérem ahatátrozati javaslat elfogadását.
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Hatátozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzźĄánil a20L3 január 03-án aPrecíz Kft.-vel (székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b.
ađószám: 12380189-2-43, számlaszáma: LI72I026-2O22I373, cjsz:01-09-671214) kötött, a
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. f4. II. emelet. 7. szá'm alatti lakás gáz-fogyasztó
vezeték csere táľgyú vállalkozási szerződés kĺjzös megegyezéssel történő módosításáhoZ az
előterj es zté s f . szämlj, mellékletét képezo taľtalommal.

2, ahatáłrozat 1. pontja alapjźn felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az 571.898'- Ft + ÁFA összegre
módosított vállalkozási szerződés 1' számú, módosítását az onkormáłnyzat nevében kösse
meg a ĺ1602 címen a |akőházak életveszély-elhárítása' gázhá|ózat csere e\óirányzat
maradvány terhére.

3. ahatátrozatban foglaltak alapjan az I535ĺ2oI2. (Xrĺ^.I7.) számú'hatá,rozatának 3. pontját az
alábbiak szerint módosítj a:

,,3. a munkáiato\. bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási đíja a nettó szám|aérték I0 vo-a,
57.190,- Ft + AFA a 11602 címen a lakőházak életveszély-e|hárítása, gázháIőzat csere
előir áĺy zat maľadvány terhére.''

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. február 04.

A döntés végrehajtźtsátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel módjára: honlapon

Budapest, f0L3. jaĺuár 28.

roua", ötlo
ugyvezeto igazgató

LeíRrR: ľ<łruĺon |mRe HĺÚszłrc eu-eĺrlln /á,Ą . ,

PeruzÜovl FEDEZETET |GÉNYEUrueu loÉruyel, lołzáus: ,Ł..e;Ł o, l|60L .,--] Ll l L - ĺ-



ęFr' -' ř

Ą n, o-'ułĄi|-uk

Vállalko zási szerződ és

amely létrejött egyrészről a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat (1082
Budapest. Baross u, 63-6ĺI,) nevében eljĺíľó Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft (székhely:
1083 Budapest Losonct u. 2. adőszáĺn: 108571t9-2.42, cjsz:.01-09.265463, bankszámlaszětm:
VOLKSBANK: 14100309-92110549-0l0000008 ) képviseletében eljaľó Kovács ottó ügyvezető
igazgatő, mint Megľendelő, másrészről

Precíz Kft. ( székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b..adószám: 1238018g.f.43, számlaszáma:

IL72|Of6.2OffI373, cjsz:Ol.09-67IfI4 ) képviseletében eLWő Déri József mint Vállalkozó
kĺjzött az a|źtbbi feltételękkel:

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺírosi Önkormtnyzat Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottsága a 1535/2012. (xI.17.) számú hattĺtozatźtban döntött, hogy hozztLiarul a Budapest, VIII.

keľĹilet, Vajdahunyad u. 14. II. emelet 7. szźtm alatti tinkotmtnyzati fulajdonú bérleményben gáz-

fogyasztóvezetékcseréjévelagéaszoIgá|tatashelyreállitź.sźů:roz:

A szerződés tárgva: Budapest VIII. kerĹilet Vajdahunyad u. 24.Il. emelet 7. számű lakás gáz.

foryasztó vezeték cseľe.

1.) A megjelölt munka szabadáľas
Yá|Ia|kozźts díja:

elfogadott aj ánlat alapj an:

27oÁ AFA
(rsszesen:

235.942,-Ft
63.704.-Ft

299.646,-Ft azaz

Kett ős zdzkilen cv en kíl e n c e ze r - h ats zázn e gyv e n h at fo r int.

2.) A kivitelezés tervezett kezdési időponda:
Munkaterület tervezett ěúadźsa..

(minden külön éĺtesítés nélkti)
3.) A kivitelezés befejezési hataľideje: ', Munkateľület átadástól szźlmított 30 nap

4) A végszámla összegének átllta|ás;ÉtMegrendelő aszźlmLakézhezvételétől szĺĺmított 30 napon

belülvállalja.
5.) A megrendelő képviselőjének neve: Kĺíntor Imľe Bp. VI[, or u.8. Tel: 3 I38- 28ll35

Yatla|koző képviśelőjénôk 
''.u.. 

Déri József Budapest fX. Tompa u. 15/b. Tel: 06 309

347 989
6.) Felek I. osztályú minőségben állapodnak meg.

7.) Vállalkozó u,,egt.5..ítésről írásban értesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 10 napon beliĺl - az

átađás - źttv éte l időp o ntj át.

8.) KozteľĹilet foglalrísi engedély beszerzése Vállalkozó ťeladata,

9.) Az építési napló vęzetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történik, és azt a

Vállalkozó köteles állandóan a munkahelyen taľtani.

10.) A balesetvédelmi és tűzvédelmi elcíírások betaľtásaról Vállalkozó kötelęs gondoskodni.

11') A számla benyujtásanak feltétele a hianymentes feladatellátását igazo|ő mtiszaki átadás-

átvételi j egyzők<inyv.
I2.) Fizetés módja: átutďás, aszźtmlakézhęz-łéte|étőL számított 30 napon belül.

Megrendelő. neve' címe: Józsefułíĺosi onkoľm,ányzat 1082 Bp. Baľoss u. 63-67.

Szám!ánźĺsi cím: Kisfalu Józsefuĺíľosi Vagyongazdá|kodćlKft.1084 Bp. or u. 8.

2013. januźĺr fI,
f0I3. januźx fI,



13.) Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megľendelő kötbért számít fel,

melynek méľtéke
végszámlánál: napi 5.000'.Ft

|4,) Muszaki sziikségességbol adódó pót"ill. tobblet munkát a Váltalkozó a költség-vetésben

elfogadott aľakoń köteles e\végezni, melynek elszámolása tételes felmérés alapján tĺjrténik.

15.) Jelen szerződést felek kizaľólag írásban módosíthatjfü'
16.) A munkav égzés soľán okozott kaľokért Vállalkozó teljes könĺ felelősséget vállal.

I7.) YáIIa|koző a ,, Beszźi|ítői Adatlapban felttintetett adatokban beálló változásról

haladéktalanul tĺíjékoĺatni ktiteles a Hivatalt, ez a sz,ttn|akifizetés feltétele.''

A Vállalkozó kijelenti, hogy aĺemzetivagyonról qzóló 201t'..evĺ CXCVI. törvény 3. $. /1/. bek.

l.pont b.i alpontja alapjtn átlátható szervázetnek ĺíinősül. En. a tényt a Megrendelónek átadott

cégkivonatto:| igazo|ja.- Vállalja, hogy a szerződés tartaĺna a\att a tulajdonosi szerkęzetén nem

váítoztat olyan módón, aľnelyalapjĺín máľ nem minősül tltláthatő szervęzetĺek. Tudomásul veszi,

amennyibeń a tulajdonosi szerkezetébeĺtortént vćĺ|tozás miatt, vagy egyéb okbót maĺ nem minősül

át1tĺhatő szewezetnek, a Megrendęlő a jelen szuzőđéstazonnali hatállyal felmondhatja.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzodés nęm tartalmaz a Polgári Törvénykönyv

ŕendelkezéseit, a Nemzeti vagyonĺól szóló töľvéný, u egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint

az źita|źnosan elfogadott szakmai szokásokat kell iranyadónak venni.

Készült 6 eredeti példanyban

oTP Bank Rt. xxl' ker. fiókia
l\'Ô17i'ółti.t:i./{i1..', :,,,.-a.',

Vállalkozó

Jogi szempontból ell

Riman Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. }lészar Erika a|jegyző

;ĺ"..--.^.,....-

f

L:(L. 1i,1 r}-Ł vl-ĺ,u
f..""""Fedezet: S. .ii.9.? l.:-.:). .

4L)
.,. /ĺ&,ĺ\

Pénzügyileg ellenj egyzem:
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Vállalkozásĺ szeľződés
1. számúĺlódosítása

amely létrejött egyrésno| a

Budapest ľ'őváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat (széküely: 1082 Budapest.
Baľoss u. 63-67., adőszźm: 15735715.2-42, torzsszéĺl: 735715, bankszámlaszźtm: 14100309-
10213949-01000006, statisztikai szám: |57357|5-84||.32I-01) nevében eljáľó Kĺsfalu
Józsefváľosi Varyongazdálkodó Kft. (székhely: 1083 Budapest Losonci u. 2., adőszátm:.

1 08 5 7 1 |9.f -4z, cj sz: 0 1 -09 -265 463, bankszáml asńmz VOLKS BANK: 1 4 1 003 09 -92| I0 5 49 -

010000008) képviseletében eljĺĺľó Kovács ottó tigyvezetőigazgató, mint Megľendelő,

másľészľől a
))Preciz,, Kft. (szék*rely: |094 Budapest, Tompa u. 15lb. adőszźlm: |2380|89-2-43,
szźnĺ:/raszźtma 11721026-2022|373, cjsz: 0l-09.67t214) képviseletében eljaľó Déri József
igyvezeto,mintvállalkozóközöttazalábbifeltételekkel:

1. Előzmények:

Felek ňgzítik, hogy Megrendelő Képviselő.testiiletének Városgazdálkodási és PéĺuÍigyí
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 153512012. (XII.17.) szźlmtĺ hatźnozata alapjan a
Budapest, VIII. kertilet, Vajdahunyad u. 24.II. emelet 7. számí|akźs gaz-fogyasďő vezeték
cseréje tźrgyźlban, z}|3.janu.ár 03.án vźilalkozétsí szetzođést kötöttek, a szerzodés l. pontja

szerint 235,942'- Ft + Áfą bruttó 299.646,- Ft vállalkozćidíj <isszegben.

2. Aszerződés módosítás indoka:

A Fővaľosi GánrÍivek Zrt, a gźvteľĺłek jővźŕĺragyásźÚ;roz kéményseprő szakvélemény
benyujtĺását írta e|ó. A z}t3.januĺĺr 22-én kiĺállított szakvélemény alapjźn a meglévő gőa-

faLikazarl fiist1az elvezetésére hasmá|t bélelt kémény a jelenleg érvényben lévő miĺszaki
előíľĺásoknak nem felel meg.
Vĺíllalkozó a kéménybélelésre, a tetőjtda kiépítésre 335.956,- Ft + Afa összegben
pótkiiltségvetést nyújtott be.

Megľendelő Bizottsága ....120|3 (II.04.) számű hatźrozatźban hozz.ajźrutt a vállalkozási
szęrzőđés közös megegyernssel történő módosítĺásáho z alábbiak szerint:

3. A módosítással éľintett rendelkezések:

Felek ajelen szeĺzőđésmódosítĺás 2.poĺtjábanfoglalt indok ďapjan, közĺjs megegyezśssela
váiLa|kozási szeruóőés 1. pontját az a|ábbiak szerint módosítjĺák:

1.) A megielölt munka szabadĺáľas.

YzűlLalkozás dĺja
27% AFA
Osszesen

571.898,- Ft
154.412,-Ft
726.310,-Ft azaz

H é ts zlúzll us zo nh at e ze ľ- h dr o ms zóztíz fo r ínt.



Je|en szerződésmódosítás az eľedeti szęrződés egyéb rendelkezéseit nem éľintik' azok
v áItozat|an taľtalommal maradnak.

Jelen szerzódésmódosítĺás az eredeti sznrz-ődés e|vźiaszhatat|an részétképezi, azza| egyijttérvényes.

Készült 6 eredeti példĺínyban

BudapesĹ, 2013. februaľ ...

Vállalkozó Megrendelő

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Riman Edina
jegyző

nevében és megbízĺĺsából

. dľ. Mészár Erika
aljegyző

Fedezet: Dátum: Budapest, 2013. februaľ...

Pénziigyileg elIeĺ1j egyzem:

Pĺĺľis Gyulané
pélYÍigyiligyosztźt|yvezető
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Fővárosĺ Kéményseprőipari Kft.
1 067 Budap€st EÖtvćis Utca 21
Postacĺm: 1399 Budaoest Pf.641
Tel.: 3í 26€26: 3126-624 F ď: 3321.1 50
e{ail: info@kem€nysepro.hU; W.k6menysepro.hu

l ptĺxÉrÜsz l!ĺ.tľÝ3!.^o."oo. n.,
V|||. Kirendeltség

lO82 Budapest, Baross utca 86. Tel.; 314'2861

Fax:

Ügyfé|fogadás: H: 14.00 - 15.00 K: 7.00 - 9'00 Sze: 8'00. 15:00 Cs: 7.00 - 9.00 P: 8.00 - 12.00

Vizsgá|ati cim t ÉpíÍkezés helye:

HRSZ'|.: HRSZ 2::

í082. Budapest, VAJDAHUNYAD U oo24 2. eme|et 7 Épü|et je!e: í
Megrende|ő: GoMBos ÁoÁĺvlľĺÉ

1085. Budapest, VAJDAHUNYAD U 0024

Tulajdonos: Gomobos Ádámné

Nyi|atkozetszáma: 2130800016

Munkaszám: 3081300í3

Vizsgá|at dátuma: 2013.01 .22

vizśgálatot czinéEe Lásf|ó
végezték: Fekete András

Ügy'iníéző: Magyarné Somog

Räaany státusza: Eredeti példĺ

ELJÁRÁsHoZ NEM HnszľĺÁt-řĺnĺ6 rzu

NYILATKOZAT

rő-ipari nyiIatkozat

Nyilatkozat célia: ÉpuleUkémény felújĺtás e|őtti /

HASZNÁLATBAVÉTELI ENG EDÉLYEzÉsI

Ertékelés:

Megrende|ésÜk a|apján kémény vizsgá|atot tartottunk a fenti vizsgá|ati címen éŚ időpontban. A vizsgá|at

ľ:Í!:ľj.ffä.11#::ä*rendezés/kémény(ek) műszaki mego|dása - figye|emme| a kapcso|.ód9. 
^

szabłányok, az oTÉK és az a|kalmazott műszaki szabá|yozások e|őírásaĺra való hivatkozássa| a(z) 2

sorszámú kémény(ek)

nem megfeIe|ó(ek)'

a rész|etezést a kémények mtÍszaki adatai o|da|on talá|ja.

Hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

SzĹikséges a tervezett tüze|ő berendezés műszaki paramétereinek, az Msz 845 t2012. valamint az oTÉK (
253/ 97:(X|.20.) Kormányrende|et ) vonatkozó elóĺrásainak megfe|e|ő' égéstermék elvezető berendezés
kia|akĺtása. Fsz.: 121667

Áltatános követetmények és fettéte|ek
A teľvezés, kivitetezéś, vatamint üzemeltetés során betartandók a következőkben fog|altak:

o A nyi|atkozat a vizsgá|at dátumátÓ| számított fél évig érvényes!

o Fe|hívjuk a figye|met, hogy tervezés és kivite|ezés során az e|osztli engedélyes (FIGÁZ Rt')

á||ásfog|a|ása és a GMbSz e|őírásai az irányadók'
o AzoTÉK, oTsz' GMBsz, vonatkozó szabványok, előírások, iránye|vek ésaz e|osztli engedé|yes' .

FŐGAZ.Rt) szabá|yozása, techno|lgiai utasítása, tervfeĺĹllvizsgá|ativé|eményezése azirányadl.

Mel|ékletek:
1 pld. Kémények műszakiadataĺ
1 p|d. Tiize|ő berendezések és füstcsatornák műszaki adatai



Fóvárosi Kéménysepróipari Kft'
1067 Budapest EÖtvÖs utca 21

Postacím: 1399 Budapest Pf.641
Tel.: 312Ń26: g126-624 FaX 332.|-150
ó.ääĺ: ńioě'<äňenýsePro.nu; w.xemenyssPro' hu
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Nyi latko zathoz ka pcso l ódó kémé ny(e k) adata( i )

Nyilatkozat száma: 21 3080001 6

Kémény je||emzői 2. kémény
Kémény csoport
Kémény jáľat

Lakás adatai
Kéményrendszer típusa

Kémény tĺpusa
Kémény kategór3a
Kémény jellege
Kémény használat je||ege

Kémény haszná|ati mód
Szerkezeti kiaIakĺtás
Kémény anyaga
Hőszig. anyaga
Hőszig. vastagsága [cm]
Kémény fa|vastagsága
Kémény megnevezése
Keresztmetszet mérete a|u| 1

Keresztmetszet mérete alul 2

Mennyiségi egység
Keresztmetszet ellenőrizhető
Keresztmetszet mérete felü| l
Keresztmetszet mérete felül 2

Mennylségĺ egység
Keresztmetszet e| |enőrizhető
Nyomvonal hossz/magas.[ml
Hossz/magasság ellenőrizhetó
Kéménytisztĺtási he|y aIul
He|yiségek típusa
A|só tisztÍL e|em anyaga
A|só tisztíĹ elem magas. [m]
Fe|ső tisztĺtásl Iehetőség
Kémény le|rása, megjegyzések
Kémény mln. kéményseprőip. Szempontbó|
Kémény mln. ép.Ügyi szempońtb.ó|
Kémény min. tűzvéde|mi szempontbó|
Közvetlen é|et. és tüzveszélyek

LÁr
csoportvezet. 

,r\

2

I

2. Emelet 7.

Nyitott rendszerű
kéményrendszer
Gravitációs
Egyedi kémény
Kémény
Haszná|atban lévő kémény
Gáztüze|ésű
Bélelt
A|umínium, haj|ékony

TégIa

14

14cm + cső

130

mm

cm

Nem

8

Koromzsák ajtón keresztÜ|

Fürdőszoba

2.2

Nincs tisztítási lehetoség

Nem megfe|e|ő

Nem megfe|e|ő

Nem megfe|elő

c, t-t

,W,g,ri*
utcľ@

Vörös Zso|t

Copyrlght INNOTRANSZ
2000-2002
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1067 Budapest Eötvös utca 21
Postacím: 1399 Budapest Pf' 641
Te|.: 3126626; 3126.ô2Ą Fax 3321.í50
o.mai|: info@k6msnysopro.hu; vńáńť.kemenysépri]. hu

@ F'9IFTŁ!1!śŕ'':::1
V|||. Kirendeltség

ĺ082 Budapest, Baross utca 86. Te|.: 314.2E61

ŕax..

Nyilatkozathoz kapcsolódó ttizető berendezés(ek) és füstcsatornák adata(i)

Nyilatkozatszáma: .2,t30800016

Tiizelő berendezések je||emzői 2. kémény

Tüze|ő berendezés sorszáma

Tüze|ó berendezés fajtája

Berendezés 9yáł1ója

TÜzelő berendezés típusa

Tĺizelő berendezés leĺrása

Tüze|ő berendezés bektitése

Te|jesĺtmény [kwl
FÜstcsonk átméró [mm]

Füstcső vizszintes vetÜlete lml
FÜstcső könyiikök száma

TelepÍtési helyisége

Bekötési magasság [m]

Tüze|óanyag fajtája

Tiize|őberendezés típusa

F;cs. vĺzszintes vetü|et [m]

F.cs. keľesztmetszet méretí

F.cs. keresztmetszet méret2

Mértékegység

Keresztmetszet el|enórizhető

F.cs. fa|vastagság [cmt

F.cs. anyaga

F.cs. hőszig. anyagminősége

F.cs. hőszig. vastagsága [cml

F.cs. szerkezet| kialakĺtás

F.cs. helyisége

Lakás adatai

Copyrlght INNOTR.ANSZ
2000.2002

I

Cirkogeizer

Ariston

Meg|évő

24

130

2

Fürdőszoba

2.6

Fö|dgáz

Nyitott égésteĺú tüze|ő
berendezés

2. Emeĺet 7.

csoportvezető

414. oldal
1. példány 

'
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Arajánlat

a Kisüzemi Termelők Építiőipari Normagyűjteménye a|apján
Budapest,V|l!. Vajdahunyad u.24.ll.em.7.es sz. lakásban
e|végzendő kéményb'é|elési munká|atok

Osszesen:

Nettó összesen:
Arn 27o/o

146 820 í89 í36

335 956
90 708

Bľuttó végčisszeg

Budapest, 2013. január 23.

426 664



Kémény bé|e!és

Megnevezés Ag/Díj Netó Anyag Nettó Díj
37-000.7 Kémény béléstest bontása

8fm a:0

37-05-3.2.2 Kéménybé|e|és Alu Ér oĺ so 
d: 2000 '

8 fm a: 9965
d: 6792

37 -o21.3.1 Füstcsó kiépítése tisztĺtónyílássa| D1 30
1 db a: 18600

d: 6800
37-021-3.1 Levegő utánpót|ó beépítése AT-G.60

1 db a: 7500
d: 5500

37-o21-3'1 Tetőkibuvó beépítése
1 db a: 10500

d: 5500
37-021-3.1 Tetőjárda EMl minosített járffe|ü|étte| 

:7625

37-021.3.1 HŐ - és áramlástechnikai méretezé. Ł]..'ľj,
1db a:0

d: 22500
K E|cĺzetes kéményseprői szakvé|eméhy készĺtés

1db a:0
d:13500

K Kéményseprő szakvé|emény
ldb a:0

d: 37000

' 79720

18 600

7 500

10 500

30 500

16 000

54 336

6 800

5 500

5 500

28 000

22 500

13 500

37 000

í89 í36


