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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Budapest Főváros XIV. Kerület lugló Önkormányzata 

székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

adószám a: 15735777-2-42 
képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester 

továbbiakban, mint Megrendelő, 

luglól Közbiztonsági Non-profit Kft. 

székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

adószáma: 23084454-2-42 

képviselői: SteinerAtlila ügyintéző igazgató 

továbbiakban, mint Vállalkozó 

között oz alulírcit napon oz alábbi fellételekkel: 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Szerződésszárn: 1-2274/.í�2014 

1.1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó vállalja a Budapest XIV. ker., Wass Albert tér 13. sz.
(hrsz.: 31905/13) és a Budapest XIV. ker., Füredi park 6. sz. (hrsz.: 39221 /34) alatti ingatlanokon működő 
önkormányzali fenntartású óvodák riasztórendszerének kiépítését, hálózatra kötését az alábbi részfeladatok 
szerint: 

Épületek 2 szintjén, minden kültéri nyílászáróval ellátott zóna ellenőrzésére alkalmas, oz épületen kívülre 
nyíló ajtók nyitásérzékelővel való védését biztosító, a Zugtói Közbiztonsági Non-profit Kft. központi 
ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval és 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkező 
riasztórendszer kiépítése a Kivitelezővel való folyamatos egyeztetést feltételezve 

Kivitelezővel és Megrendelővel egyezetett. biztonságtechnikai tervező által jóváhagyott terv szerinti 
megvalósítás; kábelezés, eszközinstalláció 

Kivitelező általi műszaki átadás-átvételt megelőzően programozás, éft:lsítés 

1.2. Jelen vállalkozási szerződés tárgyának alapja a Megrendelő áltclf elfogadott, Kivitelezővel helyszíni 
bejárás során egyeztetett műszaki tartalom alapján készülJ árajánlat, amc}ly jelen szerződés l .sz. mellékletét 
tartalmazza. 

2. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK
2.1. Megrendelő előzetes értesítéséf és Kivitelezővel való egyeztetési feltételezve az alábbi tartalommal és 
határidőkkel teljesít Vállalkozó: 

1. Tervezés Riasztórendszer 
végpontjainak, 
nyomvonalának 
megtervezése, elektromos 
tervezővel való egyeztetési 
követően végleges terv 
leadása 
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2. Kábelezés V édőcsövezést közbeni/ 
követő kábelezés 

--··-� ------

3. Eszközinstalláció Végső burkolotok kialakítását 
és festést, takarítás! követő 
eszköztelepítés, felszerelés 

4. Hálózatra kötés A rendszer beprogramozása, 
élesítés, hálózaira kötés 

2.2. Vállalkozó jogosult o határidő lejárta előt! is teljesíteni. 

Kivitelezővel való 
ütemterv-egyezelés 
alapján 

Kivitelezővel való 
ütemterv-egyeztetés 
q[g121.9D___ __ - -----

Kivitelező általi műszoki 
átadás-átvételt 
megelőzően, ütemterv-
egyeztetés alapján 

2.3. Vállalkozó köteles teljesítése során szükség eselén egyeztetni az érintell szakági tervezőkket Kivitelező 
képviselőivel, tervezőiveL Az egyeztetéseken készült jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt Vállalkozó köteles 
megküldeni Megrendelő kapcsolattartójának. 

2.4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely o teljesítés idejét, 
vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 

2.5. Felek kölcsönös egyetértésben megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a feladatót rajta k(vülálló 
ok mialt nem tudja teljesíteni, úgy azt akadályoztatás címén írásban köteles jelezni Megrendelő felé. l\Z 
akadályoztatás! közlö levélnek tartalmaznia kell az akadályoztatás okát, valamint az ebből eredő határidő 
eltolódást. Megrendelő, ha oz akadályoztatás tényét - indokolt esetben - elfogadja, úgy az új határidő 
elfogadásával visszaigazolja azt, amennyiben nem ismeri el, úgy írásban jelzi ozt Vállalkozának. 

2.6. Vállalkozó - jogi és anyagi felelősségének terhe mellett- a jelen Szerzódés aláírásával kijelenti, illetve 
tanúsítja, hogy rendelkezik a vállalt Feladat elvégzéséhez szükséges jártmsággol, jogosultságokkat továbbó 
garantálja, hogy a vállalt Feladat kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez szükséges minősítéssel, minőségbizlosftósi 
rendszerrel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó bevonása esetén is 
biztosítja. 

2.7. Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő feladatait saját maga állal és/vagy kvalifikált alvállalkozó 
bevonásával, illetve közvetített szaigáitatás igénybevételével jogosult teljesíleni, továbbá saját felelősségére és 
költségére köteles vállalt feladatainak elvégzésére alvállalkozó(ka)l alkalmazni, valamint az általa foglalkoztatott 
dolgozó(k), ill. bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden szempont szerinti jogszerűségéről gondoskodni. 
Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása, ill. közvetített szolgáltatás igénybe vétele eselén is teljes körúen és 
közvetlen ül felelős a Szerződésben foglaltak kifogástalan teljesítéséért. 

2.8. Vállalkozó felelős a jelen Szerződés minden részletének szerződésszerü teljesítéséért és felel az alkalmazott 
megoldások, eljárások alkalmasságáért és minóségéért is, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy 
alvállalkozója, eselleg más bevont harmadik személy alkalmaua, ill. használja fel. 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. A vállalkozási díj összege 

nettó 2.915,800,· Ft+ ÁFA (27%),
azaz nettó kettőmlllió-kilencszáztlzenötezer-nyolcszóz forint plusz általónos forgalmi adó. 

3.2. Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben é�; összegekkel: 

Kivitelező általi sikeres 
müszaki átadás
ártétell követően 

óvoda Nettó 1.629 .OOO Ft+ ÁFA Kivitelező állali sikeres 
müszoki áladás-
ártételt követően 
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3.3. A védőcsövezés nem Vállalkozó feladata, vállalkozási díj nem tartalmazza. 

3.4. Vállalkozó a vállalkozási díjat kizárólag a kifogástalan és teljes körű ·teljesítést követő számlabeny(Jjtással 
érvényesítheiL A számlák benyüjtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolósónak számlához történő csatolása. 

3.5. Megrendelő részéről teljesftésigazolás aláírására jogosult személy a polgármester. 

3.6. A számla benyújtása személyesen vagy postal úton lehetséges. Postai úton benyújtott számla boritékján 
fel kell tüntetni a Megrendelő által kijelölt kapcsolallartó személy nevét is. /\ számlát a mindenkor hatályos, az 
általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szeríni kell benyújtani. Ezek hiányában, valamint a mindenkor 
hatályos, számlázósra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát Építtető fizetés nélkü! jogosult 
visszakülde ni. 

3.7. Megrendelő köteles az általa alóírt teljesítési igazolást követően beny(Jjtott, szabályszerűen kitöltött számla 
ellenértékét 30 napon belül átutalással megfizetni Vállalkozó által megjelöli bonkszámlára. 

4. KÉSEDELEM

4.1. Felek megállapodnak, amennyiben a Megrendelő díjfizetési kötelezellsegét esedékességéig nem telJesilL 
Vállalkozó jogosult a késedelembe eséstől a kitizelés napjáig terjedő időre a MNB által közzélett érvényes 
alapkamat kétszeresének megfelelő éves késedelmi kamat időarányos részét Megrendelővel szemben 
felszámít ani. 

5. KAPCSOLATTARTÁS, UTASÍTÁS

5.1. Szerződő felek - a zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében - kapcsolattartásra az olábbi 
személyekel jelöli ki: 

a./ Megrendelő részéről: Papp-Németh Lilla projektmenedzser 

Kémerl Balázs [Zöld l.urkók Óvoda) bonyolító 

kemeri@zugloizrt .hu 

lskl Ferenc [Csicsergő Óvoda) bonyolító 

isk i .f  erenc@zugloizrt .hu 

b./ Vállalkozó részéről: Németh László biztonságtechnikai Igazgató 

biztonsagtechnika@zknp.eu 

b. FELMONDÁS, MEGSZGNÉS

6. l. Vállalkozó jogosuli a szerződést felmondoni, ha a Megrendelő 

o a lényeges kérdésekben o Vállalkozó jelzésére határidőn belül nem foglal állást, utasítást nem ad a 
Vállalkozának, 

o a teljesítést bármely oknál fogva leállítja és ennek időtartama az egy hónapot meghaladja.

6.2. A Megrendelő vállalja, hogy ha egyoldalúan írásban felbontja ezen szerződést, a Vállalkozónok 07. 
elvégzett munka készüilségi fokának megfelelő díjat megfizeti. 

7. EGYÉB RENOLEKElÉSEK

7 .l. Vállalkozó nem felel a rendszer azon hibáiért, amelyek a teljesítést követően, mások által végzett késöbbi 
módosítással vagy továbbtervezéssei összefüggésben merültek fel. 

7 .2. A jelen szerződéshez csalolt l .sz. melléklet [Vállalkozó árojániota j e szerződés részét képezi, és ebből
következően a szerződés csak a mellékletben foglaltakkal együtt érvényes. 

\ 

);lü..i
1� \ . 

3 



Szerződésszám: 1-2274/19/2014 

7.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemze1i vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. Tv. :::.§ (l J bekezdése alapján áflátható 
szervezetnek minósül. Kijelenti továbbá, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekkel tisztában van és azokat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

7.4. Felek megállapodnak abban. hogy a szerződéssel kapcsolatos mindtm vilájukat egyeztetés keretében 
rendezik, bíróság elé azt csak akkor terjesztik, ha oz egyeztetés véglegesen meghiúsult. 

7.5. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben o Polgári Törvénykönyv és a szerződés 
tárgykörére hatályos más jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

7.6. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készül, 3 példány Megrendelői, 2 példány Vállalkozót illeti meg. 

Budapest, 2014. 2m! Pl4Rt 1 4.

Pénzügyi ellenjegyzés: 

' 
'·-· 

l'< 
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Zuglól Közblrtonsági Non-proflt Kft. 

VÁLLALKOZÓ 

Képviselő: Steiner Attila ügyvezető igazgató 

. \'\" "":'': /":':·"' ;.::;
· K' iMi 'ly i . : ' . , 

Gazdálkodási Os�����:tő 
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Zuglói l<özbiztonsági Nonwprofit Kft. 
1145 Budape5t, Laky Adolf utca 36. 

Telefon: +36 1/211 22 33 

ARAJANLAT 

ZÖLD LURKÓK ÓVODA RIASZTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE 

Az ajánlatkérő célja egy olyan riasztórendszer létesítése1 amely 

• Az ingatlan 2 szintjén1 az épületen belül minden kültéri nyílászáróval ellátott zónák
ellenőrzését lehetövé teszi.

• az épületen kívülre nyíló ajtókat nyitásérzékelővel védi.
• vezetői iroda direkt támadásjelző gombbal való ellátása
• ZKNP központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval rendelkezik
• Rendszer 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkezik.
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12V/18A h 
D G-55 m ozg ás érzékel ö 47 4 600 BOO 216 200 37 600 253 800 
Nyitás ér zékelő n y flász áró tokozath oz 15 1 OOO 1 OOO 15 OOO 15 OOO 30 OOO 
304W le ha jtható pán ikjelző ka pcs ol6 1 4 OOO BOO 4 OOO 800 4 800 
Cr o wn BS-1 hang -és fén y je lző készülék 2 8 900 2 OOO 17 800 4 OOO 21 800 

Mini-PZ beltéri hang -és fényjelző készül ék 
Riasztó k ábel 4x0,22 
Riasztó kábel 6x0,22 
Riasztó kábel 2x0,5+ 4x0,22 
Riasztó k ábel 2x0,5+ 8x0,22 
R ádiós adó+antenn a
Egyéb s zerelési an yag 
pro gram oz ás, betanitás 

NETTÓ ÖSSZESEN 
BRUTTÓ ÖSSZESEN 

3 2 800 1 OOO 8 400 3 OOO 11 400 

450 60 400 27 OOO 180 OOO 207 OOO 
1000 70 400 70 OOO 400 OOO 470 OOO 

150 90 400 13 500 60 OOO 73 500 
150 120 400 18 OOO 60 OOO 7 8  OOO 

1 40 OOO 2 OOO 40 OOO 2 OOO 42 OOO 
4 20 OOO O 80 OOO O 80 OOO 
2 10 OOO O 20 OOO 20 OOO 

804 600 824 400 1 629 OOO 
2 068 830 

Riasztórendszer kiépítésének feltételei: 
• munkaterület nyomvonali egyeztetése
o nyomvonalon kábeltálca, védőcsövezés kialakítása végpontra
• központok és bővítők helyén 230V hálózati feszültség biztosítása
o Külön kismegszakítóval védett1 független áramkör biztosítása

E-mail; biztonsagtechnika@zknp.hu 
"· 11 J(p. 

/{..-- �· 'J 
.. --O·. 

Web: www.zknp.eu 



@ZKNP Zugtói Közbiztonsági Non"profit Kft. 
1145 Budapest, laky Adolf utca 36. 

Riasztórendszer kiépítésének ütemezése: 
• Kiviteli terv szerint védőcsövezés közben/után közvetlenül kábelezés

Telefon: +361/211 22 33 

• Kiviteli terv szerint végső burkolatok kialakítása és festés és takarítás utáni
eszközinstalláció

• Műszaki átadás előtti programozás, élesítés

Garancia 

A beépített eszközökre 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk a karbantartási szerződésben 

foglaltak szerint. 

Határidők 
Jelen árajánlatunk a rendszer teljes egészében történő megrendelése esetén 300HUF/EUR 
árfolyamon 2014.március 25 ig érvényes 

A rendszer üzembe helyezése a kivlteli tervhez igazított szerelési ütemterv szerint. 

Fizetési feltételek 
A műszaki átadást követően a végszámla benyújtását követő 8 napon belül banki átutalással. 

Budapest, 2014. február 21. 

E-mail: biLlonsagteclmika@zknp.hu 

Németh László 
biztonságtechnikai igazgató 

Web: \W/W.zknp.eu 



@ZKNP Zugtói !Közbiztonsági Non-profit l<ft. 
1145 Budapest, laky Adolf utca 36. 

Telefon: +36 l/211 22 33 

l l 

ARAJANLAT 

CSICSERGŐ ÓVODA RIASZTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE 

Az ajánlatkérő célja egy olyan riasztórendszer létesítése, amely 

• Az ingatlan 2 szintjén, az épületen belül minden kültéri nyílászáróval ellátott zónák
ellenőrzését lehetövé teszi.

• a épületen kívülre nyíló ajtókat nyitásérzékelővel védi.
• vezetői iroda direkt támadásjelző gombbal való ellátása
• ZKNP központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval rendelkezik
• Rendszer 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkezik.

- - . . 
- megn_eve_z�s 

-- - -- -

Dig i plex  EVO 192 
központ+doboz+táp+tamp 
K-641 LCD kezelő 
ZX 8 bővftő modul 
S40 bővítő doboz+táp+tamp 

•c'· c 

-- ' -

Akkumulátor behatolásjelző központhoz 
12VrTAh 
Akkumulátor behatolás jel ző központhoz 
12V/18Ah 
DG-55 mozgásérz é k elő 
Nyitás é rz é kelő nyilészáró tokaz alhoz 
304W lehajtható pánik jelző kapcsaló 
Crown BS-1 hang - é s  f é nyjelző k é szül é k  

-· 

Mini-PZ belté ri hanQ - é s  fé nyjelző k é szül é k  
R i asztó kábel 4x0,22 
Riasztó kábel 6x0,22 
Riasztó kábel 2x0,5+4x0,22 
Riasztó kábel 2x0,5 +8x0,22 
Rádiós adó+ antenn a 
E::gyéb szere l é si anyag 
pro gramozás, betanftás 

NETTÓ ÖSSZESEN 

BRUTTÓ ÖSSZESEN 

·'db' a_llya-(L 
egységár 

1 39 900 

2 24 900 
3 14 900 
2 6 800 

4 7 900 

1 19 900 

34 4 600 
15 1 OOO 

1 4 OOO 
2 8 900 

2 2 800 

5 00 60 
800 70 
100 90 

50 120 
1 40 OOO 
3 20 OOO 
2 

Riasztórendszer kiépítésének feltételei: 
6 munkaterület nyomvonali egyeztetése 

�ljji!Jység
- ar-�--,-

25 OOO 
1 OOO 
1 OOO 
2 OOO 

500 

500 

800 
1 OOO 

800 
2 OOO 
1 OOO 

400 
400 
400 
400 

2 OOO 
o 

10 OOO 

aoY,l!!;L 
- összes"eri 

39 900 

49 800 
44 700 
13600 

31 600 

19 900 

156 400 
15 000 

4 OOO 
17 800 

5 600 

30 OOO 
56 OOO 

9 OOO
6 000 

40 OOO 
60 OOO 

o 
599 300 

6 nyomvonalon kábeltálca, védőcsövezés kialakítása végpontra
" központok és bővítők helyén 230V hálózati feszültség biztosítása 
,. l<ülön kismegszakítóval védett, független áramkör biztosítása 

- idiL =< 
összesen: 

25 000 

2 000 
3 OOO 
4 OOO 

2 OOO 

500 

27200 
15 OOO 

800 
4 OOO 
2 OOO 

200 OOO 
320 OOO 

40 000 
20 OOO 

2 OOO 
o 

20 OOO 
687 500 

��. nettó· 
összesen 

64 900 

51 800 
47 700 
17 600 

33600 

20 400 

183 600 
30 OOO 

4 800 
21 800 

7 600 

23öö06 
376 OOO 

49 OOO 
26 OOO 
42 OOO 

60 OOO 
20 OOO 

1 286 800 

1 634 236 

E-mail: biztonsagtechnika@zknp.hu Web: www.zknp.eu 



@J ZKNP
Zugtói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

1145 Budapest, laky Adolf utca 36. 

Riasztórendszer kiépítésének ütemezése: 
" Kiviteli terv szerint védőcsövezés közben/után közvetlenül kábelezés 

Telefon: +36 1/211 22 33 

o Kivitell terv szerint végső burkolatok kialakítása és festés és takarítás utáni
eszközinstalláció

o Műszaki átadás előtti programozás, élesítés.

Garancia 

A beépített eszközökre 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk a karbantartási szerződésben 

foglaltak szerint. 

Határidők 
Jelen árajánlatunk a rendszer teljes egészében történő megrendelése esetén 300HUF/EUR 
árfolyamon 2014.március 25 ig érvényes 

A rendszer üzembe helyezése a kiviteli tervhez igazított szerelési ütemterv szerirít. 

Fizetési feltételek 
A műszaki átadást követően a végszámla benyújtását követő 8 napon belül banki átutalással. 

Budapestr 2014. február 21. 

E-mail: biztonsagtechnika@zknp.hu 

Németh László 
biztonságtechnikai igazgató 

Web: www.zknp.eu 



{/ik./ 

amely létrejött 

egyrészről 

másrészről 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
l.sz. módosítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

adószám a: 15735777-2-42 

képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester 

továbbiakban, mint Megrendelő, 

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

adószáma: 23084454-2-42 

képviselője: Steiner Attila ügyvezető igazgató 

továbbiakban, mint Vállalkozó 

harmadrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. 

adószáma: 12099461-2-42 

képviselője: Szili Adrián vezérigazgató 

továbbiakban, mint Bonyolító 

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

l. ELŐZMÉNY

Szerződésszám: 1-2274/ /2014 

/1t,.tZ( ;:; 0,4 - {l )_Q{ft

Felek rögzítik, hogy a közöttük 20 14.03.14-én létrejött vállalkozási szerződés (továbbiakban Szerződés) van 
hatályban Budapest XIV. ker., Wass Albert tér 13. sz.
(hrsz.: 31905/13) és a Budapest XIV. ker., Füredi park 6. sz. (hrsz.: 39221 /34) alatti ingatlanokon működő 
önkormányzati fenntartású óvodák riasztórendszerének kiépítésére és hálózatra kötésére. 

2. MÓDOSÍTÁS
Felek rögzítik, hogy a Szerződésben foglalt megrendelői jogokat és kötelezettségeket a Megrendelő és a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban Bonyolító) között hatályban lévő eseti megbízási szerződés 
alapján a Bonyolító gyakorolja. (kivételt képez ez alól a teljesítési jelentés aláírása és a pénzügyi teljesítés) 
Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti 
Megrendelő által megbízott Bonyolító harmadik szerződő félként való kezeléséf. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés l .2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják: 

1.2. Jelen vállalkozási szerződés tárgyának alapja a Csicsergő óvoda új telephelyének (1148 Budapest, Wass 
Albert tér 13.) riasztórendszerét tekintve a Megrendelő által elfogadott, Kivitelezővel helyszíni bejárás során 
egyeztetett műszaki tartalom alapján készült árajánlat, amely jelen szerződés l.sz. melléklete tartalmaz. Jelen 
vállalkozási szerződés tárgyának alapja a Zöld Lurkók óvoda ( 1144 Budapest, Füredi park 6.) riasztórendszerét 
tekintve a Megrendelő által elfogadott, Kivitelezővel helyszíni bejárás során egyeztetett műszaki tartalom alapján 
készült módosított árajánlat, amelyet jelen szerződés l.sz. melléklete tartalmaz. 

:#(A 
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Szerződésszám: 1-2274/ /2014 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt módosítás, valamint az abban foglalt műszaki 
tartalomcsökkentés miatt a Szerződés 3. pontjában meghatározott fizetési feltételeket is módosítják az alábbiak 
szerint: 

3.1 . A vállalkozási dij összege 

neHó 2.415.800,- Ft+ ÁFA (27%), 
azaz neHó keHőmlllió-négyszáztizenötezer-nyolcszáz forint plusz általános forgalmi adó. 

3.2. Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben és összegekkel: 

Kivitelező általi sikeres 
műszaki átadás
átvételt követően 

Óvoda Nettó l .129 .OOO Ft + ÁFA Kivitelező általi sikeres 
műszaki átadás-
átvételt követően 

Felek kijelentik, hogy a Szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben 
maradnak. 

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § ( l) bekezdés 
szerinti, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. 

Felek a szerződésmódosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt példányokból 
Megrendelő 3 eredeti példányt, Bonyolító l eredeti példányt, Vállalkozó l eredeti példányt kap. 

MEGRENDELŐ 

Képviselő: dr. Papcsák Ferenc(} 
polgármester � 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Képviselő: Steiner Attila 

ügyvezető igazgató 

r? r. � 
Zugló · a o gaz6óJ,kodási 

Közszolgáít'�tó Zit. �. ''-'/, 
BONYOLíTÓ"';.

:rol:-�7.., 
vo. •(! 

Képviselő: Szili Adrián"' 

vezérigazgató 

2 



@) ZKNP
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
Telefon: +361/211 22 33 

ÁRAJÁNLAT 
CSICSERGŐ ÓVODA RIASZTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE 

Az ajánlatkérő célja egy olyan riasztórendszer létesítése, amely 

• Az ingatlan 2 szintjén, az épületen belül minden kültéri nyílászáróval ellátott zónák
ellenőrzését lehetövé teszi.

• a épületen kívülre nyfló ajtókat nyitásérzékelővel védi.
• vezetői iroda direkt támadásjelző gombbal való ellátása
• ZKNP központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval rendelkezik
• Rendszer 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkezik.

Digi pl ex EVO 192 
k özp ont + doboz+ táp+tamp 
K-641 LCD kezelő 
ZX 8 bővítő modul 
S40 bővítő doboz + táp+t amp 
Akkumulátor be hatol ás jelző központ hoz 
12V/7Ah 
Akkumulátor be hat o lásjelző központ hoz 
12V/18A h 
DG-55 m ozgásérzékel ő 
Nyitás é rz é kelő nyílászáró t o kozat h oz  
304W lehajt ható pánikjelző kapcs o ló 
Crown BS-1 hang -és f é nyje lző k é szü lék 

Mini-PZ beltéri hang - és fényjelző készül é k  
Riasztó kábel 4x0,22 
Riaszt ó kábel 6x0,22 
Riasztó kábel 2x0,5 + 4x0,22 
Riaszt ó kábel 2x0,5+8x0,22 
Rádiós ad ó+antenna 
E�yéb szerel é si any a g  
pro gram ozás, bet anitás 

NETTÓ ÖSSZESEN 

BRUTTÓ ÖSSZESEN 

39 900 

2 24 900 
3 14 900 
2 6 800 

4 7 900 

1 19 900 

34 4 600 
15 1 OOO 

1 4 OOO 
2 8 900 

2 2 800 

500 60 
800 70 
100 90 

50 120 
40 OOO 

3 20 OOO 
2 

Riasztórendszer kiépítésének feltételei: 
o munkaterület nyomvonali egyeztetése

25 OOO 

1 OOO 
1 OOO 
2 OOO

500 

500 

800 
1 OOO 

800 
2 OOO 

1 OOO 

400 
400 
400 
400 

2 OOO 
o 

10 OOO 

39 900 

49 800 
44 700 
13 600 

31 600 

19 900 

15 6 400 
15 OOO 

4 OOO 
17 800 

5 600 

30 OOO 
56 OOO 

9 OOO 
6 OOO 

40 OOO 
60 OOO 

o 
599 300 

o nyomvonalon kábeltálca, védőcsövezés kialakítása végpontra
o központok és bővítők helyén 230V hálózatt feszültség biztosítása
e Külön kismegszakítóval védett, független áramkör biztosítása

E-mail: biztonsagtechnika@zknp.hu 

25 OOO 64 900 

2 000 51 800 
3 000 47 700 
4 OOO 17 600 

2 OOO 33 600 

500 20 400 

27200 183 600 
15 OOO 30 OOO 

800 4 800 
4 OOO 21 800 

2 OOO 7 600 

200 OOO 230 OOO 
320 OOO 376 OOO 

40 000 49 OOO 
20 OOO 26 OOO

2 OOO 42 OOO 
o 60 OOO 

20 OOO 2 0  OOO 

687 500 1 286 800 

1 634 236 

Web: www.zknp.eu 



@)ZKNP Zuglói Közbiztonsági Non�profit Kft. 
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

Ria sztórendszer kiépítésének ütemezése: 
• Kiviteli telV szerint védőcsövezés közben/után közvetiE�nül kábelezés

Telefon: +361/211 22 33 

• Kiviteli terv szerint végső burkolatok kialakítása és festés és takarítás utáni
eszközinstalláció

• Műszaki átadás előtti programozás, élesítés.

Ga ra ncia 

A beépített eszközökre 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk a karbantartási szerződésben 
foglaltak szerint. 

Ha táridők 
Jelen árajánlatunk a rendszer teljes egészében történő megrendelése esetén 300HUF/EUR 

árfolyamon 2014.március 25 ig érvényes 

A rendszer üzembe helyezése a kiviteli tervhez igazított szerelési ütemterv szerilit. 

Fizetési feltételek 
A műszaki átadást követően a végszámla benyújtását követő 8 napon belül banki átutalással. 

Budapest, 2014. február 21. 

E-mail: biztonsagtechnika@zknp.hu 

Németh László 
biztonságtechnikai igazg.ató 

Web: www.zknp.eu 



ZKNP 
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
Telefon: +36 1/211 22 33 

ÁRAJÁNLAT 
ZÖLD LURKÓK ÓVODA RIASZTÓRENDS2:ER KIÉPÍTÉSE 

Az ajánlatkérő célja egy olyan riasztórendszer létesítése, amely 

• Az ingatlan 2 szintjén, az épületen belül minden kültéri nyOászáróval ellátott zóna
ellenőrzését lehetövé teszi.

• az épületen kívülre nyíló ajtókat nyitásérzékelővel védi.
• vezetői iroda direkt támadásjelző gombbal való ellátása
• ZKNP központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval rendelkezik
• Rendszer 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkezik.

Riasztórendszer kiépítésének feltételei: 
• munkaterület nyomvonali egyeztetése
• nyomvonalon kábeltálca, védőcsövezés kialakítása végpontra
• központok és bővítők helyén 230V hálózati feszültség biztosítása
• Külön kismegszakítóval védett, független áramkör biztosítása

Riasztórendszer kiépítésének ütemezése: 
• Kiviteli terv szerint védőcsövezés közben/után közvetlenül kábelezés

• Kiviteli terv szerint végső burkolatok kialakítása és festés és takarítás utáni

eszközinstall á ci ó
• Műszaki átadás előtti programozás, élesítés

Garancia 

A beépített eszközökre 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk a karbantartási szerződésben 

foglaltak szerint. 

Határidők 
Jelen árajánlatunk a rendszer teljes egészében történő megrendelése esetén 300HUF/EUR 

árfolyamon 2014.május 30 ig érvényes 

A rendszer üzembe helyezése a kiviteli tervhez igazított szerelési ütemterv szerint. 

Fizetési feltételek 
A műszaki átadást követően a végszámla benyújtását követő 8 napon belül banki átutalással. 

E-mail: biztonsagtechnika@zknp.hu Web: www.zknp.hu 



ZKNP 
Zuglóí Közbiztonsági Non-profit Kft. 

1145 Buda pest, Laky Adolf utca 36. 

megnevezés db 

Digiplex EVO 192 
-1 

központ + doboz + táp +tamp 
Dig ipl e x  EVO 192 

1 
központ + doboz+táp + tamp 
LCD kez elő -3 
K-641 LCD kez elő 3 
ZX 8 bővítő modul -3 
ZX 8 bővítő modul 3 
S40 bővítő doboz + táp+t amp 3 
PS17 buszos tápmodul 3 
Akkumulátor b e h atol ás j elző központhoz 

-1 
12V/7Ah 
Akkumulátor behatolás j elző központhoz 

6 
12V/7Ah 
Akkumulátor b e h a tolásjelz ő  központhoz 

1 
12V/18Ah 
Paradox Pro mozgás érzékeiő -48 
DG-55 mozgás érzékelő 47 
Nyitás érzékelő nyílás zár ó tokoza thoz -10 
Nyitás érzékelő nyílás záró tokoz athoz 15 
304W leh ajth a t ó  pánikj elz ő kapcs aló 1 
Crow n BS-1 h a n g  -és fényj elz ő  kés zülék 2 
M-PZ b eltéri h ang -és fényj elz ő kés zülék -3 
803 beltéri ha ng -és fényjelző készülék 3 
Rias ztó kábel 4x0,22 450 
Ri asztó káb el 6x0,22 -2300 
Rias ztó kábel 6x0,22 1000 
C at5E UTP káb el -320 
Ri as ztó káb el 2x0,5+4x0,22 150 
MT káb el 3x1 ,5 -140 
Rias ztó káb el 2x0,5+8x0,22 150 
Rádiós adó+ant e nn a  1 
Egyéb s z er elési any ag -1 
Egyéb s z er elés i anya g 4 
progr amozás , b e t anítás -1 
pro gr amozás ,  b e t a nítás 2 

NETTÓ ÖSSZESEN 
BRUTTÓ ÖSSZESEN 

Budapest, 2014. május 21. 

anyag 
e�vsé� ár 

39 900 

39 900 

9 OOO 
24 900 

6 OOO 
14 900 

6 800 
15 900 

3 800 

7 900 

19 900 

2 OOO 
4 600 

600 
1 OOO 
4 OOO 
8 900 
2 800 
2 800 

60 
50 
70 
50 
90 
90 

120 
40 OOO 

2 OOO 
20 OOO 

díj egység 
ár 

100 

25 OOO 

100 
1 OOO 

100 
1 OOO 
2 OOO 

500 

500 

500 

500 

100 
800 
100 

1 OOO 
800 

2 OOO 
100 

1 OOO 
400 

50 
400 

50 
400 

50 
400 

2 OOO 
o 
o 

10 OOO 
10 OOO 

Németh László 
biztonságtechnikai igazgató 

E-mail: biztonsagtechni ka@zkn p. hu 

Telefon: +36 1/211 22 33 

anya� 
összesen 

-39 900 

39 900 

-27 OOO 
74 700 

-18 OOO 
44 700 
20 400 
47 700 

-3 800 

47 400 

19 900 

-96 OOO 
216 200 

-6 OOO 
15 OOO 

4 OOO 
17 800 
-8 400 
8 400 

27 OOO 
-115 OOO 

70 OOO 
-16 OOO 
13 500 

-12 600 
18 OOO 
40 OOO 
-2 OOO 
80 OOO 

o 
o 

459 900 

díj 
összesén 

-100 

25 OOO 

-300 
3 OOO 

�300 
3 OOO 
6 OOO 
1 500 

-500 

3 OOO 

500 

-4 800 
37 600 
-1 OOO 

15 OOO 
800 

4 OOO 
-300 

3 OOO 
180 OOO 

-115 OOO 
400 OOO 
-16 OOO 

60.000 
-7 OOO 

60 OOO 
2 OOO 

o 
o 

-10 OOO 
20 OOO 

669 100 

l nettó ; ' ·  .. 
összesen 

-40 OOO 

64 900 

-27 300 
77 700 

-18 300 
47 700 
26 400 
49 200 

-4 300 

50 400 

20 400 

-100 800 
253 800 

-7 OOO 
30 OOO 

4 800 
21 800 
-8 700 
11 400 

207 OOO 
-230 OOO 
470 OOO 
-32 OOO 
73 500 

-19 600 
78 OOO 
42 OOO 
-2 OOO 
80 OOO 

-1 O OOO 
20 OOO 

1129000 
1 433 830 

Web: www.zknp.hu 




