
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺíľos onkorm źnyzatKépviselő-testiiletének
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Kisfalu Kft

ELoTERJESZTÉs
aYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2013. ápľilĺs 02.i üléséľe

Targy: A Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. 11' II. em. 7. szźlm ďafi Önkormźnyzati tulajdonú

lakásbangéz-f ogyasztővezetékcserével,gźnszo|gźitatáshelyľeállítása.

Ę 
(k, 

,,napirendi pont

Előteľjesztő:
Készítette:

Kovács ottó tigyvezető igazgató
Kaĺrtoľ Imľe műszaki ellenőľ

A napirendet nyilvános tilésen lehet tĺĺrgyalni.
A dö nté s elfo gadás ah oz e gy szera szav azattobbsé g sziiksé ge s.

Melléklet: 1 db rírajĺínlat
1 db szerződés

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő.testiilęt és Szervei Szewezeti és Múködési Szabályzatárő| sző|ő 19/2009.(V.06.)

önkoľmĺĺnyzatí reĺde|et 45.$ (4) bekezdés 1. pont c) alpontja alapjrín akozbeszerzési ügyekbeÍI aZ

eljaľás megindításaľól, eredmény megállapításárő|, beszęrzésí ügyekben az eredmény

megállapítasarol a döntések meghozatzla a Váľosgazdźikodźsi és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe

tartozik.

A F1G71Z Földgĺĺzelosztási Kft. a Budapest VIII. kerĹilet, Szeľdahelyi u. 11. il. em. 7 . szám alatti

önkormányzatiiilajdonú lakásban 201,3. maľcius I4-énmúszeres gźnvezetékellenőrzést végzett.

A fenti idápontban kiállított Jegyzők<inyvben rcigzítették, hogy Budapest, VIII. kerĹilet Szeľdahelyi

u. 11. II. eń. 7. számďatti önkoľmźnyzatítulajdonú lakásban afogyasztő vezeték tomo.rteleĄ ezéľt

a gźuszo\gá|tatást a rocÄz megsztintette. A gázszoLgáLtatás megsztintetése 1 db. 44m"-es

bérleményt érint.
Tarsaságunk Műszaki Intézményi és KözterĹileti iľodája <it ĺĺrajĺĺnlatot kért - azonos műszaki

tartalommal - a tömöľtelen fogyasztó - gźtmezeték cseľéjére. Az öt kivitelező évek óta első osztályu

minőségi mrrnkát végeza szokásos piaci.źr a|atti díjtételekkel' és rövid átfutási idővel.

Now íjzletiSzolgáltató Kft., csAPvizl<ĺt.,Witt&Góz Kft., Thelien Kft., FD-Bau Kft.

Az ajźnlatkéľésre haľom kivitelezőtőI érkezettérvényes arajźĺiat az ajtnlattételi felhívás a|apjźn,

csÁ.PvÍZ Kft. 288.2|6.- Ft + ÁF.A a2a2366.034,-Ft

NoW Üzleti Szolgáltató Kft. 327.916.- Ft + AFA azaz 416.453,- Ft

Witt&Góz Kft. 631.780.- Ft + AFA a2a2802.360,- Ft

A beszęrzési eljaľás sorián az ajĺínlatok bkä|atí szempontja a legalacsonyabb összegiĺ

ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajĺánlatokľa a CSAPVÍZKÍt. nyrijtotta be a\egalacsonyabb

összegti Ąź,,,lutot, mely taľtďmazza a tervezési költséget, ilj gćz-métőhely és fogyasztő vezeték

kiépíté sét, a gźŕjmu munkfü at, gźn& a le -felszerelé sét, MEo átadźst.



A munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft. bonyotítási díja a nettó számlaérték |O%o-a + ÁFA, a
Józsefuarosi onkoľmĺínyzat és a Kisfalu Kft. között fennálló megbizási szerződés 24,19, pontja
alapjan.

A kivitelezés költségeinek és a bonyolítási díjnak a feđezete a f0I3. évi kĺiltségvetésben a 11602
címena|akőhazakéletveszély-e|hźttítása,gázháLőzatcseľeelőiriínyzat.

A fentieknek megfelelően kéręm ahatźrozatijavaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. hozzźĄaru| a Budapest VIII. keľiilet, Szerdahelyi u. 1 1. II. em. 7 ' szám alatti cinkormányzati
tulajdonú lakásban gźu-fogyasztő vezeték cserével a gźzszolgáltatás helyręá||ítástůloz.

f. a hatáĺozat 1. pontja szerinti kijzbeszeruési értékhatőĺt eI nem éľő beszerzési eljaľásban,
formai és taľtalmi szempontból megfelelő és legalacsonyabb ĺisszegrĺ ellenszo|gá|tatást
tarta|maző érvényes aján|atot tevő CSAPVIZKft. (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u.

9. II. em. 5., adőszám: 14358818-2.42, szźlmlaszáma: 1170800I-20558952, cjsz:01'-09-
900401) ajźtn|attevó aďta, igy az eljáĺź.s nyertese. Az ajánlati át neÍtó 288.216,. Ft + AFA
összegben.

3. ahatározat2. pontja aLapjźnfelkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a CSAPVÍZ Kft.-vel az e!őteqesztés
mellékletét képezo vźila|kozási szerzodés megkötésére az onkormtnyzat nevében a
munkálatokelvégzésére, a 11602 címęnaIakőhazak életveszély-elhźritása, gźnhá|őzatcserc
elóírźnyzat teľhére.

4, a munkálatok bonyolítoja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a2. poĺlt szerinti nettó számlaérték
IUYo-a, 28.822,- Ft + AFA, a I|602 címen a lakőbazak életveszély-elhźrítása, gázháIőzat
c sere e l ő irĺĺn v zat tethét e.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft.
Hataridő: 2013. április 02.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslataakozzétételmőďjéna: honlapon

Budapest, 20|3. maľcius 25.

4--

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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KIŚFAI,U Józsefuáľosĺ
Vagy on gazdálko dó Xlľt.
1083 Budapest, Losoncĺ u. 2.
Adószám: 1 0857 1 I9.f.42
Cé$egyzékszám: 0I -09 -f65 463
Volksbank:
1 4 r 003 09-921 10649 -01 00000 1

cs,łľyizrgt.
Éoĺtóioari Szotĺáld xo|ĺbb. räao#ňľŁrĺĺs

l08l Bp.'KirĺIfuďu9.
Adósťjm: l.|35Etl &2"ĺ2

Cégiegp,ékszźm : 0 l {9.'900ł0l

Név :Műszaki lroda

Cím :Bp. VIII'Szerdahelyi u'1 1.il'.:m.7. Kelt: 2013 év.március.hó.19.nap
Szám
KSH besorolás:
Teljesítés:2013 év.

A munka leírása: Készítette :Kĺĺntoľ lmĺe
Gázszo|gá|tatáshelyľeállítás,fogyzl'szlĺővezętékcsere

Készült:2012. 1 -GOLD TERC VIF programmal

Költségvetés fóösszesítö

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Epítmény kozvetlen költsége ,9-3.é.?i":,

1.3 Epítés közvetlen költségei ,,1,1,b,Í.,ü* ,:,!3.!l,9kn --
1.4 Közvetlen önkoltség összesen ,9l3,,b.ł[.*:,fr.I.Ín,-
2. 1 Arkockázati fedęzęt vet,alap ,r
2'3 Anyagigazgatási ksg. vet.ďap _v
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
3'1 Tartalékkeret vętítési alap

4.1 AFA. vetítési ďap
+.t p'ra

5. A munka ara ,,3t,h,,a3Ą.-

csAPvĺzrcT.

Aláíľás

Clterc\tcrcvipV0 l2_l \onszla\Szerdahelyi u I I ll. 7,slo8Készülľ a TERC Kft. TERC vIP kÖltségvetés 20l:i.l . GOLD progĺamcspnagíáva|.



1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységľe jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

1 K21-011-1.1.1-000000'1(1)
Építési törm.elék, bontott cső elszállítasa konténęrrel
deponalássď.

1m3

33-062-L.t.l 1 10002 (1) ÖN
Áttcirés vezetékek részére, helyreállítással,
0,1 m2ldb méretig,
tégla válaszfalbą
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.

Hf5 -mc, fv|ez $, cernentes' rnészha.barcs
1 d'b 

*9lll9Đ'I.tl9J-*.]ľ-T5 j-,- .73j8*- .:ĺ.!l)-..:

47 -ai 0 a. 4, 4. s,'tr.'o 1.2 05'09.. (ĺ52])öN
Acé.łfeltilete'k mázolaśán.ak';éĺőkészító .és lrés'zrnunkái ;
kézi rozsdarnentesítés,
cső és regis.ztorcső. f,elületén, (8o]NA.ig),
friggesztő és tmtószerkezetan,. állv :ányzaton,
kĺirrnytĺ rozsdasodx. esętén
Supralux lakkbenzin' hi gító

30m

L.€{-0-..

:!..Ż.fl^

..Á..Q..il--

.,..(.6a,., ..,1.ĺ,.0....ĺ \8co"vöľös, EAN. 599245;.[:0a/6a33
30m

47 .0fI4|. 4 J.aĹg072;L' (1$
Acélfel{ilétek ktizbęnsőifesté se
c ső és regiszteĺes5 . ę|1ĺ.letén . grĺ;ĺ sio.ig), ffĺli gesztőn é's

taľtóvason'
sormosdó állványzaton
műgyanta kotőényagú, oldószeres festékkel
Trinát alapo zó festék,fęhér

30m

.,!Re.,.1.,,..?.8r*/

47 -0f t,|2.4. 1.0Í3.1 032 '(2Đ ' ÖN
KonóŹió.$át'Ió.ä'l oż.áś1 - 

.'... ' , .

csoésľegiszteľcs'ó.fe1{i.leten.(NA.8'0-ig);
fiigge sztón iés'taĺóvason i. soiĺnosdó. ĺíllvanyża.ton'
műgyanta'kötő anya' gui 

. o'ldđs'ze . 

fe sté'ttel
Supral.ux.Koral,kydko'nóziólgĺ óa1ap9zó'festék,'

_Lb..,( ...1,.ű.0.,- VhO,- t.h.m

Késiult a TERC Kft. TERC vIP ktltségvetéš 2013.l . GoLD progĺłimcsomagjával.

,ąi-erpĺ-oil.ou.tóoŃj.lole'iu^ťat:oaktl,tséľelésitéte|és;ftNnorľnagyűjteménybenszereplő'^*%:ť.:':{::jlpuolz-ll.'



2. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiĺrás

Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

6 47-02L.31.4.1-0130361 (141) ÖN
Acélfeliiletek átvonó fęstése
cső és regisztercső felületén 6Ne' to-ĺg;, függeszton és
tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötóanyagu, oldószeres festékkel
Trinát magasf,énytĺ zománcfesték, fehér 100,

EAN: 599506111904f
30m

7 71-013-e (34)

u- 4ťĐ^. ...:IA.Q*1

...#:.... 1ĺ.ł.p..ł

..,1*í:Aa., - s.fl.n-'/ l3-XW

EPH rnéréiu.ffľ'nkönyv uu"",,u-"k,Qť,- 
- 1.k.?,ffi* ...2^Qtr.a-*-

81.000.1.1.1 (1) ÖN
Csővezetékek bontäsa,
hor ganyzott vagy, fekete. ao.élcsöve.k

tartószerkezeirótr',vagy.padlógsatoĺnából
langvágassal, deponál'as sal,

DN 50 méretig
30m

81.003.1.2.1 ;1.l i,'1.ĺ.4ĺ10.007'(8ĺ)].l.oŃ
Gź.zvezeték,
Fekete acéleső szerelése,
hegesztett kötések]<ęl,
eső elholyezése .szakixzos.n,yoÍnáspró-bávą-l,

szabadon, tartószerke zette|,

csóátrnérő DN'1.0,0'-rĺléretig;
DN 15-ig
ŕ.tet. uře,leső.MSZ' I2fr;lI A:3;7X| I'E|

.ÍQa..,.-

7m
8 1.0o3'. 1.2. l. ĺ. 1. ł .2.0ĺ.ĺ00Ío'(E2). ö.'D{

Gźg,vezeÍék,
Fekete apélcső szere..lęse,

hegesztett kötése.kk€l'
cso elhelyezése szakasios nyomáspróbával,
s zabad on, taľtó szerke zette|,

csőátmérő DN 1 OO.ĺr-éretig,
DN 20
Fekete *Íľ.ľ'Z I20lI 

" ''".:1#i}.TĽgu !.8..?.48 Z0- /

Készult a TERC Kft' TERC VIP költségvetés 2013.l - GoLD pro$ŻuncsomagiáYď

,i ffii;;áňi k;".io bŃ j.r.rc' J'*täli" . r.otegvetesi iJtel 

's 

ä ox nu,ňgyĺjtĺményben szereplő 
''*.%:ť.:ľ;:3Ílooo,,-,"nszla\Szerdahelyi u 1 l II. 7.s|ol

10



3. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiĺrás

Egységre j.utó (HUF)
Any'ag Munkadíj

A tétel ára iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

ĺ2

11 81-003-1.2.1.1.1.1.3.0110013 (83) ON
Gázvezeték,
Fekete acélcső szerelése,
hegesztett kötésekkel,
cső elhelye zése szakaszo s nyomáspróbával,
szabadon, tartó szerke zette|,

csőátmérő DN 1OO.rnéretig,
DN 25
Fekete acéIcsó MSZ |20;11 o',*,,..,',ur*

19-0X6-41
Ható'ság'i nyomaspró,ba' ha!óság
1" -ig

30m

82-ooo-1.2.1 (3) ON
S zerelvények lesz.erelése,
rnenetes, szerelvények,
DN 50 méretig

5db

82-oo0-4.1.1 1221,'$p

16 82-003-1.1.2.Af45436 (f)
G źrz;rn& ő csatlakozás készítése

ldb

.!ag.'a..,/ .i.9..h.r,' 79..70'

..ú..0..c.,.a ĺa.
jelenlétében

./

_u
13

l4

gźvfőzo, gá#gľĺś$.ví.zmolĚ sít6;hősug1íi;ó'
konvektor' fďÍ'fiitő d2 db ...,.k,..... ..L..1ł.0.,.- ,r

mtíanyag 
1*Tľ",l07 

57 uo 
..LA[,h.í- ,(!Q",L!!-', -

.,...1,a.8.ĺ.- ...1a..fl..=

ff6.Q.,,.(

Gaz- és fiitésszeręlesi..bęrendezés:i..targ ak lesŻerelése,

gźĺzszete|ési berendézé$i'.taľ.gy,.ď.

15 8f.00I-7.2.2.0115143 (214).öN
Kétoldalon' r.tenetes s'.zere1véĺlylelhe-ly.'9 zé s9,,.

külSő.:vagy belsó.r'nenettel, ] i'lleťve ho.lilandiv.ď :osat'l*oztatva

DN 15
görnbesap, víz-. és ;gáżf,őosap

óvBNľnoP. opti.bď gpl.yóscsap' DN 1 5, 1 /2'', kb-hollandi,
PI{20IPN16, -1o - 1;'o0uc, ni.kkęlezett sźngaréz szelephźtzzal,

Készult a TERC Kft. TERC vlP költségyetés 2013.l . GotD pľogamc-somagjával''

ł ě;;i;;ń; k.""iá óŃ:aole' ga,antĺlja a toltségvetési tetel.es ä tN norňgyuJteményben szeręplő *o'.%:ť;:ľ,ľ3ilpuolz-lronszla\Szerdahelyi 
u l l ll, 7.slo
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4. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkĺĺľás

Egységre jutó (HUr)
Anyag Mulrkadĺj

A tétel ára iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

L7 82.003.2.1.1.0130332 (1Đ ÖN
Gazmérőhely kialakítasa'
csapos idomos kötéssel,
2 milln-DN 25
Mofém sarok gźafocsap 1'' Rl'!-G1', sélrguéz,nikkelezett, 10

bar, Kód: l14.0006-00
1db

K82-000-0
Gźtńerv készítés

1db

K82-000.0-0000001
Gźľ;rcĺeő

ldb

K82.000-2 (11)
Gazmérő .le-fetrszeréltetés

ldb

.TIĺ,I,-- .6.ę..(:(..,._ ú.0a,o,

r8

19

tu.p.Q.., - (.[Í'.?fl,,. WW-

.,fl?n,_ 
.20-ła..* - lril,fl-La--

,,*,.5.Wj,*,4 .,,h-'l-?h,,- ..,ffCI.a.",

2L K8Đ001-0
I(ötőcsĺí.széręléśe]:gá*é.śztił.ék*ft széŕe
DN 15

fdb

f2 lvĺ82|0ĺ0:ĺ.g:.g.0g:r;@76)

f4 83.002.4.1 .6.1.f-0ĺ43736 (91) oN
Eryéb befuvó és elszívó szerkęzetek,
kör vagy né gyszĺig keľesz'tlnetsżeť{í
levegő bevozet.ő elenr felszerelése
falnyílásb a vagy nyilas zźnőba,

ny iLtszźr ćha történő elhelyezés e

rÍpuos ALEF.6/45 Hygro Légbevezető elem ablakkeretbe

7T!?p-.-

20

Gźlzflśizĺiik; e k elhđyezése. és ;bekgtéše

Me glévő . gáäűżhe'y vi sszaszerel u:.:, 

il,',,,,.

23 M82-0tr0'4.2;2-035004f (t7)
Gźzizemufalikďyha áłtrelyezese és: bekotése,

füIđgtzłr a v agy tĘ.| : gźľa a
fali kivezetésű kivitęlben,
2500 W felett
rÉo rs.soc 1 1 FN ztrt égésteru gázfilto készĹilék, 6,1 kw
Megtévokonvektorvisszaszerelése ryI db .....#.,,.. hízn,,-

...kLA"

.1T-?P

P arataľtartľoäo"o,re1t, C ikksz .,),1Í,Än,*
.,.LAŕrt,- .Zí-?%-- ,.h\.ilď.^.



Fe|adó:.'Kántorlmre''<kantor-i@kisfa|u.jozsefuaros.hu>
Gĺmzett: <esapvizkft@freernai|.h-u>
Elkii|dve: 2013. március 19. 10:39

ľi'gy. ajánlatkérés gázv.ezetékc9e.1ére

č."íul. Kft. 1o81 Budapešt Kiss József u. 9.

Tisztelt Cégvezetől

A FÖGÁz Földgázetosztási Kft' 2013. március 14én az Önkormányzat tu|ajdonát képezó tsudapest, Vlll.

kerület Szerdahe|yi u. 1 1. Il. eme|et z. szaňii-rarášuaímert g:ázszíváĺgäs miatt a |akást a
;,.

gázszolgáltatásbó| kizárta. 
:

szu kséges a lakás gáz.fogyasztlvezetél( cseréje.

A fentiek miatt Társaságunk árajänlatot kér tnÖKtól a sŹü.ks-é, g;es tervezési, engedé|yezési, kivĺte|ezési

mu n kára a ren d elke;é;řě o.oosá;tott a.auáiĺin to rtségvetés bě ärazäsáVal.

niańj"ttétärińá{a'ioo' 2013. márłjius 25. 10' Öra.

Az Ajánlat benyújtási mrdj1 1-eé|dánv a.länlat zárt boritékb.an..,. Gázvezéték csere Szerdahelyi u. 11'Il.

em. 7.,,feliĺatta| " 
rí=iáiu kn. sldapešt, vltĺ. l''. u. 8. l. eme|etiiktatljába.

Aiánlatok bontása: 2013. március 25. 1.0.00 óra Kisfa|u Kft; Budapest; lr u' 8. fÖldszit Sebestyénné

S2bzák Erika irodájában.

Kántor lmre
műszaki iroda
Kisfalu Kfi.

l. oloal' osszesęn: r

2013.03.19.



Vállalkozási szeľződés

/ szerződéses feltételek ĺ

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺózsefvárosi onkoľmányzat (székhe|y: 1082 Budapest Baľoss u.63-6.1.
adószám: 157357L5-2-42,törzsszźm:7357|5,bankszámlaszám:14100309-10f13949-0I000006,statisztikai
szám: 157357|5-8411-32l-0l) nevében eljáľó Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. (székhely:
1083 Budapest Losonci u. 2', adőszźtml. 108571I9-f-4f, cjsz: 0I-09-f65463, bankszźlm|aszźtm:
VOLKSBANK: 14100309-9fll0549-010000008) képviseletében eljáró Kovács ottó iigyvezető igazgatő,
mint Megľendelő,

másľészľől a

csAPvÍZ Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. em. 5. adőszám: l43588t8-2-42,
szám|aszáma: 11708001.20558952' cjsz:Ol-09-90040l) képvise|etében eljáró Zombori Lźsz|ő ugyvezetó,
mint Vállalkozó között az alźtbbi feltételekkel:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő testületének Váľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottsága a ......l20!3[v.02.) szátműhatźrozatában döntĺjtt aľról, hogy hozzájźtru\ a Budapest,
VIII. kerület, Szerdahelyi u. 11. II. emelet 7. szám alatti önkormźnyzatí tulajdonú |akźs gáz-fogyasńő
vezeték cseréve l, gázszo| gźůtatás h elyreál l í tásźlhoz.

A szeľződés táľgva: Budapest Vm. keľület Szeľdahelyi u. 11. Ir. eme|et 7. számű la|ĺás gáz-fogyasztól
vezeték csere' mely tarta|mazza a teľvezési költséget, új gźn-mérőhe|y és

fogyasztóvezeték kiépítését, a gź.zmu munkákat, gźuőra le-felszerelését, MEo
átadást.

l.) A megjelölt munka szabadźtras.
Vállalkozás díja:

e l fo gadott aj átn|at alapj źn:
f7% AFA:
Osszesen:

f98.216,-Ft
77.818.-Fr

366.034,-Ftazaz

Hóromszózhatvanhatezer - harmincnégl forint.

2.) A kivitelezés teľvezett kezdési időpontja:
Mun katerül et terv ezett źúadása:.

(minden kĺilön éľtesítés nélkül)
3.) A kivitelezés befejezési hatĺárideje: Munkaterület átadástól szźmított 30 nap
4\ A végszélm|a összegének átnÍa|ásźtt Megrendelő az igazo|t teljesítést követően a számla

kézhezyéte|éto| szźtmitott 30 napon beliil vállalja.
5.) A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor Imre Bp. VIII. or u.8. Tel: 3 138- 28lI35

Vállalkozó képviselőjének neve: ZomboriLász|ő Budapest VIII. Kiss József u. 9.

Tel: 06 202 537 668
6.) Felek I' osztźúý minőségben állapodnak meg.
7.) Yźń|a|koző avégteljesítésről íľásban éľtesíti aMegľendelőt, és kittĺzik - l0 napon belül - aztúadás-

áwétel időpontját.
8. ) Köztertilet hasznźiati hozzáĘá.ľ:ullźs beszerzése Y á||a|koző feladata.
9.) Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően töľténik, és azt a Yä|la|koző

köteles állandóan a munkahe|yen taľtani.
10.) A balesetvédelmi és tíĺzvédelmi előírások betartásátő|Vállalkozó k<jtęles gondoskodni.
11.) A szÁm|a benýjtásának feltétele a hiánymentes feladatel|áLtásźLt igazo|ő miĺszaki tltadź.s-źúvéte|i

jegyzőkönyv.
12) Fizetés módja: źÍltallź.s, a szálm|akézheméte|étő| szämitott 30 napon belü|.

Megrendelő neve' címe: Józsefuiáľosi Önkoľmźnyzat 1082 Pp.Baross u' 63-67.

Számlrázási cím: Kisfalu JózsefurĺrosiYagyongazdálkodó Kft. 1084. Bp. oľ u. 8.

2013. április 10.

2013. április l0.



13.) Váltalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelő kötbért számit fel, melynek
mértéke 

végszámlánál: napi 5.000'.F,t

I4.) Műszaki szükségességből adódó pót ill. többlet munkát a Vállalkozó a költségvetésben elfogadott
árakon köteles e|végezni, melynek elszámolása tételes felmérés alapján töľténik'

1 5.) Ie|en szerzodést felek kizźrő|agírásban módosíthatják.
16.) A munkavégzés során okozott káľokért Válla|kozó teljes körű felelősséget vállal.
17.) Vállalkozó a ,,Beszźl||ítói Adatlapban'' feltiintetett adatokban beálló vźůtozásrő| haladékta|anul

tźtjékoztatni köteles a Megľendelő onkoľmányzat Po|gźtmesteri Hivatalát, mely a számlakifizetés
feltétele.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti varyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $' (1) bekezdés. lpont
b) alpontja alapján źLttáŁthatő szeľvezetnęk minősül. Ezt a tényt a Megľendelőnek átadoťt cégkivonattal

igazo|ja. Yźi|a|ja, hogy a szerződés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon,

amely alapján máľ nem minősül át|źLthatő szewezetĺek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi
szerkezetében tö'ľtént vźitozáts miatt, vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek, a

Megrendelő a jelen szerzodést azonna|i hatállyal felmondhatja.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e srprzodés nem tartalmaz a Polgári Törvénykdnyv ľendelkezéseit, a

Nemzeti vagyonról szóló tĺiľvéný, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint az źůta|ánosan elfogadott

szakmai szokásokat kell iľányadónak venni.
Mellékletek:

l. Ajánlattételi felhívás
2. Vállalkozó ajátn|ata

Készült 6 eredeti példányban.

Budapest, 20l3. április .....

Vállalkozó

Jogi szempontból ellenj e gy zemi
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Megrendelő

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: .....' dátum: Budapest,2013.

Pénziigyileg ellenj eryzem:

Páris Gyuláné
p énzugy i u gy o szttiyv ezetó


