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Vá lla lkozói ig.szám: EV-623560

nrint vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1, Megrendelő megbízása alapjánVállaIkozó elvállal.ja a ltiledgyesegyháza, Kossuth iér ],. sZ.

épület (Pol8áímesteri Hivatai) korábbi bejárás és megbeszélés alapján elké5Zített árajánlat

szerinti villamos és inforrnatikai hálózat felújítási munkáit, és a biztonsá8technikai hálóZat

részére falihoronyba süllyesztett Védőcsövezést.

2. A kivitelezési munka alapja a lt4egrendelőnek adott írásos aiánlat,

3. A szerződés tárgyát képező munka vállalási ára;

580.56a-+ ü % ÁFA - 737,311 Ft

azaz: Hétszázharminchétezer,hár+mszáztizenegy tt,

4. A munka elszámolási módja tételes felmérés alapján,

5. vállalt munka kezdete

2014. augUsZtus 1i

6. A munka beíejezesi haiárideje:

zat4. sl,",pt!mb r | :t iJ.



7, A munka vógzéséhez szükséges anyagol'a rneglendelő biztosírja.

8. Amennyiben a munka végzése során a szerződésben nem szerepló munkák eIvégzése válik

szükségessé - műszaki szükségletként -, úgy azt VállaIkozó köteIes elválIalni, az ebből
származó többietköltsógeket Megrendelő köteles megtéríténi.

9. Vállalkozó jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre. Megrendelő ez esetben kóteles az
elVégzett munka átvételére és az ellenérték l<ifizetésére. A korábbi teljesítést Megrendelő
műszaki ellenőrével előre egyeztetni kell.

10, Vállalt munka minősége : l. osztályú.

11. VálIalkozó az elvégzett munkára ].2 hónap 8aranciát VáIlal,

12. A Me8rendelő a számlát a kézhezvéte|től számított 15 napon belúl ellenőrzi, és az elfogadott
számla eIlenértékét ugyanabban a határidőben átutalja a Vállalkozó a KeVermes és Vidéke
Takarékszövetkezetnél VeZetett 53500614-11755656 számú számlájára.

13. Felek képviselői:

Vállalkozórészéről: ZsírosMihályvállalkozó

lVlegrenceIő részéről: tlr;ck Mártúi] po18ármester

14, Alnennyiben a Vállalkozó a saját hib;ijából késedelmes teijesítés köVetk€Zik be, a Megrendelő
jogosUlt a jegybanki alapkamat kétsZeíesét késedelmi kamatként felsZámítani, a nem
telje5ített munka ériékére vona lkozóa n.

15. Amennyirlen a N4egrendelő hibájából fizetési késedelem kóvetkezik be, a Vállalkozó jogosult a
jegybanki alapkamat kétszeresét kósedelmi kamatként felszámítani a ki nem fizetett számla
értékére vonatkozóan,

16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK - ban foglaltak az iíányadók. Vitás
kérdésekben előbb személyes egyeztetést, ennek sikertelensége esetén a BékéscsabaiVárosi
Bíróság illeiékességét kötik ki a feiek.

Medgyesegyháza, 20].4. aUgusztUs 11.
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a medgyesegyházi polgármesteíi Hi,ataI villamüs hálózatának felú.jítási munkáihoz

1.

2.

3.

4.

5.

6,

7.

V'llamos fogyasztásmérő szabványos szekrénybe építése 1 db

Szabványos vádőföldeiés telepítése főelosztóhoz 1 db

Mért fővezeték védőcsőbe behúzva MT 5x10 nrm2 7 fm

Védócső fővezeték részére, falihoronyba süllyesztve íVÜ |ll 36 mm 6 fm

Áramköri főelosztó szekrény elószerelve, falba siillyesztve 1db

Műanyag védőcső falihoronyba sü|lyesztve vezetékek, kábelek részére
Kötő és elágazó dobozokkal, MÜ tll16 mm 485 fm

Műanyag gégecső gipszkartonba szerelve világítótestek bekötéséhez
Gége 16/20 mm 

80 fm

Gipsz és vakoló habarcs csőrögzíiéshez és falihorony bejavításához 120 kg

Műanyag szigetelésű hajlékony kábel védőcsőbe behúzva lámpatestek
és automata ajtó bekötéséhez MT3x1 mm2 90 fm

Műanyag szigetelésű réz vezeték szerelvónvek bekötéséhe7
l(ótőelemekkel , Mcu 1,5 mm2 1.000 frn

Vijágítási és informatikai szerelvények íalba sűllyesZt€it dóbozokba
:zerelve (kapcsolók, csatlakozó aljzatok) 75 db

Világító testek LED füzér tápegvsé8gel 4 \^//fm 5 fm-es 4 db

50.000 Ft

1-2.000 Ft

9,800 Fi

1,020 Ft

135.000 Fi

24,zoo Ft

6,400 Ft

8,400 Ft

8.550 Ft

50.000 Ft

75.000 Fi

32.000 Ft

10.

1,1,.

9.

Anyagköltség össz€sen:

ltrlunkadíj összesen:

4!2.370 Fl

580.560 Ft

Anyag é5 munkadíj összesen:

Általános Forgalmi Adó 27 %

992.,i30 Ft

26,8,091 Ft

Villanyszerelé§ rníndö§5zesen: á,.261.o21 Ft

Mihá|,l l:gyé n j vál!a

i,"4edgyesegyháza , zo74, júníus 24,


