TAKARÍTÁSI SZERZİDÉS
Szerzıdı felek: Országos Sportegészségügyi Intézet és a Honvédelmi Minisztérium
Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
Szerzıdés módosítás
mely létrejött egyrészrıl a
Cégnév: Országos Sportegészségügyi Intézet
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u.48.
Adószám: 15309721-2-43
Képviseli: dr. Gusztonyi Ágnes mb. fıigazgató
mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı)
másrészrıl a
Cégnév: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı Zártkörően
Mőködı Részvénytársaság
Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042134
Adószám: 10815135-2-51
Képviseli: Kovács Sándor vagyonkezelı igazgató, Takács Ferenc szolgáltatási divízió
igazgató
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a köztük létrejött Gig. 204/26/2007. ikt. sz. az
OSEI takarítási munkáira vonatkozó vállalkozási szerzıdést az alábbiak szerint módosítják:
A szerzıdés I. 2. pontja az alábbiakra változik:
A szerzıdés határozott idıtartamú, amely a 2009. június 13.-tól az új közbeszerzési eljárás
lefolytatásáig marad érvényben.
2.

A szerzıdés II. 1.1. pontja az alábbiakra változik:

Az egy hónap alatt nyújtott nem nagytakarítás körében elvégzendı takarítási feladatok
átalánydíja: 1.450.000 Ft/hó + Áfa.

A kórházi technológiai tér (kivéve mőtık) tekintetében felszámított napi egységár (1.600 m2)
: 11,54 Ft/m2 + Áfa..
Az irodák és egyéb területek tekintetében felszámított napi egységár (5.243 m2): 7,58 Ft/ m2. +
Áfa.
Az esetenként felhívásra évenként legalább két alkalommal végrehajtandó /minden tisztítandó
felületre és tárgyra/kiterjedı nagytakarítás négyzetméterenkénti ellenértéke 160 Ft/ m2.+ Áfa.
Az elvégzett nagytakarítás díja alkalmanként (az összes 6.843 m2 figyelembe vételével):
1.094.880 Ft/alkalom + Áfa.
3.

A szerzıdés II. 2.1. pontja az alábbiakra változik:

Vállalkozó az elvégzett napi és heti takarítások díját 3 havonta, a Megrendelı által leigazolt
teljesítési igazolás alapján jogosult leszámlázni. Vállalkozó az igazoltan elvégzett eseti- és
nagytakarítások ellenértékét a szolgáltatás elvégzését követıen, a napi és heti takarítási
átalánydíjjal egyidejőleg jogosult leszámlázni.
4.

A szerzıdés XII. pontja az alábbiakra változik:

A szerzıdı Feleknek a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos, operatív kérdésekben
állásfoglalásra kijelölt képviselıi, és Megrendelı részérıl a teljesítés igazoló képviselı:
Megrendelı részérıl: Megleczné Ocsenás Mária ápolási igazgató
Tel 48-86-108 Fax: 37-53-292
Mobil: 06-30-869-0824 email: ocsenas@osei.hu
Vállalkozó részérıl: Pataki Zoltán projektirányítási osztályvezetı
Tel.:347-7700 Fax: 347-77-94
Mobil: 06-30-311-5498 email: pataki.zoltan@hmei.hu
A szerzıdı Felek szerzıdéses kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselıi:
Megrendelı részérıl: Szabó István mb. gazd. Ig.
Tel.:48-86-136 Fax.: 48-86-105
Mobil: 06-30-422-0341 email: szaboistvan@osei.hu
Vállalkozó részérıl: Takács Ferenc szolgáltatási divízióigazgató
Tel.:347-77-60 Fax: 347-77-97
Egyéb kikötés hiányában minden értesítést, üzenetet írásban, postán (tértivevényes ajánlott
levél formájában) vagy telefax útján kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére.

Az üzeneteket tartalmazó írott jegyzékek akkor tekintendık átadottnak, amikor azokat az
adott címre kézbesítették, és az ezt igazoló tértivevényt a küldı fél visszakapta, illetve telefax
esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldı fél
megkapta.

Budapest, 2009........

......................................
Vállalkozó
(Forrás: OSEI)

..................................
Megrendelı

