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Vállalkozási szerződés 
l. számú módosítás

amely létrejött a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhely:U45 Budapest, Laky Adolf 
utca 36. adószám: 23084454-2-42, cégjegyzék szám: O1-09-952185 képviseli: Kovács Csincsák 
László igazgató mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

valamint

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17, 
adószám: 12099461-2-42, statisztikai számjel: 12099461-6832-114-0l) mint megrendelő 
(továbbiakban, mint Megrendelő, képviseli: Baracskai Gábor vezérigazgató)

együttesen: Szerződő Felek - között (SZERZ.ZVK/45-l/2016.sz.) 2016. január 6-án létrejött 
szerződés módosítása az alábbi feltételekkel:

cvr/'Crlr t . ■—'-X 5.2.VálIalko2Ó a munka elvégzése után, eseti megrendelésenként készre jelenti a 
munkát Megrendelőnek. Megrendelő az eseti megrendelés alapján hibátlanul 
teljesített, elkészült munkákra teljesítés igazolást állít ki. Ezen teljesítés igazolások 
alapján Vállakozó havonta l db időszakos számlát állít ki, az Áfa trv. 58§. (l) 
alapján, mely számla részletező melléklete tartalmazza az adott hónapban leigazolt 
munkák listáját, és hozzájuk tartozó eseti teljesítés igazolásokat A számla a 
Megrendelő által kiállított teljesítésigazolások alapján, és csatolásuk mellett 
nyújtható be.

A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

A felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyező jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017.április l.
ZugJói \ i.
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Megrt ndelő
Baracs i :ai Gábor

, vezéri] jazgató

Vállalkozó
Kovács Csincsák László

Zu^—S6kbiztonságl 
Non-Profit KFT ® 

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
Adószám: 23684454^2-42 Cégjegyz^^ám: Cg: 01-09-fi5ai6S

Pénzügyi ellenjegyző:



Ügyiratszám:
Szerződés száma: t'/C jt-'/-/./ f., ^

Ügymtéző: HorvathL^ szl(ó Üi. aláírása: ^SL....

KöteiezettségváUalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

A szerződés tárgya: SZERZ_ZVK/45^2016 szerződés 5.2 pontjának módosítása
(intézmények tűzjelző rendszerének karbantartása, javítása)

A szerződő partner neve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft

A kötelezettségvállalás a 2017. évi Költségvetés .......................................  szakfeladaton
..................................... főkönyvi számon ....................................... analitikus tételén
megtervezett kiadás terhére történik, lO.^^^O- bruttó keretösszegben.

Budapest, 2017.
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Ellenőrizte Ellenőrzés dátuma: Aláírás:

Karbantartási Osztály

Czikó György
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Beszerzési referens

Oláh Erzsébet

Jogi Csoport

Dr. Csikós Tibor/Dr. Ecker Imre
(JV ' \uÁ

Gazdasági Igazgatóság

Perecsényi Boglárka
o-^xr %

Elosztó
(Szerződések átadására)

Pld. Átvevő: Átvétel dátuma: Átvevő aláírása:

l pld. ' Jogi Csoport, Szerződéstár

l pld. Gazdasági Osztály 2!117 (:'/.' 1 G

l pld. Vállalkozó, Szerződő Partner

l pld. Karbantartási Osztály


