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Budapest Főváros VI[I. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Y átosgazdá,lkodási és PénzĹigyi B izottsága

Kisfalu Kft. ę9
ELoTERInszľÉs

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. ápľiľs 02-i üléséľe

Táryy: Javaslat a Budapest VIII. keľület tsezerédi u. 3. és Bezerédi u. 5. szám alatti helyiségcsoport
felújítására.

Előterjesztő:
Készítette:

Kovács ottó ügyvezetó igazgató
Zsidi Lajos miĺszaki irodavezető

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A d<ĺntés elfogadásáh oz e gy szeru szav azattobbsé g szüksége s.

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáró| sző|ó \g/f}Og.(v.06.) önkorm ányzati
rendelet 45.$ (4) bekezdés 1. pont c) alpontja alapjrán a közbészerzési ügyekben az e|járás megindításáról,
eredmény megállapításá'ró|, beszerzési ügyeĹben äź eredmény megállapítálsárő| a dĺĺntések měghozata|a a
Y ár osgazdál lkodási és Pénzügyi B izottság hatáskorébe tartozik

A Képviselő-testiilet a 69/fOÍ3. (II.27.) szá'mú,határozatával úgy döntĺjtt, hogy a 34666/N3f hrsz alatt
felvett, természetben a Budapest vilI., Bezerédi u. 3. sz. alatti, foľgalomképň, önkormányzati tulajdonú
helyiséget és a 34667lN1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest vul., Bezerédi u. 5. sz. alatti
forgalomképes, önkormányzati tulajdonú helyiséget oktatiási és kiképzési cé|ra aFővárosi Katasztrófavédelmi
Iqazłatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsé g részére okÍatási központ és önkéntes polgári
védelmi szervezet működtetésénekcé|jfuahatározat|anidőrě ingyenesen használatba adja.

Továbbá felhatalmazta a Képviselő-testület a Kisfalu Kft-t a beruházásbonyolításáľa.

Táľsaságunk a Polgármesteľi Hivatal Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztállyal és a
Katasztrófavédelem munkatársaival kĺizös helyszíni szemlén meghatározta a _ rct eptiiet közos tűzfalán
egybenyitott _ helyi ségcsoport felrĺj íLási paramétereit.
Műszaki Intézményi és Közterületi iroda ot á,'rajántatot kért - azonos mtĺszaki tartalommal -kőműves, burkoló'
festő, asztalos, lakatos, vízszere|ó villanyszerelő szakipari munkák végzés&e,

A Kisfalu I(ft. az aján|attéte|re felhívott táľsaságok tevékenységét, referenciáját részben ismeľi,
tészben inteľneten tájékozódott, közültik egy VIII. kerĹileti székhellyel rendelkezik a
cégnyilvántartást ellenőľizte.

A beszerzési eljárás során az ajánlatok bíráł|ati szemponda a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.
Tekintettel a fenti ajá'ĺ|atokła a Theľen Kft. nyrijtotta be a legalacsonyabb összegű ajánlatot, mely
tarta|mazza a teljes felújítás költségét.

A munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft. bonyolítási díja a nettó beruházási összeg 5 %o-a + ÁFA, a
Józsefvárosi onkormányzatés a Kisfalu Kft. kÓZött fennáiló megbízási szerződésf4.Íg.pontja a|apján.

Thelien Kft. 1085 Bp. József kľt. 69. 5.905.048.. Ft + ÁFA azaz 7 .499.411.- Ft
Best Kft. Ż7Z4Ui|eneyel Temető u. 24. 5.998.982.- Ft + ÁFA a2a27.618.707.- Ft
Ep-Mix Team Kft. ff44 Úri Szent István rít 18. 5.968.207.- Ft + AFA a2a27.579.623.-Ft
Isometal Kft.IIff Bp. Ráth Gvörsv u. 29. 6.014.592,- Ft + AFA a2a27.638.53f,-Ft
cs 80 Kft.1161 Bp. Csömöri út 80. nem nvúitott be aiánlatot



A kivitelezés költségeinek és a bonyolítási díjnak afedezete afOI3. évi költségvetésben a II1Ofcímen a
Bezerédi u. 3-5. sz. épületben két helyis ég fe|újítása e|őirányzat.

A fentieknek megfelelően kérem a hatátozatijavaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l. hozzájáłru| a Budapest, VIII. kerület Bezerédi u. 3.(34666lN32 hĺsz) és Bezerédi tl. 5, (34667ĺNI
hrsz) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségcsoport - Fővárosi Katasztrófavédelem részére,
oktatási és kiképzési cé|ra_ történő fe|újításához.

2. a határozat 1. pontja szerinti közbeszerzési éľtékhatrát el nem érő beszerzési eljrárásban, formai és
tartalmi szempontból megfelelő és a legalacsonyabb osszegĹĺ ellenszolgáltatást tartalm azó érvényes
ajáłn|atot a Thelien Kft. (székhely: 1085 Budapest, József Wt. 69:, adószám: I48Ig7O8-f4f,
számlaszáma: 10918001-00000060-84800008, cjsz:01-09-92I438) ajánlattevő adta, így az e|járás
nyeľtese. Az aján|ati ár 5.905.048,. Ft + ÁFA.

3. ahatározat 2. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Thelien Kft-vel az előterjesztés mellék]etét
képezo vállalkozási szerződés megkötésére az tnkormányzat nevében a munkála.tok e|végzésére, a
11602 címen a|akőházakéletveszély-elháľítása, gáztlá|őzatcsere előiľányzatterhére.

4. a munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a 2. pont szerinti nettó száml aéĺék 5 vo-a,
295.252,. Ft + AFA, a 1'I60f címen a Bezerédi u. 3-5. sz. épületben két helyiség felújítása
e|őfuányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. áprllris 02.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság szé|es körét érintő döntések esetén javas|ata aközzéf"étel módjára: honlapon

Mellékletek: - Vállalkozási szerződés szęrződéses feltételek, - Araján|at

Budapest, f0 13 .március 25.
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THELIEN ľnRvľzŐ xľt
1085^ Budapest JĺĎzsef Kľt.69.
Ietetbn: 06-309622_065 Fax:06 1.256_6933
E-mail : thelien@t_onlinel.hu
ue.$ egyzék szÁm: 0 1 - 0 9 -92 1 43 8
Adószĺĺm: 1 4819'7 o8-f-42
Bąłk 1 09 1 800 l -00000060.84800008

Név: Kisfalu Kft.

Cím : 1083 Budapest, Losonci u.2. Kelt: 2aB évmĺíľoius hó 01 napSzám :

KSřI besoľolrís:

Amunka leíľása: VIII'keľ Bezerédi 3- 5 ľ.ĺŁŤ:i: ,,szĺĺrn ďaffii önkormányzat! tulajdonĺ ĺ"lľsgs"lĺ"n bďiil ká;ilięs, buľkoló, festő,aszt,alos;ląkątos',.ĺ"sL"*l"łłłll*yu".äĺo,szakipaľimunkákvęgzese.

Késztilt: a megľendelő áĺItaI ki'tt arazat|an tételkííľłás a|apjáą

Költségvętés ff .összesítő

Megnevezés
Anyagköltség DíjkČiltség

l. Epítmény közvętlen költsége
3.032.2A1 2.591.654

l .4 Kłizvetlen ĺĺnköltség ĺlsszesen
3.A32.25N 2.591.654

2. t Ätkockálzati fedezęt vet. a|ap
3.032,2t01

2.3 Any agigazgatasi ksg. veÍ. alap
3.032.201

2:.5 Redezetvetítési ,aLép t.ą,
3'1 füľüalékkęret vetítéii a|iap
3.2 Taľtďékkeret

2.:591.654
5.623.855

28t.1935YĐ

4.1 ÁFAvetítési alap
4.2 Afa

27%
5.905.048
1.594.363

5. Amunkaĺíľa
7.499.41r

fr

e-l'"j-&
Ákö|tségvetés a TERC Kfr' 'Ifing 5.8'pľogramcsoma* kÖlbé'vetés modu!ával készult!

Cl\tcrc\king58\ensda\KF Bezerétli 3-5.'sll



Ajĺĺnlaaevő.ĺeve:

Aj aĺlattevő képvíselőjének neve :

Aj ánlattevő székhelye;

Ą ĺínlattevő telefonszáma:

Ąránlattevő fąxszÄma:

Ą ánlattevő ę.mail címe:

Aj ánlattev ö adó száma:

Ą anlattevő cé gsegy zékszźlma:

Aj ĺánlattevő szłmlaszĺíma:

(melléklet)

Felolvasó lap

. 
j.łĺ$.u.ty:... j.ř"ę.ť.*.ľŠ.....ľ:r....r.....ł.......

,i'ba\Ksĺ;ĺĺ ĺ;á Heĺ".'*-ei GÁ( Łĺt-ll- Ą

icłs ?"p" *oaseę KŁí ć:.3

06-3o$ đ'ŁŁ Đőá^

"dtĺľĺ3}O{ "f- ąŁ

Ajánlattevó a szeĺzőđés teljesítését azaläbbi szerint vállďja:

;Ázdł utdni ua,kolat.,és. Íe s tésj auíttűs,,

Megajánlotf ĺńľ

Ąjánlati áľi l *oo' ..tioĺ9.[ .Ý.!t.{:.,..,.ĺt +.t.:}.. %,AFA

l^

lUr; ),

Łt'.Ą
.....rrrt

cégszeĺű ďáíĺás



Munkanem sziáma és megnevezése
Anyagköltség Díjköltség

2I
z5
nĄJJ
36
42
44
45
47
7T

8ĺ
82
83

łÍás, ftilđ és sziklam.unka
SÍkďapozas

lul** és egyéb kőművesmunk{ík
Vakolas és ľabicolás
BurkoIłis
Asztalosszerkezet elhelyezés
Lakatosszerkezet elheý ęzés
Feliĺtetképzés
Vi1lanyszereIés

|ľ9}"teeľeszeti csőveztték szerelése
Ęľ{.eJeeĺ.eszeti szerelve"y",l.J. í*iĚ'dezések szereléseSzellőztető és klímabeľead.o. .'"i.ies.

30.400
44.10a

123,760
111.134
684.324
3'50,420
100.720
103.680

1.086.713
73.s00

260.1,60
63,290

18.400
43.500

lf|.640
286.rzs
380.930
194.260
96.000

439.300
832.s99
54.900

r03.360
20,640

L Fejeze1,munlłanemei összesen
3.032.201 f.591.654

Á kÖtŕségveÍfs a TERC Kt. 'King 5.8. pĺogĺamcsomag kÔIŕŚégvofćs modutjáva| kéśzĺllt|
C;Veĺo\king58\ensża\KF. Bezeĺédi 3-ĺ's|l



i , t...

21.Iľ,tás, ftitd ós szĺklamunka
1/16. otdatSsz. 

ľ;ľiř?ŁT" lü.,Bezeľ'éđi 3.5. Erysegľe Jut.ĺTéte|kĺÍľás A tétel áľa iisszesenAłyas Munkadĺj ooňä."..." "iří'"jř""u,i
t 21-11_{t0I

Sitt,.építési törmelék, pakoiłísą konténeľbe
elsziĺllÍtiĺs, hulladet g63to,jló'ą.ilüsi díjjal.8m3 3,900 t300 30.400 1g.400

Munkanem łisszesen:
30.400 18.400

Ákö]tséEveté's a TE.RC Kft. King 5.8'pĺogrąmcspmag koltséEľetés moduljával készu|tl
C:\ĺ9ĺc\kingJE\enszta\KP Bezeréd i 3 -5'.sl I



*:

zś. sĺt(alapozás
2/1-6. oldal

Ssz. Téte|szám
Tétetkiírás

Kľ,.Bezerédĺ 3.5. Egységre jutĺó A téfel áľa összesen
Anyag Munkadíj

Anyag Munkadíj
I 23-00_002

Ajzatbeton, bontása
Vízes helységben.

6mz I.68CI s.4S0

3,900

ĺ0.080 20.7002 23-i03-02a
Szerelőbeton készÍtése 10 cm vastagságig,
c 1 6=24FN minőségri .*t.i"r, u'to"ľol

6mz

Munkanem łĺsszesen:
44.100 43.500

A kÜltségvetrés a TERC KÍt. 'King 5.8' pÍogramcśomąg ki'ltsé.gvetés moduljávď készĺiltl C:\terc\king58\ęnsz|a\KF Bezerédí 3:5..sĺl



33. ľ.alazás és eryéb kőmĺivesmunkák
3/.16. oldalSsa Téŕe|szám

Téte|Hír'ĺĺs
Kľ.Bezeľódĺ 3.5. Egységľe jutó

Anyag Munkadíj
A tétel áľa t|sszesen

Ąĺyag MunkadíjI 33-00_020
G. tpszkaľton válaszfalak bontásatZľ.Z 

0

2 33-13.102_0120012
RIGIPS vrĺlasďal Cw 75 nun-es
vánszetkezetľe szerelt ketszer egy reteg
ľ{GIPS lapbóI, 5 * :Tqq ásvänygyapot betéttel,fďvastagság t 00 mm n.B lá,s: mlĺ-E's ĺmpľegnĺlt4a kým3 téľfs. rírvłányg:yapJňét. -"
Vízes heĺységben.

28 m2 4.420

r.ffio

3.560

21.960

ĺ23.760 99.680

Munkanem łĺsszesen;
t23,760 127.640

A költségvstés a TERC Kt. 'King 5.8' pĺogramcsomag kö|tségvstés moduljáva| készültl
C1terc\king58\enszla\KF Bezerédi 3.5'.s| l



3ó. Váko|ĺĺs ós rabĺco|ás
4/16. oldalSsz. TéÚelszám

Téte|kĺírás
tr(FBezeľédi 3.5. Erységt juÚó A tétel ára iisszesen

r 36-00_001

Anyag Munkadíj Ányag MunkadÍj

Vakola1 leveľése'
oldalfalľól uuryľ"ľ{ezehől l,5 cm vastagságig,fa|aző,cementes meszĺaraic; 

.'- .

76 a2 o 3oo
2 3ő.0ĺ-001-0550040

oIdaĺfalvakolás
belső, vakoló ce mentes mészhabaľccsď, téglafelĺileten
ľ'ľ-.., belső,.vakoJó ;đ;;észhabaľccsal ésHs60.cm, fďuletképző Gl'-,đj;ä"., ."-.nthabaľccsďS0 m2 640 2.600

3 36-10-005.0210200
KNAUF D 1 J 2.ĺá.1ne myezetszerelése,
fe-lfüggesztett fém t.'6';ĺ.;;;;:".
l 2,5 mm.es építőlemezúoí.-l-YEv'
l2,5 mm-es GKB építől ęmęzaę|

|s,72 Ą2 2,930 3.540
4 36-8-015_0313715

!9menmentes Íätsziĺrító siryíĺtóvakolat készítéseLéIegző-szÁĺítóvakotatokľąl"*"ř*''uesĺágban
MAPEI-ANTIQLIE Fc .ĺ"'ĺ'ol*ĺ*ä.

0 22.800

32.00a ĺ30.000

,44,302
53.s25

28 frŻ
2.850 34.832 79.800

Munkanem łisszesen:
111.134 286.125

A ktjtsćgvetés a TERC Kft- 'Kiug S.8,progľamcsolrlag koltségvetćs modutjóvat kćszü,tl
C:\terc\king58\ensz|a\KF Bezeľédi 3.5..sll
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42. Buľkolás
5/1ó. olda|

Ssz. Tételszám KF.Bozeľédi 3-5' Egységre jutó A tétel áľa összesenTéúelkiíľĺĹs Anyag Munkadíj Ányag Munkadíj
1 42-00-0ft

Fa-, hézagmentes mtianya$- és szőnyegbuľkolatok
Po"Ę.ą gumilemez vagy Évc nľtälät teltercstol,
lapokból vagy lépcsőn obtettent

0 250

2 0-02-076-0327651
Pađlóbuĺkolat
mázns keĺámia vagy máľványtapokb,ól
M'ĺeas padlóbuľkolďup rrľrcÁ színes 30x3 0x0.8 cm

15811 m2 0 39.525

15 nz 4.370 2.450 ó5.550 36.750

3 42-A2-044
Fal-' pilléľ- és' oszlopburkolat
mazas kełímia la''ppal 25x40 cm-es

68'9 m2 3.460 2,45o 2g8.3'4 1ó8.805

4 42-03437-0310255
PVC padlóburkolat neglévő a|jzatła,

L"!.ľ'wÍa3asfr laTeľľana16lsp'adlóbrľkoló|emef ,THOMSIT U'I( 400CI univerzáIís rä€ąsz'toval rugasz\ĺa.
I43 #2 2.660

Munkanem összesen: 684.324 380.930

'A költségvętés a TERC Kt. Kĺn! 5'8' pĺograrncsoĺnag kÔ|tségvetés moduljával késflltl C:\tełc\kingS8\enszlaĺrKF Bezetédi 3.5.'sl l



44. Asztalosszerkezet elhelyezés
6/16. oldal

Ssz. Tételszám I{F Bezeréđi 3-í Erység1e jutó A tétel áľa összesenTételkiíľás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
ĺ 44.00-00t

Fa nyĺliáśzáľó szeľkezetek bontiísa.
Ajtó, ablak vagy kapu,
2,00m2-ig

Zmz o 4.500 0 9.000
2 44-O1.At2-0137252

P:h9 ÉlaszĘt$!ó-elhelyezese, szerelvényezése,
Íalazással egyídejtileg, YW kihagyott nyílĺásba 

.

te|eLęanezelt (sima), v5x2l0 cm-,
6db

12m

26.54CI il.500 1ss.24a 69.000

lđb 36:700 9.500 36.700 9.soo

4 44-09-001
Beépített szelcrények elholyezése és he1yszíni
szerelése, konyha szekľény
2-2 ajtis, kétĺnedencés rožsdamentes mosogatóvď.

2 db 58.600 24.500 ttv,.łoL 49.000

5 44-90-fif
MegléÝő mindeďé |e nyí|ayĄró sze1kezetek kisetb
j av ítása, faan7ł agpótlĺás nélkĺit )
|,2I.2,o0 m2kłJzött

8db 3,850 5.000 30,900 40.000

3 44-02-018-n22l5f6
Műanyag ablak elhelyezése falazĺĺssal e,ryidejlileg

:Hq"ry.:'1.ťlľ!t(.zrrelvényezešsel,ĺlesžtessel;4'UU m kertiletig bukó ablak, fehér 90x 60 cm

6 4+90đ,04,0212455

|ýmľ'edőnyti k j avítasa régi ľészek leszerelése,
új ľészekkel történć pőtlasa, aré||ap
,Esslingeni ľedőnylap (i 6ĺtI.)

540 r.4E0 6.480 17.760

Munkanem összesen: 350.420 194.260

Akó|tségvrtés a TER. Kft. lKins 5.E'pmgaffcsomag kÖ|tségvetes modu'jával |(éŚzĺrtt! Cltcro\king58\enszla\KF Bęzerédi 3.5..sI t



45. Lakatosszerkezet elhelyezés
7lt6. olďa|

Ssz. I:::ľ:.Ľ KFBezeľćdĺ3-5. Egységľejutó A tétel áľa összesenTételkÍíľás Anyag Munkadĺj Ányag Munkadíj
r 4s-00-003

Föbejáľati fém ajtó szoľkezetek javítÁsa.
f đb 18.760 ĺ.500 37.520 x.000

2 4s-00-020
Egyęb ćpületlakatos szęrkezetek bo.n tłísą
peľľorĺĺĺt fonatos vagy zsďus sze||őz-ő

zdb 0 23.000
3 45-01-032

Hátsóbejáľatifaajtóátalakítás4megerősítése'
2 db 31.ó00 25.Ü00 63.200 50.000

Munkanem łĺssżesen: 100.72fr 96.000

0 11.500

Ak-..il,tségveŕés a TT'RC Kft' 'King 5.8t progĺamosomag kŐltségvctés mo.dp|jáYal kéĺzlłĺtl C:\lcrc\king58\enszla\KF Bezeľédi 3-5..sll



47. Fe|iiletkópzés
8/16. olđal

Ssz. Tételszám
Téte|kĺíľás

ffi'Bpzeľédi 3-5. Erységľe jutó
Anyag Munkadíj

A téte| áľá tĺsszesen
Anyąg Munkadíj

t 47.00-09ĺ-0218023
RIMANO 0 . 3 glettelľłgspsz
zsákos kiszerelésíĺ aoyagbll,
sima gipszkaľton feluleten 

-

l,5 mm vastagságban
RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéľi nagszilaľdságú
glettelőgipsz

164 w2 150

47-01-038-0151201
Müanyag"di szperziős festés
rij va'gy régi lekapaľt, lemosott
feltĺleten, két ľétegben,
fehéľ vagy színęs festĺíkkęl.
tagolt feltilęten Polifaľbe festélĺt<el.

586 m2 80

47-07-044-0143576
Zománclakkozás,tagaltfalfelületeĺl'lábaatnak
vinilkopolinreľ bĺŁisri bevonóanyaggal.

35 mZ 920

300

600

1.100

24,600

4ó.880

322i,00

49.200

351.600

38.500

Munlĺanem iisszesen: 103.680 439.300

A kÖItségvetés a TERC Kft. .ĺ(ing 5.8'programcso."g l.olsegyetés üoduĺjával kćsdrlt! C..\teľc\king58\ensz|a\KF Befeĺédi 3-5..s| l
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7l. Villanyszeľelés
9/ĺ6. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

I(ľ.Bezeľédi 3-5. Erységt jutó AÚétel ára łĺsszesen
Anyag MunkadíjAnyag lVlunkadíj

64.800

10.12s

n.a60

27.000

3.300 14.850

5.200 9.72A

r 7t-00.019
Vezetékek, kábelek és szeľelvények bontása;
kábęl leszerelésę taľtószeľk.".,.bí.
rögzítés nélkiiJi,
tcimeghaüáľ:
1,01-5,00 kým

200m 0

2 7t{/A_026
Ve'zetékek, kábelek és szeľelv. ények bontĺísa;
süllpsztett taľtozékok bontlísa" 

.

fa vary femszekľényet
300x300x80 mm méľetig

15đb 0

3 7ĺ.00.02s
Vezetékek, káb*k 

^és 
szerelvények bont,ásą

áŕamköľi elosztók, ľogyaszt.ásńé.o sz.elqrények15đb 0

4 71-00,033
Vezetekok, kábęl'e. k és szerelyény.ek bontĺĺsa;
mindenneméĺ fenyfonás es łĺmpäesĺ i''o'äe'.

40 db 0

s 7r-01-001-0110116
vý!öcso elheĺyezese ęlőľe elkészített hoľony'bé
ľľTy''g csőbíjl, eláigazĺí đobozokkď,
belső átméről 11-.l.6 ĺnm

0

0675

1.404

67s

291

0

0

HYDRO-TľI.EBM b9ltéri Mti III. vékonyfalĹ hajľtható
ľ'".-"Y TWvąs sztĺŕke védőcső ĺ6'!ni
Kód: MU-Itr 16

S0 m 66t

6 71-01-0a2_011CI129
Véd.öcsőelhelyezéseęlőreelkészíte t!hoĺ,onybą
rnűąqyąg' csőbőI, elĄgazóoouoán<ł, J ---,

beJső átĺnéľőł2o.32mm
łI.YĐRO-THE RMt9ltĺľinĺĺm.vékony.Íälú,hajlítható,
ľ-"1"Y Týqlľue seiirke ýédőcśő 32 mľ.:
Kód; MU.Itr 32

20 m 260 4Eő

AköIrségv€tés a TERC KÍ. Kin'g 5.8l pľograĘcsomagköltségvetés modutjávat készitlť! C:\ŕero\kingS8bnszlą\KF Bezerédí 3.5-.sI1



71. Villanyszeľelés
10/16. oldal

Ssz Téte|szám
TětelkiÍľás

KF Bezerédĺ 3.5. Erységľe jutó-
Anyag Munkadíj

A tétel ára tisszesen
Á.nyag Munkadíj

7 7t-01-052.0121252
Eilágaző doboz illetvę szęľelvényđoboz elhelyezése
falon kívĺil, bármely méretbsn
HYDRO-THERM bettéľi sima elágaąo doboz,
nehéz kivitel, Mĺidn 100 mm, Kód;100-N

7r-01-052-0121203
E|ágazó doboz illętve szerďvénydoboz elhelyezése
falon kívtil, báľmety méretben 

-

HYDRO-THERM beltéri sina elágaző đaboz,
nehézkiv,itel, Miidn 150 mm, Kód;150-N

40 đb

r5 db

50m

254 1.053

516 1.053

247 405

10.160 4.120

7.740 1.5.795

17.000 40.500

12350 20.250

6L.750 10r.250

10

7t-02-026-02f152L
Kábel szeľű v.eze'ték elhelyezése
előľe elkészített tarłószeĺĺ<ezeÍťe, 1-5 eľiĺ' réz vagy alumínium
éľrel,
ąIéEązl đobozokkal és kötésekkel, szigetelés méľéssel,
a szerelvényekhe z csa,ilakozn,.""étetřega.. u"toteo oemu,
keresztmetsz et: I,5 Ą'5 mm}
MBcu 30o/500 v 3x1,5 mm2o tönrör téavezstőueI,
NYM/

100 m trĺo 405

7t-0.2-026-0221s22
Kábel szeriĺ vezeÍék elhelyezése
elóre elkészített trľtószeľ kezetľe9 115 eľťł,tézvagy ďumínirrmó'rrel, -:
e|ágazó do-bozokkal és kiitesekkel, seigetelés méréssel,
äszeľelvényekhezcsatlakozóvezetékv'égekbekötesené lktil,
keresztmet szet: 1,5-2,5 mmz
MBcu 300/500 V 3x2,5 ĺnm},tömöľ rézvez.ętőve!"
/|ľYI!ĺ/

7ba2-026-A22156L
Kábelszeľű v ęzetęk elhelvęzése
ęlőrę elkészített taĺtószeľlęzetre, 1.5 eĄ ftz va'gy alumíniuľn
éne|,
elágazś, dobozokkal és kiitésekkel, szigetelés méľégseln
a szeľelvényekhe z csat]akoz.ó vezetékvégek bekötése nélkĺil,
keresztmet szęt: 1,5 -2'5 mm2
MBcu 300/500 V 5x1,5 fil7rlf,tĺimöĺ tézvezs!őve!,
AIYM/

250 rn Z4T 40S

A kö|tséevetés a TERC Kft. iKing 5,E' programosomag költségveÍés modĺljáva| készült! Cltero\king58\enszla\Kľ Bezerćdi'3-5.,s|l



7l. Yillanyszeľelés
l1lĺó. olda|

Sqz' Téte|szám
TéteIkĺíľás

KFBezeľódi 3"5. F.rységľe jutó
AnJag Munkadíj

A tétel ára 'tisszesen
Anyag Munkadä

12 71-05-01ĺ-0318227
C satlakozó aljzat elhelyezése
sällyesztve,16A
.'Legranđ Valena'' 2P+F ft'ldelt csatlakozóalj zat, fehét.

40 db 1359 864

71-09-063-0624153
AÍamköri elosztók elhety ezése falon kívĹili kivitelbęn.
F:ľ'T:' szerelőlappĺ, nilasĺnnel, max. 1 60A-ig,
f ]oveĺe.|t9éggel(kismegszakítók,védőkapcsoióĹ,tívkapcsolót
stb' szĺĺmĺĺra), helyszínen összeszerelve.
elosztók 96 egység

14 7t-0e-10s-0625021
Acéllemez elosztószekrény elhelyezésę,

.s{' 
ľslőJappal, IP 54-6 5 védettséggel,

bokötés és ríľamköri elemeknéiřň. 
-

800 - 1200 mm mągass{g kd'zött
ECCOVII. LsZ-8a60/250 elosztószekreny,
álló kivitel, egyajtós (teli aj$),
szinterczett' IP65, 800x600x250 ľnm

ldb

2db

320.525 175,635

40.795 2.83s

s436A 34,560

320.525 175,635

81.410 5.610

276.480 95.256

51.330 24.462

ĺ7.E3E 77.ő5E

16

71-10-001-0157136
Mennyezeti lámpatest elhelyezése e1ő. ĺe
elkészített bľtószerkę zette
SIMOTRADE ST}23-6 Y, 2x36 W. IP20, V-tiikľĺis,
mennyezetre szeľelhető fénycsöves'lámpätes[ Gl 3.

24 db 11.520 3.969

7l.Ĺa-uL01571CI3
A. Imennyezetí lĺíľnpatest elhelyezésę előľe
elkészített taľtószeľkezetre
SIMOTRADE STAL-418 ! 4xt8 w,IPzo,V.tĹikľĺis
á|menĺłyezetbeszerelhetőfrnycsövoslámpate$t'Gl3

6 db g.555 4,077

71-r0-061-0626s2t
Falon kívĺil i, v Ízmentes ktiltéľi
lĺímpák elhelyezése
'll,egrand Kontavilln Galactĺc kör ďĄú lámpatest.
fehér keľettel, 60W ľP'54, R:62006

t1

6db 2,973

á'kÖltségvełćs a TERC Kff' 'King 5.8'progĺamcsomĺg ko|tségvctés moduljával,készĺltt c:\terc]kiqg58\enszla\KF Bezerédi 3.5..sll
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71. Villanyszeľelés
12116. oldal

Ssz. Tételszám
Tětelłiírás

KF.Bezeľédĺ 3-5. Đrységľe jutő
Anľag Munkadíj

A téÚel ára łĺsszesen
Anyag Munkadíj

18 71-10-06s-01rs501
Akkumulátoľos vészvjlágítási lrímĐatestek
elhelyezése
sĺillyesztett vagy falon kívii]i,
izzőlarnpés és Íénycsĺĺves kivitelben
'.Legľand Kontavill" U 21 ąkkumulátoľos vész-vilĺígítľí lĺámpatest, 35 Lumen, | fua -2x1, 80W
izľ;ős,R:61700

t9

fdb fl.225 1.944 22.450

71-11-021-062099f
Fénycső elheJyezése
TIINGSRÁM F36w / 82v |XLR fénycső, G 1 3 fej,
fuíľomsávos, ľecycable, Kód; 37554 

-'4

ó0 db 522 t62 31.320

71.|2Ą3I
Vjllaĺľ'łoshąztÄÍtásikésziĺtékekelhelyozése,
ełőľe e.lkészített,tąľ,tószeĺkezeh.e: :

faĺi hősugáľzó
2db 8.000 2.t60 16.000

97.500

3.899

9.720

4.320

81.000

12.960

z0

fl 71-13-034
Villám és éľintésvédelmi méĺés és jegyzőktinyv készítćse.
Elmii ügyintézéssel.

150 mp 0 S40

7t-r4-022
Infrapancles fetiitętflités,. slekfuomos vizętékezćs kiepítese
nélkiil
elektromos bekötéssel, csavaŕos ľögzítéssel, gipszkarton
áůmenĺryezefre
szerelve. keľet nélktili kialakítás' F{itőtgljesítmény: ó0.500W
'INFEÁTEMP ITPPI 1 80.0 84lV infľapanel, 855>iäsi* l o lnun z g o
V
180w fehéľ szÍnben.

4db

Munkanpm łisszese.n: r.086.7ĺ3 832.599

AkŐl*égv€tés a TERC KÍt. Kíng 5.8'programcsomag ktlbégveÍćs modu|jávď késeĺtlt! C:\teĺc]lking58\ensz|a\KF Bez-eÉdi 3.5.. sl l



8L É,pĺiletgépészeti csővezeték szeľelése 13/16. oldal

Ssz. Tótetszĺm
TéÚelkĺírás

Iff'.Bezeľédí3-5. Erys'ógre jutĺó;

An1.'ag Munkađíj
.Ą tétel ára tisszesen

A.yag Munkađíj

r 81-11-012-0131000
\tr/c, mosdó gépégzetí kićpítése kompletten.
Víz,. szenĺyv íz v ezeték.

1 egység 54.900

Munkanem összesen: 73"500 s4.900

A.költsĆgveÉs a TERC Kfr.,King 5'E. pĺogľľncsomäg kÖItsé8ťetés moduuával,késztltt| C:\rcĺcrJcings E\ensz|a\KF BozerĆdi 3.5. -sl l



82. Eptł|etgépészeti szeľelvĺónvek és beľendezések szerrclése
ĺ4ĺ16. o|da|

Sse TéÚelszńm
Tételkĺíľás

I(F Bezeľédi 3-5. Egységľe jutrí A tétel áľa iisszesenĄnyag Munkĺdíj Anyag MunkadíjI 82-04-003_0230012
Elektromos melegvízteľľnelő és táľoló berendezésfeliilvizsgďata,sňikséges;I-k"';ä;'kcseréĺyével.

I db 8.710 s.000
2 82-09-007_02140s5

ľ:*uati elhelyezése és bekötése,
ruoeg-mele g vízre, 

1sagteleppe 1, bűze|zárőval, taľtozékokkď,kétmedencés,bútorba.u"epĺ...,ąl"ĺ"üál.e'"i.i*J!v4wĄU^.!
Rozsdamentes temez hĺáaanÁĺ **o}uto,
kétrredencés 900x600 mřffi öää'

27.440

28.74A n.s00

8,?,70 5.000

27.40 7.500

57.480 25,000

r0.520 3.360

49.460 1s.000

53.800 24'000

3 82.09.018-0t1263ĺ
Mosdó beľendezés elhelyezése ós bekcitése,
taľtalék elzfu őszeleBpel, btlzelzatőv| at
hideg;mele E \ín e, mo sđó 

".ffi ffi lALFOLDI/BÁzľ ľo'celrĺn mosdó, ä0 
"*,3 csaplyrrkkď, feŁéi.

ldb

2đb
82-09-0.f2.Ü1|72s1

Berendezési tírgyak fel szeľelése.
tii.kĺiľ, 526p,*' adagoló.

4 db 2.630 840

82-09-032-0210041
Zvhanyozí bęľendezés elhely.ezése és bekötése,
kewerő csa,ptęleppel', ĺpxujĺíś 

"agy 
fi- ""ńy::'ő.u.ĺ,zqhanyr'óesáya|,nlh*,y,tďcáłual,szuezszifon.bakötveAs,éIkmezzllharrytá,l,900x90dx103ńil;;;;;Ýi+YĘ:.*!lv

2 db zą.iso 7.500

82.09.03ó.0110231
lň/C berendezés elhelyezése és bekötése,
csészével, WC tilőkével, outĺiota*ĺnvĺ.
taľtozékolr{<ď, tartalék elzárő szelepp.el,,
ďsó kifo|yrásúkivitelben .

ALFttDI/BÁzs porcelĺín mélyöblítés]ĺí wC csésze'
6I alsó kifolyłĺsú, fehéľ. WC=uiorcv"ĺ'áľ,e.

2 db f6,g0ia , 
u.000

Á koltségvetés a TERC Kft. 'King 5'8'pľqgľtmcsgmag kÖttségvetćs moduljávď készuttl C1teĺc\king58\enszla\KF tsezsľédi 3-5.'s| t



T'

82. Épĺiletgépészetĺ szeľe|vények és beľendezések szeľe|ése 15/16. oldal
Ssz. TéÚelszám

Téŕelkiĺrĺĺs
KF Bezerédi 3-5. Erységre juÍó

Anyag Munkađii
A tétel áľa tisszesen

AoJag Munkadíj
7 82-09-046-0ril521

JĘele vagy piszoáľ beľendezés elhelyezése
és bekiitése, öblítőcsővel, beömlőíweĺ,
tartďék eLzfuó saĺokszelepp e|, bűzelzfu őv a|,
nyomógombos ĺiblítésse1,.vizelde. elvĺĺl aszrő fa|nélkĺilALFÖIDI/BÁas poľceí*'i""iĺ" fď'a. 

.'4"* qv,^u

I 82-09-052-0110101

ľ:Tľdľ'itárry-akszeľelv'ényeinekfelszeľelése,sarokszelep' 10 NA . 25 NÁ
Sáľgaréz sarck vízelzárő szelę ĺsz zoaI db 1.135

E2-16-001-0190555
Pipeľe. táľg3ł elhelyezése,
egy-haáľonr helyen feleľősífue anfuarly zó fiiggi'ny.2 db 9.74,0

82-16.001-02205CI1
Piperetfugy elhelyezése,
egy.három helyen. feleľősítve
Kr ómozott ďuĺnínium WC papÍľ tartó

ldb

2db

19.950

2.120

7.500

750

s.500

r.500

r.9.950

9.080

19.480

4.240

7.500

6.000

7.000

3.000

ĺ0

Munkanem összesen: 260J6A I03.3ó0

A kÖltségvetćE a TERC KÉ. :King 5,E! pľogÍarncsomag kÖltségv6tés moduljával készĺilt| cltęľp\kingS8\enszlaVG Bezeŕdi 3-5..sl'I
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83.' S.zellőztető és klímabęľendezés sueľelése
ló116. oldal

Ssz. Tételszám
TéŕelIłĺíľás

Iff Bezer'édĺ 3-5. trységľo jutó.
Anyag Munkadíj

A téÚel áľa összesen
Anyag Munkadíj

ĺ 83.06.CI6'ĺ-0ĺt3041

!sö!e kiithető .ąxiĺáĺ és trlaxi.ĺl ventilĺĺtoľ elhelyezése;
jĺ!1ókerék átmérő: 355 mm-ü
[IELIos HRFD zs lz axĺaivät,lJátor,
400 v/50 Hz, 2 | 00 nR ftl, csőýezetéĹkei.

ldb 20.640

Munkanem tisszesen:
63.290 20.640

Aköltségyetés a TERC Kft. 'King á'8.prqgľamcsomąg köItsśgvotés modu|jávat készütt! C:\terc\king58lenszla\KF Bearédi 3.5.,s| l



Vállalkozási szeľződés
(szeľződéses feltételek)

amely létľej öĺ egyrészró|
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat (1O8f Budapest, Baross utca 63-67.,
adószám: 157357I5-2-4f, tłirzsszám: 735715, statisztikai szám: 157357I5-84II-32I-OI,
bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006) képviseletében e|járó Kisfalu Józsefváľosi
Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (1083 Budap"s1, Lo.onci u. f., ađószám:
108571l9-f-4f, cégtregyzékszám: 0I-09-265463, bankszámlaszám: VOLKSBANK: 14100309-
9?110549.01000008, képviseli: Kovács ottri ügyvczcLí3 igazgaLó), mint Megľendelő

másrészről a
Thelien Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69., adőszám: |48Ig7O8-f-42,
szźtm|aszáma:10918001-00000060-84800008, cjsz: O1-O9-92I438, képviseli: Bákonyiné Henkei
Gabriella ügyvezető), mint Vállalkozó kozott az a|á.ŕJbi feltételekkel:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének VáľosgazdáIkodási
és Pénztĺgyi Bizottsága a ...../f0I3. (IV.02.) számú hatátozatálban döntött arról, hogy hozzá,járu| a
Budapest, VIII. kerület Bezerédi u. 3. és Bezerédi u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú
helyiségeken belül kőmtĺves, buľkoló, festő, asztalos, lakatos, vízszere|ő villanyszerelő szakipari
munkáin ak e|v é gzé séhez.

Aszerződéstáreya: Budapest, V[I. kerület Bezeľédi a.3. (34666lN3f hrsz) és Bezeľédĺ u.5.
(34667lNI hľsz) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségeken belül kőműves, burkoló, festő,
asztalos, lakatos, vízszerelő villanyszerelő szakipari munkáinak elvégzése.

1.) A megjelölt munka szabadáras.
Vállalkozás díja:

elfogadott aján|at alapján nettó: 5.905.048'- Ft
fTVo AFA: t.594.363,-Ft
Osszesen: 7.499.411.-Ft

azaz:hétmi||ió-négyszázkilencvenkilencezer-négyszáztizenegyf orint'

f.)

3.)
4)

s.)

6.)

7.)

8.)

e.)

10.)

1 1.)

12.)

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:
MunkaterületteÍvezett átadása: (minden ki'ilön énesítés nélkĺil)

A kivitelezés befejezési hatáľideje: Munkaterület áLtadástó| számított 45 nap
A végszámla összegének átutalását Megrendelő a szám|a kézhezvéte|étől számított 30 napon
belül vállalja.

A megrendelő kapcsolattartójának nęve: Zsidi Lajos Tel: 3I4-Í098l
Yá||a|kozó képviselőjének neve: Bákonyi Róbert Tel: 60 30/962f065

Felek I. osztályú minőségben állapodnak meg.

Vállalkozó a végteljesítésről írásban énesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 5 napon belül - az
átadá,s - átv étel i dőp ontj át.

K<jzterĺilet-használati hozzájáru|ás beszerzése Vállalkozó feladata.

Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történik, és azt aYá||alkozó
kdteles állandóan a munkahelyen tartani.

A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betaĺtásáró|Yáůl'a|kozó köteles gondoskodni.

A szátm|a benyújtásának feltétele a hiánymentes feladatel|áĺtásált igazo|ő műszaki átadás-

áĺvéte|i jegyzőkönyv.

Fizetés módja: átuta|ás, aszátm|akézhezvéte|étol számitott 30 napon belül'



13.)

Megrendelő neve, címe: Józsefváľosi onkormányzat Io8f Bp. Baľoss u. 63-67,
Szám|ázási cím: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.1084 Bp. or u. 8.

Vállalkozónak felľóható késedelmes teljesítés esetén Megľendelő kötbért számítfel, melynek
mértéke

v égszám|átnál : napi 1 0.000,-Ft

I4.) Műszaki szükségességből adódó pót ill. tcibblet munkát a Yá]|a|kozó a költség.vetésben
elfogadott árakon köteles elvégezni, melynek elszámolása tételes felmérés a|apjántörténik.

15.) Jelen szerződést felek kizáró|agírásban módosíthatják.

16.) A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.

I7.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő f0I1. évi CXCVI. torvény 3. $ (1)
bekezdés 1. pont b) alpontja alapján áLilárhaó szervezetnek minősül.. Vállalja, hogy a
szerződés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetéĺ nem változtat olyan módon, amely a|apján
már nem minősĹĺl átt|áthatő szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi
szerkezetében tortént vá|tozás miatt, vagy egyéb okból máľ nem minősül át|áĺhatő
szervezetnęk, a Megrendelő a jelen szeľződést azonnali hatállyal felmondhatja.

18.) Yá||a|kozó tudomásul veszi, hogy a szeľződés mellékletét képező ,,Beszállítói adatlapban''
feltüntetett adatokban beálló változásról haladéktalanul tájékoztatni köteles a Megbízőt, ez a
számlakifizetés fel tétele.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szęrződés nem tartalmaz aPo|gári Töľvénykönyv rendelkezéseit,
a Nemzeti vagyonról szóló törvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint aZ á],|ta|áLnosan
elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak venni.

Mellékletek:
1. ajánlattételi felhívás
f. Vállalkozó ajánlrata

Készült 6 eredeti példányban.

Budapest, f0I3. március ....

Yá||a|koző Megľende|ő

Jogi szempontból ellenje gyzem..

Rimán Edina
jegyzo
ne vében és megb ízá's á'b ó|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet:

P énzigy i|e g el l enj egy ze m :

Páris Gyuláné
p énzugy i ugy o sztáIy v ezető
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

L,) 34666lAl32 hrsz, alatt felvett', természetbęn a Budapest VIII., Bezeĺédí u. 3. sz. alatti'
forgalomképes, önkormányzati tulajdonú helyiséget és a34667lNLIusz. alatt felvett,
természetben a Budapest VIII., Bęzerédiu. 5. sz. alatti forgalomképes, önkormányzati
tulajdonú helyiséget oktatási és kiképzési cé|ra a Fővarosi Katasztľófavéđęlmi
IgazgatősálgKözép-Pesti Katasztrófavédelmi Kiľendeltségrész&e oktatási kozpont és

<jnkéntes polgári védelmi szervezet működtetésének céIjaru hattrozat|arl időre
ingyenesen használatba adja.

2.) Budapest VI[., Bezeĺédi u. 3. sz. a|atti, fĺjldszinti, utcai bejáľatí 67 m2 alapteľĹiletiĺ, és

a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sZ. alatti, félszuterén, utcai bejáratű 88 m2
alapterĹilehĺ helyiségek <ĺsszenyitásához és felújításához szfüséges 7.100.000;

Ft+AFA beruház;ási keretet biztosít.

3.) felhatalmazza a Kisfalu Kft-t a hatátozat 2. poĺtjában foglalt beruhazási szeľződés
megkotéséľe és a beruházás lebonyolítására.

4) felkéri a polgármesteľt, hogy a beruházási összeg s%-at képezó, azaz 355.000.-

Ft+AFA cisszegiĺ bonyolítási díjra vonatkoző szeruődést a Kisfalu Kft.-vel írja a|á.

5.) a 2. pontban foglalt 7.100.0o0.-pt+Ár.,ą. összegrĺ benfuźľzási keret valamint a 3.

pontban foglalt 355.000..Ft+AFA összegű bonyolítási díj pénzngyi fedezetét 11602
címen biztosítja.

7.)

Felelős:

felkéri a polgáľmesteľt, hogy Budapest V., VI., VII., és IX. keľület onkormányzataivaI
és a Fővlíľosi Katasztľófavédelmi lgazgatősággal vegye fel a kapcsolatot a beľuhazási
és a helyiség jövőbeni eseti igénybevétele sorĺĺn felmeľülő kĺlltségek megosztása
céljából.

felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a határozat 6. pontjában foglalt
egyeztetések után a szerzoďés elkészítéséről és alairásarőI.

Határidő''

1'-2. pont esetén polgármester
3. pont esetében Kisfalu Kft. tigyvezetője
4-7 . pont esetében polgármester

t-2. pont esetén 2013. február 27 .

3-4. pont esetében 2013. március ].6.

5. pont esetén 2013. februáĺ 27.

6. pont esetén 2013. március ]'6.

7. pont esetén 2013.március 1'6.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Yagyongzzdálkodásĺ és Üzemeltetési
Ügyosztály

6.)


