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aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.júlĺus 15.i tiléséľe

Táľgy: Javaslat a Csobánc u. 5. szám alatti Vráľunk Rád óvoda ffildszinti részén ĺílmennyezet
kialakítĺásara és a Baľoss utca 103.a. számalatÍi B<ilcsőde váIaszfa\alnak újraepítésére.

Előterjesztő:
Készítette:

Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Zsidi Laj os ttodav ezető

A napirendet nyilvános tilésen lehet tĺáľgyalni.
A dönté s elfo gadásaho z egy szeru szav uaĹtobb sé g szüksé ge s.

Melléklet: źrajénlat, szerzodés, ajźtnlrati felhívás

Tisztelt Bizottság!

L Előzmény

VIII. kerĹilet Csobánc utca 5. várunk Rád ovoda:
2012. októberében az Ovoda emeleti irodájának mennyezetéĺ _ zárőfüdém _ tobb négyzetmétęr
felületen a vakolat leszakadt. Az eseményt nem ęIőzte meg fiidémázźs vagy más fizikai behatás'
ęzért a Kisfalu Kft. az íntézmény emeleti részén és a ftildszinten is statikai vizsgálatot végeztetett. A
vizsgá|at megállapította, hogy az emęIeti füdémen a még laza mennyezeti vakolatészeket azonnal el
kell távolítani és gipszkaľton áknenrryezetet biztosítaÍIi. A Kisfalu Kft. a szfüséges munkát
kozbeszerzési értékhat"íľt elnem étőbeszerzési eljárás keľetében elvégeztette.
A ftildszinti részen szintén źůmennyezet kialakítása szfüséges.

VIII. keľület Baross utca 103.a. sztlmalatti Bĺjlcsőde:
A Bcilcsődében évek óta jelentkező pľobléma a váIaszfa|ak haľĺĺnt irĺányban jelentkező repedése. A
repedések eredętének vizsgźiatźra a Kisfalu Kft. az Építésügyi Iľoda tÁtrlogatźsźtvat szakérto
bevonását kérte az épület képviseletét ellátó VIIV6. LakásszövetkezettóI.
A szakénőivizsgá|at megállapította, hogy a Bölcsőde a\aÍti a|ap megeľősítése, illetve a Bĺilcsödében
állagmegóvó beavatkozás szfüséges, mely szerint a kaľosodott tégla váůaszfa|azatokat vissza kell
bontaĺli és a ftĺdémmel csúszó kapcsolatos gipszkarton rendszetú vźůaszfalakat kell kialakítani a
sziikséges gépészeti, elektľomos és burkolasi munkálatok elvégzésével. A szakvélemény kiemeli,
hogy a váIaszfa| átepítés fiiggetlenül készíthető a Szövetkezet źitaI későbbiękben elvégzendő alap-
megerősítéstől.

il. Indokolás

A Kisfalu Kft. Műszaki Intézményi és KöZterĹileti Irodája mind két intézményben munka elvégzését
anyźnl szĹinet ideje alatt javasolja.

ilI. Tényállás

AzLrodaĺit.ot aľajránlatot kért korábbi eljráľásban résztvevő cégektől - azonos miiszaki taľtalommal -

timenrty ezet ki al akításra é s v źiaszfaIak átépitésér e.



A kĺjzbeszerzési érté|<hatart el nem érőbeszeruési eljarásokban 2013. 07. 08.
keľĹiltek továbbításraaz aIétbbi cések felé.

VIII. kerĹilet Csobánc utca 5. várunk Rád óvoda:

napján ajánlatkéľések

A beszerzési eljrĺľas során az ajánlatok bfuáIati szempontja a legďacsonyabb ĺĺsszegű
ellenszolgáltaüís volt. Tekintettel a fenti ajánlatokĺa a Thelĺen Tervező Kft. nyujtotta be a
legalacsonyabb összegíĺ ajźtnlatot, mely tartalmazza a ftildszinti rész mennyezetén a gipszkaľton
álmennyezet kialakítását, elektľomos és festés munkálatokat.
A munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft. bonyolítlísi díja a nettó szźm|aérték 7 %o-a + ÁFA, a
Józsefuáľosi onkoľmanyzat és a Kisfalu Kft. kĺizött fennálló megbízási szerzĺlđés 24.19. pontja
alapjén, me|y 3 44.35 7.- Ft-ot j elent.

VIII. keriilet Baľoss utca l03.a. szźm a|atti Bölcsőde:

A beszerzési eljrírás soľán az ajánlatok blráIati szempontja a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajanlatokľa a Thelien Tenłező Kft. nyujtotía be a
legalacsonyabb cisszegu ajánlatot, mely im.rta|mazza a kiĺrosodottvźiaszfalak elbontásźLt,uj, statikai
szakvélemény szerinti váIaszfalak kialakítását, elektľomos, gépészeti és szeľelvétyezési' valamint
festés munkálatokat.
A munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft. bonyo|ítasi díja a nettó szämlaerték 7 %o-a + ÁFA, a
Jőzsefuárosi onkormźnyzat és a Kisfalu Kft. k<izött fennálló megbízźsi szeruődés 24.|9. pontja
alapjźn, mely 27 I .449.- Ft-ot j elent.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Műkĺĺdési SzabályzatźnőI szo|ő 2512013. N.27.)
<inkoľmányzati ľendelet 4. mellék]et 1.1. pont 1.1.3' alpontja szerint a Yátosgazdálkodási és

Pénziigyi Bizottság dönt kijzbeszerzésí iiryekben az eljárás megindítĺĺsáról, eľedmény
megáIlapításźrő|,beszeľzésiügyekbenazeredménymegallapításĺáľól

v. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Bizottság a Képviselő-testiilettő| źffilházoÍt hatáskörében dĺint a kcjzbeszerzési értékhatáľt el nem
éró beszeruési eljaľások nyeľtes ajránlattevőj érő|, a beérkezett ajrĺnlatok és az ajźnlattételi felhívásban
meghatáĺ o zott éľtékelés alapj ĺán.

A Bizottság dönt a kivitelezés bonyolítása során a Kisfalu Kft. đíjazásaľőI.

vI. A dtintés célja' pénzüryi hatása

A kivitelezéssel az intézmények biĺonságos tizemeltetése biztosított.
A VIII. Csobánc u. 5 szám alatti Vĺĺľunk Rád óvoda fiĺldszinti részén á|menrryezet kialakítás
kivitelezés k<iltségeinek _ 3.873.528,- Ft + Áa - és a bonyolítlĺsi díjnak f7I.|47,- Ft + Afa -

Ep-Mix Team Kft.224l Sülvsáo Szecsői rit 10. 4.055.967.- Fr + AFA a2a25.751.078.- Ft
cS 80 Kft. 1 161 Budaoest Csömöri út 80. 3.995.887-- Ft + AFA azaz 5-074.776.-Ft
Nadaľvill Kft . I 1 42 Budapęst' Dorozsmai tft 2| I-2I3 . 4.159.933.- Ft + AFA azaz5.f83.I15.- Ft
BestKft. 1183 Bp. Gvömľői tft|54. 3.926.119.- Ft + AFA a2a24.986.171.- Ft
Thelien Teľvező Kft 1085 Budapest. József kľt. 69. 3.873.528,- Fr + AFA a2a24.919.381,- Ft

Ep-Mix Team Kft. 2241 Stilvsáp Szecsői rit 10 3.418.175.- Ft + AFA azaz4.34I-082.- Ft
CS 80 Kft. 116l Budapest Csömori út 80. 3.472.884.- Ft + AFA azaz 4.410-563-- Ft
Nadaľvill Kft.. II4f Budaoest. Dorozsmai t!t2I1-fI3. 3.466.271-- Fr + AFA azaz4.402-164.-Ft
Best Kft. 1183 Bo. Gvömrői iltI54. 3.590.017.- Ft + AFA azaz 4.459.322"- Ft
Thelĺen Tervező Kft 1085 Budapest. József kľt.69. 3.053.420.- Fr + AFA a2a23.877.843,- Ft



fedezete _ <isszesen 5.263.738,- Ft - a 2013. évi kĺiltségvetésben a 11601 címen az lntézrĺéĺyi
életveszély elháľítás keľet előirányzat.

A VIII. Baross utca l03.a. szćtm alatti Bĺilcsőde kaľosodott válaszfal elbonüĺs és új véiaszfal
kialakítĺs kivitelezés kĺiltségeinek _ 3.053.420,-Ft+ Áfa - és a bonyolítasi díjnak 213.73g,- Ft + Áfa
- fedezete _ ĺĺsszesen 4.|49.292.-Ft.

A munkálatokľa összesen a Kisfalu I{ft. díjazásával egyiitt 9.413'0 e Ft-ot sztikséges biztosítani,
azonban a 11601 cím dologi intézményi életveszély elháľítĺís és gázháIőzat csere dologi
elĺ5fuźnyzatának maradványa 7 .357,0 e Ft. A lĺányzo 2.056,0 e Ft fedezetétiljavasolj.'k a 11602 cim
Iakőházak életveszély elháľítís és gázhźtőzat csere dologi e|óirźnyzatźtt megielölni. Az előlĺányzat
jelenleg a dologi kiadási előitźnyzaton szerepel, mivel a munkálatok felújíĹĺsnak minősülnek, ezért
polgáľmester hatásk<irb en az eloirźny zat átcsopoľtosítĺsa szfüséges.

A Buđapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat 2013. évi kĺiltségvetéséről szóló
9/2013.(II.22,) szźľľrí önkormányzati rendelet 21.$ (1) d) pontja a|apjźn a kiadási e|óbźtnyzatok
kĺizötti módosításĺĺnak hatáskörét a Képviselő-testiĺlet a Polgármesterľe átÍuházta, így az
átcsopoľtosítás engedé|yezés&e a szĹikséges intézkedést megtetťiik, melyet az elóteĄesztéshez
csatoltuk.

A fentięknek megfelelően kérem ahatfuozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźljáruI a Budapest VIII. kerület Csobiánc u. 5 szám alatti Váľunk Rád óvoda ftlldszinti
részén ét|meĺ.rly ezet kialakítĺási munkak e|v égzéséhez.

2. az 1. pont szerinti közbeszerzésí érték}raűLrt el nem érő beszeruési eljáľásban a

legalacsonyabb ĺisszegű, érvényes ajánLatot tevő a Thelien Tervezo Kft. (székhely: 1085

Buđapest, József krt. 69., adőszám 14819708-2-42, számlaszáma:. 10918001-00000060-
84800008, cj sz: 0 1 -09 -921438), melynek a|apján az eljaras nyeľtes ajánlattevője.

3. a2. poĺt alapjan felkéľi a Kisfalu Kft.-t, hogy a Thelien Tewezo Kft.-vel 3.873.528,- Ft +
ÁFA cisszegben az onkoľmtnyzat nevében a munkálatok elvégzésére a vállalkozási
szerzódéstkclsse meg a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen azirúézményi életveszély
elhĺrítás e|óít źny zat terhéľe.

4. az 1. pont szerinti munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási dija a nettő

szźmLaérték7 Yo-a+ ÁFA, 271.147'- Ft + AFA a2013. évi költségvętésben a 11601 címen
azlntézményiéletveszé|ye|hántáselőiĺanyzatterhéte.

5. hozzájáĺul a Budapest VIII. keľület Baross utca 103.a. szźtm alatti Bĺĺlcsőde kaľosodott
v á|aszfa| átęítési munkĺák elv égzéséhez.

6. az 5. pont szerinti kozbeszerzésí értéIrhatárt el nem éró beszerzési eljĺĺľrĺsban a

legalacsonyabb ĺisszegií, érvényes ajárllatot tevő a Thelien Tewező Kft. (székhely: 1085

Budapest, József kÍt. 69., ađőszźm 14819708-2-42, szźtmlaszáma: 10918001-00000060-
84800008, cjsz: 01-09-92l438),me1ynek a|apjánazeljźltás nyeľtes ajanlattevője.

7. a 6. pont alapjźĺn felké$ a Kisfalu Kft.-t, hogy a Thelien Tewezo Kft.-vel 3.053.420'- Ft +

AFA összegben az onkoľmlĺnyzat nevében a munkálatok elvégzéséte a vái|a|kozźsi
szerződést kösse meg a 2013. évi kĺiltségvetésben a l160l címen azíĺtézĺnényi életveszély
elhrĺrítás felúj ítasi elóir źny zat terhéľe.



8. az 5. pont szerinti munkálatok bonyolítőja a Kisfďu Kft., bonyolítási díja a nettó

szálmIaérték7 Yo-a+ ÁFA, 2I3.73g,- Ft + ÁFA a2013. évi kĺiltségvetésben a 11601 címen
aziĺtézményiéletveszélyelhárításfelrijításie|őlĺźnyzatterhére.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft.
HaĹĺridő: 2013. augusztus 1 8.

A dĺintés végrehajtastúvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjaľa: honlapon

Budapest, 2013.július V_
Kovács ottó

ügyvezető igazgatő

KÉszĺľEĺre: KlspRlu Krr. 
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TmLIEN TERvEzó Kfŕ
ĺ085 Budapesŕ József Kľt.ó9.
Telefon: 0i6-309 622-065 Fax:06 1 -25 6-6iľi3
E.mďl : thelíen@t-on1inel.}ru
C égegy zékszźrn: 0 1 -09'921 43 8
Adószrím: 1 48 l97 a8 -2- 42
BaIft 1 09 1 800 I -00000060-84800008

Név: óvoda
Cím : 1082 Buđapest, Csobĺánc u. 5.

Keit: 2Üi3 év jtilius hó 10.
Szám :

KSH besorolás:

Amunkaleíľása: ä",{ä,l:ĺä :Bĺákonyi RóberĹovof teIjes Íłilds zntjénmeglazult vakolat leverése,
gip szkarton tůmenĺty ezet késżíté se' festés sel.
új elektľomos szeľeléssel, lámprík le és fel szeľelésévęl'
töľmelék' sitt ęlszá]lítással.

Költségvetés főiĺsszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

l. Epítmény közvetlen kőitsége 1,526,s6Ů 2.060.a40

l.4 Közvet'len önköltség tĺsszesen 1.526.568 f.a60.040

2. l Áľkock tľzati fedezetvet.alap 1"526.56G

2.3 Anyagigazgatźsi ksg. vet'alap 1.526.s60

2.5 F edezet vetítési alap 1.4
3.l Täľtďékkeľet Vetítési aiap
3.2 Tiartalél&eľet 8%

2.060.040
3.586.600

286.928

4.1 ÁFAvetítés.i ďap
4.2 Afa /-t70

3.8?3.s28
1.045.853

5, Amunka ĺáľa 4.9i9.381

THELTEN
TERI'EZI KFT

'ffiMf;Ťbtr#Ę1^.
aa*śäiogĺĺoÜl .o{nnmľołgffi 8

ld-ď.'
Aláíľás

Aki'ItséEvetés8TE.RC,Kft.tKing5'8',orogľamcsomagköltségvetesmoduljávďkészultl CiteľcU<ing58..enszlaU Csobánc fsz gk.sl l



Munkaĺrem ĺjsszesítő

Munkanem szálma és megnevezése Anyagköitség Díjköltség

16 Takarítási munkiák
2l lľtás, frld és sziklamunka
36 Vakolás és ľabicoliás
47 Felĺĺletképzés
7t Villanyszerelés

66.2A0
3l,20Ü

l "i73'Ü0Ü
136.0ÜÜ
i20.160

103.600
23.100

r.128.800
s86.500
218.040

I. Fejezet munkanemęi ö,sszesen |.5f6.56Ü 2.060.040

Aköltségvetés aTERC Kft. 'I{ing 5'8'progĺanrcsomag köbségvetes řnoduljával készült! 1:\terc\king58\enszlaU Csobánc ťsz gk.sl l



16. Takaľítási munkrĺk
l/5. oldal

Ssz. Tételszám .I Csgbánc ťsz gk Eg-ségre j"Úó -* 
-_ " 

-* -"' 
"..""-"

.Í|lL^||''! 2Tételkiíľás ř*",-o* 
. 

*"^'- j.-.... r 
Áa ÚLlvl 4r4 u.ĐźEšt[Anyag Mułkadíj Á,ny*g Munkadíj

I 16-08-001-0110202
Festés eliitt burkolatok takaľásanak készítése
Thkaľás készítése hullánnpapíľral

340 wů 13Ü ĺ4s 37"488 47.60o

2 16-08-001-0190081
Festés elött burkolatok takaľásrínak készítése
Takanĺs kés zÍtése folíával, blitorokľa.

300 ľn2 96 t28 28"80Ü 3ó.000

3 16-08-002
Festes után buľkolatok takaľásának felszeđése

1 egység 8 Ż0.000 $ 20.000

Munkanem łlsszesen: 6ó.20'0 103.600

AkÖItségvotćs aTERC Kfr. 'lúlg 5.E'programcsomag kőItségv,etgs-pqdutjár,aI készĺtltl C:\terc\king58\enszleu Csobánc fsz gk.sll



21.Iľtás, fiilđ és szĺklanunka 2i5. oldaĺ

Ssz. Téúelszám J Csobáne ész gk Eglségľe juŕtó A tétel áľa iĺsszesen
TétetrkiínĹs Anyag Munk*díj Ányag Munkađíj

1 21-11-00ĺ
Sitt, szemét, építési tĺiľlĺrelék zsél<baszedése
gépkocsiba pakolvą telephelyen konténeľbe
deponizĺlv a, b źny tlba sza||íbĺ a.

6 m3 5.2&Ü 3.850 3ĺ.200 23.1Ü0

Munkanem łisszesen: 31"20$ 23.10Ü

Akoltségvelés a TERC Kft. ,King 5.8'pľogramcsomag koĺtségvrtés mpduljával késziiltl Cltcľc\king58\ensz|aV Csöbánc fsz gk.sll



36. Vako!ás és rabicotĺís 3/5" olđal

Ssz. Tételszám
TéteIkĺÍrás

.ĺ CsobĺĹne fsz gľĺ Erysógľe jutó
Ányag Mlłnkađíj

Á tóúel áľa összesen
.Ąnyag Munkadíj

ĺ 36.10.Ü05-021020E
KNAtlF D 11z ĺíĺmennyezet szeľelése,
felfiiggesztett ťém tartószerkezetre, 1 2- 1 Scrn,
l 2,5 mm-es építőIemezből

349 m2 3"329 ĺ.ĺ73.$0Ü 1.128.800

Munkanem łisszesen: 1.173.00$ 1.128.800

Akrlségvotés a TERC Kft. 'King 5.8'progr.amcspmag kÔĺtségvetes moduljával kćszĺllt! Cltsrc\king58\enszla\J Csobánc fsz gk.sl l



47. F'elüIetképzós
4/5. oldal

Ssz. Téŕelszám J Csobána fsz gk Erységľe jutró
'Ą tétel áľa iisszesen

Téúelĺĺĺíľrás Anyag ł'{unĺĺađíj "Ąayag Munkadíj

1 47-00-091-021802s
RIGIPS kézi gipszes diletacíósvakolat késátése
RIMANO 0 - 3 gletteiőgipsz
zsákos kiszerelésií aayagbő!,

340 Wf 30{} 68G ĺ0Ź.000 204.000

2 47.01.033.015117ĺ
Miíanyag-diszpeľziós festés ťlj feliileten,
vakolaton két ľétegben,
fehéľ Íbstékkel' sima feliileten
Héľa diszpeľziós belső ťalfesték, fęhéľ,

42s w2 8Ü 90G 34.Ú$0 382.500

Munkanem ässzesen: ĺ36.&Ü{1 586"500

A kÖltségľetés a TERC Ka. .KÍng 5'B' programcsomąg költségletés moduijával készÜtt! Clterc\king58\eĺszlalT Csobánc fsz gk.sJl



7l' Vilĺanyszere[és
5i5. olđal

Ssz. Tételszám .ĺ Csobánc ťsz gk Egységľc jutó Á Éěćel ára összesenAnyag h,frrłnkađíj Ányag Munkadíj

t.5Ü0 3.{}ÜÜ 78"0ss 156.000

Tételkĺíľás

I 7t.0Ü.042
Berenđezési taĘyakleszeľelése, átheiyezése
rampatestek.

2 7t-ot-002_0110323
Védőcső elhelyezése etrőre elkészített horonyba,
műanyag csőbőI, e|ágazó dobozokkai'
belső átľrérő : 21.29 wrn
l-iNI típusri elektľomos szeľelőcső, átméľő 23 znĺn

5f db

44m

3 7r-02-001-0210002
Szigetelt vezeték elhelyezese véđőcsőbe bűa,a
vagy vezetékcsatornába fektefue, tézvagy ďumínium éĺrel,
|eĘazs kötésekkel, szigeÍelés méľéssel, 

-

a szerelvényekhez csatlako lő vezctékvégek bekötóse nélkii},
keľęsztmet szeť a,5 -2,5 mm2
llĺ4cu 450/75oV lxt,5 ľun2, tömö,ľ vezetőveí.
/HA7V-U/

ĺ00 m

265 668 ĺÍ.660 29.040

30s 330 3Đ.5ü0 33.000

Munkanem összesen: 12s.ĺ6Ü 218.040

A krlBégvetés a.I-ERC Kft. King 5.8'progĺamosomag kottségveĺés moduljál'alkcszĺiĺĺĺ Clteľc\king58\enszlaV Csobánc *z gk'sll



a.ĺÁt',.n e.ľľÉľ.'Erĺ r.prHÍvÁs

A Kísfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkođó Kft' a Józsefraĺosi onkoľľnanyzat nevében éĺékńatáľ

alatti beszęrzési eljatćlst in.đít a Buđapest VIII. keľület Baross u. 1$31a. sn{m alatti Bôlcsőđe
károsodott válaszfalainłk helyľeállítása tárryában.

t. Az ajĺ[nlatkérő neve, címe, telefon., és telefaxszámai:
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmányzat nevében eljaró
Kísfatu Józsefvĺäľosi Vagyongaz&ílkođó Kft. Kovács ottó ig5ruezeto igazgatő

Címe: 1083 Buđapest, Losonci u. 2.

Teiefon: 06-1-333-6781
Telefax: 06-1- 334-0939
E-rnail : info@kisfalujozsefu aľos.hu

z. KapcsolattaľtĺĎ neve:
Zsidi Lajos
1084 Budapest, oľ u. 8.

TeVfax: 0ó. 1 -3 14-1 0981206
E-mail: zsidiJ@kisfalujozsefuaĺos.hu

3. A beszeľzés táľrya:
A Buđapest vIIř. keriilet Baross u. 103/a, szźm alatti Bölcsőde kĺĺrosođott válaszfďainak

hely.eátiítasa a mellékęlt dokumentacióban jel'ölt vďaszfalak elbonüĺsávď, lij gipszkaľtoll

falak épÍtésével, a dokumentációban jeltilt váaszfalak mennyezeti kapcsolatának rugalmas

kialakításá va;, 
"a 

sziikséges gepeszěiĺ vezetékek és szerolvények valamint buľkolatok

bontasával, helyĺeállításávď'
4. Mennyiségĺ adatok:

Ateľvezésmennyiségia|apadataitamellékeltdokumentáciőtartalmazza.
A dokurrręntáció taľtalma:

- statikaiszakvélemény,
- fu,azaŁlankłiltséryetés,

5. Miĺszaki és minősógi kövotelmények:
A đilatációval megěpített új es áialakítstt válaszfalaknak ďkabnasakÍIak kell lenniiik az

éBiilď ese1leges fiiggćľeges mozgasabőI Q-4 cm) adódó ľęedés-mentes elviseléséľe. .A.

kiviteiezésľe kerütő kőmtives, festfi, Ĺuĺ<oň, villanyszwelo éĺvízszerelö szakipari munkak

I. osztálý nrinőségben készĹilheürek.

6. A teljesítés helyszíne:
Budapest, VIII. keniĺęt. Baross :utęa1a3/a.

7. Fizetésifeltételek:
Megĺendelő a vállďkozói díjat a te$esítést és a 9'zápta 

benyrijtrĺsát kövętő 30 naptźn napon

belĹil átuta1ássat kiegyenlíti u Ýaluko"o áltď megadott bankszámlaľa. A szĺĺmla

benyrijtísanak feltéůeň. a hatáľidőľe töľténő hibátlan ie[iesítćs, amelyet a Megrendelo

miĺszaki ellenőre igazo|.

8. Azaián|atokbíľálatĺszempontjai:
A legalaosonyabb iisszegií ellénszolgĺáltą1ąs.

Teriiletátađástól számított teljęsítési hat'áĺídő. 45 nap

9. A hĺĺflnypÓttás lehetősége:

Ąániuďe'o a teljes tortĺ hiánypótlas leh.etőségét biĺosítja
10. Az ajánlat nyelve:

m€gyaľ
1ĺ.. Ajánlattételi hatáľiđő

2013. iúIius.12" póntek 10:00 ĺíľa
t2. Äz ajáłn|atok be'nylijtásának helye;

i08đBuđapęst oľ u. 8. Ikĺató

l.



13. Az ajánlat benyújtásának mĺídja
a' uja*rut"l.at zaň boĺtékban kéu bepýjtani, a borítékra ĺá kell íľni: 

',AJANLAT 
Baľoss

u. 103/a. sł'ám a|ztti Btilcsőde lcĺľosáaätt válaszfalainak helyľeállításáľa'' A boľĺtékon

egyéb felíľat, bélyegző,feladó megjelolése nem szerepelhet.

Ě aján1atot z *ňtnvuan teĺjĺĺtibenyujtani, a mĘadott (f. sz.meltćklet) minta szsrint

kitöltÓtt, a|áirás nélkĺili szerzőđéstervLzét mellékelésével, a címe: Teľvezési szerződés.

Fałron kiitdi'tt ajánlatot az Ąanlatkéľő nem fogad el.

Ajáĺr|atkérő, kĺiltin éľtesítés helyett ezuton hívja meg Ajĺłnlattevőket a borítékbonüísľa.

A benyújtoü ajánlatokat taľgyalás nélkĺil bírálja el az Ajánlatkéľö.
L4. Á.jántaÍikötöttség:

AzajźnLattétďi haĹĺridö lejőEtźńőL számított 10 nap.

15, Annäk meghatározása, hory ajánlattevő tehet -e többváltozatrń ajánlatot:

Aj łánlattevő nem tehet többłáltozatu aj ánlatot

16. Annakmeghatározása, hory az eljĺĺľásban lehet e tárryaln[ vä5l a benyújtoÍt

ajánlatokat táľryalás nélkiil bíráljĺĹk eI:

Á3*t.tl.o'o a benyqjtott ajanlĺokat táľgyďás nélkÍi1 bíľálja el.

t7. Ajántatok felbontásának helye és ideje:
lösł nuaapest Őľ u. 8. Mtíszaki, Intézményi és Köztęriileti Iroda

2013. irłlius 12. néntek 10:00 ĺóľa

18. A szeľződéskiités teľvezett idŕĺpontja:
2013. jtÄtus22.

19. Teljesítésĺ hatĺĺriđő:
Teĺtiletátadastól szĺmított áĹnap

20. Eľvényteten azajőn|ĺt:
Ajríntattevo ajźnlataéľvénytelen, ha az nem felel meg az ĄźnŁati felhívásban meghatáľozott

követelményeknek'
Az eljaĺas kihiľdetett nyeľtesének visszalépése esetén a következő legkedvezóbb ajanlatot

uenyĺjto Ajĺánlattevő v e| szeruőđik az Ą'ánlatkeľő.
Ajantattevő az Ąánůat elkészítésével 

"kapcsolatos további irfoľmácíókért az Ajánlatkéľő

képvi setőj éhez, foľđulhat.

21'. Egyéb:
Ajánlattevő fe'nnÍaľ.tja aÍ.mak

amennyiben egyik ajĺ{nlattevő

méĺtékére tekintettel - megfelelő' aj rĺnlatot.

2f.ÁzajánlatĺfelhÍvásmeglĺütdesnapja:'.2013.júliu.s8.
Melléklet; Vállaikozĺási szerződés te*' stäitł szakv.élemény, ásazat|arĺköltségvetés

Budapest, 2013.j rilius 8.
e\,ł;x.?źt"í.1é

,izĺ:,ł ĺ.ĺ.,i'Ł"ĺxii \.tt1},oĺl*,a'ĺł9jkł..J^ ĺí"ĺr
.i{...

József y'áĺosi Ônkormanyzat novében

Kisfatu Józsefváľosi Y.agy oĺgazdrĺlkodó Kft
Kovács ottó

łł.gyvez.eto igazgatő

jogźń., hogy eľedménýelenné nyilvĺĺnítsa az eljaľast'

.ě* t"o az ajärůatkéra ľęndelkezéséľe álló ,dłyagl fedezęt

f.
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Váll alko zási szer ző dés
szeľződéses feltételek

amely létĺejĺltt egyészrőI Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat (1082
Budapest, Baľoss atca 63.67., adőszálm: t57357I5-2-42, töľzsszám: 735715, statisztikai szám:.
I57357 I5-84IĹ-32I-0L, bankszáml aszám: 14100309- 1 0213949-01000006) képviseletében
eljáĺó Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazďálkodő Koľlátolt Felelősségiĺ Társaság (1083 Budapest,
Losorrci I. 2., adÚszárn: 108571Í9-2-42, cégtregyzékszám: 0I-09-265463, bankszám|aszám:.
VOLKSBANK: 14100309-92IL0549-01000008, képviseli: Kovács ottó ügyvezető ígazgatő),
mint Megľendelő másrészről

másrészről fcégszátm székhely: .; aďőszám: ; bankszámlaszám: )

képviselő ], mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) kozott a Megrende|ŕ3 á,|ta|
lefolyatott kozbeszetzési éľtékhatárt eI nem érő beszeruési eljárás eľedményeként, valamint a
Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 12013.( .) számú' hatfuozat a|apjarl az alőbbi
feltételekkel:

A szeľződés tárgva: Budapest VIII. keľtilet Baľoss u. 103/a. szám a|atti Bölcsőde
károsodott vźiaszfalainak helyreáIlítáLsa a mellékelt dokumentációbarĺ jelölt válaszfalak
elbontásával, új gipszkarton falak építésével, a dokumentációban jelölt válaszfa|ak
mennyezeti kapcsolatanak rugalmas kialakításáxa|, a sztikséges gépészeti vezetékek és
szerelvények valamint burkolatok bontásával, helyreállításáxal. A munka nem hatósági
engedélyktiteles.

1.) A megjelłilt munka szabadĺíľas.
Yá|IaIkozáłs díja:

elfogadott ajźnIat a|ap1źn: ,. Ft
fTVo AFA: .-Ft
Osszesen: ĺFt

forint.

2.) A kivitelezés teruezettkezdési időpontja:
Munkateľü|et teru ezett áLtaďáLsa: fo L3 . j rilius 2f . (minden külĺjn éľtes ítés néIkül)

3.) Akivitelezésbefejezésihatárideje:
4.) A végszállú,a összegének átutalását

napon belülvállalja.

5.) A megľendelő képviselőjének neve:
Y áI|a|koző képvis előj ének neve :

MunkateľĹi|et átadástől' számított 45. nap
Megľendelő a szám|a kézhezvéteIétő| számított 30

Bp. VIII, Or u.8. Tel:
Tel:

6.) Felek I. osztályú minőségben állapodnak meg.

7,) Yá|Iakoző a végteljesítésről íľásban értesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 5 napon beltil - az
áLtađás - áLtv étel időpontj át.

8.) A köztertilet-hasznáł|atihozzájáruIásbeszeruése a Vállakozó feladata.

9.) Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően ttiľténik, és azt a
Yá|Ia|kozó kĺjteles állandóan a munkahelyen taľtani.

10.) A balesetvédelmi és tűzvédelmi előíľások betartásáról Vállalkozó koteles gondoskodni.

11.) A szám|a benyijtásrának feltétele a hiánymentes feladatellátását igazo|ő műszaki átadás-
átvéte|ijegyzőkönyv.

I2.) Fizetés módja: átutalás, a számIakézhezvételétő| számított 30 napon belül.

t.



13.)

14.)

1s.)

16.)

t7.)

18.)

Megľendelő neve, címe: Józsefvárosĺ onkoľmányzat Ío82 Bp. Baross u. 63.67.
Szálm|ázási cím: Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. 1084 Bp. oľ u. 8.

Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megľendelő kötbéľt szźmlít fe|,
melynek mértéke

végszátmlánál: napi 10.000,- Ft.

Műszaki szfüségességből adódó pót ill. többlet munkát a Vál1alkozó a k<iltség-vetésben
elfogadott árakon köteles eIvégezni, melynek elszárnolása tételes felrrréľés alapjárr
töľténik.

Jelen szerződést felek kizĺárólag írásban módosíthad rák.

A munkavégzés során okozott kĺáľokért Vállalkozó teljes köni felelősséget vállal.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szóIő 20IL. évi CXCVI. törvény 3. $.
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan át\átható szervezetnek.minőstil.. Vállalja, hogy a
szerzódés tartama a|att a tulajdonosi szerkezętén nem változtat olyan módon, amely
alapján máľ nem minősül átláthatő szervezetnek. Tudomásul veszi, ameĺmyiben a
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül
átLátható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerzóďést azoĺalaLihatállyal felmondhatja.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzódés mellékletét képezo ,,Beszállítői
adatlapban'' feltüntetett adatokban beálló váItozásrőLhaladéktalanul tájékoztatni k<iteles a
Me gb ízőt, ez a s zítm|akifizeté s feltétele.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tafia|maz a Polgári Toľvénykönyv
ľendelkezéseit, a nemzeti vagyonĺól szóló törvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat,
valamint az á|ta|ánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak venni.

Készült 6 eredeti példanyban.

Budapest, 2013.július ...

Vállalkozó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimĺán Edina
jegyző
nevében és megbízásźtbőI

Megrendelő

dr.Mészár Erika
aljegyzo

Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p énzugy i ugy osztáiyv ezeto

2.



Í, I

Vállalkozásĺ szeľződés
szerződéses feltételek

amely létľejött egyrészríl| Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosĺ onkoľmányzat (1082
Budapest, Baľoss utca 63.67., adószám: 15735715.2.42, torzsszám: 735715, statisztikai szám
15]357t5-841I-32t-0I, bankszáml aszám: 14100309- I02I3949-o1000006) képviseletében
eljĺíľó Kisfalu Józsefvrárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségtĺ Társaság (1083 Budapest,
Losonci \. f., adószárrr: I0857IL9-2-4f, cégsegyzékszám: 0I-09-265463, bankszámlaszám:
VOLKSBANK: 141003o9-9fl10549-01000008, képviseli: Kovács ottó ügyvezeto igazgatő),
mint Megľendelő másrészről

másľészről fcégszám székhely: .; adósz6łm. ; bankszám|aszźtm:
képviselő ], mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a Megrende\ő áLta|
lefolytatott kozbeszerzési értékhatárt el nęm éľő beszerzési e|járás eredményeként, valamint a
Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság l20t3.( .) számú, határozat a|apjźn az alábbi
feltételekkel:

A szeľződéE táreva: Budapest VIII. keľület Csobánc u. 5. szám a|atti Várunk Rád Napközi
Otthonos ovoda földszintjén meľnyezeti vakolat leverés, veszélytelenítés, gipszkarton
álmennyezet készítés, festésjavítás, elektromos helyreállítás. A munka nem hatósági
engedélyköteles.
1.) A megjelölt munka szabadáras.

YáI|a|kozáls díja:
elfogadott ajánlat alapján: ,- Ft

27Vo AFA' .- Ft
Osszesen: ,- Ft

foľint.

2.) A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:
MunkateľüIettervezett áttadása 20L3.júlĺus 22. (miĺden ktilon éĺesítés nélktil)

3.) A kivitelezésbefejezési határideje: Munkaterület átadástól számított 45. nap
4.) A végszálmla osszegének átutalását Megrendelő a szźlmla kézhezvéte|étő| számított 30

napon belül vállalja.

azaz:

5.) A megľendelő képviselőjének neve:
Y á||a|kozó képviselőj ének neve :

Bp. VIII, Or u.8. Tel:
Tel:

6.) Felek I. osztályí minőségben állapodnak meg.

7.) Vállalkozó a végteljesítésről íľásban éľtesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 5 napon belül - az
átađás - źltv étel időp ontj át.

8. ) A közterül et-haszná|ati hozzájáĺuIás beszerués e a Vállakozó feladata.

9.) Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően töľténik, és azt a
Yál|a|koző kĺiteles állandóan a munkahelyen tartani.

10.) A balesetvédelmi és tiĺzvédelmi előíľások betaľtásráĺólVállalkozó köteles gondoskodni.

11.) A szám|a benffitásának feltétele a hiánymentes feladatel|átását igazo|ő múszaki átadás-
áLtv éteLi jęEy zőkorryv .

I2.) Fizetés módja: átutalás, aszźtmlakézhezvételétő| számított 30 napon beltil.
Megrendelő neve, címe: Józsefvárosĺ onkoľmányzat |082 Bp. Baľoss u. 63.ó7.
Szám|ázási cím: Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. 1084 Bp. or u. 8.

t.



13.) Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megľendelő kötbéľt szá,mít f'e|,

melynek méĺéke
végszámIánál: napi 10.000,- Ft.

I4.) Műszaki szfüségességből adódó pót ill. többtet munkát aYá|Iakozó a költség-vetésben
elfogađott árakon ktjteles e|végezni, melynek elszámolása tételes felmérés alapján
töľténik.

15.) Jelen szerződést felek kizárőIagírásbaľr módosíthatjak.

16.) A munkavégzés soľín okozott kórolcért Vóllalkozó tcljcs könĺ fclclőssógct vóllal.

17.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2oI1. évi CXCVI. törvény 3. $.
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan áLtláthatő szervezetnek minősül.. Vállalja, hogy a
szerzođés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem vőłItoztat olyan módon, amely
alapján már nem minősül át|áthatő szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a
tulajdonosi szerkezetében töľtént vá,ltozás miatt, vagy egyéb okból már nem minósül
áúIáfihatő szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerzódést azonnali hatállyalfelmondhatja.

18.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szetzódés mellékletét képező ,,Beszállítói
adatlapban'' felttintetett adatokban beálló változásľól haladéktalanultájékoztatni köteles a
Megbízót, ez a szám|akifizetés fekéteIe.

Azokban a kéľdésekben, amelyeket e szerződés nem taĺta\maz a Polgráľi Töľvényk<inyv
rendelkezéseit, a nemzetí vagyorľól szóló töľvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat'
valamint az á|ta|źnosan elfogadott szakmai szokásokat kell iľányadónak venni.

Késztilt 6 eredeti példányban.

Budapest, 20l3.jú1ius ...

Yáĺ||a|koző

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina
jegyzt5

nevében és me gbízásátb ő|

Megrendelő

dr.lNĺ:észőtr Erika
a|jegyző

Feđezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyulané
p énzigy i ügyo s ztál yv ezető

f.



TIIELTEN TERVEZÓ Kft
1085 BudapęsÚ József Kľt.69.
Telefon: 06-3 09 622-06 5 Fax: 06 I -ZS 6 - 6933
E-m ail : thelien@t-on1inel.hu
Cégi egyzékszím: 0 1 -a9 _gfl 438
Ađószĺám: 1' 48197 08-2-42
Bankl 09 1 8001 -00000060-84800008

Név: Bölcsőde
CÍm: 1082 Budapest, Baľoss u. 103.

A munka leíľása:
Fiildszinti irodaba fal bontĺís, építés, festés,
gépészeti munkak vézzése.
Repedt diletĺĺlt falak felső ffszkének javítłása.
KészÍilt: megrenđelő {által bíztosított kiiltség kiírásból.

Kö,ltségvetés ťőösszesítő

Kelt: 2013 év julius hó 10
Szám :

KSH besoľolás:
Teljesítés:
Készítette :Eakoný Róbert

Megnevezés Anyagkö1tség Díjköltség

1. Epítľnény közvetlen köttsége 1.067.688 r.98s.73?

1.4 Közvetlen önköltség összesen 1.067.688 1.985.732

2.1 Arkockĺĺzati fedezet vet.alao 1.0ó7.68B

2.3 Anyagigazgatási ksg, vet.alap i,Ü67'688

2.5 Eędęzęt vetítési aLap 1.4
3.1 Ta"ťtalékkeľet vetítési aiap

1.985.732
3.053.420

4.l AFAvetítési ďap
4.f Afa 2?%

3.053.420
824.423

5. Amrrnka áľa 3.877.843

TľlELlEht
TER\'EZó KFT

Aköltségvetés aTERC Kfr. .King 5.8. progľamosomag köItségv€tęs mod.uuával kcszülĺ! c:\tęrc\kings8\enszlaU Baĺoss l03.sl l



Munkaľrom összesítő

Munkanem szźlma és meBĺrevezése Anyagköltség Díjköltség

16
2l
33
36
42
44
47
71
8T
82

Takaľítási munkĺák
I-ľtás, füld és sziklarnunka
FaLazěs és egyéb kömiívesmunkák
Vakolás és rabicolás
Burkolĺás
Asztalo ssze rkezet elhelvezés
Felĺiletképzés
Villanyszerelés
EpÍiletgépészęti csővezęték szeľelése
Epiiletgépészętí szęľelvények és beľendezések szeľelése

35.800
99.2ŰĐ

3ő4.798
81.000
92.824

2Ü5.ő58
59.850
48.300
27.554
52.7f8

48.400
96.800

468.980
396.000
118.560
251.440
309.500
r11.250
109.33f
75.510

[. Fejezet munkanemei összesen i.067.688 1.985.732

Akolfségvetćs a TERC Kft' .King 5.8' proEramc5omąg köttségvetés moduĺjźval készĺłlt| Ctterc\king58\sĺrsżlaU Baľoss l 03.sl l



1 6. Takaľítási muntíáĺk 1/1"Ú. oldď

Ssz. Tételszám
Téte.lkiÍrás

J Baľoss ĺÜ3 Erysógľe jutĺi
Anyag Munkadíj

A ŕétel áľa łĺsszesen
Anyag Munkadĺj

16-08-001-0L1028f
Festés elĺĺtt buľkolatok takaľásanak kćszitése
Takarĺłs ké sntése hul lámpapínat

200 m2 35

16.08.001-019008ĺ
Festés elott burkolatok takarríslänak készítése
Takaľtis készítése fóliával

3óo v|2 E8

16-08-002
Festés utlán burkolatok takaľrĺsrínak felszeđése

tr" egység

7S ?"GSS

28.8$G

14.000

M"4Űa

20.000

40

20.ÜÜ0

Munkanerc łĺsszesen: 3s.8ÜÚ

A kÖltségvotés a TERC Kft. 'ł(íng 5.8' progra'ncsomag kölĹségvotes moduljával késztrlt! C:\ĺerc\k.ing58\enszlaU Baĺo*s l 03.sĺ]



I

2l. Irtás, Íłild és sziklamunka 2/10. oldal

Ssz. Tételszám 
"ĺ Eaľcss t03 Egységł"e jutĺĎ A tóŕe} ára összesenTételkiÍrás Anyag BĄuxkađíj Áxyag Munkadíj

I K21-11-001
Sitt, építési zömrelék pakolása, elszĺállítása konténerbe,
maj d depon izaĺv a bány áb a banyadíjj ď.

l.ó nĺ3

2 K21-11-811
Bútorok, asztalok, székek, iratok stb.
Pakolĺĺsa mozgatźsa,

l. erység

6.288 4"3Ü0 99.2ü0 ó8.800

$ 28"000 0 28.000

Munkanen łisszesen: 99.2&0 9ó.800

A kÖĺtségvetés a TERC Kfr. 'Kíng 5'8' progĺamqsomag kÔlfségYetéś modul.iával készulŕ! Cl\teľc\kĺng58\eĺszla\J Baľoss l03'sll



33. Falazás és egyéb kőm{ívesmunł&*k 3/ĺ0. olđal

Ssz. Tételszám .r Eaľoss !'{}3 Erységľe jĺłtĺĎ -Ą úőŕeI ára iisszesenTételkĺíľás Ányag Munkadíj Anyag Munkadĺj

I 33-00-018
Válaszfalak bontasa
kis- vagy ĺagyméľet{i tég\ábőL.

8904 m2 I 2.900 S zsLsza

f 33-12-101-0120051
Válasďď építéseYToNG
norĺnií] vrĺlas zfalelemekbőł,
falaző, cemęÍltes mészhabarcsba vagy falaző męszes
cementhabaľcsba falazva (fugavastagság 1 0 mm},
600x200x I 00 mm-es elemekkel
Pve jelii 600x200x100 mm méľetű elemekből,
Hfl 0-mc, fa}aző, cementes mészhabarcs

89 m2 3.410 Í.300 303.490 t15.700

3 33-61-003-492150t
Épĺĺtetgépészeti tárnas z, tafiő elhelyezése'
3x50x50 sztigacél, festve.

78 m 786 1.3ŹE 6ĺ"308 1'02.96Đ

Munkanem łisszesen; 364.798 468.980

Aköltsęgyelés a TERC Kff. King 5.8'pĺogramcsomagkölĺségĺeiés moduliával késĺltl Ctterc\.&ing58\enszĺaV Baľoss l 03.sl l



36. Vakolás és ľabicoLĺs 4/10. oldal

Ssz. Tételszám J Baľoss 103 Egységľe ju&ó A tótel ára łĺsszesen
TételkiÍľĺís Ányag Ntrunĺĺađíj .Ąnyag Munkadíj

r 36-01-001-0550040
oldalfalvakolás
belső, vakoló cementes mészhabaľccsď'
téglafeliileten
Hvb8.mc, be l ső, vakol ó cemente s aÉszhabarc,csa| és
Hs60-cm, feltiletképző (simító), Íneszes
cęmenthabaľccsal

180 wł2 45& 2.2Ü0 8ĺ.0Üü 396.000

Munkanem összesen: s1.Ü00 396.000

Akł'|tségvetés a rERc'ĺffi. .Kĺng 5.8.pľogramcsomag kÔ|tségvetes moduljávď kévult! C:\terc\king58\eIlselaU Baľpss l03'sll



42. Buľkolrís 5/10" oldal

Ssz" Téte|szán J Baľoss 1Ü3 Egységľe juťĺó A tót€l áľa összesen
Tételkiíľás Anyag ft&łlnkadíj Änyag Munkadíj

1 42-00-008
Lapbrľkolatok bonŁĺsa"
fď- pillér- és oszlopbuľkolat, báľmely méĺeti!
moraik, kőagyae és csempe

26 n2 0 2"160- 0 5ó.160

f 42.g2,-fi29Ą1ĺ43ĺ1
Fal-, piiiéľ- és oszlopbukolat
1 5x20 cm.es csempelapból,
habarcs Ęyazatba,
nyitott hézaggal
Falbuľkoló cseÍnpe 15>ł20 cm-es sima egyszínii

26 fr,Ž 3.570 Ž"400 92.820 62.4t0

Munkanern iĺsszesen: 9Ź.s2o 118"5ó0

A koltségvďés a TERC Kĺt' 'King 5'8, pľogramosomag koltsęvetés nroduljáva| ké.sziil:! C:\ieÍc\kĺng58\enszlEu BaÍoss 1 03.sl l



44. Asztalosszerkezet elhelyezés 6/10. oldaľ

Ssz. Tételszám J Baľoss 1Ü3 Egysógľe jutó A fóteĺ áľa iisszesen
Tételkiíľás Anyag MunŁĺađíj Ányag Munkađíj

I 44-00-006
Bontísi munkák.
Beépített faszekľĺĺny bontása

9 m2 8 4"0$Ü Ü 36.000

2 44.Ü6-o04-02tr00Ü3
Fďbuľkoló Uniđekor elhelyezése, szeľeiése beépített
ékiécekľe, egyenes
Fényes Eger Dekor f,75 m.íg

105 w2 1.920 X"648 201.60{} 772.200

3 44.89-0Üf
Beepített szekľények elhelyezóse és hely.színi
szeľelése.

9 mf 456 4"800 4.05S 43.200

Munkanem łisszesorr: 2Üs.650 25Í.400

Atóltségvgtćs a TERC Kft',King 5.8' progĺamcsoma8 kóltségvetds moduljár.ď készltlt! C:\tęľ.c\king58\enszlaU Baľoss l03.sll



47. Felületképzes 7110. oldal

Ssz. Tételszám .} Baľoss 1Ü3 Erységľe jutó .Ą tétel áľa łisszesenTételkiíľás Änýag Munkađíj Anyag Munkadíi

1 47-0A-091-0218023
RIGIPS kézi gipszes vakolat készítése
RIMANO 0 . 3 glettelőgipsz
zsiíkos kiszeĺeĺésii arry agbőlr,
:sima feliileten, 1,5 mm vastagslĘban
RIGIPS RIMANO 0.3 belsőtéri nagy sz'l7źtr đstryťl
gIettelőgipsz

t80 ľfl? 15Ü 3ss 27"E00 54.000

2 47-0t-834-015ĺt71
Miĺanyag-di szpeľzils festés
új vagy ľégi lekapaľt,lemosott felĹlleten,
vakolaton egy tétegben,
fehér festékkel, tagolt felĺileteĺr
Heľa diszpeľziós belső faIfesték, feľĺéľ.

36s m2 9{} 7Ü0 3Ź.85Ú 255.500

Munkanem összesen: 59.&5Đ 309.500

A ktiltségvetés a TERC Kft, 'King 5,81 pľogľamcsqmag költséc}-etds nrodulĺámĺ késztllt! C:\teĺc.\king58\enszlaU Baĺoss l 03.sI l



7ĺ.. Villanyszerelés 8/10. oldal

Ssz. Tételszám J Baľoss 1$3 Egysćgľe jutłő Atétel áľa összesen
Tételkiíľás .Ąnyag s{unkađíj Ányag Munt<ađíj

r 71-00-001
Vezetékek, kábelek és szeľelvények bontása;
védőcső leszeľelése miiarryag csőből,
fallrur'onyból

35m & SO0 0 tT.S00

2 71.01-ĺ}9ĺ.053Í001
Mini lęĺbelcsatoma elhe11'ę76g g,

szélesség: 16 mm-ig
KoPos LZ l5x|2 mm minicsatoľna fedéltel, fehéľ

35 m 100 850 3"5CI0 29.750

3 7r.-02-01L-{211042
Szigetelt vezetékelheĺyezése 1-5 er{ĺ, rézvagy ďumíníuĺn érľel,
e|ágaző đobozokkai és kiitésekkel, szigetalés ĺnéľéssel,
a szeľelvéĺryekhe z csatlakozó v ezeté|łł égek bekiitése nélkiil,
vakolatba vagy vakoiat alá fektetve,
keľesztmet szet; 1'5.f ,5 mrnz
MMFalcu 300/500V 3x2,5 mn} tcimĺir vezetóvel,
/MMFalcu/

160 Eln 2E{$ 4s0 44"sÜ8 64"000

Munkanen iĺsszesen: 48.300 11r.250

Aköttséwetés a'I-ERC Kfr. 'King 5.8'programcsomag költségveteŚ'moduljával kćszulÍ! C:\teľc\king58\enszlaV Baĺoss l03.sI1



81. Epĺiletgépészeti cs'ővezeÚék szerelóse 9/l0. otđal

Ssz. Tételszán .ĺ Eaľoss 103 Erysěgľe jutĺí A tóÉet ára łisszesenTételkiíľás Anyag Munkadíj Anyag MunkadÍj

r 81-01-003-0120011
Horganyzott acélcsővezeték szeľelése
szabađon,hoľonybavagypadlócsatomábąmenętes
ktĺtésekkel, csőidornokkal, taľtószerke zette|,
szakaszos nyomáspľóbávď
20 NA-25 NÁ
Horganyzott acélcső l:s,f.sz t2a/1 A3?Xminőségií
3/4" menetes

22,6 w 97Đ 3.600 E1"g2Ż, 81.360

2 81-02-$64-0131114
PVC-cső lefolyóvezeték szerelése
horonyba vary padlócsatomábą
r agasztott kötésekkel' csőiđomokkal,
szakaszos tömörségi pľóbávď
50 NÁ

8'4 In 678 3"33Ü 5.628 21.972

Munkanem łisszesen: 21.5s8 109.33f

A kölbégľetćs a TERC Kft. 'Kíng 5.8' pĺogramcsomag koĺtségvotćs moduuávat kćsz.Íilt! 1:\teľc\king58\enszlaU Baľoss l03.s| l



82. Epiitetgépészeti szeľelvényeĺĺ és beľenđezések szeľełése ĺÜltr.0. oldat

Ssz. TéÉelszánn .} Baľoss 1Ü3 Erységľe jłltó Á tótet'áľa łĺsszesen
TéÚelkiíľás Anyag &ĺunkadĺj Aľĺy*g Munkadíj

I 82-00-010
Vízszeĺęlési beľendezési tĺáľgyak Ieszeľelése,
fďikutak, mosdók

f db Ü 3"48t} Ü 6.9ő0

f 82-00-01i"
Vízszeľelési berenđezési taľgyak leszeľelése,
mosogatók

1 đb s 8.390 6 8.390

3 82-00-CI17
Vízszerelési betendezési táľgyak leszeľelése,
elektromos hőtaľoló, 200 liteľig

2 db 0 8.370 0 16"740

4 82-04-001-0237683
Elektľomos meJLegvíńerunelő és ĺáľo1ó beľenđezés
elhĄezése, taľtozékokkal, szeľeivényekkęl, vízolđďi
bekĺitéssel, de eiektľomos bekötés nélktii,
20 liteľ-ig

2 đb 68ü &"52& 1.36s 17.040

5 82-09-005-0214054
Mosogató elhelyezése és bekötése,
hiđeg-mele g vízĺe, csapteleppeL, btlze|zátőval, kľtozékokkď,
hĺĺrom međencés'
tämaszrą állvanyra" faĺi csapteleppel
Rozsdamentes lemez házŁaľtási mosogató'
eg;ľnedencés HM 1500

tđb23-30015"100ä3.3EÜ15.ĺ00

6 82-09-021-0t!2:76L
Mosđó beľęndezés e-ihelyezése és bekötése,
lrideg-meleg víne,
csaptelep nélkĺil, leeresztő szeleppel
ALFOLDVBÁZIS porceláa mosdó, 55 cm,
1 csaplyukkď (fuľt)' fohéĺ Kóđ:4182 01

2 đb 1,4.030 5.ó40 28.06$ 11.280

Munkanem összesen: 52"128 75.510

A költségvetés a TERC Kft. 'King 5.8' pĺogramcsomag költśégvetés mođuĺjávai kćszü|Í! C:\terc\king58\enszlaU Baĺoss 103.sl1



AJÁNLATTÉľpI,I pplHÍvÁs

A Kisfaiu Józsefüĺĺrosi Vagyongazdálkodó Kft. a Józsefvmosi onkoľmányzat nevében éľtékhatár.
a|atíi beszeĺzési eljĺáľrĺst inđít a Budapest VIII. keľĹilet Csobánc u. 5. szám alatti Várunk Rád
Napkiizi Ot1honos óvoda ftildszintjén mennyezeti vakolat leveľés, veszélýelenítés, gipszkaľton
źimennyezet készítés, festés j avítlás, elektromos helyreáłlíks tárgy őhan.
1. Lz ajőn|atkérŕi neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuiáľosi onkoľrnányzat nevében eljáró
Kisfalu Józsefvaľosi Vagyongazdĺĺlkodó Kft.
Címe: 1083 Buđapest, Losonci u. 2.

Telefon: 06- 1 -333-678 I

Telefax: 06-I- 33,4-A%9

E-mail : info@kisfalujozsefu aľos.htl
2. KapcsolatÚaľtóneve:

Zsidi Lajos
1084 Budapest, Or u. 8.

TeVfax: 06-1 -3 14-1 098/2A6
E-mail : zsídi]@kisfaluj ozsefvaľos.hu

3. Á beszeľzés tárgya;
VáÍunk Rlád Napkĺĺzi otthonos óvoda emeleti szintjén álmennyezet kiďakítísa.

4. A te|jesíŕes helyszíne:
Budapest VIII. keľĹilet Csobánc u. 5.

5. Miiszaki aďatok:
Az Ąániatkérő statikai szakvéleményt meIlékel az elvégzerłđő munkával kapcsolatosan.

6. Fizetési feltételek:
Megľendelő a vállalkozói díjatateljesítés és a számla benyujtását követő 30 naptĺ{ľi napon

beiut ĺĺtutďĺással kiegyenlíti a Vt{ttallcozó iůta] megadott bankszíntia számátta. A számla

benyijtĺásának feltćtęle a hataľidőľe töľténő hibátlan teljesítés, amelyet a megrenđelĺi

miiszaki ellenĺĺre igarsL
7. Az ajánlatok bíľáIati szernpontjai:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. A hĺánypót|ĺĹs lehetősége:

Ąanlatkérő a teljes köní hián}rpóttas leľretőségét biztosítja

9. Az ajánlat nyelve:
tnagyat

10. Áján|attételihatáľidő:
2013. iútius 12. pé.ntek 10:3p óJa

11. Az ajánlatok benylijtĺĺsának hełye:

1084 Budapest or u. 8. Iktató

12, Az ajántat benyújtĺísĺĺnak mĺĎdją: .

Az ajźn|:atokat zirt boľítékban ke}l beny1jtilti|., Ż boľítékra rá kell ímí: ,,AJANLAT Bp.

VIII' Csobánc u. 3,. szálm alłtti ĺóvođa fiôIđszinti álmennyezet kia|akításľa.'' A
borítékon egyéb feliraą bé|yegzó, fęladó megjelölése nem szerepelhet.

Ąz ajarltan7.2 péLćánybďĺ.ě'jĺl. benyújtani, a megadott (f. sz. mel!éktet) minta szennt

kĺtoli<ĺtt, ďáiľas nělkĺili s"e'"ödot"'uezet mellékelésével, a címę: Telvezési szęrzőđés.

Faxon ktitdö'tt ajálĺ|atat az AjanÍatkerő nem fogađ el.

l.



13.

14.

15-

16.

17.

18.

!9.

Ajránlatkéľő, kĺilon éĺęsítés helyett ezriton hívja meg Ajránlattevőket a boľítékbontásľa.
Ajánlati kiitöttség:
Az aján|attételi haĺĺriđő lejĺáľtĺĺtól szárnított t0 nap.
Annak meghatáľozásł, hory ajánlattevő tehet .-e többváltozaŕú ajánl'atot:
Aj ánlattevő nem tehet többváltozatu aj árrlatot.
Annak m€Ehatáľozása, hory az eljárĺĺsban |ehet e táľryalni, vagy a benyújÚott
ajánlatokat táľgratr{s nétkül bírĺĺIjĺík el:
Ajĺínlatkeĺő a benyijtott ajĺánlatokat tlfugyalás néIkttl bíľálja el.
Ajĺĺnlatok felbontás:ĺnak helye ós ĺdeje:
1084 Budapest Or u. 8. Mriszaki, Intézméný és KĺjzteľĹileti lloda
2013. iúlius 12. péntek t0:30 ĺiľa
A szerzőťléskötés teľvezett iđdpontja:
2Al3.julius 22.
Telj esítési hatĺĺľiđő :

Teriiletátad ástól száĺłítva: 45. nap,
Enĺénytelen az łj,áľl|atz
Ajánlattevő ajánIata érvénýelen, ha az neĺn folęl meg az ajrĺnlati felhívásban
rne ghaŁírozott kĺivetelményeknek.
Az e|jarás kihirdetett nyeľtesének visszďépesę esetĺĺn a következő legkedvezőbb ajanlatot
benyújtó Ąĺinlattevő v e| szerződik az Ą ĺfuilatkéľő.

Ąánlatťevő az ajän|at elkészítésével -kapcsolatos további ínformräcióká"t az Ajántatkéľő
képviselőjéhez, foľdulhat.

20. Eryéb:
Ajánlaťtevő fenntaľtja anĺlak jogźłt, hogy eľedmélrytelerrné nýlvánítsa az eljáľrást,
ąmennyiben sgyik ajźn(attevł5 sem tett az ajan|atkérő ľendeikezésére álló anyagi fedezet
méľtékéľe tekintettel - megfelelő ajrínlatot'

21. Az ajánlĺti felhívás megkĺitdés napja: 2Üĺ3l jrilius 8.

Budapest, 2013.jutrius 8.
t'ĺ''.{řń.t,š'ĺ
\'Ę;'ľ.'ľ:źiał.lđ.tik * ĺÍő ?Ä. 3\-
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