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Városgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáttatási Bizottság vé|eméĺyezi

A Yźrosgazdálkodási és PéÍIzvgyl Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előteri esztés mestárevalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Előzmény

A Képviselő-testĺilet 2013. április 03-i ülésén tźrfya|ta a ,"Iavaslat a Budapest-Józsefuiáĺos Magdolna
Negyed Program II. pĄekttel kapcsolatos fizetési kĺitelezettség teljesítésére,, tátgyű előtedesztést.

A I24l20I3. (IV.03.) szźtmu képviselő-testiileti hatfuozat 4. pontjźtban a Kęviselő-testlilet felkérte a
polgármestert, hogy vizsgáhja meg annak lehetőségét, hogy a kijzbeszerzést bonyolító kozbeszerzésí
tanácsadó felelőssége kiterjed-e,a Intároz-at 1. pont szerinti fizetési kötelezettségre, adjon táLjékoztatást

a VrV Kft-vel megkötött keret megállapodást mege|őző kijzbeszerzési eljĺáľas körülményeiľől és

készítsen tájékońatőt a VrV Kft. által az MNPtr keretében e|végzett épület lomtalanítási munkák
körülményeiľől.

A Képviselő-testĺilet 2013. május 8-i iilésére a beszttmoló elkészült, melyet a Képviselő-testiilet a
15212013. (V.08.) számlthatfuozatźnak 1 . pontjában nem fogadott el. A Kęviselő-testĺilet hivatkozott
hatátrozatában ismételten felkéte a Rév8 Zrt-t, hogy az MNP II. keretében végzett épiilettakarítási
tevékenységgel kapcsolatos részletes besziámolót - a tények a|źtámasztásául szolgáló dokumentumok
mellékletként történő csatolásával _ készítse el, mely tartalnazza lailönösen az alźtbbiakat:.
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a) a hulladék mennyiségének előzetes felmérése milyen módon történt, mely személyek, szervek
végeńék;

b) a megrendelések eljĺárási rendjének pontos menetét;
c) a hulladék elszállításának körülĺnényeit, a hulladék lerakásanak, dęonĺálásanak részletes

menetét.

u. A vJV vódőhĺíló-Józsefuáľos Szolgĺíttntĺó Kft..vel (a tovrńbbiakban: vw Kft.) kłitött
vállalkozási szeľződés ismeľtetése

A VJV Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés megkötését közbeszerzési eljĺárás lefolýatása e|őztemeg,
melynekkörĹiĹményeiazaLtlbbiakaKisfaluKft .tájékońatěsaalapjźn

A közbeszerzés Íźrgya: az onkormányzat tu|ajdonában lévő épületeken ill. albetétekben karbantaľtási
és javítási szo|gá|tatások elvégzése; az Öĺlkormźnyzat tulajdonában lévő épületekben épülettakaľítási
szo|gźitatźsok és ingatlankezelési szolgáltatásokvégzése; jáÍdatakaÍítás, felvonó Ĺigyelet.

A közbeszęrzési eljárást megindító hirdetmény az Evőpai Unió hivatalos lapjában, 2007/s 226-
276115 száma|attjel.entmeg, továbbátájékoztatő jelleggel aKözbeszerzésiÉľtesítő l33.Iapszámźhan
rÉ rcaąoĺz}O7 számalatt2}}7. november 13. napjan.

A benýjtott részvételi jelentkezések bontására 2007. december I7-én került sor.

Az ajánlattételi határidő 2008. január 14. 10.00 óľa volt, mely megegyezett az ajánlatok bontásának
időpontjával.

A'tźlrgya|ás időpontja 2008. januar 14. 10 őra15 perc volt.

Az eredményhiľdetés időpontja 2008. január 23. 10.00 óra volt.

A kozbeszerzési eljaľás nyertese a VJV Védőháló-Józsefuáros Szolgáltató Kft., amely cégge| az
onkormányzat megbizźtsából a Józsefuárosi VagyonkezęIő Kft. (a továbbiakban: JVK Kft.) 2008.
februar 20. napjźn megkötötte a Budapest Józsefuárosi onkormányzat t'ĺiajdoĺź.ŕian lévő épiiletek,
illetve albetétek takantásźlra és hibaelhárítástra,karbarÍartástra vonatkozó vállalkozási szerződést (l.
számú melléklet). A szęrződéshatározott időtaľtamú: 2008. március l-jétől 2011. február 28-ig..

A vizsgáIat időszakban az Oĺ.lkormányzat részerc hivatalos kozbeszerzési tanácsadói feladatokat
megbizási szerződés keretében a Pro-Vital 2o0o Kft. |tftta e|.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó Kft. felelőssége nem állapítható meg,
tekintettel arra, hogy az e|jérźssal kapcsolatbaĺ a szerződés időszakában nem érkezett jogorvoslati
felülvizsgát ati vagy más elj árási kéľelem.

In. Az MNP II. projekt keľetében végzett épiĺlet lomtalanítási munkák ismertetése

Az MNP II. keretében 2010. 04. 26. napjátő| kęzdődő és 2010, 06.24. napjáig taÍtő
épiilettakarításillomtalanítási tevékenység a pľogram szerinti épület-felújítási munkálatokat előzte
meg.

Az MNP II program épülettakarítási/lomtalanítási tevékenységére a JVK rendelkezett
kerętszerződéssel ezért új vállalkoző|<lvźůaszttlsáľa nem volt sziikséges.

Az eL(5zőekben hivatkozott VJV Kft-vel kötött vállalkozási szerzodés 3. számű melléklete avźiIa|koző
ingatlanszolgáltatási feladatait rogzíti, melynek 2. b) pontja szerint a havi állandó feladatokon túl a
Megrendelő (IVK Kft.) kÍilön írásos eseti megrendelése alapjĺán végezheto fe|adatai közé tartozlk a
lomtalanítás.

A válla|kozálsi szerződés 4' poĺtja a vá|Ia|kozźlsi díj összegére és kifizetésének rendjéľe, az egyes
szo|gáůtatások megrendelésének mődjźtra, illetve felek adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan



tartďmaz rendelkezéseket. Az ingatlanszolgźitatÁs (lomtalanítás) eseti megrendeléséńek díja fix
összegÍí, a számLa melléklete tarta|mazza az időpontot, a helyszínt, a munka megnevezés ét, a díjat.

Fentiek a|apjźn került sor az. MNP II. projekt keretében az épületek lomtalanításĺáľa .vonatkozó
megrendelésekre.

A lom elszállítási munlcákat minden esetben helyszíni bejarás e|őztemeg, melyen részt vetta Rév8
ZÍt.,filntprojektmenedzser, a JVK Kft. kęviseletében eljaró és a műszaki ellenőľ, illetve avźů|a|koző
VJVKft.

Az e|őzetes felmérések alapjźn készítette el a VJV Kft. tételes źrajźnJLatźń, ahol a lom mennyisége
feltiintetésre került. Egyéb felmérési dokumentáció - pl. fotódokumentáciő _ nem készült, ilyen
előírás a szęrzódésben nem szerepelt. A lom mennyiségének alátźtmasztźtsĺára kiilön táhIázatban
felttintettfü az éťlntętt pincék alapterületét.

*Kisfalu Kft . adatszol gźitatása alapján.
**Nem kĘrczte az EUTAF vizsgáiattźrgyát, mivęl a számla kiállítasa avasgźit időszakon kívtil esett

Az árazott, tételes költségvetések alapjrán a Rév8 Zrt. megrendelte a munkát a rVK Kft.-től, akj az
érvényben Iévő szerződése alapjan a VJV Kft-vel végeztette el a munkákat.

A Vállalkozó #ajźnlaÍźlban 1 m3 lom elszállítźsźra 5 580.- Ft nettó munkadíjat hatźrozott meg. A
vállalkozási szerződés 4. pontjában eseti megrendelések esetén 2790.- Ftlőra + Áfa rezsi óradíj
számolható fel, jelen esetben egy 1m3 lom elszállítása2 óra munkát fe|tételez, a'mely lefedte atttrgý
feladatellátást.

A munlęálatolľól valamennyi esetben építési napló került vezetésre, amit a Rév8 ZÍt, mlnt
megrendelő, rVK Kft., mint miĺszaki ellenőr, illetve a VJV Kft., mint vállalkozó j egyez'

A lom konténerbe történő elhelyezésével, majd a konténerek e|sztilítástxal a megrendelés teljesítésre
keriilt, a teljesítés igazolásokat a Rév8 Zrt. és a JVK Kft. íľta alá Megrendelő részéről.

Cím Lomtalanítással éľintett
helýségek

Elszállított
mennyiség
(m3)

Számla
bľuttĺí
összege

Pĺnce nettĺó
alapteľĺilete
(m2)*

Nagyfuvaĺos utca
2/b

pmce 116 1 620 681 300

Lujzautca14. pmce f28 3 207 573 323

Dobozi utca 19. pmce 186 2 620 550 289

Szerdahelyi utca
12.

pince + 1 lakás fl0 2940 67r 445

Dankó utca 30. I.
ütem

pince+5lakás+1
tizlethelyiség + padlás

60 856 384 285

Szerdahelyi utca
13.

pince 170 2 380 788 348

Dobozi atca 17. pmce 96 r 346 955 322

Magdolna utca 44. pince + világÍtó udvar 96 1 352 19r 282

Dankó utca 30' tr.
ütem**

9lakas 86 s02 088 f85

Dankó utca 20.** pmce 26 377 455 f74



Az ęIszźiLított lomok lerakása, deponálása a Vállalkozó felelőssége voLt, Az elszállított lomokról
befogadó nýlratkozatok vagy fuvarlevelek csatolása nem volt Vállalkozó fe|adata, tekintettel arra,

hogy a hivatkozott vállalkozási szerződésben nem volt ilyen kötelezettség előírva, illetve az MNP tr.

programra vonatkozó.Tĺímogatási szerződés sem taľtalmazott ilyen előírást az.onkormanyzat, mint
Kedvezrnényez ett r észér e.

Egyébként ilyen típusú dokumentumok beszerzése csak azon építési engedélyes tevékenységeknél
kötęIezó, amennyiben az engeďélyező hatósźĺg eztk.lfejezetten előírja (pl. épiiletbontás esetén).

Az előteqesztés 2. szźlmű mellékleteként csatolásľa keriilnek a Pro Régió által elfogadott, a
lomtalanításra vonatkozó számlák és az azokat a|źúámasztő dokumentumok épületenként:

o megľendelés,

o részletes' noľÍnaprogrammalkészitett, helyszíni felmérésen alapuló költségvetés,

. építési napló,

. teljesítésigazolás.

A dokumentumok a|apján a Pro Regío Közhasznú Nonprofit Kft', időszakos és végleges helyszíni
ellenőrzésen, és közbeszerzési vizsgźůaton, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség _ ahogy azt a

2013. źtpnlis 3-i képviselő-testiileti tilésére készített előterjesztés is tarta|mazta _ a bemutatott
dokumentumokat műszakilag és péllzigyiLeg valamint kózbeszerzési törvénynek való megfelelés
szempontjából elfogadta, és a felmerült költségek elszámolhatőságát jőváhagýa, és lrjťlzette az
önkormányzatnak..

Az MNP II hivatalos kozbęszęrzési tanácsadói feladatait a Homolya Üeyvédi Iĺoda |átta el és

felelőssége nem állapítható meg, tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eIjźrźs hamarabb keľiilt
lefolytatásra és arĺrak eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésére, mint az MNP II. projekt
keretében végrehajtott ętilettakarítási/lomtalanítás.

Az EI-]-ľAF az e|1ćlrásokat Uniós megfelelőségi szempontok szeńnt vizsgźija, ezért adődhat az e|jźtró

magyar szerv ezetękj ogi álláspo ĺtjźÍ.ő| eltérő vélemény'

A Kęviselő-testtilet döntése aMagyarországhelyi önkormányzatairól szó|ő 201'1. évi cl-)oc(D(.
törvény 41. $ (3) bekezđésén alapul.

Kéťfü aza?źbbihatfu ozati javaslatelfogadiását.

Hn,rÁnoz'łľI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dtint' hogy

1. az onkoľmńnyzat megbÍzásábĺól a Józsefuárosi Vagyonkezelő l(ft. és a VJV védőháló-
Józsefváros Szolgáltatĺí Kft. kłizött fennálló - 2008. mĺíľcÍus l.jétől 2011. febľuár 28-ig
tartó - vállalkozási szerződés megkötését mege|őzően lefolýatott ktizbeszeľzési eljárás
alapjrĺn, a hivatalos kiizbeszeľzési tanácsadói feladatokat e|]áńő cég felelőssége nem
teľjed ki a Magdolna Negyed Pľogľam II. projekttel kapcsolatos Íizetésĺ kiitelezettségľe.



2. elfogadja az MNP II. pľojekt keretében
tevékenységľől készített beszĺĺmolót.

Felelős: Polgrármester
Hatráľídő: 2013. június 5.

A diintés végľehajtĺĺsáńvégző szervezetĺ egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2013. májtls 21 .

v égzett épiilettakaľításĺ/lomtalanításĺ

An

#řffi
igazgatőságĄ,"ď ĺ Ŕevs zľt.

MIIPII pľoj ektnňrďnedzseľ

/ł///(r'l-
Csete Zoltán

mb. cégvezető tRlévB Zrt.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásĺíból:

#,W%5
2013 ľ'4Áj ? i
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és aĺ:.ő\Hogy a |ĺdĺnyázet legltiĺeirb ravutá,sá,ła7ĺ' t"'ueĺeľJ"ä;G;;; ;
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TELJESÍľÉs ĺ ĺrcy zÓronrrv

Felvéve:
201'0.június 09.
Budapest' VIII' Józsefi'árosi Önko-nnanyzatmegbizásáből el1aľő Jőzsetvárosi Vagyonkezelő
Kft. székhelyén: 1089 Budapest, or u. 8.

Jelen vannak:
Megľendelő: Budapest, VIiI. Józsefuáĺosi onkormtnyzat megbízásźhól etjaĺó Józsefváľosi
Vagyonkezelő Kft. 1089 Budapest, Őr u. 8.

Képviseletében: Dr' Morvai ottó l.igyvezető
Yá|lalkoző: VJV Kft. 1083 Buđapest, Szigony u. 8. 11/61.
Képviseletében: Boľ Imre tigyvezető

TĄgy:
A 2008. februáĺ 20-źn kotött szeruodéshez teljesítésigazolás.

Jelentévők a maí napon a fenti tźrgyban meg(!|apítottćk, hogy a szerzőđés szerinti
sżolgáltatás tarta\ma _ az MNP II. programba tarÍoző VIII. Nagy Fuvaľos u. 2/b. pínce
lomtalanítása _ 20i0. junius 09.én a jelen jegyzi5könyv elválasńhatatIan részét képezo
melléklet szeľinti építési naplóban rogzílett taľtalommď I))%o-ban megvalósult, iey
Vál l alko zó az aIábbiak szerint j o go sult a számla b enyúj tás aľa :

A/ĺNIP II. prograrrlbatartozőVIII. Nagy Fuvaros u. Zlb, Iomta|anitás 1 .296.545,- Ft
łsĺzs y, 324'1'36,- Ft
Osszesen: L620.681,-Ft
Azaz: .';. :.' :;' ': ]. Egymilliőhatszázhaszezerhatszáznyo|cvanegy forint

k.m.f.
VJV KF"ľ (ł

1083 Bĺ;oape*t
Szigony u, B, 11lö1'

j:, 1.:,, .' dt.|łĺt,.r..|

Y źlllalkoző cégszerti a|áfu ása



Név . Véclőhaló-Iózsefuáros
SzolgźĺItatő Kfr..

Cím. Budapest VIII. Ker'
Nagy Fuvaros u. 2lb.

A munka leíľása: Pince lomtďanítása.
MNP. II. Pľogram terhére.

Késztilt : F{elysáni felmérés alapj tn
a TER.C YW 20IÜ/I. Szoftver szerint

Kelt: 2010 06.1c
Szám: I3762.P
KSH besorolás
Teljesítés: f0L0.06 09.
Készítette: AÍVai János

Szárrr]amelIéklet

Megtrevezés Anyagkoltség Díjkoltség

1' Epítmény kozvetlen koltsége ó39 500 657.045

t 3 Epítés kozvetlen koltségei ó39'500 657.045

|, 4 K.özvetlen önkoiitség osszesen 639.500 657.045

2. i Aľkockźlzati fed,ezęt vet.alap 639.500

2.3 Anyagígazgatási ksg' vet.alap 639.500

2.5 Fedezetvetítési alap 1.4
3.i Tartďéklĺeret ve;títési alap

657.045
1.296.s4s

ą,l fuAvetítési atap
4.2 Afa f5.00%

1.f96.54s
324 736

5. A rnunka ára 1.620.681

wJ\{ p{FT 6

^ 
.ĺ0B3 Bi.Jdapest

uzrgony u. g. 11/61.

r(.lłm \vl 1-

Nźlirtn

'đ{lł
R-é:"nĺl'l'8TERc'fift:.#RČ.viP''káftśéýetĺs,ZlIn'l -BRoNplpĺogran1esc;ĺuagiá;a!:;,ffi ;i;:.:l:' r'. j rj,

. r- t,,, ..- 
^ -n --



1. oldaX

TéteIszárn
TéÉeIkiírás

E.gységľe jutó (H{IF,)
Anyag Munkadíj

Atéte| ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

r ĺ2-ÜÜ0.0
Kiszállás

ldb ĺ.395

Kl2-Ü04,-0
Iđeiglenes v1lźrystás és áramvétel kiépítése

3 óľa 500 2.790

21-Ü1ĺ.ĺ1.7 (27\
L orn szemét ko nt éneľe s e\sztil\itás a, Ier akás a,
lerakóhelyi díjjal,
10,0 m3-es konténerbe

Ĺ1'6 ĺn3 5.500 5.580

ĺ.500

ó38.000

1.395

8.370

647.280

Mumkanemn összesen: 639.500 657.04s



Í'

Megrendető

a Budapest Józsefvárosi onkormá.n 
ryut ..(1082, Budapest, Baross u. 65-67,,

ŕÍff ''.'1tt'ľ,g'".,''äJfu !ľľó:ľÍ-id;;á;.'ĺs!ósóoí}'ołž-sll-szl-ól-,j
Rév6 jozsefvárosi 

-Rehabititációs- é:^^Yelosfejlesztési Zártkörűen Műkod(,Részvénytársaság 
;^lÉ:!^4 

---i.ĺ'' 
1083 Budap"it, P,át" r u. 22., C8.i 0í.1o-043548, adószám: 122,g3oo5-2-42)'Ŕäp"ĺiěĹte"oäi':iiĺ"tdi Gytĺrgy megrende Ijúk azVJV Védőhátó.Józsefváros siorgátŕ.io rĺt.:iái, ;ř;ffiil'gattanok tomtaianítását:

1. Dankó u. 30. fszt.,1/a, 1/b.,2.,5.łés tetjes l||. emetet2. Dobozi u. 1:,. - ptnce
3. Dankő u.20.. pince
4. Kisfuvaros u. g. _ pince
5. Dankó u. 16. - pĺnce
6. Szerdahetyi u. ł3. - pĺnce

!. |7erlahetyÍ u. lą. - i. em. és pÍnce
8. Magddna u, 44. - pÍnce és vitígító udvar9. Nagyfuvaros u. Z/b _ pince '

ľ.jgl.l szám : MNP| | : l&1oP-5. 1, 1 ĺB.zoos -ooo ĺMagdotna Negyed program ll.

Budapest, 2010'. ápritĺs 20.
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Név : Vé.dőháló-Józsefváros
Szolgaltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Lujzau.14.

A munka. lgirása: Pince lomtalanítása,
fertőtleníJese és lezáĺás a.

MNP II. Prögram terhére.

Késztilt: Hqlyszini felmérés alapjtn
a VIP 201A'.[. Szoftver szerint

Kelt: ,fÜ.llJ év 0ó hő 24
Szttm: 13159 L
KS{{ p'eqoro!ás

ľ'ę,ljesíÍés: z010 év 06 hő 24
Kéśżítette: kvaiJános

Szárnlamelléklet

Anyagköltśég oĺj!oľseg

1,267,393 1.298.165

1 3 Építés.közvetlen koltségei 1.267.893 r.298.16s

f I Arkockźizati fedolgt vet.a|ąp T.267,993

2.3 r.267:.Bgg,

2 5Fedéz.pjiýffiési'äap 1 4
3.i Taľtď'éffierét vetí1ési ďap

' ill:r''

4..1 AFAve.tÍtési alap
4.2 Afa

wĄ^4|+ ^ 
ttD. v* TFDn lnD L^l+.Á-';+á. Ą^' Ą l

2.566.05'8
647.,.Śrc2s.00%

VJV KFT" 5.

1083 Br-idapest
Szigonl' u. 8. 11161.
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1 12-000-0
Kiszállás

228 m3

4 Iś45-002-0

1db
i

Iś12-044-0
ÍJeig1enes világítás kiépítése

3 őra

Egységre jutó
Anyag 11

500.

5.500

2t:011.1r.6 (26)
Lprn é s szemét ko nt énere s e|szĺl||ltäs a, lerakás a,

lďäkóhelyi díjjal,
8,0 m3-es kqnténerbe

1.39s

2.79A

5.580

1.395

3.5ĺ.5'4

1.500

ĺ.254.000

99il

l,t.s99

8.370

1.272.240

1.395

r.4.765

Piiiceaj to te" ár ása |akatta], Iäncca|
,' I db 994

,J,,.5 9pr6s1-8-0s3114s(10)
piłiee fertőtlenítése
s',ffié., ľerľotiéĺtés klórmesze s vzze\,
lemosás vízze|

4,2 100 m2 2.714

M'',-ĺiinka n em iiśszes en :
*:l:.

1,f6i1.893 r.29E.I65

2-ĺ_66 o.ľť,

., l

j-
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TELJESÍľÉsI ĺncvzo

Felvéve:
zolo. jĺnĺus zł. ..'....

Budapest, V1II. Józsefuaĺosi onto'rĺrlanľ zat megbízásábőI.ehjm ,5!;75:ęf:,ł.á|ĺosí Vag.yonkeze|ő

Kft. s.zékhelyén: 1089 Bud-apest, Oĺ u. 8.

Jęlen va44ąk: 
'ot \ITT.T TÁzcefr7ńrosi onkoľmán vzat rĺ JrózsefvárosiM.gđeia Bu4 ąpest, VIII. Jó'zseĘaĺosi onkoľmany zat rĺlęgbízásáb ol' elj aĺó

Vańonkezető lśft. 1089 Budąpest; or u...8.

rcéňviseffiben: Dr. Moľvaí.'.oitó :iigývezető

ł.äilutl.o'o: v'ĺv.rcĺt. 1[33'.,gutĺápéšt, s"igony u. 8. 11/61.

Képviseletében: Bor Imľe ügýézető

ffi-f eblaáif a-ankotqttszeľzoďés.hez1et.j.es''í' ĺs$qplais,

':"1''

ffi [iľľog1ä'ŕn'ba'tatpzó.VÍtrI.Lu]j,z.ą.14.:.1onltä':lanítiĺĺs
ĺ+re.zslľĺ6 ],

töśszesen:
Azn:

a. sizerzóđés szeľinti
1 4. pincelomtala4ítás,

gyzakönyv elvjůłszthą'tĄ|an részét

o.mrnĺ t oo Yo.bian megvalósult, így

2.5.6.6.05'8,-,Ft
..6',4'ĺ.:5.1-:ĺ- Ft

3,20'|ĺ '57.3.;.Ft
uerommĺĺlĺ ó ;kettő s:izázhétez,er: otszźtďtletvenhéľ.bm foľ!4t

k.m.f.

Y áI\atrkgző cégszeru aLáír tlsa

sasag
.),

ś;'l:.i-t

,'ěŕ,i

{].ł.ĺo
?ďlil lłĺJü 3ü



Bejelenfés ĺdej'e:
Megľenđet.'és idej : ez 20 10-05-07
Megľendelő neÝ.e: Hegediís János
Etréľhetőségeĺ 2rc.4g2T

M'unka ľ{ivjd.lę.írása :

"Ť,#ľí 
címe'ken ionrtalanítás 'e'lvég2 €se azMNP. II. progranr

D'.ankó u. 16.

Ęb.bozi'ü, Í7,I'.g.
S.iż'eľdat{.d'ľ...yĺ u. 1, 2, L 3 .

vn?ŕ.ós u. '8.
M,ągdq' ?lJ. 4.4'
Na'gyfuvá.ros u.2/b

Védőháló Józse-fvaĺos K ft .

20i|] MÁJ i Ü.



1, Dob,ozi u. 19. .iplnce
2. Lujza u. 14. - píńce

i ; 
|| . 1 /:|B,|Ła. p'8 ; 0.00 í'
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sorszárn:B l ffi':tĺ#$ĺffi 
', ..ffi

Kelet. (hó és nap)
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Név : VédőháIó-Józsefuáros
Szolgaltató I(ft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Doboziu. I9.

A munka leírása: Pince loĺntalaruttna'
MNP. II. Program terhére.

lĺ93'!. ľĺetyszini felÍ'Ilérés alapján
a \ĄP 2010.'n. Szoftveľ szerint 

.

Kelt: 2010 év 06 ho 24
Szźlm: 13756 L
KStr{ pe5oľotás
TtilješÍt$s: 2OlO év 06 hő 24
Kési,4ítette : Arvaí Jáno s

Szárn]amelĺéklét

Megnevez{g
Anyagkoltség Díjköltsęg

l. Epítmény közvetlen koltsége I 035.085 1.061.355

1.3 Epítés közvetlen költségei I 035.085 1.061 .355
1 .4 Könet|ęn onkoltsfg .öps3esen 1 035.085 1.061:355

z' ĺ xko cý''ézati fed,gzetvet. ąlap 1.035.085

2 3 Anyagi'.Egzgatási ksg. vet äláp 1.035.08s

2 SFedĺez,etivetítési alap 1.4
3.1 Tartďékkeret vetíťé9i a|ap 1061.355

2..09.6.,44,A

4.1 AFAvetítési alap
4.2 Afa . 2s.00%

2:096Í49
524.110

2 620 s50
5. A munka ára

r
Ä|
tv ^ \

tr|ą, aP_-)
VJV KFT 5.

^ 
1.083 Buclapest

ĎZ|gĐny U. B, 11j61"

t!.r I'
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1. oldal

T.ételszám
" -it,

Tételkiíľás

ldb
K12-004-0
Ideiglenes vi|źryítźĺs kiépítése

3 őra

2Í.01'1,-fl.6 (26)
Lom kontéĺ}eres elszá|Lítása, lerakása,
leľakóhelyi di11al,

8,0 m3-es konténerbe
186 m3

90-.o01-8?.9,p31 I 45 (1 0)
Pi1r;ie fertőtlenítés kĺórmesze s viruz.el,
le.mosás vízz,e|

3,9 100 m2

Egygégre jutó (HUF.)
Ańyág Mĺnkadíj

1.395

2.790

5.500 { tRn

I 12=000-0
KszáLlás

2;714 3.5ĺ5,4

1.s00

ĺ.n'? nnnI.vŹý.vvv

10;58ś

1.395

8.370

ĺ íl2|'.oonr.vrr /.oou

t3,7t0

500

Munkanem összesen: ĺ.035.085 1.06ĺ.355



.Telen vannak:
íĘ *aEiäi Budépe s!, V III. Jó zs efu aro s i onkormtny zat

vaävo"lĺez'e.lő.R1ľÍ" to8'9 B'..p{ppępÍ, or u. 8.

rce|vĺ s ei eiię6Ęni iĺ'ri Mĺĺ"1'',ar g.ttý tigyv1zet

Vĺiuĺt<ozio: '.Ýyv.łr<ĺt.''l 0 gs Budapest, Szigony u. 8. 1 1 /6 1 .

Képviseletében: 
.B.oľ',Iďä'lÍgýězétő

Tałgy:
Ffi*os.fobruďl;20-an.kötöttszerző'déshęzteljosíté$jgpzahs

Jelenlévők u ńłäi, nápoĺr..a Ę1ti twgyb9trl 
'*.u-gflľ-uľĺl"ttźĹ<, 

hogy a s.zerző,,đés szerinti

szoigáftarĄs t j'MN.P.ĺI. pĺogfamtít"nožĺ vry' D"uo"ĺ "' 
19; pince'! alanítas _

*al'.j''.ius 2a-op'" iJial;.'éŕ.'rn;ň..ěiiĺasiuąať1aĺ,részét 
képezó melléklet szeľinti

éoítési nap1óban..rQe.F''Íłetttar'ta1oĺ4nal 7O6,%o'.iiaĺ megvďósrłIť, így Vallalkozó az a1ábbiak

śżäľint jďeł'sülťziŠż.áin*la.,benyťl.itásaľa:

TEL JE S ÍľÉs,l łE;GY ZoKoł\Irv

Felvéve:

[ľ,u*:Ľlľi?ĺa,.,ł.o,"ur,*osi onkor.m źn1zatmegbízásábő| eijźtő Jőzsefvárosĺ Vągyonkezelő

xĺt. śzékhę]yéĺ: 1089 Budapeqt, íJr u. 8.

megbízásából elj aĺó Józsefu áľosi

IrAIp ľ' pľ'wamba taľtozó Vltr.tr. Dobozi u. 19. lomtalanÍtás f,$9"6,4A0,-Ft
j.!:Ą,l''[0,- Fł'

z.62n.ssa,-pt

Kettőmilĺió-hatszźnhÍĺszezerotsŻőżotvenfórint

k.m.f.

,ÉFĺzs.y,

Usszesen:.
Azdż; .'l'''|.

. lŕ.'JV KFľ 1-

^ 1089 Budapest
Đzlgony u. B. 11/61.

Vďtalkozó cégszera a|áír ć.sa

r{



Eęjelentés ĺdeje:
Nnfegrendelés iđoj e: 20 1 0-Đ5 -a]
Ęłlegľen.d eIő neve: I'Í.egedÍĺs János
Eléľłretősége : 2L o -49.Żs

..|ľiÍa-* l:-^ -...-r -:!':jr 'ŕ:y"!::,'.! ''' .
ry{lu rrKzr f u.vr.u lt''.lFas'ą :

fuz al.źĺbhi cíĺnaękon tronltalanítás elv.é;$iĺéśę az, MNP. II. prog'ram
,:.i::i ,
t€r'nęro.

1,6.

.Ú,ffi
Ś:łłeľđatieryi u. !|',2,, L3.
Lwliz,rtt. L4'.
Kišfilv.ąĺos u. 8.

ľĺ.iągdo.lĺla v. 44,
Nagyfuvaŕ,os:{r1. fufu

.MÉ.Eľg.+4e.łÉ
Józseťvarosi.ffiliffitr.ff iý..ż.'',ätÍ.rcĺrébÍ}aeliaró

J özsęfv áĺ osi Va.gyonkezelo Kft .

védőháló Józsefvaľos Kft'

20iĺl ľ,lÁJ 1 0.

iÍł#ĺi.u''łffii;ĺ.l



Megrendető

a Budapest Józĺe.';f'vál.qsi onkor.mánvzat (a1f, Budapesto Baross u. 65-67.,

ei'{ószáma: 15508009'f:42, ĺtatłszt'.1BéÍ törzsszáma: í5508009-701f.511.3f1-01,)
képvisetetében megbízás atápj.án étjáró

1.
2.

Dobozi u. ĺ9. . pince
Lujza u. 14. - pĺnce

P+o j ekt s'..zá m:.. MN.PJ;I l.l.s9..F' 5 . 1 . 1 / B -20 a.8. 000 ĺ
Magdolna Negyed.Fro$ŕam ll.

.,1ffiu**ít**-'


