
aYérosgazcĺálkodási,.B".ĺä1t#íä:.'017. júnĺus7.iülésére

Taľgy: Javaslat a. ,.,DÍgitdlis kaputelefon rendszerek kiépítése, targyu, kozbeszeruési
érték'határt el nem éľő, beszeľzési eljłáľĺĺs éľedményének megálíáp ftasara.
Előterjesztő: dr. Kecskeméti Lász|ó operatív igazgatő
Készítette: Kántoľ Imľe műszaki referens, Sibestyénné Szlezźk Erika kĺjzbeszerzési
asszisztens
A napirendet nyilvrínos ülésen kell táľsvalni.
A dtintés elfogadłĺsĺĺho z egyszerii szav"azattobbség szfüséges.
Mellékletek:

l. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. sz. melléklet: osszefo g|alő azajrĺnlatok elbírálásĺĺľól
3. sz. melléklet: Beérk ezett ajánLatok
4. sz. me||éklet: Vállalkozási szerződés

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ĺsmertetése

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a 20|7. éviktiltségvetés 1 1602 
9'ím 

kaputelefon kiépítés kiadási e|őfuányzatźnfedezetet biztosított a IO0 oÁ
önkoľmĺĺnyzati tulajdonú lakóépületekběn digitális kaputelefon rendszer nepĺtes cé|jara.
A Józsefuiĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Mrĺszaki és Intézményi Irodája meghatźroztaazokataz épületeket, amelyekben szfüségesnek tartja a digitális kaputelefon ľendszer teljes könĺkiépítését.

Budapest VIII. keľĹilet, Vay Aaarnu. ą.
Budapest VIII. kerület,Yay Áaĺĺm u. o.
Budapest VIII. keľĺilet, Tĺimő u.23/b.
Budapest VIII. keľiilet, József u. 55.
Budapest VIII. keľület, Nagy Templom u. 5.
Budapest VIII. kerĹilet,Prátet u. 18.
Budppest VIII. kerület, Dugonics u. 16.

!

Akivitelezés becsĹilt éľtéke a Mrĺszaki és Intézményi Iroda á|ta|készített kĺiltségvetés szerint4.095'000,- Ft + Áľ,ą,. A becsült érték atapjána kivitelezéshez közbe szeruésí érté|<batártel neméró beszerzési eljáľás lefolytatása volt sziikséges.

Tlírsaságunk 2017. május 17. napjanindította meg a beszeľzési eljĺĺľást, az a|ábbitit ajĺĺnlattevőrészére töľténő ajránlattételi felhívás megktildésével.

1. DI.szI ''2001'' Épftőipaľi és SzolgáItató Kft.
Székhely: |024 Budapest, Forint utca |2. fszt. 1.
Cégsegyzékszátm: 0 1 09 468}g3,Adósziĺm: 12|34926-2-4l
Képviseli : Suľĺínyi József iigy vezető

17 db lakrís
16 db lakĺĺs
8 db lakás

l6 db lakás
20 db lakás
14 db laklás
26 dblakas
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2. NADAR.VILL Szolgáltató Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Röppentyíĺ utca42.
Cégegyzékszám: 01 09 893075, Adószám: I4I92395-2-4I
Képviseli: Nagy Attila igyvezeto

3. SZIL.ART Műszaki TanácsadĺĎ Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Daru utca 9. alagsoľ 2.
Cég1egyzékszám:0|-09-702|29,Adőszám:|2760275-2-4I,
Képviseli: Szilaľd István ügyvezető

4. SKN Szolgáitatő és Keľeskedelmi Kft.
Székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 10. 2. em.3.
Cégsegy zékszám: 0 1 09 7 3 I 57 5, Adószám : |33 660 18-2-42
Képviseli: Mike Sándor ügyvezető

5. Talĺĺcs Gytiľgy Tĺbor egyéni vá||a|koző
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utcaZ&/B.
Azonosító : 1 9706 1 6 8 8. Adószrím: 420 12609 -2-42

A kiĺzbeszeľzési értékhatárt el nem érőbeszerzési eljárás cselekményei:

Az ajźnlaltételi hatáľidő |ejźľtáig azaz20|7. május f4-én 10.00 óráig két ajĺánlat benyújtĺĺsáľa
keľült sot, az alábbiak szerint:

1. Ajĺĺnlattevő neve: DI-S ZI"2OO1" Kft,.
Ajźn|attevő székhelye: 1024 Budapest, Forint utca|2. fszt. 1.

Vállalkozasi díj ĺisszes eĺ: 2.7 62.65 3,- Ft +Afa

2. Ajrĺnlattevő neve: Takács Gyöľgy Tibor egyéni vá||a|koző
Ajánlattevő székhelye: l082 Budapest, Kisfaludy u. 28lB.
Vállalkozĺási díj összes en: 3 .125.500,- Ft +Afa

Az aján|atok érvényesek, azok minden tekintetben megfeleltek abeszeruési dokumentációban
foglaltaknak

A közbeszerzési érté|<határt el nem érobeszerzési eljárás tekintetébenjavasoljuk a beszerzési
eljaľás érvényesnek és eredményesnek minősítését és a DI-SZI ''2001'' Kft.-t (szék,heLy: 1024
Budapest, Forint utca 12. fszt. l.) nyertes ajźn|attevonek nyilvánítását, tekintettel aľra, hogy
ezenaján|attevo részéről benyújtott ajźn,iattarta|mazta a legalacsonyabb źrajźn|atot.

il. A beterjesztés ĺndoka

A kivitelezés érdekében sziikséges a beszeľzési eljáľĺás eľedményének megállapítása.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezéssel hét lakóépületnél a kaputelefonnal tĺjľténő biztonságos bejutiís és a héz
folyamatos zźrhatővá tétele biztosítoÍ lesz.

A kivitelezés költségei 2.76f.653,- Ft + ÁFA, azaz kétmillió-hétszźzhaŃankétezer
hatszźzotvenháľom forint + AFA. A szfüséges pénzügyi feđezet a20|7 . évi költségvetésben a
|1602 címen a kaputelefon kiépítése e|oirźnyzaton biztosított.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet

A Józsefuarosi onkorményzat Kozbeszeruési és Beszerzési Szabźl|yzatfuő| sző|ő 22/2016.
(II.04.) számu képviselő-testületi hatáĺozat 20.1. pontja a\apjźn, a Kbt. hatźiya a|átartoző, d" h..{
kozbęszerzési éľtékhatárt e| nem érő źrubeszeruésről, építési beruhazásról, szo|gá|tatźt'Jru
megĺendeléséről dönteni legalább három ajźn|at bekérésével lehet.
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A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MűködésiSzabźt|yzatźrő| sző|ő 36/2014. (xI.06.)
tinkoľmĺĺnyzatirendeIet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szeľint aYáĺosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság dtĺnt közbeszerzési ügyekben az eljaľás meginđításáról, eredmény
megállapításáľól, beszęrzési ügyekben az eredmény megállapításáĺő|, báľmely ĺinkoľmányzati
szęrzóđés megkĺitéséről, módosításáról, megszĹintetéséről, ide nem éľtve a polgármesteri és a
kizźr őIagos képviselő -te stĹil eti hatáskĺjľt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az a|ábbihatuozati javaslatot fogadja el.

Határozatĺ javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) a ,,Digitálĺs kaputelefon rendszeľek kĺépítése'' trĺľgyti kozbeszerzési értékhatĺĺĺt el nem
érő beszerzési elj aľást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. opeľatív igazgatoja
Hatĺĺridő: 2017 .június 7.

2) abeszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb árajźn|atot tnta|maző ajanlatot a DI-
sZI"200l'' Kft. (székhely: |024 Budapest, Forint utca|2. fszt. 1.) ajánlattevő tette, ezért aKft.
a nyeľtes ajánlattevő.
Elfogadott ajźnlati źr nettő 2.762,653,- Ft.

Felelős : Józsefuarosi Gazdálkodási Közpo ĺt Zrt. opeľatív igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 .június 7.

3) a hatarozat 2) pontja a|apjan felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t az
onkormĺínyzat megbízásából és meghata|mazźsthől a ,,Digitális kaputelefon rendszeľek
kiépítése'' táľgyu vállalkozási szerződés megkötésére.

Felęlős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 20|7 .június 7.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoftZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjráĺa: honlapon.

Budapest,zIl7. május 31. 
ta :-_

đr. KecskemétíLász|ő
operatív igazgatő

KÉszÍrprľg: JózsBľvÁnoSI GAZDÁLrooÁsI KÖzpol'łr Znr.
LBÍRľa: KÁľron Ivnp vĺÚszAKI REFERENS. SBsBsrYÉNNÉ' Szrpzĺr Erure KoZBESZERZÉSI

DaŃĎa-RvÁN EoŃa
Jp'cvzo ÜGYI BIZoTrsÁc ElNorľ
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FELHÍvÁs AJÁNLATTÉTELRE VERSENĺyEZTETESI EUÁRÁSBAN

Tisztelt Áiánlattevő!

;t Buđapest Főváros YIII. kcľÍitet Józsefuáĺosi onkormäĺyzat (székhely: 10ĺ}2 Buc{apest,
I}-aľoss u. ó3-(l7) me.sbí1ásábót és meghataltnaz,álsŁbót el!áiĺi Józsefuárosi cazdálkođásiKtizpont Zm. rnint Áiánlatkéľő, ánjálll,ai rncgtételóľc kéľi fei 

^,.()n 
fita| kJP;;t gazc;aságiszeľeplőt - a jclcn felhításlralr és a szeĺzőĺĺés teir,ezetbeĺl fog[alt ťeltótelek r,gy"l.*ĺ*ótclóĺ,cl - a

ľDg,,ľ: kaputelefon tendszerck kÍépítése,, táľgl,ri käzbcszeľzěsi értélĺ'lratáľĺ: cl nenr órőDcszcĽuesl el|äľasbalr.

Ĺ A1Áru.erfrni NEvE, CÍME, pĺÉnnrzlspepĺ

J ózsefr'áľosi Gazdálkod ásí I{iizp c>nt Zrt.
1 082 lJuclapest' Baľoss u. ŕl3-ťl7.
đt. Pc sti Iv ett'lgazgatőság clĺlclke
+3(r 1/4592-198
igaz-gatosag@igk.hu

Sebesryénnó Szlęzák lłĺika
1082 Rudapesr, Baross u. (t3-67.
szlezakc@gk.hu

2. B'eszznzÉsrÁaoY,ł,MENNyIsÉGEr

\ráľalkozási szerződés kcĺetćbcn Brrĺĺapest VIII. keľiileti, 100 7o ĺ:nk<rľrnĺí nyz,rt1rulajđonúlakóépületckben dĘirá|is kaputclefb,,,Äd,"., kiépítésc, ĺrrcly tattalm 
^zza ^1alábbiakat:

} Köz-ponđ egység (coclcfĺ:n) biztonsági ľáccsal, csővédő ĺrévtáblával.

ľ\z épiiletekben talá|lrató lakásĺrk száma.össŽeseĺr: 117 íJb

Budapesr VIII. kcrület, Vay Ádáĺn u. 4. 17 db lakás
Buĺiapest VIII. keľtile t,Yay Ádám u' ĺí. 16 db takás
Btrdapest \/III. kcriilct' 1'ĺltnő u.23/b. 8 db lakás
Budapest VIII. kedilct,Józscŕu. 55. 1ó ĺl|r lakás
I}udapest VIII' keľülct' Nĺrg)iťemplr:rn u. 5' 20 c{b lakás
Budapest VIII. kcrĺilct, Pľzitcĺ u. iB' t4 db lakás
I}udapest VIII. keľtilct, f)ugonics u' 16, 26 ĺtb takás

JózscÍvärosĺ-Gtzdá|korĺä-si Kó'Pont Zrt' . Iga*gatós.igll€i Blxĺapł:it, |in''.1:: 
]:]':'. 

63'ó7' . íckii:ľ,;:,,}6 1 Ą7? ) |?ł . ĺi-ąr.lií: i!}'łrii;\Lü,łł.ig).i|łi/'iii:

Ájáĺrlatkćtő rreve:
;\iánlatkéľ6 cíĺne:
Aiánlatkć6 képviselője:
ĺtjánlatkóľő tclcfonszáma:
Áiánlatkérő e-mail címc:

Kapcsolatľaľťó nevel
'l(apcsolarattó đme:
Kapcso|attaľtó e-ĺnail címe:



3.

4.

b,

6.

8.

ru.

9.

A sznnzÖoÉs uBeĺłeníaozÁsĺ" AII'IEL,,IqEK n.Bexinźse Énpptúsrĺv e npszpnzÉsĺ
tĺ1ÁnÁsrtzroĺWArlÁKi

HĺrÁrozott idejű vállalk ozási sze:zőđćs

A szgnzöpÉs IaőTARTAIĺĺłĺ, ILLETrE t| ran1rsÍrrs TERVEnET? xeľÁnlaa1n:

ĺ\ szeľződés hatáIya a szcrződós minclkét ťći. őt|tah a|áfuásá,n*k napiátő| a kivitelczćs
befeiezéséig taľt' A kivitclezós befeiczćsi hatáĺidejc: a rnunkateriilet átadástĺĺl számított 90
naptáÍi nap.

Arnĺ1nsÍrÉs ÍIELyE:

Budapest VIII' kcľülct Vay Áałm u. 4., \ĺay Áaĺm u' 6.' 'ľiimő u, 23/b., József u. 55.,
Nagytemploľl u. 5., Pľáteľ u. 18.. Dugonics u' 1ó. száĺn alatđ lakóópiiletekbei'

A szp nziplÉsr r ĺzrosÍrl *ĺuĺÉrroTEIEzETTsÉ GEK:

ľ\ jelen felhívás ľnellékletcként csatoĺt r"állaltĺozási szerzőĺlés tervezctben meghatározcrttak
szerint.

l4z n ĺ' ĺ n N qz oL eÁĺre rÁ s ra ĺ1a s Í rÉ s aNzr FELrÉ TE r.g I:

Ajánlaľkérő c|őleget nem fizct. Rćszszámlázási lchetőséget ncrn biztĺrsít.
Az ajánlatkéľĺ5 a váĺlalkozási szctződés alapján r'égzctt rcljesítés ellenórt'ókét a,iogszabálvnak
mcp;felclően lĺíállítcltt és teliesítésigazolássäl eiláto1t szánila áľvátclé ől szĺmĺt.,tĺ:ĺl ;*.'á';
napon beliil, árutĺrlással egycnlíti ki a \řátla|kaz(t ái||ta|nregaclott bankszánrláľa.
A szárnla melléklcte az Ájánlatké tő á|ta|kiállított teliesítésigazolás.

'4Nxer MEGI:IATÁROnÁíĄ IroGY Az ĄIÁNLATTEVí TEI:IET.E rÓssuÁtroz-nrĺ}
ÄJÁNI.^TaT:

ĺ\'iánIaľkéľĺí nem teszi lcheľővé a robbváltozaľlr (alternativ) ajánlatcrt.

Rrsz'qÁNĺllzÉrnt ĺpr.lprlspep VÁGY.ANNAI: rlzÄnÁsl.

Áiánlatkéľő tárgyi beszezési eljárás v<>natkozásábau ncm teszi lchetóvé részaiát?atrllr ľótelét.

Az .e1ÁNĺłroK ÉRTriIGLÉsI szEMPoNryA :

Ajánlatkétő a lrenyriiľott a|ánlatolĺat ,,a legalacsonyabb áť' óĺtékclési szcmpont szeľinť
ľangsoľolja.

ĺ\ vállq|kozási díiat az '\iántatte9li nyilatkozat'(1. számú nyilatkozatmínta) kitöItésőve!
magytľ forintban kď megadni (HUi).Ä vállatkozási díiat éptilctenténti ĹontáJan ĺsmegkell adni.

!ĺ vi||ł.|ky7ási đílnak taftalmaznia kcll minđen, a \řállalkĺrzó tcĺrcken1.sógćvel cisszcftig{łó,
azza|.ját.ő kiiltsćget, járulékĺlt 

9s đíiat. ̂Ą Vállalkozó a ĺ'ĺillalkĺrzási đíjän iĺuĺl ̂
 
szeĘődéstelicsítésc scrľán a Mcgĺendelő ŕclé scmnilyen más jogcímcn neĺĺ iogosult hölŁsćget

elszámolni.

A1ÁNternłrruĺłerÁnlnl: 2017. máÍus hó 24, nap 10:00 óra

2.

11.



u.

13.

Az e1łíNĺer s nNvu1 rÁsÁłuex c Íluĺp :

Á Józscfwárosi Gaz<ĺálkodási Kr"lzpont'./-rt.Iktató 1084 Buđapest, (ir tr' 8.

.áz 47Á ĺĺĺar s n ĺv vĺi1 rÁ sÁ Nlt'x *t l n7ł :

Az aián|atc:t 1eteđeti példányban _ tisszcfűzr'c, cégszcľűcĺl aláitva _ szcnrélycsen vagy
ajáĺrlott lcvélpĺrstai kiĺlĺleményké't.rt, zátt cs<rmagolásban kell cljuttarni az ai,Ániatk&ő {2.
pĺrntban megadott cfunéĺe az ĺiän|attételi hatáĺi<lő teiáĺľfig'

Á boĺítékľa ľá kell ítľľ: .Áián]at - DigitáIÍs kaPuteleÍon rendszerek kiéPÍtése. Iratátidő
előtt neln bonthatĺ5 fel,,

Ą1Äĺĺĺerĺłoz xorpĺpzőtĺv CĺATnI.ÄND o uptĺpxr-ernx:

| Á jánlattétcli ĺrlłilatkoza t. (1' szárnťr rryilatłĺlzannintĄ

Áz d1liNuTTETEL NvELW: Magyat

ĄJÁNĺaruxÓTöTrsÉc IPTI;. 6:75. $ (2)arľrznrsreĺeryÁNJ: 30 nap

Az rĺ7.,í'nÁsnaNLEIüET-E TÁRGyALNI, uAGťÁ snr,.rÚJror-rĄlÁNLAToIt^T T}ĺ,RGyÁI.|ís
lvsĺru.aÍnÁĺ1Áreĺ:

Jelen eliárásban a lren;,rijľott ajánlatokar az aiárrlatkéľő kĹilön taryya!ás ĺlé^|kĺil bírátja cl,
feirn'taľtja azanlbanmagánk a jogot, hĺ:gy ajánlatter'ők clőzetes ónesítését kővetőcn táĺgvalást
taftsoÍ1'

Az pnpnłĺÉNv xiztrsÉupx MüDIA És e szenzlolts TERvEzEr:r ĺnöroNryl:
".\iárrlatkćľó ez e|;átĺs cľcdmónyćt.5l fuásban tajékoz.t:łtja az ajän|attev,ő.ket. A' szeĺzőĺĺós
me.gk<ltésének pontos idópontiáľól a nyeľtcs ajárrlattcr.ő óľtesítćsľ hap.

14.

15.

16.

17.

18.

;\ĺľrennýibcn ä tlyeftcsnck milrŕ5sített' ajánlatter'ő visszalép, úgy az ajínlatk{,ľő jĺ:gosult a
kovcľ'kező legkedvezőbb ajánlatot tcvőnek rninősítctľ ,zeńz.ttel szcľződć'.st kcltnl.

19. KtrcsoxartenrÁs, rlreÉszÍri INFoRiwiCIiK:

r\z ajáĺrlattevó . a mcgfelelő ajárrlattćtel éľdekćberr . az aián|ań felhíýásban foglaltakkal
'kapcscrlatbarl íĺá.s|-:1további kiegeszítő (éĺtelmez6) tájékaztatástkéľhet az ajän|atkéĺőtő| az
ajánlanételi hatáľidő |ejívta előtľ ósszeni iĺtőbcn. Á' tájéltĺ:ztatás kórhetĺ5 az aján|at|ĺérő
clérlrctős'égén, dc esak íľásos ŕĺrľnábarr'.;\ kiegészítĺi tá,j&<<>ztatástń,iánlaľkéľĺí íľásbaĺl aĺlja
fn:g LiSry, hogy ĺ11c sćľtse az ajáĺilarter.ĺĺk c.sćlycg1eĺrlőségćt' eg1,iclcjrileg meg klpja azcisszes
ajánlatľcr'ő. Ą tĄékclzrańs megadása c-mn.ilbcn tcirténik. 

-
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20. Ecynnrn

20"/. Fe].hiv|uk Ájánlattevők figyelmét a je|crr ajánlattétcli felhívásbarr ós alrĺrak mcllék]ctcibeĺrf<rglalt előíľásclk és ícltćiclck alapos átľekintésĺ4ľc ćs kc'ľjük, hogľ ajáĺr|arukat a |eíľtakfigyclcm|rcvétclével tcg1 ćJ< mcg.

20,2. 
^ 

kóst"c lrcé'ľkezett aiálűĺtot" t,a|amint 
^zt ^z 

ajánlat<rt, amcly lénycges ajwilaaclcmcket
W*,z,;:łÍ*iř feĺtétclck elfogadása) ,,",', tátulm.a)za, az-. A,já,,i"te,a,,,",' f.,g".lj" .l

20.J' Anennyibcn az.a1!}la- hiánycrs, ncĺn egyétťelrnű acĺatot, ny'il'atkozatĺrt' \'aĺłY szárrrĺtási hibát

'ffil#ľÍ;;}n'ľjnľľľ[Jä:?.'ľ.*. 
;Ĺ;J;il, ielr'ilág<rsí.á;. ;;ű.iltctőlcg az

20..ł. Ąz Áiánĺatkéľő az ajánJattét,eli határidő lcpĺľtáig ĺnóciosíthatja ĺr ieleir fclhír,ásbarr fĺtglaltakat.r\z Áján|atkéró a mádosíŁíst jelcn ľ"n,ĺ"a**ĺ ;o*ő Ji;;ĺ tcszi nrcg.
J0.í. Ájánlatkóľ' tájókor"taĄa az aján|anevőkct, hop;y a 2t)}.3.'óvi V. tĺirr,éĺry z Po|gá,ti1lclľt'éłyk<lrly.vről ó:74.$ (3) bekezclćs1, ĺ"q;ĺ"-i.t*,, äI.,ĺ..ł., ,'ĺo,"**iJĺ,ä az cliáľáseľcdmén1.[1ől szólci tájikoitatás kikiilcĺése ää* i.lőp.',litg tĺ,mil.oľ ćs bfuĺnilyen okbťlljĺrgĺrsult' a felhívás visszavonását nem sztikséges rnęirrĺloliolnia. A visszar.onásról;\ jánlaft órĺ5 kŕizvetleirül, íĺásban aiékcłztaĘaaz ajánlattcvőkct.
20.6. Ajá'nlaffevłik jelcn e|irí'rá.slran kifejczettc n sají'tkőltsćgĹikľe ós kĺrckázatukľa vehctĺrck rćszt,az eljfuás ind<iklás ĺélkiili felfüggcszté,", ,,i**,".,o,'á:;.;;gy a beszerzési eliírás:ľat'ortćĺrĺívisszaielzés elrnaradása, illc*'e 

" 
í".,*aaa'ń,a. .ř"**ĺ"ł;sctén az Ájá"I#;; káľĘćnvtscmmilycn jogcímcrl rrem érvéĺr!'esíthct ajánla*ćľővcl szcmbcrr.* , 

ilľł:.-Y:a,ťł;l:"ł:;::::1*ľ::.,x^og:u"Í' hagy.sze'tzőĺJéskĺltćs escten a kcitclczócn
ľff T#"ľ:í'ff #ľ,:*ľ::::F; j;;3.ĺš;Tffi.J::;;#:::'i'ľ'"#i':l,,..::
ľ#;ľľ,äľän:j-'lij:ľ**:;ffi ;:iřäi'.ľi,;:1.::'Ĺ1Ľääi.(:,ff ";
ř;l';1n n:Ťä::'.:'Ł*n:1*,,::ľ": j:*{:ňF:,",'"l''Í:;"ä:'.ř'*:: "'".łä,.tľ'],i;*]

ľ:;."':.::ĺľ Ľ*ľlľx ľ*T:11 *i;;;''il .- ;.!Tä ;i,ä:äi-'ä.ffi 1ilili::j]kezelésćhez.

2I. Áze1Ánuarruiruis rurÚĺnĚsnĺłzr.oÁruiltł:20ťI. év máius l,d .,/Í. n^y
ł

.|<izsefváľosi G a zdálko<tási Kĺlzp ont ?-rt.
dĺ' Pe.sfi lvett igzlzgatĺság eínakcMeIlékletek:

- Nyilatkrrzanninták
. Szctző,clés teťvězct

A

,A-\" * łJ''
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,,DigitáIis kaputelefon rendszetek kiépÍtése,'
tárgý b e s z eĺz é si eLjárásb arl
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'ĺ . sýnĺź n1ilaĺko7atminta

A1Áľr-łľrÉr Brr I{YÍ LATKoZAT

Alulírott

"."áĺ." il;;i;;;, ;;il,;n,T"ä;;;; .'... :........'.. ĺJ."..eg sä:'Ĺ.ł:J;
hogy aJőzseft'átosi Gazdá|kodá'si I(özpont Ztt, mint Ajánlatkétő á|taL a ,,DigitáIis
rcndszerek kiépítése,, tárgý beszetzési e|järás tekintetében az z|ábbí ď1áĺ|atot

megnevezése)
nyilatkozom,
kaputelefon
tesszük..

ĺĺz aiánlat értékelésľe keľiilő eleme: Nettó HUF

Y áůla|kozátsi díi iisszesen:

Aján7attevő az ajánlatkéĺésben közölt feltételeket az ajádztában elfogadja, kijelenti, hogy ellene
jeleĺileg nem folyik végelszámo|asi, fe|számolási, illewe csődeljátás vagy egyéb jogszabáIyban
meghatatozott megszüntetési e|1ańs, és az aján7at elfogadása esetén _ flyeftes Aján|attevőként _
kötelezettségetváJlla|zz abban foglalt kikötések mandéktaLzn teljesítéséte.

(cégszerű a|áiĺás)

1 Aztapélwforgalmi jelzőszímot kell feltĺintetni, melyetaz ajánlattevő az eljárássalkapcsolatosan használni
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől ęltérő bankszámlát kívtn az ajaĺllattevő feltĺintetni, űgy ezt
kiilön is feltűntetni.

kíván.
kérjĺik

/7

,u
J

A ttaftó adataíz
Kapcsolattaľtó személv neve:
Kaocsolattattó sieméIv telefon vaw mobi| szännaz
Kapcsolattartó sżemélv faxszáma:
Kaocsolataľtó személv e.mail címe:



1,/A

,,Digitáúis kaputelef,on tendszetek kiépÍtése,'
tfugyí beszerzési eIjárátshoz

VÁLLALKozÁsI DÍJ lÁIšlÉPuĺprpr szpnĺNrl B oNTÁ;BAN

(cégszerű a|á,irás)

Az ajánĺ'at éľtékelésre keĺiiüő eleĺne: Nettó HUF

VĄlląLkozási đíj Budapest VIII. kertilet Yay Adámu. 4.

YÁLlą'|kozási díj Budapest VIII. keriilet Vay Ádám u. 6.

Yál]a|kozási díj Budapest VIII. kertilet Tömő u.23/b,

Yálla|kozási đíj BuđapestVIII. kediletJózsef u. 55.

Yá|la|kozási díj Budapest VIII. keńlet Nagytemplom u. 5.

Yá|]a|kozási díj Budapest VIII. keľiilet Pĺáteĺ u. 18.

Yá|]atkozási đíj Budapest VIII. keľĺilet Dugonics u. 16.

Y á.J|a|koz áls i díi iis s zes en:

Ąc



2. s ryźn ĺł n1ilatko7atminta

I\ľYII.ATKozAT

,,DigitáIis kaputelefon rendszetek kiépítése WII. keriiúeti épĺiletekben,,tárgý
közb eszerzési értéLďlatzrt el nem étő b eszetzési eliáĺásban

Alulírott .,..'',mnta(z)

Név:

SzéHrely/Lakcím:

Adószám (adőazonosító'iel) :

Vállalkozó ig. szám'
cégiegyzéks zám, egy éb azonosító
számz

Sz Ęr n|av ezető pénzintéz et neve :

Bankszámlaszíĺľlz

Személyes közľemfüiidő neve,
telefon, faxszám, e-mail cím:

képviselője a Jőzsefvárosi Gazđálkođási l(özporlt zrt ajáriatkétésére nyilatkozom, hogy az

Ajánlattev őnek adó- v agy kóztartozása nincs.

Kelt . 2017..

(cégszerű' a|áltás)

4ą



j. sýrnú n1ilatko7atninta

NIYILATKOZAT
a közérdekű adatok nyilvánossá téteIéhez

Alulírott ftépviselő neve),
(cím:' . .. . . ..' ) mint ajánlattevő cégegyzésre

jogosult képviselője

nyilatko zoĺn,

hogy a JőzseÍvárcsi GazdáLkodási KözpoÍ.ft zrt. (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.) - mint
ajánLatkéń _ áItala ,,DigitáIis kaputelefon tendszetek kiépÍtése WII. kertźIeti épíiletekben''
ttgyábaĺ indított beszerzési e\árásban tudomásul veszem' hogy szerződéskötés esetén a
kötelezően közzéteenđő közétdekű adatok kotébe tartoző szeľződések esetén a szetződésben
tögzitéste keĺĺil, hogy a nyeftes ajáriattevő tudomásul veszi és hozzájáĺi' személyes adataĺ (neve, a

szétződés megnevezése' típusa, targya, étéke, iđőtaĺtama, és esetleges módosulásuk) közéĺđekű
adatként toténő nyilvánossá téteLéhez, és 5 éven keľesztiiLltöľténő nyilvános kezeléséhez.

I(elt . .2017.

cégszerő a|álrás

-fu
Ą



TERYEZET
VALLALKo z iłsĺ szBnzopÉs

Amely tétejatt egytészrőI a Budapest Főváľos VIII. keľiiĺet Józsefuáĺosi Önkotmőĺyzat
(székhety: 7082 Budapest Baĺoss u. 63.67. ađőszám:. 7573571'5-2-42, törzsszám: 73571'5,
baĺkszámLaszám.. 70403387.00028570-00000000, statisztikai szám: 1'5735715-841'1'-327-01) mnt
megtendelő (a továbbiakban Megtendeló), ĺĺĺ.egbízásálból és meghatalmazásá'bő| e|iátő

Józsefuátosi Gazdálkodási Központ Zt. (szél<helry: 1'082 Budapest Batoss u. 63.67. adőszám..

25292499-2-42, cégegyzékszám: 01-10-048457, bankszán.iaszám:, K&H Bank Zt. (10403387-
00028859.00000006) képviseli: , mint a megtendelő megbízottia és meghatalmazotia,

mástészrőI

Cég: [szerződéskiitéskoĺ kitöltendő]
székhely: [szezőđéskötéskoĺ kitöltendő]
cégegyzékszáma.. [szerződéskötéskor kitöltendő]
adőszáma: [szerződéskötéskor kitöltendő]
b anks z átrlaszáma: [s z eĺz ő dés kö téskoĺ kitöltendő]
képviseli: [szeĺződéskotéskoĺ kitöltendő]

mint vállalk oző (a továbbjakb aĺ Y áůla|koző),

(egyiittes említésük esetén a továbbiakban: Szetzőđő Felek) között, az aIu|irott helyen és napon az

aLábbiak szeĺ.int:

Előzmények

A Budapest Főváros VIII. keĺületJőzseÍvfuosi ÖnkoĺmárLyzatmegbízásábőIés meghatalmazásábő|
e|játő Jőzsefoárosi Gazdáikodäsi Kózpont Ztt. mnt ajánlatkérő, a ,,DĘitális kaputelefon
ľendszeĺek kiépítése'' tárgyában az előzetes számitások szednti becsiiLlt éĺtékĺe való tekintettel
közbeszet'zési értékhatárt elnem étő,beszerzési eljáľást folytatott Ie. Á MegeĺdeIő á|tzl lefolytatott
beszenési el1átás eĺedményeként, valamint a Yatosgazdá|kodásí és Pénzügyi Bizottság

/2017. ( ) szämű,hatarozataalapjánFelekazalábbívá|la|kozásiszetzőđéstkötik.

Megrendelő a beérkezett Ąán|atoQ<a)t elbíÍáIta és a |egzlacsonyabb osszegű ellenszolgáltatást

tartabmaző érvényes aján7atot benytijtó ajánIattevővel köti meg a veÍSenyeztetési e\átás
v onatko zásáb an j elen S z etz ő dést.

Felek ĺogzítik, hogy a ,,Szetződés'' megnevezés ůatt a jelen vá|]a|kozásí szerződés értendő.

Felek megállapiýák, hogy jelen váLla|kozásí szerződés alapját abeszetzésí e|jfuás soľán keletkezett

dokumentumokban foglaltak képezik, kĺilönös tekintettel az Ajánlattételi Felhívásra, va|amint a

sz etző déstervez etb en f o g\a|takn.

|. A'szetződés tátgya, mennyisége

Budapest VIII. keríiüet, Yay Áaĺ- u. 4., Yay ĺaa^ u. 6., Tomő u. 23/b., Jőzsef u. 55.,

Nagytemplom u. 5., Ptátet u. 18', Dugonics u. 16. szám a|att', 1007o önkoĺmáĺyzai nrlajdonú
lakóépületekben 117 lalľás vonarkozásában ďgitális kaputelefon ĺendszer kiépítése, mĄ
tafialmazza az alabbiakat



Áz épületekbentAl^|h^tő lakások száma osszesen: 117 db

Budapest VIII. kerĹilet,Yay Adámu. 4. 17 db takás

Budapcst VIII. kcdilct,Yay Adám u. 6. 16 db lalĺás
Budapest VIII. keľtilet, Tömő u,23/b. 8 db lalľás

BudapestVIII. keĺĺilet,József u. 55. 16 db lakás
Budapest VIII. kerület, Nagytemplom u. 5. 20 db lalęás

Budapest VIII. keĺiilet, Ptáteĺ u. 18. 14 db lalĺás
Budapest VIII. kefi.ĺlet, Dugonics u. 16. 26 đblakás

2. Aszetződés időbeli hatáLya, a teliesítés ideje, módia

2.1'. Felek a jelen vállalkozási szerződést hatátozott időtartaĺrľa kötik, melynek ídőtatarrra a
szetzőđés hatá|ybalépésétől _ a szerzőđés mindkét f.é| áltah aláírásának napjátő| - a kivitelezés

befejezéséĘtat'

2.2. A kivitelezés befeiezési hatáĺideie: a munkatertiłet átađástő| számitott90 naptáń nap.
Yá|lalkoző jogosult a szetződésben megállapítotthatándő előtt teljesíteni.

2'3. Mrrnkateriiletátadása:

A Megtendelő koteles a munkavégzéste alkalmas, a szerzőđés 2.4. ponĘában meglelölt
munkateriiletek Vállalkoző részére töténő átadá;sáftól- a szuződés aláĺrást követő 5 munkanapon
belti'ĺ gondoskodni. A munkaterii.let átađás-áarételéĺől felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

2.4. A teliesítés helye: BudapestVIII. keľĹilet,Yay ĺaa^u.4.,Yay ĺaa^u. ó', Tömő u.23/b.,

József u. 55., Nagytemplom u. 5', Pĺáter u. 18., Dugonics u,16, szám alatti épti{etek.

2.5. Yá|lalkoző a szetzőđés teljesítése során köteles I. osztályŕr minőségri anyagokathasznáLti,
és koteles a munkát szerződésszerűen, teljes korrien, m(lszakilag és minőségileg kifogástalan

kivitelben, a vonatkoző magyat előírásoknak, műszaki szabváĺyo|<rlak, va|amlnt a technika mai
á|]ásának megfelelő minőségben, hatanđőbeĺ, teljes gondossággal elvégezti' Yáilatkoző
szavatosságot vállal az eMégzett munkákéĺt és a felhaszná|t aĺyagokétt. Á beépített teľmékekét
Yál]a|koző az adott gyártő feltételei szerint vállal jőtÁlLást. Hä az ebégzett mrrnka nem felel meg a
minőségi követelményeknet a Megĺendelő a jelen szetzőđésben szabá|yozott mértékű kötbéĺt
érvényesíthet, és káĺtéĺítést követelhet.

2.6. A Vállalkoző garanciavá|]z|asa teljes körű. Ya|7atkoző az elvégzett munkáĺa 12 lĺLőnap
jőtá|Lástvá)]al. A jőtá|lá'si, illetve szavatosság1'iđő aJatt kideľiiLlő hiányosságok a jőtáLlás, szavatosság,

gannciavá|IaLas szabáIyaĺ szeťlnt ktiszöbölendők ki, melynek feltételeit a mindenkoĺi hatályos Ptk.
tattalmazza.

A garunca nem teled |iarongáIásból eredő károkĺa vagy meghibásodásokta.

2.7. Yál]akoző a végteliesítésóIfuásban éĺtesíti a Megtendelőt, és kitűzik - 10 napon beliil - az

átrdás-átvétel időpontját' Szeĺződő felek az átadás-áwéteh eljátástő| jegyzőkönyvet vesznek fel.

2.8, A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásátőIYál7a|koző köteles gondoskođni.

29. A munkavégzés sotán okozott kltokéttYálLalkoző teljes korű felelősséget vá|Ia|.

2. 4V



3. Yźi|aĺkozási dii aze|fogadott aiáĺflata|apián

Nettó Ft

YáLLdkozási díj BudapestVIII. kertilet Yay Adámu.4.

Yái]alkozási díj BudapestVIII. kertilet Vay Adám u. ó.

YálLalkozási díj Budapestvlll. keľirlet Tömő u.23/b.

Ya|lalkozáłsi díj Budapest VIII. kediLlet József u. 55.

Yá|la|kozási đíi Budapest VIII. keriilet Nagytemplom u. 5.

Yá|]atkozásí đíj BudapestVIII. ker{ilet Ptátet u. 18.

Yá|]atkozási díi Budapest VIII. kertiłet Dugonics u. 1ó.

Y áůla|kozátsi díi összesen:

azaznettő .........Ft + 27o^ Afa, összeseÍr...... ....,- Ft

3 '1 . Y á||a]koző a vetsenyeztetési eLjlrásban benyújtott pénziigyi ajánLatÁban foglalt áraktól nem
térhet el.

3.2. A vĄ|lątkozásí dtj t^tt^lÍnaz minden, a Yőila|kozó tevékenységével összefüggő, azzaI járő

költséget, jáľulékot és díjat. AYállalkoző a vál7a|kozási dtjon kívtil a szeruődés teljesítése sotán a

Megendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolĺri.

4. Felek képviselői

Meorendelő kéoviselőie:

Név: I(ántot Imĺe
Telefonszám: + 36-20 -243-4830
E-mail cím: kantod@1gk.hu

Y á|]atko z ő kéovis elői e :

Név:
Telefon
E-mail cím:

5. Fizetési feltételek

5.1. Megĺendelő előleget nem fizet.

5.2. Megendelő a részszán7ázásLehetőségét nem bŁtosítja.

5.3. A fe|adatel]atás a felek egyező megállapodása szeĺntakkor történik megszabalyszer(len,ha
a'Yái|a|koző aztte|jes körrien elvégezte és a megtenđelő Észére átađta. A szerzőđés teljesítéséĺől
megrendelő teljesítésiga zo|ást állít ki.

5.4. Megendelő a szerződés aLapjánvégzett teljesítés ellenértékét z jogszabáiyĺak megfelelően
I<ĺá|htott és teljesítésigazo|ással ellátott szánia áwéte|étőI számitott. 30 ĺaptáĺ napon beli.il,
átutalással egyenlíti ki a Vállalkozô áItaImegadott bankszárĺůáta.

5.5. A számLát a Megtendelő Budapest VIII. kedilet Jőzsefvarcsi onkormáĺyzat tészéte kell
kiállítani. Í

u?,ł-i/,t r_3. /l)



5.6. Szátmlabenýjtás címe: Józsefofuosi Gazdá|kodási KözpoÍut ZÍt' Gazdaság dlvizíő 7083

Budapest, Losonci u. 2.

5,7. Felek rögzítik, hogy az e|Leĺéĺték megfizetése Yáilalkoző ...... Banknál vezetett. .....
számű'baĺkszám7a számára tötténő át.taIás megtoÍténtével minősül teljesítettnek.

6. Szeĺződéstbiztosítómellékkiitelezettségek

6.7. I(ésedelmes teljesítés esetén a Megtendelő késedelmi kötbéĺt számit fel. Á késedelmi kötbéĺ
méľtéke nettó 10. 000,- Ft naponta. A kötbéľ - kĹiLlon jegyzőkőnyvben felvett adatok alapján - a
szánLáb őI kerül levoná sĺa.

Á Vállalkozőt kötbétfĺzetési kötelezettség csak azon esetben teĺheli, ameĺnyiben a késedelem
lĺz^tőIag aYát]a|kozô hubáLjábő| kovetkezik be. Vállďkoző a szerződés teljesítése Vállalkozőnak
fehóható okból töĺténő meghiúsulása esetéte a telies bruttó szenődéses ellenérték 2)o/o_kának
megfelelő métékű kötbér rnegfuzetéséĺe köteles. Haaz eLvégzettmunka nem felel męga minőségi
kóvetelményeknek, Yá|Lalkoző köteles a teljes bruttó szeĺződéses ellenéték 7)o/o-káĺakmegfeleló
mértéki kötbér megfizetéséĺe.

Felek ĺögzítik, hogy a kötbéĺkövetelés behaitását tulmenően a Megĺendelő a szerződésszegésből
eredő káráĺak megtéĺítését is követelheti a Yá|]a|kozőtól. Vállalkoző 30 napot meghaladó
késedelme esetén Megrendelő jogosult jeIeĺ szerződéstől egyoldalúan elállĺri. Ha z Yállakoző
fizetőképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényegesváItozás következik be, amely a szerződés
teljesítését veszéIyeztei, a Megtendelő jogosult a szetződéstőI elállĺri. Á. felek ilyen
fizetóképességben bekövetkező lényeges váItozásnak tekintik, ha a Yá|Lalkozőva| szemben a
szerzőđés teljesítésének ídőtattamz alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés
érvényesítése van foIyamatban, illetve csőd-, fe|számo|ási-, vagy végrehajtäsi eIjárást elĺendelő
jogeľős hatÁrozat hatáIya aIatt á1]'. A Megtendelő jogosult a szerződéstől elállĺri, ha Yá||a]koző
szetzőđéses kötelezettségének nem tesz eleget.

6.2. Yálla|koző tudomásul veszi, hogy a MegtendeLő _ a Polgári TörvénykönyvńI szôIô 2073,
évi v. törvény @tk.) 6:787. $-áta figyelemmel - jogosult a kotbét meghaladó kańnak
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbéĺ megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

7. Vegyes és zátő rendelkezések

7.7. A szetzőđésben nem szabá|yozott kéĺdésekben zPo|gán Törvénykönyvrő| szőIő 201,3. év1

V. törvény ĺendelkezés ei az lĺányađők,

7.2. AYá|lalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 2077. évi CXCVI. töĺvény 3. s (1)

bekezdés 1. pont b) Ąontja a|apján ár]áľhatő szet1lezetrck minősiił. Ezt a tényt a Megtenđelőnek
átađott cégkivonataLigazoLja,YáIaIja,hogy a szetződés tnttzľ;La a|att a tulajdonosi szerkezetén nem
váItoztat olyan módon, amely a|apjáĺ mát nem minőstił árJáthatő szefrIezetÍLek. Tudomásul veszi,
amennyiben a trrlajdonosi szeĺkezetében történtváItozás miatt, vagy egyéb okból már nem minőstil
át]árhatő szefvezetÍrek, a Megtenđelő a jelen szerződést azonnďi hatát7yal felmondhatia.

7.3. Felek a szerzőđés teljesítése soĺán keletkezett vitálk^t közvetlen tárgyalások során kísérlik
meg ľendeznl. A Felek megállapodnak, amennyiben a szeĺződéssel kapcsolatos viľás kérdések
isztazásanemját eteđménnyel, úgy a Megĺendelő székhelye szedntilletékes bfuósághoz foĺđulnak.

7 .4' Je|eĺ szetződést felek \<lzfuőlzgfuásban módosíthatják közös akatat a|apjáĺ.

7.5. Felek rogzítik, hogy Eladó tudomásul veszi és hozzájá,ĺu| a közéĺdekbő| ĺytLvános adatai
(cég neve, a szet,zőđés megnevezése, típusa, tárgya, éĺtéke, időtartama, és esetleges módosulásuk)
közérdekű adatkéĺt torténő nyilvánossá tétetéhez, és 5 éven keteszĺj| tőténő nyilvános

4.

kezeléséhez.
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Felek képviselői jelen szerződést elolvasás és megéľtés utan, mint akzranrkkal mindenben
rnege gy ezőt" j őv áhagy ő|ag a|áfuták,

Je|en szeruődés ..... otdatból ál1 és 5 péIďány egyrrľással sző szeintmegegyező, eredeti példányban
késziilt, amelyből pélđány a Megĺendelő és . . .. . . példány Vállalkozó illeti.

Felek a Megtenđelő á|tal }iadott ajánlattételi felhívását, valamint a YálLa|koző ajánlatát csatolás

nélktil is a jelen szerződés részéĺek tekintik, az abbaĺ foglaltak jeLen szeĺződés vonatkozásában ls

ltáĺyadőak.

Budapest,2017.

Megľendelő
Budapest Fóváľos VIII. kerüIet

J óz se fu áros í o nkotmány zat
megbízásából és megha ta|mazásáb ő| a

J őzseÍvátosí Gazdá]kodási I(özpo nt Zrt.
képviseletében

Yá|lalkozó

képviseletében

Fedezet ... '.. dátum: Budapest, 2017.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gy.uláné
gazdaság1'vezető

5. /I .Ł'\ 
|
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osszefoglalő az e|iźtás eređmény étől a

,,DigitáIis kaputelefon rcndszerek kiépítése,, tátgý,kozbeszerzési érté|<hatfut el nem éĺő
b e s z eĺz é si etiańs v onatkozás áb an.

.|.) Az aiánlatkérő neue és círae:

,Ą' Budapest Főváĺos VIIL keńilet Jőzsefvárosi Önkoĺmáĺyzat megbuásáhőI és

meghatalmazásábőI e\árőJőzseft'áĺosi Gazđá|kodási Központ Ztt.,7082 Budapest, Baross u.

63-67.

2.) A besryr<és hźrgla és nenulisége:

YáLLa|kozási szerződés keĺetében Budapest VIII. keľiileti, 100 7o önkotmányzaĺ trrlajdonú
lakóépüIetekben dĘitális kaputelefon ľendszet kiépítése, mely tattalmĺzza az a|ábbjakat:

'Ąz épi.iletekbeĺta|á|hatő lakások száma összesen: 117 db

Buđapest VIII. kedilet,Yay Adám u. 4.
Budapest VIII. keńilet,Yay Ádám u. ó.
Budapest VIII. keĺi.ilet, Tömő u.23/b.
Budapest VIII. kertilet, József u. 55.

Budapest VIII. kedilet, Nagytemplom u. 5.

Budapest VIII. kedilet, Ptáter u. 18.
Budapest VIII. kedilet, Dugonics u. 16.

17 db lakás
16 db lakás
8 db lakás

1ó db lakás
20 dblakás
14 db lakás
26 dblakás

3.) Hiuatkozĺźs az eliánźst rilegindíflí felhíuásra és mepkiłldésének nabia:

Ajánlatkérő 2017. máills t7. napiáln inđította meg a beszetzési e|járást, ot aján7attevő tészéte
tonénő Ajánlattéte|l' felhívás megktildésével.

4.) Eredményes aolĺ-e az eliárás: isen

5.) Eredrľlénytelen eliánźs eseĺén az erednénytelensés indoka: -,

6.) A berllĺźiĺott q.ánktok súľza: abeszetzésí eljfuásbankét aiáLÍlJ'at keĺiiůt benyűjtásn.

7.) A<énléľgles qánlatot teuők neue. úne. alkalnasságuk indokolása és 4ánlatu,knak a<értékelési s<ern?ont

sryrinti taxalmi eleme:

7. Ajźnlattevő neve: DI-SZI ,,2007,, KÍt'
A attevő 1,024 ts ľonnt u.1'2. tszt.

lĺz aián|at étékeléste kedilő eleme: Nettó.řtrUF

Y á||a|kozási díj összesen: 2.762.653,-

Józsefvárosi Gazdá|kodási Kof Pont Zľt. . I gazgatíság
;O82 Bud.rpest. B.1'ross utca 63-(,7' . ]eĺeí'on: 06 l 159 2|98 . [.maĺil igazgaĺosag(@ĺgk.h.l

/
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2. Ajfuůattevő neve: Takács Gyötgy egyéni vá)Latkoző
AjánLattevő székheýe: 1082 I(isfaluđy u.28/b.

NéttóI,HUF

Y állalkozási díi iisszesen: 3.125.500,-

Megiegyzés: Ajár^izttevő a Budapest VIII. keĺiiletYay Adám 6. számalatti épiilet tekintetében
az átajánlatban szercplő anyagár és munkađíi nettó összegét tévesen ti.intette ÍeIa ,ýá|lakozási
đíj lakóépiiletek szerinti bonťásban'' elĺrevezésű 1/A mellékleten, így avá|La|kozási đíi összesen
nettó 3.095.700,- Ft helyett helyesen 3.125.500 Ft.

Aiáĺilattevők éľvényes aián|atot tettek és - figyelemmel a veĺsenyeztetési eLjfuást megindító
felhívásban foglalt alkalmassági szempontokĺa - alkalmasak a szeruőďés teliesítéséĺe.

8.) A1énlénJtelen 4ánlatot teuők neue. círne is azéĺvéłgltelensé{indoka: -,

9.) EredrnérĐps eliánźs esetén a rgertes aJ.ánlatteuő neue. círne. a<ellens<olgźltatás iiss<w és éĺánlata
kiuálas<tĺźsának indo kai:

DI-szI ,'2001,, Kft. (székhe|ye:1024 Budapest, Forint u.12. fszt. 1.)

E ĺlens z olg áltatős łis s z e ge : flettő 2.7 62. 653'- Ft

Aján7attevő tette a legalacsonyabb átat tattaLmaző érvényes aján7atot.

'ĺ0.) Az tisszefoglaló elkészítésének időoontia: 201'7. málus 25.

Összefoglalót készítette:
S eb es tyénn é S z|ezák F;ĺika
közb eszetzési as szisztens

I(ántoĺ Imĺe
m(tszal<t tefetens

Zsiđi Lajos
mb. đivízióvezető

Bozsik Iswán Péteĺ
v zgy ongazdálko dási Ęazgatő

LángGábomé
gazdaság1vezető

Az eliĺźrĺźs eľvdrľlényét elfogadta és ióaáhanta:
dr. Pesti Ivett

igazgatőság elĺroke
"{/
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1 . s4źnĺł n1ilatkoyatninta

A1ÁNnľľÉľBĺĺ nmrĺĺ Kozl'T

(.__*.__

(cégszeťíiláitás)

I An'apéllzforgalmi jelzőszámot kell feltÍintetni,me|yetazajánlattevő az eljaľással kapcsolatosan használni kíván.

Amennýben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajźnlaítevő feltĺintefui, tryy ezt kéťük
ktilön is feltiĺntemi.

Alulfuott ,łł'i#'llź?!.fł?!Er mint a t](:!.I!ĺ?.??.|.,:.ł(,r,.|. ... (Ajánlattevő
megnevezése) nevében kötelezettségválLdasn jogosult ti€:ry,ę.z'ę.T".. (tisztség megjelölése)
nyilatkozom, hogy a JőzseÍvátosi Gazdálkodási Közp ont Ztt., ĺnnt Ajánlatk&ő áItaL a ,,DigitáIis
kaputelefon tendszetek kÍépítése', táĘy6 beszeľzési eLjánás tekintetében az a|álbbi ajänhtot
tesszfü.'

,ł/'\---*-
::{.1.!.(::(.Y.n

Y ái|a|kozálsi díi összesen: 2,762.G5s . -

Ajátnlattevő az aján7atkétésben közölt feltételeket az ajádatźhan eLfogađja, kijelenti, hogy ellene
jelenleg nem folyik végelszámo|äsi, feLszámolási, illewe csődeljátás vagy egyéb jogszabőiybart

megbatátozott megszüntetési eLjítás, és az Ąänlat e|fogadäsa esetén - nyeŕtes AjánLattevőként _
kötelezettségetváLlaI az abban foglalt kikötések maĺadéktąlaĺ telje1fftĘą'1 í.;ji.'

tpl|ĺ; rri !.ejlcvtô cs Szĺltg'ńtt':ĺ l(ÍL
l024 Budłpest' Forint u. l2' Fsz.l.

A ĺlósĺám: |21 3492(.Ż-Li
Sráĺn]asr'aĺu: 1 l i J8Ut' i.2990joJ3

aďataiz

'.Aiánlattevő'neve: Di.lJl ,, 2oo,l,, !ćF-r
Aiántattevő :szél<helve: |D2l, Rlilll'łPEĺ7 ŕll2/,ýr.ĺ,./2, "J?. 

l
Aiánlattevő céeiegvzékszáma:' C.ł.t2/ - cv. /lś'!pgs
Belíöldí adőszőmaz / l l:3Ą'J 2ć- 2 - lĺ 3
sżáilávéżétő.l intézét,;|lrěÝe:' : ;Tl:. L)Xt. ll Er?

/ /Yĺsł 00 ł . 2 ! y c, -< 6. o :3,

Śtĺnlł)url ĺĺjz,lpr

A adataiz
Śtĺ/a),Đft ,irc)fJ Et

. IboćsolattaÍtó' szęmély''teiefon.vasv' ńobil.száma:. f 3G 3D 9ło 5ó"łA

5u ra.)u;/D.l,, c,./ @ / l o,/,a l ú / . 1 e'llł

ZC



t/A

,,Digi táIis lraputelefon rcndszerek kÍépítés e',
tfugyí beszetzésí eLjfuáshoz

uÁl-t'lĺroz{'sl ofi ĺeroaruĺtrnr łZERINTI B aNTÁĺBAN

ĺ<en: F!./!/!!ľI{'I ,2077

lĺz,.aiáĺLat.é.4{kelésĺe;keľíilóeleme: Nettó.ľI.UF

Yá)la|kozási đíj Budapest VIII. keĺiiłet Yay Adämu. 4. 381 Jt2
Yálla|kozási đíi Budapest VIII. kerĹilet vay Áđám u. ó. 3y.ł ą96

Yőilalkozási đíj Budapest VIII. keriilet Tömő a,23/b. /qLł'<Ą"/..

Yál|a]kozäsi díj BudapestVIII. kertiLletJózsef u. 55. ?LrJ lłq/: . '-
|/J4 l Ýv

Yátla|kozásí díj Budapest VIII. kerĹiłet Nagytemplom u. 5. ,2ts'5DĄ. .

Yái]a|kozási díj Budapest VIII. kertiłet Ptátet u. 18. 3 96.ł6ć . .^

Ya]Ia|kozási díj Budapest VIII. keľĹilet Dugonics u. 16. 'í/2,9ć,,ĺ , -
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Df-szl"2001"RFT. ro24 BUDAPEST FORINT u.Lz.Fsz.L TEL.: +36 309405644
EMAIL.:su ra nviiozsef@hotmail.com

ÁnalÁrul-łr

A BUDAPEST V|l|. KER. vny Á. u'ą. sz.-Ú

uroÉpÜrcr oleľÁus KAPUTELEFoN RENDszEn rlaurÍrÁsÁnn

łz Ánłr nz ÁrÁ-ĺraRrRlvlRzzÁr.

1., MTL típus jelű ZxlmmŁ vezeték fe|szere|ése fa|ra, vagy csatornába

290 fm a:L52.- d: 180.- 44.080.- 52.200.-

2., erőáramú táp|á|ás kiépítése 6A- es kis automatával, 3x1,5 MTK ká.

3., CoDEfon zols/tL3vF PRoX|s központi egység esővédővel, vandá|

ráccsal, névtáb|áva| ... komp|ett

1 db. a: 58.000.- d:32.000.-

bellelkomplett

2 ák. a: 1.800.- d: 6.300.-

4., CoDEfon digi. te|efon lakáskészü|ék komp|ett

L7 db. a:3.200.- d: 4.200.-

5.,TÁP.- tra nszformáto r kom p |ett 23o/12V 3oVA

2db. a:5.600.- d:3.150.-

6., aktíV mágnes vezér|ésse|, illesztő szere|vényekkel komplett

1 készlet a:29.800.- d: 16.800.-

7., ku|csos kapcso|ó MzsW ajtóba szere|ve

1 db. a:5.800.- d:8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szerelve / Socatlp./

ldb. a:3.200.- d.2.100.-

9. kulcs+PRoXY |akóknak átadva

t7db. a: 1.200.- d. 1.050.-

10. oTs kapu behúzó hidrau|ika

a:27.0OO.- d: 8.400.-

3.600.- Ĺ2.600.-

s8.000.- 32.000.-

54.400.- 77.400.-

L7.200.- 6.300.-

29.800.- 16.800.-

s.800.- 8.400.-

3.200.- 2.100.-

20.400.- 17850.-

27.OOO- 8.400.-Ldb.

/, -.=.-_-. í. ,;#ŕ..,n"fl*ffi::.--
1024 tsudapest' kŕint u. l2. lsa.l.

Adĺ5szám: |2|34926-243
teámlaszôĺn: ll70800l.29903603

257.080- 228.850.-

485.130.-
/ry
r>O
/,/ ,



Dl-SZl"2001"KFT. LO24 BUDAPEST FORINT U. 12. FSZ.I. TEL.: +36 309405644
EMAI L. :suranviiozsef@ hotma il.com

Ánn.lÁrunr

A BUDAPEST V|l|. KER. VAY Á. U. 6. sz.-Ú

LAKóÉPÜLET D|GľÁLls KAPUTELEFoN RENDszER KIALAKÍTÁsÁRA

nz Ánłx nz ÁrÁ-ĺrłRTALMAZzÁK.

1., MTL típus je|ű 2x1'mmf vezeték fe|szere|ése fa|ra, vagy csatornába

300 fm a:752.- d: 180.- 45.600.- s4.000.-

2., erőáramú táp|á|ás kiépítése 6A- es kis automatáva|, 3x1,5 MTK ká.

3., CoDEfon 2oL5ltL3vF PRoXls központi egység esővédővel, vandá|

ráccsal, névtáb|áva| ... komplett

L db. a: 58.000.- d:32.000.- 58.000.-

4., CoDEfon digi' te|efon |akáskészü|ék komplett

16 db. a:3.200.- d: 4.2OO.-

bellelkomplett

2ák. a:1.800.- d:6.300.-

5.,TÁ P. - tra n szfo rm áto r ko m p I et t 23o ĺ LŁv 3ov 
^

2db. a:5.600.- d:3.150.-

6., aktív mágnes vezérléssel, i|lesztő szerelvényekkeI komplett

1kész|et a:29.800.- d:16.800.-

7., ku|csos kapcsoló MZSW ajtóba szerelve

1 db. a:5.800.- d:8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szere|ve / Soca tip./

1db. a:3.200.- d.2.100.-

9. kulcs+PRoXY |akóknak átadva

24db. a: 1.200.- d. 1.050.-

10. oTs kapu behúzó hidraulika

3.600.- 12.600.-

32.000.-

51.200.- 67.200.-

LĹ.200.- 6.300.-

29.800.- 16.800.-

s.800.- 8.400.-

3.200.- 2.100.-

28.800.- 25.200.-

27.ooo- 8.400.-1db. a:27.OOO.- d: 8.400.-

264.200.- 233.000.-

497.200.-

/Í

ry- ').)z_)



D|-szl'2001"KíT. Lo24 BUDAPEST FoRlNT U. tz. Fsz,L. TEL.: +36 309405644
EMAI L. :sura nviiozsef@ hotmail.com

ÁnruÁľĺnr

A BUDAPESTVl||. KER. ToMŐ v.zz1a.sz.-u

LAKoÉPÜLET D|GFÁL|S KAPUTELEFoN RENDSZER KIALAKÍTASÁRA

Az ÁRAK 
^z ^F^-T 

TARTALMAZZÁK.

1., MTL típus je|ű ZxLmm2 vezeték fe]szere|ése falra, vagy csatornába

180 fm a: 152.- d: 180.- f7.360.- 32.400.-

2., erőáramú táp|á|ás kiépítése 6A- es kis automatáva|, 3x1,5 MTK ká-

3., CoDEfon 2oI5lIL3VF PRoX|s kĺizponti egység esővédővel, vandá|

ráccsal, névtábláva| ... komplett

1 db. a:58.000.- d:32.000.-

bellelkomplett

2 ák. a: 1.800.- d: 6.300.-

4., CoDEfon digi. te|efon |akáskészü|ék komp|ett

8 db. a:3.200.- d: 4.200.-

5.,TÁP.- transzformátor kompIett 23o/12V 3oVA

zdb. a:5.600.- d:3.150.-

6., aktív mágnes vezérlésse|, iIlesztő szere|vényekkeI komp|ett

1készlet a:29.800.- d: 16.800.-

7., ku|csos kapcsoló MzsW ajtóba szere]ve

1 db. a:5.800.- d:8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szerelve / Socatlp./

1db. a:3.200.- d.2.100.-

9. kulcs+PRoXY |akóknak átadva

16db. a: 1.200.- d. 1.0s0.-

1.0. oTs kapu behúzó hidraulika

3.600.- 12.600.-

58.000.- 32.000.-

25.600.- 33.600.-

tI.200.- 6.300.-

29.800.- 16.800.-

s.800.- 8.400.-

3.200.- 2.LOO.-

19.200.- 16.800.-

27.OOO- 8.400.-1db. a:27.OOO.- d:8.400.-

2to.760.- 169.400.-

380.160.-

.{r
ZV



Dl-SZl"2001"KFT. LO?4 BUDAPEST FORINT U.!2.FSZ.!. TEL.: +36 309405644
EMAI L.:suranviiozsef@ hotma il.com

ÁnruÁrunĺ

A BUDAPEST Vl|l. KER. JozsEF U.55. sZ.-Ú

LAKoÉPÜLET D|GrÁL|s KAPUTELEFoN RENDSZER K|ALAKÍTASÁRA

Az ÁRAK nz ÁrÁ-ľľnRTALMAZzAK.

1., MTL típus je|ű 2x1mm2 vezeték fe|szere|ése falra, vagy csatornába

300 fm a:.L52.- d: 180.- 4s.600.- 54.000.-

2., erőáramú táplá|ás kiépítése 6A- es kis automatával, 3x1,5 MTK ká-

3., CoDEfon 2oL5/LL3VF PRoX|s központi egység esővédőve|, vandál

ráccsal, névtáb|ával ... komp|ett

1 db. a:58.000.- d:32.000.-

bellelkomplett

2ák. a:1.800.- d:6.300.-

4., CoDEfon digi. telefon |akáskészülék komp|ett

16 db. a:3.200.- d: 4.200.-

5.,TÁ P.- tra n szfo rm áto r ko m p I et t 23o / LŁv 3ov A

2db. a:5.600.- d:3.150.-

6., aktív mágnes vezér|éssel, il|esztő szere|vényekke| komp|ett

1készlet a:29.800.- d: 16.800.-

7., kulcsos kapcso|ó MzsW ajtóba szerelve

1 db. a:5.800.- d:8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szere|ve / Soca tip./

ldb. a:3.200.- d.2.100.-

9. ku|cs+PROXY lakóknak átadva

24db. a:L.2OO.- d.1.0s0.-

10. oTs kapu behúzó hidrau|ika

3.600.- L2.600.-

58.000.- 32.000.-

s1.200.- 67.200-

11.200.- 6.300.-

29.800.- 16.800.-

5.800.- 8.400.-

3.200.- z.Loo.-

28.800.- 2s.200.-

27.O00- 8.400.-ldb. a:27.000.- d:8.400.-

264.200.- 233.000.-

497.200.-

*



Dl-SZl"2001"KFT. tO24 BUDAPEST FORINT U.12. FSZ.I. TEL.: +36 309405644

EMAIL.:sura nviiozsef@ hotmail.com

Ánn'lÁruuľ

A BUDAPESTV||l. KER. NAGYTEMPLoM U. 5. sZ.-Ú

LAKoÉPÜLET D|GrÁL|s KAPUTELEFoN RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA

Az ÁRAK 
^z 

ÁF A-T TARTALMAZZÁK.

1., MTL típus je]ű bxLmm2vezeték fe|szerelése falra, vagy csatornába

380 fm a: t52.- d: 180.- 57.600.- 68.400.-

2., erőáramú táplá|ás kiépítése 6A- es kis automatáva|, 3x1,5 MTK ká-'

bellel komplett

2ák. a: 1.800.- d:6.300.- 3.600.- L2.600.-

3., CoDEfon 2oL5/LL3VF PRoX|s központi egység esővédővel, vandá|

ráccsa|, néVtáb|áVa| ... komplett

1 db. a:58.000.- d:32.000.- 58.000.- 32.000.-

4., CoDEfon digi. te|efon |akáskészü|ék komplett

20 db. a:3.200.- d: 4.200.-

5.,TÁP.- tra nszfo rmáto r kom p|ett 230/12V 30VA

2db. a:5.600.- d:3.150.-

6., aktív mágnes vezérléssel, i||esztő szere|vényekke| komp|ett

1 kész|et a:29.800.- d: 16.800.-

7., ku|csos kapcso|ó MZSW ajtóba szere|ve

1 db. a:5.800.- d:8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szerelve / Soca tip./

1db. a:3.200.-

9. ku|cs+PRoXY |akóknak átadva

d.2.100.-

20db. a: 1.200.- d.1.050.-

10. oTs kapu behúzó hidraulika

a:27.OOO.- d: 8.400.-

64.000.-

11.200.-

84.000.-

6.300.-

29.800.- 16.800.-

5.800.- 8.400.-

3.200.-

24.000.-

2.100.-

21.000.-

27.OOO- 8.400.-ldb.

:tsz.1.

ĐI . 52'ĺ ..ili' 1'' 284.200.- 260.000.-

s44.200.-

-{,

2b



Dl-SZf'2001"KtT. LO24 BUDAPEST FORINT U. 12. FSZ.1. TEL.: +36 309405644
EMAI L.:su ra nviiozsef@hotma il.com

ÁnruÁruur

A BUDAPESTV||l. KER. PRÁTER U.18. sz.-Ú

LAKoÉPÜLET D|G[ÁLls KAPUTELEFoN RENDszER K|ALAKíTÁSÁRA

Az ÁRAK 
^z ^F^-T 

TARTALMAzzÁK.

1., MTL típus je|ű 2xlmm2 vezeték felszere|ése fa|ra, vagy csatornába

280 fm a;t5f.- d: 180.- 42.520.- 50.400.-

2., erőáramú táplá|ás kiépítése 6A- es kis automatáva|, 3x1,5 MTK ká.

bellelkomplett

f ák. a: 1.800.- d:6.300.- 3.600.- 12.600.-

3., CoDEfon 2075/tL3vF PRoXls központi egység esővédővel, vandál

ráccsal, névtáb|áva| ... komplett

1 db. a:58.000.- d:32.000.- 58.000.- 32.000.-

4., CoDEfon digi. telefon lakáskészĹi|ék komplett

14 db. a:3.200.- d: 4.200.- 44.800.- 58.800.-

s.,TÁP.- tra nszfo rmáto r kom p|ett 23ol12v 3oVA

2db. a:5.600.- d:3.150.- IL.200.- 6.300.-

6., aktív mágnes vezérléssel, i||esztő szere|vényekkeI komp|ett

1 kész|et a:29.800.- d: 16.800.- 29.800.- 16.800.-

7., ku|csos kapcso!ó MzsW ajtóba szere|ve

1 db. a:5.800.- d:8.400.- 5.800.- 8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szere|ve / Soca tip./

ldb. a:3.200.- d.2.100.- 3.200.- z.too.-

9. ku|cs+PRoXY |akóknak átadva

14db. a: 1.200.-

10. oTs kapu behúzó hidraulika

ldb. a:T7.OOO.- d: 8.400.-

16.800.- L4.700.-

27.OOO- 8.400.-

d.1.050.-

DI . SLI "2J;:.'' 242.720.- 2L0.500.-

453.220.-

*ť,

/-
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t



D|-SZ|"2001"KFT. L024 BUDAPEST FORINT U. L2.FSZ.1. TEL.: +36 309405644
EMAI L.:sura nviiozsef@hotmail.com

ÁnalÁľĺnr

A BUDAPEST Vl|l. KER. DUGoN|cs U.16. sz.-Ú

LAKoÉPÜLET D|G|TÁLE KAPUTELEFoN RENDSZER K|ALAKÍTÁSÁRA

Az ÁRAK Az ÁFÁ-TTARTALMAZzÁK'

1., MTL típus je|ű ZxLmm2 vezeték fe|szere|ése falra, vagy csatornába

480 fm a:152.- d: 180.- 72.960.- 86.400.-

2., erőáramú táp|á|ás kiépítése 6A- es kis automatával, 3x1,5 MTK ká-

bellelkomplett

2 ák. a: 1.800.- d: 6.300.- 3.600.- 12.600..

3., CoDEfon f0L5ltI3vF PRoXls központi egység esővédőve|, vandál

ráccsal, névtáb|áva| ... komp|ett

1db. a: 58.000.- d:32.000.- 58.000.- 32.000.-

4., CoDEfon digi. te|efon |akáskészü|ék komp|ett

26 db. a: 3.200.- d: 4.2OO.- 83.200.- 109.200.-

5.,TÁP.- tra nszformáto r kom p |et t 23o / L}v 3ov 
^

2db. a:5.600.- d:3.150.- LI.2OO.- 6.300.-

6., aktív mágnes vezér|éssel, i]|esztő szere|vé-

nyekkel, komplett

1kész|et a:29.800.- d: 1.6.800.- 29.800.- 16.800'-

7., ku|csos kapcsoló MzsW ajtóba szerelve,

26db. ku]ccsa|, átadva a |akóknak

1db. a: 21.800.- d: 8.400.- 21.800.- 8.400.-

8., fém nyomógomb ajtóba szere|ve /Socatip./

ldb. a:3.200.- d.2.100.- 3.200.- 2.100.-

9. PROXY |akóknak átadva

26db. a: 1.200.- d. L.050.- 31.200.- 27.3OO.-

10' oTs kapu behúzó hidrau|ika

ldb. a:27.O0O.- d:8.400.- 27.000- 8.400.-

"fua r'1

/_x



341.960.- 309.s00.-

651.460.-

BUDAPEST 2oL7 . május 22.

Ii ;-----I t. \.
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'ĺ, ĺryinú ryih ĺko7atniĺ ĺa

A;ÁIĺmľĺÉTELI I.üľILÁŤ Koz AT

Álulírott

3,ôas: #*#
!ĺz:.| aiłn|at'éľtékelés t.9 keĺĺilő eĺeme; Nettó HUF

Y áů|a|kozálsi díi ös szesen:

Aiánlattevő az Ąółt}ĺtkétésbcn kcizölt feltételckct az aján|łtíban elfĺ:gadja, kijelerrti, lrogy ellenc
jelenleg nem folyilc r'égelszámolási, felszámolási, illewe csőđeljátás vagy egyób logszabálvban
meg|ltťarozotľ megsziitttetési eljáľás , és az aiárůat elťogadása csetén - nyeľtcs ĺ\jánlattevőként _

kotelezettsóget vállal az abban foglalt kikotések matadóktalan teljesítésóre'

r<at. '#' .uď.r'łp,r,ď , ?aL7 "Q'{, . ,?-:L,

l- .2

?4:

ĺXitffibYs.e*v*

í
l** \
i

".ffiä,l,$ffi

, Azt a pénzľoľga|rni je|ztiszámot kell fe|tontetni, me|yet az ajánlattev<i az ełjáľással kapcsola{.osan használni
kíván. Amennyiben a rnegkiĺtendő szeľződésben ettől eltéľó bankszámlát kiván az aján|attevő feltüľltetni, úgy ezt
kérjĺik kiiltĺn is fęhíintetni'

&
3a

A olattaľtó ađatai:
trfupcsolattaĺtó személy neve: D.ł,,ä.:. Čuäłau
Kaocsolattartó személv telefon .vapľ mobit szŁma: fri 3ő ł-lŕ8 łr23
l(apcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattattó személy e.mail címe: ťcĺ.ĺl,,-l Úo (a-łclłt2671/ "laĺł



LIA

,,ĐÍgÍtáIis kapu teleÍon tendszeÍek kiépÍtése',
tárgyu bcszcrzósi cl|átáshoz

VÁLLALIaaZÁĺI DÍJ LAIÓEPÚĺalyx szpnĺr,łrĺ B oNTÁĺBAN

t-'

ĺ<.l,. &, .ąłłkF.'Š},,., 20 L7 . ft-6' .,,, .?*z",'.
I \,\! " Ťr
ú

a ./'?kn .furą
} ) 'í/ 1/, ,^\(Ý$sRffigę?önav

Vĺllany és kaputeleŕon saeŕe|6.l[8t Bp.' Kisfu|udy u, żBlb'
Téléfon] o0 ao ąża ozee

rĄdlazÁrn: Ą2O1 26as-2Ą2
sż.6ř^: 1 1 7 21 a2ô-2o2Ą6 1 4 9

4

Az aj!ĺĺlet'. árt $kelés re kerĺilő eleme: l Nettó HUF

Vállalkozási díi Budapcst VIII. keľĹilet Vay Á'dám u' 4' 4,,ý tre
Yállalkozási ĺlíi tsudapest VIII' keľület Vay Ádám u. ó. /ĺ íf "s.
Yál]alkozási díi Buđapest VIII. keľtilet 

.I.oĺnő 
u, 23 / b, 3qô sCG

VáIlallĺozási díi Budapcst VIII' kerületJózsef u. 55. /Jt1 ffiŰ
VáIlalk'ozási díj Budapest VIII. keľĹilet Nagytenrplorr.l u. 5. 5/Y GÖů
Vállalkozási díi Budapest VIII. keľület Pľátcľ u. 18, 425 ,,ĺŰŐ
\,Iállalkozási díj l}udłpest VIII. kerűl.et f)ugonics u' 1ó.

Vállalkozási đíi .iisszeseĺr; s, łft {, {ę3 ł *"



Áľ ajltnlat

Budapest, Wru. ker. Vay Ádúm u.4.
. l a k ó áp iil et : kap ut e lefo n.r e n ĺI sr,er ki ép íté s é ľ e.

(CoĺIefon)

ńfrH i;*ĺn"o6r " i

öśi..'l.' ,.':l'1

Anyagar
1 egység és kĺjzpont kártyao|vasis 36 000 36 000 I 720 457fO

1 esővédő névtáb|ával I 500 8 500 2295 r0795
L7 ĺakáskészi]|ék 3 200 54.404 14688 69.088

150 2x06 mm vezeték 84 12 600 3 442 16 002

25 2x075 MTL táo vezeték raf 2 550 689 3 239
1 tá ptranszformátor 6 000 12 000 3 240 L5f40
1 védő rács 8 700 I 700 2349 LLO49

6 stukatúr eipsz 80 480 x30 6LA

1 300kp síkmágnes 20.000 20.000 5400 25400

7 vezér|ő eIektronika 6700 6700 1 809 I s09

L fém nvomóeomb 2foo f 200 594 2794
1 kulcsos kapcsolós zár 5 300 5 300 L 431 6737

7 fogantyú 4 000 4 000 L 080 s 080

1 el|endarab tartó 2 600 2 600 702 3 302

10 XBS vezeték csatorna 95 950 257 1.207

1 kapubehúzó 16 800 L6 800 4 536 21 336

36 proxi korong 300 10 800 2976 73716

1.8 kapukulcs 440 7 920 2 L38 10 058

Anvaaár ćisszesen 2Ĺz.5oo 57375 269875

1 Munkadíj 252 160 220.000 59400 279400

432.500 116.775 549.275

A munkateľtileten a nrunkavégzéssel <isszeftĺggésben keletkezętt káréľt felelősséget r,állalok.

Gaľancia: 2 év a gilľancia erőszokos rongdlltsľa, elemÍ kđrľa nem
érvćnyesíthető,

Budapest, 2017-05-22,

szétetč"ffi
Jť
3L



Áne"ĺÁĺvĺer.
6

Bp WII ker. Yay Áĺtóm utea/(sz lakőépiitet DígitóIÍs kaputelefon ľenĺIszer kiépí,téséľe,

bej órati kap u síkmógneszđľ, kap u beh úzó és védőĺócs felsze ľe lěséľe.

7' K łp ut e l efo, o, ;:;T : r d s k é s z ĺi l é k e o k u,,,i,
bekötés

,beiizemelěs
,névtúbla késĺí,těs
vě dőr ĺic s fe I s ze r e lé s s e I,

Annyag össz: Díj össz:

clb I 198.000

2. erősđramú bettűpĺóIlús

Tr a n s ąfo rm đt o r fcl s ze ľ e les
és bekiités

db I .6.500

3. elektľotłtos síkmúgnes készlet

zűľľ a l ěs k u lcs o k kal fels 7er elv e,

bekätve beüzemelve.

dh 1. 40.000

4. kop u b e h lłzlí fl s ze reés

Dbt. 18.800

141.000 198.000

7.000 6.500

39.000 40.000

9.000 18.800

141.000

7.000

39.000

9.000

Ányagóľ : 263.300 -,/

M-ankadíj : I:Í!!!-"" -,^ Ętp. s**, -
Áfa:27 % : I2a0i1

osszrspĺĺ: 583.311.

Garancia: 3 ćv a garancia erőszakos-rongóIásľa ,elemi kńrrn nem ěrvényesíthető.

2013-08-07

ĺ'.ż.

{

J"*, b

éx.ři?l';iegéłłše;l

fu.,



Á, ajdnlat

Budapest, VIII. ker. Tłjmĺi u. 23/b.
. lĺk ó ép iil e t : k ap ut e I efo n. r e n d s zer kiép íté s é r e.

(CodeÍon)

r';: : :;Íl':'|. : !;...ł.,;; i .i.rii :' i.; j'l.".'''* | ln|ÁI+á" "n]l;l 
l

ä;tfü '.itäit3ffifuvfr l'ffil;;łľtĺĺ:ffi.ľí.ľ'ffi;+ľ íii 'filä.r
Anyagár

1 egvség és központ kártyaolvasis 36 000 36 000 9724 45720

1 esővédő névtáblával I 500 8 500 zf95 10 795

8 Iakáskészü|ék 3 200 2s600 69r2 32572

50 2x06 mm vezeték 84 4200 1,734 s334

25 2x075 lrĺĺt táp vezeték 102 2 550 689 3 239

2 táptranszformátor 6 000 12 000 3240 Ĺ5 z4o

1. védő rács I 700 8 700 2349 11 049

6 stu|(atúr gipsz 80 480 130 610

1 300kp síkmágnes 20.000 20.000 5400 25400

1 vezérIő elektronika 6 700 6 700 1 809 I 509

1 fém nyomógomb 27.00 2 200 594 f 794

1 kulcsos kapcso|ós zár s 300 5 300 1 431 6731

1 fogantyú 4 000 4 000 1 080 5 080

I e||endarab tartó 2 600 2 600 7Úf 3 302

LO XBS vezeték csatorna 95 950 257 tfoT
t kaoubehúzó 16 800 16 800 4 536 fr336

36 oroxi korone 300 10 800 f 976 L371,6

18 kapukulcs 440 7 9ZA 2 138 10 058

Anvaaór ćjsszesen 175300 4733r f2263t

1 Munkodíj 252 760 175.000 47250 222250

350300 94581 44/.881

A munkateľĹileten a munkavégzéssel össz.efiĺggésben keletkezęt|kfuérĺÍ.elelősséget vállalok'

Garancia: 2 év a gard,,cia erőszakos rongltldsľa, elem,í kĺIrľa nem
éľvényesíthető.

Budapest, 2017-05'22.



Árajdnlat"

BuĺIapest, VIil. keľ. rózsef u.55.
. ĺa kó ép ił I et : k ap ut e I efo n - r e nd s zer k i ép í,Í é s é r e.

(Codefon)

iťĺ'; ĺiii'. i
Anvaqáĺ

1 egvsés és ktizpont kártvao|vasós 36 000 36 000 9720 45720
ą esővédő névtáb|ávaI I 500 8 500 2 295 10 795

16 lakáskészü|ék 3 200 51200 13824 69.088

150 2x06 mm vezeték 84 12 600 3 402 16 002

f5 2x075 MTL táp vezeték 102 2 5s0 689 3 239

z táptranszformátor 6 000 12 000 3 244 15 240

I védő rács I 700 8700 2349 11 049

6 stukatúr gipsz 80 480 130 610

L 300kp síkmágnes 20.000 20.000 5400 25400

1 vezérlő e]ektronika 6704 6700 l_ 809 I 509

L fém nvomósomb f 200 2200 594 2794

1 kulcsos kapcso|ós zár 5 300 5 300 L437 6737

7 fogantYú 4 000 4 000 1 080 5 080

1 eĺ|endarab tartó 260Ü 2 604 702 3 302

10 XBS vezeték csatorna 95 9s0 257 1207
'). kapubehúzó 16 800 16 800 4 536 21 336

36 proxĺkorong 300 10 800 29t6 137L6

18 kapukulcs 444 7 9ZO 2 138 L0 058

Anvosór iisszesen 209.500 56565 266065

L Munkadíj f52160 220.000 59400 324f43
429.500 1.15965 545465

A munkateľiileten a munkavégzéssel összefüggésben keletkezett kárért felelösséget vállalok.

Garancia: 2 év a garűncia erőszakos rongó,lúsľa, elemÍ kórrą nem
érvényesíthető'

Budapest, 20I7-05-22,

3í



Áľajónlat

B udapest, VIII. ker,Nogjłtemplom u. 5.

. I a k ó ěp tilet : kap ut e I efo n-ľ e n ď s ze r k iép ít é s é r e.

(Codefon)

ffi#|##'ď,'gł - ĺ#,..ffi'1'i
Anyagdr

1 egység és központ kártyaolvasós 36 000 36 000 I 7ZO 457fO
t esővédő névtáb|ával 8 500 8 500 zf95 10 795

20 lakáskészülék 3 200 64000 17280 81200

150 2x06 mm vezeték 84 12 600 3 447 16 002

f5 fxa75 MTL táp vezeték 702 2 550 689 3?'39

f táptranszformátor 6 000 12 000 3 240 15240

L védő rács I 700 8 700 2349 L1.O49

6 stukatúr gipsz 80 480 130 610

I 300kp síkmágnes 20.000 20.000 5400 23400

1 vezér|ő e|ektronĺka 6 700 6 700 1 809 8 509

7 fém nvomógomb 2ZAO 2 200 594 2794
L kulcsos kapcsolós.zár s 300 s 300 L43L 6737

1 foEantvú 4 000 4 000 1 080 5 080

L eĺ|endarab tartó 2 600 2 600 742 3 302

10 XBS vezeték csatorna 95 950 237 L207

7 kapubehúzó 16 800 16 800 4 536 2L336
36 oroxi korone 300 10 800 2916 L37t6
42 kapukulcs 440 18480 4990 f3470

AnvuEór összesen 23794O 64233 3021.33

1 Munkadíi 25f 160 280.000 75600 355600

517900 139833 657733

A munkateľületen a munkavégzéssel tisszefiiggésben keletkezett káľél1 felelosséget váIlalok'

Garancia: 2 ěv a garunciu erőszukos rongólásra, elemi kúrra nem
iźrvényesíthető.

Budupest, 2017-05.22. á,
Takdcs /

TA
vllĺany és kapule|eton śzÉ'el.
1082 Bp.' Kisfa|udy |J.äeĺb.

Telafon: oo go łźo oze:t
Ádószám: ą2}1f6Đs-?'42
sř'sř': 1.t 72 1 Ô26.20?Ąe1Ą r



ArujúnIat.

Budapest, VIil. keľ.Prúteľ u 18.
I akó ép íil et : k ap ut e I efo n- r e n d s zeľ ki ép í:t ě s é ľ e.

(Cođefon)

ffi l*ĺt*i;ĺr#*ĺi'Íffi tiÍł!jĺ::,::'ľj.!
.;Fł ffiĺ ĺł*a' i

Anyagdr
1 esvség és központ kártvao|vasós 36 000 36 000 9720 45724

1 esővédő névtáb|ávaI I 500 8 500 2295 10 795

T4 IakáskészĹi|ék 3 200 44800 12096 56896

L50 2x06 mm vezeték 84 12 600 3 402 16 002

25 2xo75 MTL táp vezeték lof 2 550 689 3239

2 tántra nszformátor 6 000 12 000 3240 rszĄa
L védő rács 8700 I 700 2349 11 049

6 stukatúr gipsz 80 480 L30 610

I 300kp síkmágnes 20.000 20.000 5400 25400

I vezéľlő eIektronika 6 700 6700 r.809 8 509

L fém nvomósomb 2fao 2 200 594 2754

I kulcsos kapcsolós zár 5 300 5 300 L 43L 673r
1 fosantvú 4 000 4 000 1 080 5 080

1 el|endarab tartó 2600 2 600 7AZ 3 342

10 XBS vezeték csatorna 95 950 257 tfaT
1 kapubehúzó 16 800 16 800 4 536 21 336

36 proxi korong 300 1"0 800 29L6 t37L6

18 kapukulcs 444 7 920 f Í38 10 058

Anvaaúr łjsszesen 203100 54837 257937

1 Munkadíi z5z L60 220.000 59400 3foz43
423100 LL4237 t37337

A munkateľĹileten a munkavégzésselösszefüggésben ke|etkezettkálrért felelősséget vállalok'

Garaneitl: 2 ćv ĺĺ garancia erűÍszakos rongđIđsra, elemi kúľľa nem
éľvényesíthető.

Budapesí, 2017-05-22.

ÁĺJószám: 42a1 26lBg.24E'
sz. sz. : 117 21 a2a-?.Đ24 6 1 4r:

v |l|an y- s,sutgíďoff szc ĺ e l i'
1aBz Bp., kisÍaĺűdv U.2i3i!.vvŁ vP., 

^ls|dluuy 
u. f őli

Te|eřon: oę so ąis łzzs
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Árajúnlat.

Budapest, VIII. ker.DugonÍcs u.I6
I ak ó ép iil et : k ap ute I efo n - r e n d s ze ľ ki ép í,ĺ és é ľ e.

(CoďeÍott)

Né'ttó". ,

iiiit .,",., Ut""O
Anyagőr

ąt egvség és kĺjzpont kártYaolvasós 36 000 36 000 9 7ZO 45720

I esővédő névtáb|ávaI I 500 8 500 f 295 10 795

26 lakáskészü|ék 3 200 83200 ff+64 105664

220 2x06 mm Vezeték 8Ą 12 600 3 4Af L6 002

25 2x075 MTL táo vezeték ro2 2 550 689 3 239

z táDtranszformátor 6 000 12 000 3 240 L5 240

1 védő rács I 700 8 700 2349 L1 049

6 stukatúr gipsz 80 480 r30 610

1 300kp síkmágnes 20.000 20.000 5400 25400

t vezér|ő elektronika 6 700 6 700 1 809 8 509

t fém nvomógomb 2fao 2200 594 2794

L ku|csos kapcsolós zár 5 300 5 300 L 437 673t
1 fogantyú 4 000 4 000 1 080 5 080

L eIlendarab tartó f 600 2600 70f 3 302

10 XBS vezeték csatorna 95 950 257 1.207

n kaoubehúzó 16 800 16 800 4 536 2L 336

36 proxi korong 300 10 800 f 9t6 t3 716

26 kapukulcs Ą40 LI44O 3089 L4529

Anva,aár iisszesen 2429040 65583 308483

1 Munkadíi 232 160 270.000 59400 320?43

512900 138483 651383

A munkateľĹileten a munkavégzéssel összefi'iggésben kęleĺkezett káľért tělelősséget vállalok'

Garaneia: 2 év a gűrancía erőszakos rongúIdsra, el'emi kúrľa nem
ć'rvényesíthető.

Budapest, 2017-05-22,

.q/ge -n ,{pnĺEJšly ..ctg čgoĺ
ląJ€Źs Uo]o|éłnciex sg Áuelli
q/Bđ l| 

^ĺJnlEJsly 
..ct$ č8o'pląJ€Źs UoJo|éłnciex sg Áue111,r

ń)"TM#{,I

}.s}JsJŁs ss\ryĘ'J'
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vÁLLAu(o z ĺsĺ sznnzŐo É s

Amely létrejott egyrésztőL a Budapest Fővátos VIII. keľĺilet Jőzsefvátosi Önkormányzat
(székhĄ: 1082 Budapest Baľoss u. 63-67. adőszäm: 75735775-2-42, torzsszárt: 735775,
barlkszánlaszám: 70403387-00028570-00000000, statisztikai szäm: 75735775-8471-321-01) mint
megrendelő (a továtbbiakban MegtendelQ, megbízásálból és meghata|nlazásáből eliätő

!őzsefvátosi Gazdálkođási Közpoít zít'. (székhĄ: 1082 Budapest Batoss u. 63-67. ađőszátm:

25292499-2-42, cégegyzékszám: 01-10-048457' baskszäĺl.iaszám: K&H Bank Ztt' (70403387-

00028859-00000006) képviseli: Bozsik Iswán Pétet vagyongazdá|kodási igazgatő, tnilnt a
megtendelő megbízottia és meghata|tnazo+ďjal

mástésztőI a

DI.szI l'2001|| Építőipaĺi és Szolgáltató Koĺlátolt Felelősségű Tfusasálg (székhely: 7024
Budapest, Fodnt wtca 12. Íszt. 1., adőszám 72734926-2-43, cégtregyzékszám: 01 09 468093,
bankszániaszáma: oTP Bank Nyt' 11708007-29903603-00000000, képviselí: Suľányi JőzseÍ
ĘyvezeĄ,
mint vállalko ző (a tov äbbiakban: Y áĺla|koző),

(egyi.ittes említésfü esetén a továbbiakban: Szetződő Fetek) között, az aLliitott hĄen és napon az

alábbiak szerint:

Előzmények

A Buđapest Fővátos VIII' keľiiletJőzsefvátosi Önkormányzatmegbizásából és meghatalmazäsábőI
eIjárő Jőzsefoárosi Gazdálkodási Központ Ztt. ĺniĺt ajánlzrkétő, a ,,Digitális kaputelefon
ĺendszetek kiépítése'' tfugyátbaĺ az e|őzetes száĺmitások szednti becsirlt értékre való tekintettel
kőzbeszetzésiété|<hatátel nem ét'ő,beszetzésiel1fuástfolytatottle. Á Megendelő álta|lefolytatott
beszeruési e|jfuás etedményeként, valamint a Yátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsäg

/201l.( ) száműhatátozataaJzpjáĺFelekaza|ábbivďl7a]kozásiszerződéstkötik.

Megtendelő a beér'kezett ajánIato$a)t e|bfuáIta és a legalacsonyabb összegű ďenszolgáltatást
tanaLmaző éĺiényes aján|atot benyujtó ajánlattevővel köti meg a vetsenyeztetésí eljátás

vonatkozás ában jeLen Szetződést.

Felek rogzíĄ hogy a,,Szetződés,'megnevezés alatt a jelen vát7dkozásiszerződés éľtendő.

Felek megállapíqátt hogy jelen vállďkozásí szetződés alapját abeszetzésí eljźtás során keletkezett
dokumentumokban foglaltak képezik, ktiłönös tekintettel az Ajánlattételi Felhívásta, valramlnt a

s z erz ő déstefiI ęz etb en foglalakĺa.

1. Aszetzőđés tátgya, mennýsége

Budapest VIII. keľtiLtet, Vay Áaĺm u. 4., Yay Áaam u' 6., Tőmő u. 23/b., JőzseÍ u. 55.,

Nagytemplom u. 5., Pĺáter u' 18., Dugonics u' 16. szám aJati,700o/o önkotmányzati ĺrlajdonú
lakóépületekben 777 lakás vonatkozäsźtban rliďtális kaputelefon ĺendszer kiépítése, mĄ
tafia\mzzza ez a|ábbiakzt:

Központi egység (codefon) biztonság1' táccsal, esővéđő névtá.ŕ,Látval.

Lalľáskésztiłékek.
Kapubehuzó pumpa.
Elektĺomos sík mágnes zár, kulcsos nyitási lehetőséggel $apuzát).

Ę,



Az épületekbeĺtalí,lhu1$ lakások számaösszesen: 777 db

Budapest VIII. keľĹilet, Vay jĺőámu' 4. 17 db lakás
Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. 6. 16 db lakas
Budapest VIII. kerület, Tömő u.23/b. 8 db lakás
Buđapest VIII. keriiĺet,József u. 55. 1ó db lakás
Budapest VIII. keľület, Nagytemplom u. 5. 20 db lakás
Budapest VIII. kerület, Práter u. 18. 74 dblzkás
Budapest VIII. ketület, Dugonics u. 16. 26 db1ąkás

2. Aszenőőés időbeli hatáiya, a teliesítés ideie' módia

2.7' Felek a jelen vállalkozásí szetződésthatározott időtattarľa kötit mĄnek ídőtattama a
szerződés hztÁlybalépésétől - a szerzőđés mindkét féI áůta'h a|álstásänak naPjáLtőI - a kivitelezés

befejezéséĘtan.

2.2. A kivitelezés befeiezésí hatáľideie: a munkateti.iłet áadástőI számított 90 naptári nap.
Yál7a]koző iogosult a szetződésben megállapitotthatáidő előtt teljesíteni'

2.3. Munkatediłetátadása:

'Ą Megrendelő köteles a munkavegzéste a]kaJmas, a szetzőđés 2.4. ponĘátban mdelólt
mrrnkatediletek Vállalkoző részéte töténő átadá.sfuőIa szetződés z|áĺtást követő 5 munkanapon
beltil gondoskodni. Á munkateĺĹiłet áLtrd^s-^Ńételéĺól felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

2.4. A teljesítés helye: Budapest VIII. keriilet Vay Ád.ím u. 4.,Yay 'ĺ'dám u. ó., Tömő u.23/b.,

József u' 55., Nagytemplom u. S,Ptátet u' 18., Dugonics u.76. szám alatti éptiłetek.

2.5. Yálla]koző a szetződés tďjesítése soľán köteles I. osztályú minőségű aĺyago|<at hasznáJni,
és köteles a munlľát szetződésszerűen, teljes körűen, mriszakiJag és minőségileg kifoýstalan
kivitelben, a vonatkoző fnngyarr előírásoknak, mťszaki szabvänyoknak, vďamint a technika mai
állásának megfelelő minőségben, határidőben, teljes gondossággal elvégezľĺ. YĄl|e|koző

szavatosságot vállal az e|végzett munkákéľt és a felhasznalt aĺyagokért. A beépített termékekért
Yáiia]koző az adott gyättő feltételei szetint váilal- jőtÁJlátst. Ha az elvégzett munka nem felel meg a

minőségi követelményeknet a Megrendelő a jelen szetződésbeĺ szabaIyozott méľtéhi kötbéľt
éĺwényesíth et, és kánéńtést követelhet.

2.6. A Vállalkoző gatancizválleJása tďjes körri. Yílla|koző az elvégzett munlľáta 72 hőnap
jőtállästvállal. A jőtíllási,illetve szavatosságs'ídő aJatt kidediłő hiányosságok a jőtáiIá.s, szavatosság
gannciavállalős szabályĺ szednt küszöbólendők ki, melynek feltételeit a mindenkod hatályos Ptk.
t^rta]Ína:zzŻ.

A gannďĺa nem teľjed kta rolgő,Jásból eľedő káĺo|ła vagy meghibásođásokĺa.

2.7 . Yállalkoző a végteljesítéstől ftásban éľtesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 10 napon belĹil - az

átadás-áwétď időpontját' Szenőđő fe\ek az átzdás-źĺwétel:' eIjfuásńl- jegyzőkönyvet vesznek fď.

2.8. A balesewédelmi és tűzvédelĺni előfuások betatásáríIYáÄIa|kozí kötďes gondoskodni.

2.9. A munkavégzés során okozott károkétt Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.

)t'l
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3. Yá|laĺkozási dii azelfogađott aián|ata|apián

Nettó Ft

YálLa]kozásíđíj Budapest YIII. keĺĹilet Vay Ádám u. 4. 387.992,-

ýÁ\Lelkozásídíj Budapest VIII. keriilet Vay Ádam .'. e . 397.496,-

YÁllalkozäsí đíj Budapest VIII. keri.iłet Tomő u.23 /b. 299.339,-

Vállalkozási díj BudapestVIII. keńletJózsef u. 55. 391.496,-

YáÄLdkozásí díj Budapest VIII' keľtiłet Nagytemplom u' 5. 428.504,-

Yálla|kozási díi Budapest VIII. kerület Páteĺ u' 18. 356.866,-

YáÄLaJkozásí đíj Buđapest VIII. kedilet Dugođcs u. 16. 572.967

Y áű|aIkozásí dÍi összesen: 2.762.653

azaz kéĺli|liő -hétszánhatt aĺkétezet.hatszázőtven h átom fođnt + 27 o/o Na.

3.7. YáJlaJkoző a vefsenyeztetési eljárásban benýjtott pénziigyi ajän|atźbaĺ foglalt ataktőInem
térhet el.

3.2. Á vállalkozási díj anzJmaz minden, aYálldkoző tevékenységével összefüggő, azzů jfuő

kóltséget, jáľulékot és ďjat. A Vállalkoz ő a vá)]a]kozási díjon kíviiů a szetződés teljesítése sotán a

Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult koltséget elszámolĺri.

4. Felek képviselői

Meoľendelő kéoviselőie:

Név: I(ántot Imĺe
Telefonszám : + 3 6.20 -243 -4830
E-mail cím: kantod@jgk.hu

Y ál]ra|koz ő kéovis elői e :

Név: Suĺányi Jőzsef
Telefon: + 3 6 -30 -9 40 -5 6 44
E-mail cím: sutanyÜ ozsef@hotĺlail. com

5. Fizetési feltételek

5.1. Megendelő előleget nem fizet.

5.2. Megendelő a tészszám|ánás lehetőségét nem biztosítja.

5.3. A feladatellátás a felek egyező megílJapodása szednt akkot töfténik meg szabályszerűen, ha

aYái|a|koző azt teljes kóľrien eIvégezte és a megtendelő tészéte átadta' A szetződés teljesítésétől

megrendelő teliesítésigazoiást állít ki.

5.4. Megrendelő a szenődés alapjánvégzett teljesítés ellenértékét a jogszabá|ynak megfelelően

kiállított és teljesítésigazoLássil' ellátott szänia 
^ťvéteIétőI 

szźtmított 30 naptá'i napon beli.rl,

átuta}á,ssaJ' egyenlíti ki a Váĺalkoző általmegadott bankszám|áta.

Jil
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5.5. A szán:ĺát a Megtendelő Budapest VIII. keľíiletJőzsefvátosi Önkormáĺyzat részéte ke|J'

klíl]ltaĺ.

5.6. Számlabenýjtás címe: Jőzsefvfuosi Gazdälkodási Központ Ztt' Gazdaságĺ dĺúzíő 7083

Budapest, I-osonci u. 2.

5.7. Felek ĺögzítik, hogy az ellenénék megfizetésc Vállďkoző oTP Banknál vezetett-

1170800|-29903603.00000000 számú bankszám|zszásátatonéĺő áĺltalás megtörténtével minősül
teljesítettnek.

6. Szeződéstbiztosítómellékkötelezettségek

6.7. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő késeđelmi kötbét.szánít fel. A késedelmi kötbét

mértéke nettó 10. 000,- Ft naponta. Á kotbéĺ - külön jegyzőkonyvben felvett adatok alapjárl - a

számlá.F' őI kerirl levonásta.

A Vállalkozőtkötb&Bzetési kötelezettség csak azon esetben teĺheli, amennyiben a késedelem
k:zfuőIag a YáLlalkoző h|baiá;bőI kovetkezik be. Vállalkoző a szetződés teljesítése Vállalkozónak
felĺóható okból töľténő meghiúsulása esetéte a teljes bľuttó szerződéses ellenéľték ZUo/,-kának
megfelelő mértékű kótbér megfizetéséte köteles. Ha az eIvégzett rnunka nem felel meg a minőségi
követelményeknet Vállalkozó köteles a teljes bruttó szeĺződéses ellenérték 7)o/o-kának megfelelő
mértékű kötbér megfizetéséte.

Felek tögzítiŁ hogy a kötbétkövetelés behajtását túlmenően a Megtendelő a szetződésszegésből
eredő kĄtának megtéľítését is követelheti a YálLa]kozótól. Vállalkoző 30 napot meghaladó
késedelme esetén Megendelő jogosult jeleĺ szetződéstől egyolđaluan elállni. Ha a YźÄ7alkoző
fizetőképességében, pénz{Ęyi helyzetében olyan lényegesva7tozás kóvetkezik be, amĄ aszetződés
tďjesítését veszéIyeztei, a Megendelő jogosult a szetződéstőI elállĺri. A felek ilyen
fizetőképességben bekövetkező lényeges vőltozásnak tekintik, ha a Vállalkozőval szembeĺ z
szetződés teliesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett frzetési meghagyás útján követelés
érvényesítése van Íohyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vä{ĺ végreLnjtźĺsí e\járást elĺendeló
jogerős hatźtozat hatäLya aLatt á]|. A Megrcndelő jogosult a szetződéstől elállni, ha Yái|a|koző
szeĺződéses kotelezenségének nem tesf eleget.

6,2, YőÄIal.koző tudomásul veszi hogy a Megĺendelő _ aPo|glnTöĺrénykonyvľőI sz6lő 201'3.

évi v. törvény (Ptk) 6:187. $-*" figyelemmel - jogosult a kötbért meghaladó kfuáno'k

éĺwényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

7. Vegyes és zátő tendelkezések

7.7. A szetződésben nem szabáiyozott kéĺdésekben aPo|gán Törvénykonyvľő| szőIő 2073. évĹ

V. torvény ľendelkezés ei az fuźnyadők.

7.2. A Vállalkozó kijďenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2077. évi CxcVI. törvény 3. s (1)

bekezdés 1. pont b) alpontja alapjän átt]źtthatő szetrezetnek minősiił. Ezt a tényt a Megrendelőnek

őtadottcégkivonatal Ęazol1a'Yál|aIja,hogy a szetzőđés lrrfiam^ alatt a ĺiajdonosi szetkezetén nem

változtat olyan módon, amďy alapjän mát nem minősiiLl őr]ärhatő sfefrĺezetnek' Tudomásul veszi,

amennyiben a nrlajdonosi szerkezetében tciľtént változäs miatt,vagy egyéb okból máľ nem minősirl

átläthatô sfenĺezetnet a Megĺendelő a jelen szetződést azonnali hatäIIyal felmondhatja.

7,3. Felek a szetződés teljesítése soľán keletkezettvitźLikat közvetlen tfugyaläsok soĺán kísérlik
meg ĺendezni. A Felek megállapodnat amennyiben a szerzőđéssel kapcsolatos vitás kéľdések

isztázásaĺem jár eredménnyel,Ęy aMegendelő székhelye szetintilletékes bítósághoz fotdulnak.

7.4. JeIeĺ szetződést felek klzfuő|agfuásbaĺ módosíthatják közös akant ą|apjáĺ.

7.5. Felek ĺögzíĺt hogy Eladó tudomásulveszi és hozzáĺjänfl' a közéľdekból nyilvános adatat
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(cég neve, a szeŽődés megnevezése, típusa, tátgya, éttéke,időtanama, és esetleges móđosulásuk)

közétdekri adatként totténő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven ketesztiił tötténő nyilvános

kezeléséhez.

Felek képviselői jelen szeruőđést elolvasás és megértés uťán, mint akaľanrkkď mindenben
megegy ez őt, j őv áthagy őlag aIínfi ák.

Je\en szetzőđés 5 oldalból ál1 és 5 péIdáĺy egymással sző szeĺnt megegyező, etedeti példányban
késztrlt, amelybőt 4 péLdány a Megrenđelő és 1 példáĺy YÁl|elkozó ilieti'

Felek a Megtendelő álta\ kiadott ajánlattéteh felhivását, valamint aYÁ|lllkoző ajźnLatät csatolás

nélkiil is a jelen szetzőđés tészének tekinĄ az abban foglaltak jelen szetződés vonattozásában is

ltźnyadőak.

Budapest,2017. június

Megtendelő
Budapest Főváros VIII. keri.iłet

J ôz s efv źĺro si Ö nkotmány zat
megbizásából és megha ta|mzzásábő| a

J ő z s efv áro sí G az dá]ko dásí Kozp ont Zt..
képviseletében Bozsik István Péteĺ

v agy o ngaz dálko dá si igazgatő

Yáů|a|koző
DI-SZI ,,2007" Kft

képviseletében Suľányi J óz sef
ugyvezető

Fedezet ..... dátum: Budapest, 2017.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Patis Gyuláné
gazdasźę1vezető

BB

-F{
-t.

lł
\-.1-

5.


