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TELJESÍľÉsI ľ'cv zoroNyv

Fe]véve:
zDl0.június 02.
Budapest, V[I. Józsefvarosi onkormanyzat megbízásthő| e\juó Jőzsefvárosi Vagyonkezelő
Kft. székhelyén: 1089 Budapest, oľ u. 8'

Jelen vannak:
Megrendelő: Budapest, VIII' Józsefuárosi onkormtnyzat megbízásaból eljaró Józsefvárosi
Vagyonkezelő Kft. 1089 Budapest, or u' 8.
Képviseletében: Dr. Moľvai ottó rigyvezető
YállaIkoző: VJV Kft. 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61'
Képviseletében: Bor Imľe ügyvezető

Táľgy:
A 2 0 0 8. februar 20 - án kötott szerző đéshez telj esítés igazolás.

Jelenlévők a maí napon a ťenti tćigyban megállapították, hogy a szerződés szerinti
szolgáLtatás tarta7ma - az MNP II. pľogľambatartoző VIII. Szeľdahelyi u' 12.I. em. 2I. Iakás
és pince Lomta|anítása _ 2010. június 02.aÍI a jelen jegyzőköny,'l e|véůaszthatatlan részét
képezo melléklet szeľinti építési naplóban rogzített taľtalommal l\)%o-ban megvalósult, így
Yá|laIkoző az aIábbiak szeľint jogosult a számlabenyujtására:

MNP II. progľamba tartoző YIII' Szeľdahelyi u' 12. sztrnlomtalanítás 2'352.53],- Ft

^FA25 
% 588.134,-Ft

Osszesen: 2.g40.671,-Ft
Azaz: '. , . .:.. '.. . Kettőmillió.kileneszázĺegyvenezerhatszázhetvenegyforint

k.m.f.

VJV KFT 1.

^ 
Í0B3 Budapäst

Đzlgony u. B.11/61.

Y áLlalkoző cé sszeru aláír ása



t\év : Védőháló-Józsefuáĺos
Szolgáltat,S Kfr..

Cím: Budapest VIII. Ker'
Szerdahe|yi u. 12. I.em. 2l. lakás és
pince.
A mun]<a leírtsa' Lomtďanítása.
|\4NP. II. Prograrn terhére.

Késaitt: Flelyszjni felmérés alapján
a VIP 2a]0.lÍ. Szoftr'er szerint

Keit: f0I0 év 06 hó 03
Sz,áln. 13757 L
KSH besorolás
Teljesítés: 20la év 06ho 02
Készítette: Arvai János

Számlamelléklet

Megnevezés Anyagkoltség DĺjkoItség

l Epítmény kozvetlen koltsége 1.158 779 t 193 758

l.3 Epítés kozvetlen koltségei | 158 719 1 193.758

1 .4 KČ,z,v et|en onköltség osszesen r.158.779 r t93.158

ź.. 1 1ľlłock il::ati ťedezet v et. a\av 1 158.7'/9

f .3 A,nyagigazgatási ksg. vet.alap 1 158 779

2'5 Fedezet vetíĺési alap 1'4
3. i Ta:rtatekkeret vetítési ďap

1119_1,.75g

f .35',2.531

4'1 A.I.A vetítési ďao
,l rt 

^f-"!. Ĺ' !\J'Ą 25.00%
2 35f .53',7

588. i34

5. A munka áľa f 940.671



Téte|száal
Tételkiíľás

1 12-000-0
Kjszĺll|ás

.1db
2 IK72-004-a

Id eiglenes világitás kiépítése
3 őra

44-Ű9Ú-143
Éľ
Ztrak javltása.
Ajtőzá'r

rdb

K45-001-0
Udvári és utcď pinceajtó felnyitása

2db

7: K45.0Đ2-0
Utcai pince \ezär ása |akatta\
i . .' I db

Egységľe jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

o r.sgs

s00 2.790

L" oldal

A tétel áł.a iisszesen (E{JF.)
Anyag ň{unkadíj

1.395

t"500 8.370

ĺ.ĺ55.000 t.ĺ71.800

L"665

4"s2A

2Ĺ-Ú11-11,.7 (27)
Lom szemét konténeres elszállítás a,lerukása,
lerakőhelyi dijjal,
i0,0 m3-es konténerbe

210 m3 S.S00 S.SB0

4 4-090 -1.t.22.1- 027 4022 (ro8)
Ątő szer elvények pótlásą cseréj e,
hengerzárbetét cseréjével udvari piceajtó zźtá,sa
ilapméretíi (60 mm)
KEso 2000RS omega kettős hengerzór, Cikkszám: 21'2I5.060ĺ db L665 697,5 698

0 4.Sl9,B

0 f.79A

1.395

0

614

n

61,4

5.580

ł.395

Munľĺanem összesen: 1.158.779 l.ĺ93.758



Megrendető

a Budapest Józsefvárosi onkorrnán w:at ^(1o8f , Budapest, Baross u. 65-67 .,

adószáma: 15508009- f-42, 'tutĺ''iiŕäi 
törzsszárna: 155o8oo9-701f-511.321.01,\

l.ěňui'"t"tében megbízás a|'apján el'járó

1 -: ^ ? . -! n-r:Li!ł44piÁe Áą' Várnęfailesztési ZártkłjríÍen Működő
Rév8 Jozsetvarosl Kenaull|LClLltJ) EJ l gl vJlYJ.!

Részvénytársaság - Rév8 1rt. .1cim: 1083 Büdapest, Práter u.2f,, cg.: 01-10.

043548, adószárn: 1zzg3lo5.f-42) xé|vĺseteténgl Alfłjldi György megrendetjÜk az

VJV Védőhátó'Józsefváros Szotgá|.tato-ŕĺi..tot, atábbi ingatlanok torntalanítását:

1, Dankó u. 30. fszt. 1ĺa, 1lb., f.,5., és tetjes ||l. emetet

f. Dobozi u. 17. ' Plnce
3. Dankó u. 20. . pĺnce
4. Kísfuvaros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
ó. Szerdahetyi u. 13. - pince
7. SzerdahetyÍ u. 14. - |. em. és pilc.e

8. Magdolna u. 44. - pince és vitágító udvar

9, NagYfuvaros u. 2/b - Pince

Projekt szám: MNP||.-KMOP-S. 1.1 /B-f008-0001

MagdoLna NegYed Program ll'

Budapest, 2:010. ápritis 20.

' i.-j
:..:::-s:"
l-:.,,. ..



1093 Budapest. Práter u- 22'
TeteÍon' 210-9850 Fax. 210-9{łó9
€'mail: řevo@ řgv8'.hu

JózseÍvärosi Rehabititációs äs Yárosfejlesztéśi zártkłirĺĺ.€Íi.Iłĺiködŕí RészÝónyłársaság

Bor lmre Ügyvezető részére

VJV Kft.

1083 Budapest, Szigony u. 8. 11 161.

Tárgy: Megrendelő javítása

Tiszte[t lgazgató úr!

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat képvisetetében etjáró Rév8 Józsefvárosi
Rehabititációs és Városfejlesztésĺ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. ápritis í0.én
megrendelte onöktőt 9 épÜtet iomtal'anítását.

Megrendelőben a Szerdahelyi u. 12. helyett tévesen Szerdahe|.yi u. 14. szerepel. KérjĹjk,
hogy a lomtalanítást a Szerdahelyi u. 12. l. em. 71. sz. atatti |'akásban és a pincében
végezzék e|..

20ĺ0. ápritis 25.

Tisztetettel



.Í] 
.{'í ii. j;l | 'j!

1. 'i iiŁ Í:..|ł, 
.; 

:,.,!;
' .:':.''í ]łr :' L 11r:: : 

':

L'n,a^,.fi lr 84ĹJffit78

k 
^ ą v,q,nÁ,, 6 uh,,,uä *J,,ú

vJ\ŕ tFT' s. " ;
10s3 BJČiańřĺ, sziběÄy il' o. ĺĺioĺ'.. 1*do,p"ĺt | ü 8l

Aĺlószá nl' 
.1 

39 2üc7'ô-2 42
l(il6: 1.ł4'j4j2ĺj.l]0c13Ü30-cÜŰÜc0Ü3 óGlwlv\ ą' L J - G'ł

'\'' t i' 
C\l , I,TtwŁ GŁI2OŁ 2ol0 a s. 9 3 2o l! C)s.Ĺr 3 2ola'-Ą g, 

/ &''..|

3B'rĹn' ,kW

Ä.eą!ů sg
Ü'ďĺ,,ł'ą co.. rdä I,]^h----l

ł)' I tb uLĄ d'l p"l-
!. a,, +uu;e., !^o 

"l+,,,ĺa.

)r ,łL l 6€'{ ĺoł

TámogE łás r1|szá'o'u.ul..
benyuji;iĺ;ra kerü|i.



gí;uďNil$ĺla-ĺ



'Ę.

' A.ľ\ Ą\

t,c'ts' UL4\ / ł.'

łtą ln nt,ł. ?ŕ.
{]pJĄU' V l. vÝ

;,t.ł'P',JiÉ!J oŁg



TEIIESÍľÉil ĺBcvzoroľw

Felvéve:
2010. nnájus 03.
Budapest, VilI. Józsęfuarosi Önkormany7a1-1aegbízásábőleljaĺó Jőzsetvárosi Vagyonkezelő
Kft székhelyén: 1089 Buđapest, oľ u. 8.

Jelen vannak:
Megľendelő: Budapest, VIII. Józsefuarosi onkornranyzat megbizásábő| e\járo Józsefuárosi
Vagyonkezelő Kft]1082 Bpdapest, or u. 8.

Képviseletében: Moŕvai Qttó ĺigyvezető
Vállalkozó: VJV Kft 1083 Budapest, Szigony u. 8. i 1/61.
Képviseletébeĺr: Bőŕ'Iľiĺi:ď.ügyvézető

T.ĺrgy: :

A 2 00 8 . februfu 20 -an kötött szeľzodéshez telj esítés igao|ás.

' :: ; '

Jelenlévők a mai n'ąpon a fgnti targybvn.megá1'.1ąpították, hogy a sze1zőđés szeľinti
szolgtitatás taľta|ma _ä" n,n.ĺp II. progrímua tąrmż.-đ,Ýllll'.oanlio ,'.-io. 

',łoo.alátt;ihtłzpin'ce,5 db 1ď<ás, 1 db UcH és.pllflás !ęUés lomtĺ+ĺĺpta.- z\]a m{jus 03-ďLa je|enje$yzőik}nyv
elvá.laszthatattan ĺeszét ] t.upb"o 

'.ń,él'up1i1' 
lqżeŕi$tĺ . ĺpĺtésĺ näblóban ľog'Ąett 'tana'loľnmal

100%-ban megvalósult, így Vállalko4ó az a|ábbiak szeľińt jogĺlsult a számla 1.len1.łi.|tásál.a:

MNP ii. programba taľtpzó 'VIil. Daĺ]kó u. 30. szám l'omtalanítás
AFA25 % .' :. '

685:i07,. FÍ
7]] 277,'Ft
856.384,"'.FtOsszesen:

Azaz: " . .' : :''...:.i'. .' :; . l':.' . Nyolcszźnotve.nhatezę1;haro'ms;'v@olgv'a'nnýsľ forint

k.m.f.
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Név : V.édŐhďó-Józsefuáĺos
Szolgiltaiő'Kfr,.

Cím: BudaBest VIII. Ker.
Daĺkó u:30.

A munka:leírása: Pince, '5.{b lakás'
1 db UCIIĺé;ś. padląs 1om.'1.ďanítása.

MNP TT. ol.ösram terhéré.

.:l.

Készrilt :'tleJyszini fetméĺés atapjtn
a VIP 2O:IO:/I softver sżeťint

'i..' ,.'

Ke.lt: 2010 eV.05 hó 03

Sżtám: T36,28L
Kśĺł.'tiesorolásji'::r;]:i|: ij].r.::]' lj'.t:]i'iŕ i] . .

ľętj.ffi éś : 2,0'i.Q".ey''..'05 ľ'o o g

Ké' ]lŹítette : Ąryfi :' ]ą11$5
i'', i

Megneveżłó:s An'ya.gkśttsÉg.
š'.łi: j. r.1-j1,
lrlJ;Eofiseg

1 Építmőńy.kozvetlen .'k6:ĺtśégé
:' rl i'

' .:t' 
":l 

l

3.30,000 {n.|.l l'ĺ' /

1.3 Építéffii,z,et|en 330.000 355.107

1 4 Kozvet.ĺén onkölťľ$$.oś1łesén

2.3 An

330,000

3ĺ0.ooÓ

2. 5 FedeaěiiV,ěitéśi.aTmii" ł.'
: : l ľaĺt.d łv-ętíffi si'fu

355.107
.68,5.107

, .ir':l:''" ""
a 1 AFAyg"tjl,.up ul+p

4.2 Afa 1',;',. .

i'.

25.00Yo
,6,F.,5-:l,g
ł7.1,2:I7

,i.: i r.. .). A munKa ara 856.384

^ 7 t;'4'



Téte|szäm
Tétetkiíľás

Egységre jutó @UF)
A.nyag Munkadíj

1.395

1.395

1,.060,2

A' téte|ára összese" QtrĐAnyag MunEtúilíj

I 12-000-0
Kiszallás

I db o

2t-011-1J.7 (27)
Lom konténeres elszállítása, |er akása,

leĺakóhelyi díjjai,
10,0 m3-es konténerbe

60 m3 5.500

K4s-001-o
Pincereke szek feLnyit ás a, Lomta|antáshoz

10 db

9o.oo1-5.1, (6) ON
Pincefolyosók seprése,

siz||árđ burkolatu
4.68 100 m2

5.580 330.000

1.395

334.800

4i962

13.950

330.000 355.107Mtrnkanem łisszesen:
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' 1083 Budapesi, $zigony u.8. 11/61'

. Aclószán:1,392Ę076"2.42
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TELJES ÍľÉ sl ĺr,cv zÓroxyv

Fe]véve:
201'0. május 28.
Budapest, VIIII. Józsefuaĺosi Önkormźnyzatmegbízásából eljáľó Józsefvárosi Vagyonkezelő
Kft. székhelyén: 10B9 Budapest, or u. 8.

Jelen vannak:
Megrendelő: Budapest' ViII. Józsefuarosi onkormányzat megbízásábőI erjwő Józsefoárosi
Yagyonkezelő Kft. 1089 Budapest, or u. 8.

Képviseletében: Dr. Morvai ottő ugyvezetó
Ya]Ialkoző: VJV Kft. 1083 Budapest, Szigony u. 8. i 1/61.

Képviseletében: Boľ Imre ügyvezető

Trĺrgy:
A 2 0 0 8 . februaľ 20 - fu, kötött szerző đéshez telj esítés igazolás,

Jelenlévők a maí napon a fenti ttxgyban megállapították, hogy a szęrzőđés szeľinti
szo7gáLtatás tartaIma _ az MNP II. programba tartoző VIiI. Szeľdahe|yi u. 13. sz. pince
|omtalaĺítása _ 2010' május 28-an a jelen jegyzőkönyv elvźůaszthatatlan részét képező
melléklet szerinti építési naplóban rcgzitett taľtalomma| I)}oÁ-ban megvalósult, íey
Yźilalkozőaza]ábbiakszeľint jogosultaszámlabenýjtására:

MNP Ii. programba tąrtoző VIII. Szerđahelyi u.I3. sz' ]omtalanĺtás
ĺrl'zs y,
usszesen:
Azaz:

k.m.f.

7.904.630,- Ft
476.r58,- Ft

2.380.788,-Ft
Kettőmitlió -hfu omszáznyo lcvanezerh étszźnny olcvannyolc forint

. v-ÉW KFT' í.

X083 Budapest
Szigony u. B" 11ĺ61.

.l''r : :ii :.,.: jiir:4j
'. ' ';,':, ',ĺ,.;.].

eb!|itúciós és
né5Ev

Śt' Pľé
lł293

Y á|lalkoző cé gszeru a|áír ása

''ÍI : :'il':Y'.'l!jli..l.,:' 'i:ý'''ł j..ifi',. l:4?'ł' ;;'.'i.1;



Név : VédőháIó-Józsefuáros
Szalgált-atő K.ft,.

Cín: Budapest WII. Ker'
Szerdahelyí u. 13.

A munka Lekása: Pince \omtalarutása.
h4NP. II. Pľogram terhére

Készült: Helyszini felmérés ďapján
a VIP 2010.fi. Szoftver szerint

Kelt' 20lÜ év 0ó ho 07
Szttm: I315BL
KSH besorolás
Teljesítés: 2010 év 05 hő 28
Készítette: AwaiJános

Számlamelléklet

Megnevezés
Anyagkoltség Díjkoltség

l. Epítmény kozvetlen koltsége 936.740 967.890

1 3 Epítés k<iztzetlen koltségei 936.740 967.890

7 '4 Kozxĺetlen onkoltség összesen 936.740 967.890

2 -I Arkocktnati fedezet vet. aiap 936.740

2.3 Any agigazgatäsiksg. vet. alap 936.740

f .5 FedezeŁv'etítési aJap 1.4
3. t Tartaĺéklłeľet vetítési alĘ 967.890

1.904.630

4.1 AF^vetítési alap
4.2 Afa. 25.00%

L904.630
476.158

5' A munka ára 2.380.788

(észĺilt.a TERC l(ft. TERC VIP költségvetes 2010.l - BRoNZ
...1.. .,.. :r ;:-.

V"ä\ŕ ffiFT" 6

10B3 RrJílao(-=sĺ
Szrgony u. B. i1/61.

.'i'' ...''.':'.']i::j: :;'''i];|'j'':]i':':::ijjiiłli.is. .-

I\onszla\5 Máius\Szerdahelyi 13 . Pihoę lost!ą'taírÍąsa:'lr{NP.,Il.što8'

progr.aĺlcsomagiáv'4J.. .' .. ;;' ;. ..literc\tercvip\20O9



ĺ.. oldatr

Tételszánn
Tételkiíľás

Egységre jutó (tUF)
.Ąnyag Munlĺadíj

A Úétel ára összesen (HUF')
Anyag Munkadíj

12-000-0
KiszalIás

ldb
K12-004-0
Ideiglenes ár amv ételi hely kiépítése

3 óľa 500

21-011-11.7 (27)
Lom szemét konténeres eIszźńlitäsa. lerakása.
lerakóhelyi díjjal,
10,0 rn3-es konténerbe

170 ľn3

/línnn11ą(,'\!J-vvv-aiI.Ł \L,

Fém nllász trě őzerkezetek bontása,
pínceajtó kiflexelése,
I,O1-2,00 m2 felUlet kozott

ĺ'8 ĺn2 0

45-s0ĺ-1 1.4.3. 1 "1.013 |,7 l0 (23,)

Pinceajtó visszaszerelése, hegesztéssel
ĺđb

5.500

1.395

2.79Ú

s.580

3.710,7

2.845,8

1.500

935.000

244

1.395

8.370

948.ó00

6.679

2.8462'48

Munkanem łisszesen: 936"740 967.89A

;Készüĺi|aTER€iKf:.'1.!&c"I[P:k'öltsĘgvs!é9'!0l,o.1 -ER@NZ



Megrendető

a Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat (1o82, Budapest, Baross u.65-67.,
adószáma: 1 550800 9-2-42, statisztikai törzsszáma: 1 5508009-7012-511-3f1-01 ')
képvisetetében megbízás atapj án etjáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabititácios és Városfejiesztési Zártkijrűen ińűkłjdő

Ŕészvénytársaság - Rév8 lrt. - (cím: ĺ083 Budapest, Práter u.22., cg.: 0,|-10.

oiisąs, äaoszaml nz%oo5-2.-4z) képvisetetében Atfötdi Gyłörgy megrendetjük az

vjÝ üěäonaiá'.lüzseĺvaroś Szotgátŕató Kft.-tőt, atábbi ĺngatlanok lomta[anítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1ĺa, 1ĺb.,2..,5., és tetjes |||. emelet
f . Dobozi u. 17. - pĺnce
3. Dankó u. 20. : pince
4. Kisfuvaros u. 8. - Pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - Pince
7. Szerdahetyi u. 14. - |. em. és pĺnce
8. Magdolna u. 44. - pĺnce és vitágító udvar
9. Nagyfuvaros u.2ĺ.b - pince

Projekt szám: MNP|l -KMOP.S. 1 . í'lB'2oo8.00'8ĺ'
Magdotna NegYed Program ll.

Budapest, i:o1o. ápritĺs 20.

Atfötdi
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TELJESÍľÉ sĺ ĺncvzoroľĺw

Felvéve:
z-0l0. május 13' :- : ,

Blldapest, VIIII. Józsefuĺírosi o4ko,nnany zatmegbízásábőI eLjarő J,őzseÍvárosi Yagyonkeze|íi
Kft. székhelyén: 1089 Budapest, oľ u.:8.

Jelen vannak:
Megľenđelő: Budąpest. VĘI. Józsefilárosi onkormanyzat megbízásábói eljĺáró Józsefváľosi
Vagyonkezętő Kf.Ĺ 10.8.|.Bud''6'p.es{; oľ u. 8.

Képviseletében: Dĺ. Môĺ' yai 
1o' ĺó..iigyvlezető

VaL|aIkozó: VJV ĺff.t. 1.083 -',B.üiĺa'peśt; Szigony u. 8. 11/6.1;

Képviseletében: Bbľ Imrę tig'yĺęzet'ó

Tiugy'
A 2 0 0 8 . februĺíľ 2 0 - ĺín kötdtt . szer ződéŚhez telj e sítési gaz oJás.

Wľ JI] progľamba.taľtozó V.ilI'. Eobozí u: 17 ' szźiin|oľĺtlłltlnítás ' .1i:.Q1Í|7..'5'..ff,-.Ft

łF.A25 % .::!.$9:39:I"-FtCIssr.seo' . lik,is,s:,-rt
kzaz:. ,. ,

k.m.f.

Jďenlévők a mai nap'on 'a f,e'ĺi ' tĺáŕgyban mégáJaB.itoftfu,. hogy a .śrcrziídés 
szeľinti

szolgáltatás tartahma'''..až..'1ĄEP''I[..p'1og.ampä;taľto .v':ffi.oöbozi ul.lz . szaÍiiiaffii.11ą2,pince
lomtďanítása _ 201.0. ľnájus 13-an a jeten jeÉyz.ő'.k8j1.yľ elÝátr"as4t'hataÍlrln részét képezo
melléklet szerinti éBÍtési- napl.óban roguĺtein =atal.jl'n'ĺ l:Íad/,-baĺ- megvalósu|t,^ így
Y.áIIaIkoző az a|ětbbiak szěľint jogosuit a szánrla benylljtásőlra:

'..Bď:H' 
'.

szigő.tiýlÜ. s.] 1 ĺi'oĺ.
Józsefvárosi R€habitltárióś és Városf{'i|esftési
zárikörűeü M{kädö Ráervén3ĺtśrnaság
108s BuđapB6ĺ',

lszám': l.Ź

Y állalkoző éé gszeru aláir ása



Név : Védő-háló-Józsefuáros
SzolgźĺItatő ľfr,.

Cím:Budapest WII. Ker.
Doboziu. 17.

A munka lęĺŕása. Pince tomta|arutása'
MNP. II Progŕam teľhére.

Kýgllt: ř.Ielyszini felmérés alapján
a \ĄP 2010.fI. Szoftver szeriní 

-

Kęlt: 2010 év 06hő 07
SEém: t3155 L
KSI{ besorolás
Te'.ljesítés: 2010 év 05 hó 13
Készítette: i:ľ"ĺ ai János

Száĺnldmelĺéklęt

Megnevezés
'Đ'í1.kottség

1 . Epítmé'py kozvetlen koltsége
53:Oi:?214 s46:840

1 . 3 Epítés kon,let\enkoltségei
530.724 s46.8,40

1.4 Kozvetlen onkcittség osszesen 530.724 546.940

2. 1 Arkocĺ<źnati ťed,ezet vet-a|ap 530.724

2.3 Anyaąšři,łgalasi ]ksg. vet. alap iío...żi4..

2 5 Fedezetiýetítési alap 1.4
3 . l Tanaléi<lłěĺet vetit,ési.: alap

546,'940

I

l.,giij '5aą

25,A0?10
r']07,7.564

,269'.;39,I

ĺ. A munka:ára
1,346.gss

V'-J';\ŕ Wtr.r 6
1Op.,3 Buoar;esr

szĺgony r-l. B. i1161.

J
züItáTERCKft,TERouPkdĺÍségve.tes2010.t-BRONZ progrdmcsoiąc:\.teÍcvercvip\2009-I\ouszla\5Május\Dobozil7.Pincelomtalaĺitásalr,^Jřľ'slo8

,i,I - ,
Alá'.ínłs



Ĺ'. o.lful

T.éte|szám
Tételkiíľás

t í2-000-0
Kiszál1ás

ldb
Kĺ.2-004-0
Iäeiglenes vilźryítás kiépítése

3 ĺlľa

21-011-1r.6 (26)
Lpm és szemét konténeres elszá]|ltź,sa,
leřakóhelyi dljjąl,
8,:0 m'-es konténerbe

96 m3

A'téte|' äta
Ańýĺg

1.500

528,000

l;22,4

össze$.en ffi
Mutĺlłätlíj

1.395

8.370

s35.680

1;395

4 Kĺ45-002-0
ń:i:];Pińceajtó lezär ása lakattal |tlccal

ĺdb

Egységre jutó (ffi{rf')
Anyag Młliĺ'kadíj

1.395

500

lerakásą

5.500

1.224

f.79Ü

5.580

1.395

Munkanem össżesen: 53:aĺ724 54ó.840

Készuit a TERC Kft. TERO. VTP'költségvetes 2010. 1 - BRONZ programcsomagj á,łal' Az oN ję|zésťltsÍe|ek az adatlźmal egyeznek'



Megrende|;ő

a Budapest Józsefvárosi onkorm{nyzat (1..0''B.z, Budąp.ę's't,. . B.a6oss u. 65-67.,
adószáma: 1550800g.2-4?, stątis.a;llkaĺ tozs.#ma: 1550Bgag-volz-s11-3z1-O1,)
képvisetetében megbízás ät.apjáń etjäró

Rév8 Józsefvárosi Re.habili!ácitís

v veáonátó.ĺĺízsef ýiros.śzoęiai'íä'tölKĺ't.-

1. Dankó. u. 30. fsudi.í /,ä, trlb.,2., 5.; és tel$es'lll. ernétę,t
f. Dobozi u. 17, - 'P;!'ńce
3. Dankó u. 20. . plńcé
4. Kĺsfuvaros u. 8. - pince
5. Dankó U. í'6. - p.irlce
6. Szerdah€tyÍ'u. ĺ3. - pince
7. Szerdäh' ĺiu..'ĺł. - |'.t.litl.. és pince
8. Mąg.frol'rla.'u' 44:;- Fine'''e:és vÍt'ągító udyar
9. Nagýĺuvätos u. Z'lb - Bihce

F,ro1iekt szám : 
.MNPJ 

| 
: : KM'@.P;5. 1''. ĺ./ B;2o08.io00 í

Magdotna Negyed:'Prcg:Éđrn lt.

Budapest, 2010. ápritłs 20;
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TELIE SÍľÉs I ľ'av zÓroxyv

Felvéve:
2010. június 09. l
Budapest, VIII' Józsefuĺírosi onko-rmányzatmegbízásábő|eljátő Jőzsefvá]rosi Yagyonkezelő
Kft. széklrelyén: 1089 Budapcst, or u. 8.

Jelen vannak:
Megľendelő: Budapest, VIII. Józsefuaĺosi tnkormanyzat megbízásából eljarő Józsefvárosi
Vagyonkezelő Kft. 1089 Budapest, oľ u. 8.

Képviseletében: Dľ' Morvai ottó ügyvezető
YáL|aIkoző: VJVKft. 1083 Buđapest, Szigqnyu.8. 1i161.

Képviseletében: Bor Imre ugyl ezető

'Targy:
A 2 00 8. februaľ 20- an kotött szerződéshez telj esítés igazol'ás.

Jelenlévők a mai napon a fenti tttgyban megallapítottak, hogy a szerződés szerinti

szo\gáItatás tarta\ma, _ az MNP II' pľogramba tartoző VIII. Magdolna u. 44' pince és

világítóudvaĺ lomtalanítás - 2010. június 09.én a jelen jegyzőkonyv elvźl'aszthatat|anrészét

képěző me]lék]ęt szęrinti építési naplóban rogzítetttarta7omma| 100%-barl megvalósult, így

Ytĺ|La]koző az a|ábbiak szeľint jogosult a számla benýjtásaľa:

MNP II. progľamba hrtozőVIII. Magdolnau' 4|'|omtalarútás 1.081.753,- F]t

ĺrĺzs yo 270'438,. Ft

Osszesen: L352.I91",- Ft

Azaz: . Egymillióh áĺomszázoľvenkettőez ercgyszázkilencvenegy forint

k.m.f.

V"ľV KFT €

i OB3 BtrdaPest
SziqonY u. 8' 11/61 '

Jđasgťľáľosi V

Megrendelő

i:..{ĺĺil: ;:ln.lil:i...i;'"....i.:;1i';.]1ĺ. . -l' 
i,. ;j

Y áIla|ko ző cé gszeru aláír ása

::j;;.r'rl.r ijr'.,: r;.,.r:;:: .!: i:: 1r.r ?r;, ',;,'! , , .ir'; ,, 
-;;'i,:,.:i:r;1



Név ' Védőháló-Józsefuáĺos
SzolgtútatőKfr'.

Círn: Budapest VEI. Ker.
Magdolna u. 44.

A munka leírása: Fince lomtaianítása.
tV{M. trI. Program terhére.

I(észult,: F{el y szinl feĺmérés alapján
a TERC VW b)IO|L Szoftver szerint

Kelt: 2010 06 10
Szám. I376I.P
KSH besoľolás
Teljesítés: z0l0,06'09.
Készítette: AĺvaiJános

Számlarnelléklet

Megnevezés Anyagkoltség Díjköltség

1. Epítmény kozvetlen koltsége 530.728 551 025

1.3 Epítés kozvetlen koitségei 530.:,ĺ28 55t.025

7 .4 Közvetlen oĺrkoltsćg osszesen 530.728 551.025

2. 1 Arko ckázati .fędezet 
v et. alap 530.728

2'3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap 530j28

2.5 Fedeze! vetitési aĺap L '4
3.1 Tartďékkeĺet vetítési alap

55T.02s
1.081.753

4I AĘ^vetitési a\ap
4.2 AÍa 2s.00%

1 .08 1 .7s3
270.438

5' Amunkaära 1.352.r91

V"ĺV KFľ s
1083 Rt.lĺiapest

Szigonv u. B. 11/61-

/i,._t
l'Jlttkás

Ké'szĺilt 1 TĘ&c I$:.TERC vIP kólts ég,łęÍés fo10 '1 - BRONZ pťogry:!?ľ'ąg.łJ311l: ';:..i'' :;l';: :l - . . . .r . .' . .



TéteŁszáĺn
Téteĺlĺiíľás

Egységľe jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

1. oldal

Ltétel ára łisszesen (EUF)
Anyag Munkadíj

I 12-000-G
Kiszá]lás

rdb

5 K45.Ü02-0
P ince ajt ő |eztlr tn a lakattal

zdb

Kĺf.ü84-Ü
Iđeiglene s vllágtźn és ár amv étel kiépítése

3 őra

21.Úlĺ-ĺĺ.7 {27}
Lorn szemét konténeres elszállítás a, ler akźna,
lerakóhelyi díjjal'
10,0 m3.es konténerbe

qń m€
2w lllý

4.5.00Ü-ĺ
Pince felnyitása

1đb

6 đ'lí}J"JUU

674

1.395

2.790

t šoAJ.JOU

f.790

ĺ..395

1.500

řĄo nnAJ.áČ'.UUv

r.228

1.395

8.370

J.'5.oót,

2.79A

f.790

500

0

Nĺurľĺ$ĺameme összeserĺ : 530.728 551.025

:tiésa]tÍ'd.TERe:Kft.,'TERowP-kölisé.gveÉš2o10.i.BRoNz'progamcso1nągiéYłl1Ąż.ÔNjolzésÍjti)tp|ęka:ądatźrrdLegyeznek.



Megrend'e[o

a Budapest Józsefvárosi önkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65-67 .,
adószáma: 15508009-2.4z, statisztikaí törzsszáma: 15508009-701f-511.3f1-01 ,)
képvĺsetetében megbízás atapján etjáró

PáwR |Áz<a'Íwáŕr,ąi Pahrhł|ifáriÁc ác Vírncíałla<:rfácł 7ÁiEbiĄríian '^^íibiłAí
1."ř'- 

vVlgvt'lqrvJl l\gIrgPlllLgLrvJ -- ' '...'.-j!.YJ.'j]ii-E'v9.. i'lr 
Ln"Y!:gsll t'tgltv9v

Ęészvénytársaság - Rév8 Łrt. - (cími ĺ083.Budä.pestu Fl.áter u.2ż., cg.: 0í-í0-
043548, adószám: 12293005-2-42) képvĺseletében..Alfłjldi György mégrendetjÜk az
VJV Védőhá[ó'Józsefváros Szo[gáttató Kft..tő'[, atábbĺ Íngatlanok.t.omtátanítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1la, 1ĺb.,2.,5,, és tetjes ll|. emetet
2. Dobozi u. 17. . pĺnce
3. Dankó u. 20. . pince
4. Kisfuvaros u. 8. - pince
5. Dankó u. ĺ6. - pĺnce
6. S-zerdahetyi u. 13. - pince

. 7. Szerdahět:y.Í u. 14, - |. em. és.pĺnce
8. Magdolna u. 44. - pince és vitágító'gdvar
9. Nagyfuvaŕos u. 2/b - pĺnce

P.roj e kt szám : MNPJ ! : |(Mo P...5'. 1 . 1 t B -2008.; 0001
Magdotna Negyed Program ll.' :

Budapest, 20{0; ápritis 20.
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TEtJESÍľÉsl lľ'cv zorÖxyv

zoĺo, 
'o'ĺju, 

oĺ.
Budapest, V[i. Józsefvaľosi onkormanyzatmegbízásábőI.eljfuő Jőzsefvárosi Vagyonkezelő
Kft.-székhelyén: 1089 Budapest, or u. 8.

Jelen vannak:
.Megrendelő: Budapest, VIiI. Józsefuĺáĺosi Önkormĺĺnyzat megbízásábőI e1jaĺő Józsefvárosi
Vagyonkezelő Kft. 1089 Budapest, Őľ u. 8. ,. 

'.. ': ..'' .''':' '.'

Képviseletében:Dľ.Moľvaiottőugyvezetó,::':
'.Vállalkozó; VJV Kft. 1083 Budapest, Szigony u' 8. 1 1161.
Képviseletében: Boľ Imĺe ügyvezétő

iđ
t aľgv:
A 2008. febľurár 20-an kötött szeľződéshez teljesítés igazo?ás.

Jelenlévők a mai napon a fenti taĺgyban megá\lapítottál<, hogy a szerződ'és szerintiszolgáltatástarta|ma_ 1MNP II. progľambatartoző viľ. oanto u.-:o. fsz,7/a.,1/b.,2',5.,IIi. emelet 27.,28.,30',32,,34. sz, lakások \omtalanítása _ 2010. május 06-an a jelenjegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építésí naplóban rogzitett
y?:?y:I I)j%-ban megvalósu|t, í'gy Yállatkozó az atábbjak szeľint joiásult a szám|a
DenyuItasaľa:

ą7 org'jęĺjl';9iiĺ.,..'jopfogn --ź.*--\
megegyező. Kýď 

* /PĄ...' -: /ď.?;, k.m.f. /-€ ffiki:

@
łłę)(

"łł' ,
Ń
pr.

ť;ĺ'.ł ł'Í

cégszerú aláírása Lalkoző cégszeru



Név : Védőháló-Józsefváro s

Szolgáltató Kft'

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dankó u. 30' fsz' I/a,Llb, f ,5'
III. em. 27,28,30, 32,34.
A munka leírása: Lomta]aĺĺtils.
MNP. II. Program terhére.

;$észriit : iieiyszini feĺmérés alapján.v\ĄP 2010.li. Szoftver szeťlnt

Kelt: 201.0.év 06 hó 07
Szám; L3.829 L
KSľtr besoro|{s.
Teljeqítés. zďlo é'.y 05 hó 06
Késziiette : Aĺvai Jano s

SzámlamełIéklet

Megnevezés Anvaskoltsés
,:i.:::l:j,: - -.

Dij1$i..łs9,g

l. Epítmény közvetlen koltsége r9-8.,ooo żas|..-aĺo

I.3 Epítés kozvetlen költségei 1e8ioo0 209.670

1.4 Kozvet|en onkoltség osszesen 1q,8-000 203.670

f.| Arkockźuati fedezet vet.alap l;9.8,0Q0

2.3 Anyaggazgatási ksg. vęt.alap ro$:igoo

2'5 Fedezęł,'.-ýpĺítésí alap 1.4

$ 1 Tartďé.,Ę.!!.Ęĺ et vetitési alap
fb3,6vo

4,gt at,o_--l---...#.
4 1 4FA veĺilÉsi alap
4.2 Afa f5,00e/a

apJ..670
-ĺ10o4ds

5. A muhkä ára sôz:oas

^ 
iu{--, 7-1--

'. J.?"",.,',Tľ'j:ľ:'
rnegegy"r{", ,uen

2011 I\ł,!J 23.

vJV,K,FT 6
.ĺ ()83 Budeipe''9t .

Szlgonýú' 8,..1I76J.

ĺ
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ar1ĺ*/

..\:.... 
.,

{'E.,'3l1+ś.'tt'.c.ryr.{ł.t9-s.ł.)F.ql!tgcv'et'ss 2010.1 . BRoNZ.pr'9g51l+591ę^si.4Ýpl1
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1. oldal

Ín Egységľe jutó (EUF)
kiírás Änyag Munkadíj

1?-000-o
Yisztilás (kétszeri)

fdb

2 21-011-LĹ.6 {26.}
Háiom lakásb ó1 lom és szemét konténeres eIsza\|ítása, lerakása'

lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe

36 m3 5.500 5.580

Ätéte| ára
Anyag

198.000 20,0,s80

Munlĺanern łisszeserr: 198:0ó0 20i:670

í.Ô

20J1 MÁJ 2 3

}í-.lt
, 

-/u!,, ;"3:;,i:?Jlľeles,
neg*,!!]łente,

't. !

ełv
!źł

o{ž

,@

!.1,i 'il:. ;



Név : Védőhaló-Józsefváros
.Szolgďtató 

Kft.

Cím: Budapest WII. Ker.
Dankó u. 30. fsz' Ila, 1/b, és 2 lakások

A munka leírása: Lomtaluntás.
MNP. II. Pľogram terhére.

{€Fý3llt ; ĺĺeýszini ięlmérés a|apjtn
a VIP 20;10.,il. Szoftver szerint 

-

Kelt: 2010 év 05 hó 05
Szźlm. 13829 L
KSH besorolás
Teljesítés: 2070 év hó
Készitette : 1srv ai Jáno s

lĺąaĺllat

Megnevezés
AnyaglÉoltség Díjkoltség

1. Epítmény közvetlen kÖltsége 88.000 9:4,675

1.3 Epítés kozvetlen koltségei ,8-8.000 90.675

1 . 4 Kozvet,Iąl onlroltség összesen

2 I A'rkoa,fuzati fedezet v et. alap

88.000

88,000

90.675

2,3 ksg. vet.ďap

1,78.675
90.67s

:.i-'Ť: r;1].

ą.l Áľł ffiési alap
4.2 gf6 i;';;:it,',,.

25.OAyo
r78.67s
'4'4i6i6g'

s e. mu#íára t'",.' j

2f3.344

2011 fip.J 7 $,

^ 
rLj ..h- ,

Á másoĺat n;'"^--^
aZ eredelive/;ńä"i;"^

megegyezo.

V;ľlľ t.F"E- u -ľ":*.'.
.ĺ 083 Bllĺ:apesĺ :-;' ť/

A
ny u' 8. 11ĺ61.

Ntllräs

lJ*$FjťĺłfuHe*ry',tE-ffi .iło.ĺ .ž.ó.iij:L-ľjiioŃi"í;uaa;tlĺaé;.aľł,;si;.iÁli:+ĺ.;.iłł}.,i:iłi1,5'i,ś:łŁj-irŕi)łalĺłijl;ł;;i,l



Téte|szám
Tételkiíľás

Egységre jutó (EUT)
Anyag Munkadíj

l. oldat

A tétel ára összesen
Anyag Mu

I 12-000-0
Kjsztlllás

rdb
2L-0LĹ-L1.6 Q6)
Három lakásból lom és szemét konténeres e|szźĺ\lltása, ter akása,
lerakóhelý díjjal'
8,0 m3-es konténeĺbe

16 m3

0 1.395

5.s00 s.580 88.000

1.39s

89.280

Munkaneľn iisszesen: 88.000 g0i;j6ĺ75

&

1811ł\|ĺ-J ŻB'

n .'L |- 1zś,,';iťwil,

"q'

.': ;:] i.;łĺĺ i ;;:' i'|;.;



Név : Védőháló-Józsefuáros
SzolgáJtató l(ft.

Cím: Budapest VIII. Ker'
Dankó u. 3 0' fsz. 5.III' em.27 ;28;30 ;32;3 4
Kiürített lakások.
A munka lejľása. Lakások |omta|aĺlltźsa'
MNP. Itr. Program terhére.

'(f,ĺosoilt. ľ.ĺ-.tyszini felmérés atapján
a VIP 20tr0./tr-. Szoftver szeťlĺlt

Kelt: 2010 év 05 hő 20
Szäm: L
KSH besoroĺás
Teljesítés: 2;a70 év hó
Készítette. Arvai János

Arajtĺnlat

Megnevezés Anyąg|ęoltség Díjkoltség

1. Epítmény kozvetlen koltsége 110.000 112,995

l . 3 Epítés .ko zv et|en koltségei 110.000 112.995

1.4 RozveÍ\ęn onkoltség osszesen 110.000 112.995

2.1 Arkocl*tnati fedezet vet.alap r 10.000

2.3 Anya.fl'$a.8atási ksg. v et.alap 110;000

7:12:995
222.995

4 1 AFA vetítési alap
4.2 Afa ' f5.0:0yo

222.99s
..'.''.,š T49

5. A munka ára 278.V44

(h 
^..#?j,',;jÍľ,tr

megę,,u',ienben

,łA,V\

A



Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységľe jutó (tUF)
Anyag Munkadíj

A tétet ára összes|biŕłf
Ańýäg

I 12-000-0
Kiszállás

ldb 1.395

21-Ur-1L.7 (27\
Lom sz emét kont énere s elszá|\itása, l eĺaká s a,
lerakóhelyi díjjal,
10,0 m3-es konténerbe

20 m3 5.500 5.580 110.000

1.39ś

1tĺ.600

Munkanem összesen: 110.000 ttz,.995

ZTn I,4ÄJ ?'3

,..o'n.ń,äi|
ąeseg,;!denb',

..ąo/Y

,#

ĺ;f'



#

Megrendetcí

a Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat (1082, Bud9;p'esut. Ba1oss u. 65-67.,

adószáma: ĺ5508009.2-4z, statisztĺKaÍ törzsszá.ma: 15508009-7012-511'-3z1-01,)
képvisetetében megbizás atapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városf€j! ési Zártkłjrűen Műkłjdp
Részvénytársaság - Rév8 \rt., - (cím: ĺo83 BudlĘp=ffi'.ffitę1;..u. f2,, cg.':.'.0.1.-10.

OAi3548, äoószámJ 1ff%iao5'?-4f).kfpvise[ete.n *ĺ;f'ffiiĺi9..y'..ol{gv megre1'd'e[jĹik az

VJV Védőhátó-Józsefváros śzótgáttätó.Kft..tőt, atá:bbi ĺnäá'tta'nok [omtätanítását:

Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b.,2.,5., és tetjes l||. emelet
Dobozi u. 17. - pince
Dankó u. 20. - pince
Kisfuvaros u. 8. - pince
Dankó u. 16. - pince
Szerdahetyi u. 13. - pince
Szerdahelyi u. 14. - l. ern..és pínce
Ma gdot na u. 44. . p.i nceĺiéś.. vi tĘgí.tö' u dva r
Nagyfuvaros u. 2/b - pińce

) .':

Proj ekt szám : MN P I l - KMOP- 5. 1 . 1 / B.-2a;a8.000 1

Magdolna Negyed Progräm.||; ,.:'

Budapest, f010, ápritĺs 20.

2011 MÁJ Z 3' i l' , 'i'!;'. ł, 'ľil 'j{ t. ".1.:. ł.
1q ŕ\i'' ...-'i'
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ffi

TEtIESÍľÉsl ľ'cv zoroNrrv

Budapest, V[I. Józsefvaľosi onkoľmányzatmegbízásából e|jźrő Jőzsefvárosi Vagyonkezelő
Kft. székhelyén: 1089 Budapest, Őr u. 8.

Jelen vannak:
Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefuarosi onkormrányzat megbízásábőt eljfuő Józsefváľosi
Vagyonkezelő Kft. 1089 Budapest, oľ u. 8'
Képviseletében: Dr. Morvai ottó ügyvezető
Vállďkozó:YJVKft. 1083 Budapest, Szigonyu. 8. 11161.
Képviseletében: Boľ Imre rigyvezétő

Tarey:
A 2 0 0 8 . februaĺ 20 - arl kötött szer zo déshez telj es íté s i gazolás .

Jelenlévők a mai napon a fenti tźrgyban megállapították, hogy a szeruődés szęrinti
szolgáltatás tartalma - az vn.ľp II. programbatartoző vÍľ. pani< ő u._20, szétm alattiházpince
lomtďanítása - 2010. május I3-an a jelen jegyzőkönyv e|vźl'aszthatat|an Észét képező
melléklet szerinti építési napióban rögzített taľtalommal l\T%-ban megvalósult, így
Vĺíllalkozó az a|ábbiak szeľint jogosult a szĺámla benyújtásiáľa:

MNP II. progľamba tartozó VIII' Dankő u.20. szźnrllomtalanítás 30I.964"- Ft
AFA25 % 75.4gt,_Ftosszesen: ńl.455.- FtÄzaz: HfuomszázheÝĺenhétezernégyszazotvenĺit forint

k.m.f.

V-JV KF"!' 1

1083 Budapest
ós ć 3 l,ii:E.:jíł!lłi;,iIiii

tj gn I!,j łk irł! i1 iićł; :.ť

Y áL|a|koző cégszeĺu alétít t-sa

egl'ä l-Ä5.u'ĺ
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lvédőháló-Józsefuáros
ĺltató Kft.

: Budapest WII. Ker.
u.20.

Kelt: 2010 év 05 hó 06
Szám' l3752L
KSH besorolás
Teljesítés: 201,0 év hó
Ké szítette : Arvai Jano s

A ĺnunka leíľása: Pince loľntďanítása.
MNP II. Progľam terhéľe.

Késztĺlt : Heýszini felĺnérés alapián
I VIP 2U0.n. Szoftver szerinf 

-

Megnevezés
Anyagkoltség Díjkoltség

t. Epítmény közvetlen költsége 145.724 156.240

l.3 Epítés kozvetlen költségei 145.724 156.240

I.4 Konĺetlen önkoltség cisszesen 145.724 156.240

). l Aĺkockźnati fedezet vet.ďap r45.724

,.'3 Anyag1gazgatási ksg. vet.ďap 145.724

!.5 Fedezet vetítési alap 1.4
;.1 Tartďékkeľet vetítési ďap

156.240
301.964

l ľ ł vetítési ďap
|.f AÍa 301.964

75.49125.00%

Amunka tĺra 377.455

VJ\í F{trT 6
.10B3 BtlrJapeSł

Szigony u., B. 11161"

,/jh^---.-
A]áfuás

á
ailt a TERC Kft. TERC vIP költségvetes 2010' 1 - BRONZ prograĺncsomC1terc\tercvip\2009-1\oĺszla\6 Május\Dankó 20 - Pinceiomta)aníŁísa MNP tr.slos



vlJág1tás kiépítése
3 őra

26 m3

4 K45-002-0
Pince \eztr ása Lakatta| 1 źnc c a|.

rdb

27-011-11.6 Q6)
Epítési tormetrék, szemét és lom konténeres e1szá1|itása,lerakása,(erakőhe|ý dijja|,
8,0 m3-es konténerbe

Egységľe jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

1.s95

500 2390

5.580

7.224 1.395

A tétel áľa összesen (H[IF)
Anyag Munkadíj

1.s00 8.370

143.000 145.080

I.224 1.39s

Munkanem összesen:
t45.724 156i.240

;tilĺaTERCKft'TERCVIPkiiltségvetes2010.1-BRONZ programcsomagiával.Áz.ÔNjelz&ťltételekazac|alt.ánalegyemek.
Clterc\tercvip\2009-i\onszta\6 Május\Dankó 20 - Pince lomÍalanítísa MNP ll.slo8



Megrende[ő

a Budapest JózsefvárosÍ onkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65.67.,adószáma: í55o8oo9.4-42, stétĺsztĺkáĺ törzsszáma: 155o8oo9- 7o1f.511-321-o1,)képviseletében megbízás aĺapján etjáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitácĺós és Városfejlesztési Zártkörűen MÍĺkłjdő
ľ-"^':YŚnytí1sTág ,^l:y9.1.!. - (cím: .ío83 .nuaaleit, Práter u. 22., cg.: 01-ĺO-043548, adószám: 12293oo-5.2-4.z) képviseteteoen ĺiĺtĺiaĺ ovtĺ.gy 

'"ł"na"tjÜk azVJV Védőháló.Józsefváros Szolgáttató.Kft. -tol' áĺauní ĺngattanot(%ňt-a-tanítĺsát:

í. Dankó u. 30. fszt. 1ĺa, 1/b.,2.;5.,és tetjes l||. emetet2. Dobozi u. 17. - pĺnce
3' Dankó u. 20. . pince
4. Kĺsfuvaros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pĺnce
6. Szerdahetyi u. i3. - pĺnce

|. Szerdahetyi u. 14. - |. em. és pince
8. Magdotna u. 44. - pince és vÍtágító udvar
9. Nagyfuvaros u.2/b - pĺnce

Projekt szám: MNP|| -KMOP.S. 1.1ĺB.2oo8-oooí
Magdolna Nęgyed Program l|.

Budapest, 2010; ápritĺs 20.


