
Üvegzseb - Műszaki ellátási és parkfenntartási szerződés 

Szerződő felek: Országos Sportegészségügyi Intézet és a Honvédelmi Minisztérium 

Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

  

Szerződés módosítás 

mely létrejött egyrészről a 

Cégnév: Országos Sportegészségügyi Intézet 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u.48. 

Adószám: 15309721-2-43 

Képviseli: dr. Gusztonyi Ágnes mb. főigazgató 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

Cégnév: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042134 

Adószám: 10815135-2-51 

Képviseli: Kovács Sándor vagyonkezelő igazgató, Takács Ferenc szolgáltatási divízió 

igazgató 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

  

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük létrejött Gig. 203/26/2007. ikt. sz. az 

OSEI műszaki ellátó szolgálatának működtetésére és a parkfenntartásra vonatkozó 

vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

  

A szerződés I. 2. pontja az alábbiakra változik: 



A szerződés határozott időtartamú, amely a 2009. június 13.-tól az új közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáig marad érvényben. 

2.      A szerződés II. 1. 2. pontjának 4. bekezdése az alábbiakra változik: 

Havonta nettó 250.000 Ft anyagfelhasználást, ennek tételes elszámolása a KING költségvetés 

készítő program aktuális anyagárainak figyelembe vételével történik, a programban nem 

nevesített anyagok beszerzési áron számlázhatóak, a nettó anyagárakra 8 % anyagigazgatási 

költség számolható fel.  

3.      A szerződés II. 1. 3. pontja az alábbiakra változik: 

Villanyszerelési és egyéb szakipari munkák esetén a havi 250 munkaórát meghaladó 

munkavégzések Parkfenntartási és gondnoksági munkák esetén a havi 250 munkaórát 

meghaladó munkavégzések elszámolása.  

4.      A szerződés II. 1. 4. pontjának 2. bekezdése az alábbiakra változik: 

Az átalánydíj részeként megadott havi nettó 250.000 Ft értékű  anyagfelhasználáson felül a 

Vállalkozó által elvégzett munkák alkalmával felhasznált anyagok, alkatrészek (rezsianyagok 

kivételével) az ÉN szerinti KING 5.sz. Építőipari Vállalkozói Programrendszer anyagáraival 

számolhatók el. A programban nem nevesített anyagok beszerzési áron számlázandóak. A 

nettó anyagárra 8 % anyagigazgatási költség számolható fel, mely a beszerzés, szállítás, 

raktározás költségeit fedezi. 

  

  

5.      A szerződés II. 2.1. pontja az alábbiakra változik: 

  

A Vállalkozói díj számlázása havonta történik. Megrendelő a Vállalkozói díjat a Vállalkozó 

által - a teljesítésigazolás alapján - kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét kö- 

vető 60 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó 12001008-00216908-00100005 számú 

számlájára. A számla kötelező melléklete a tárgyhavi teljesítésről a Megrendelő által kiállí-

tott teljesítésigazolás egy példánya. 

6.      A szerződés VIII. pontja az alábbiakra.változik: 

  

A szerződő Feleknek a szerződés teljesítésével kapcsolatos, operatív kérdésekben állás-

foglalásra kijelölt képviselői, és Megrendelő részéről a teljesítés igazoló képviselő: 

Megrendelő részéről: Fejes Sándor főmérnök 

                             Tel: 488-6119    Fax: 4886-100/332 



Mobil: 06-30-257-0714 email: gazdig@osei.hu 

Vállalkozó részéről: Pataki Zoltán projektirányítási osztályvezető 

                             Tel.:347-7700  Fax: 347-77-94 

                             Mobil: 06-30-311-5498 email: pataki.zoltan@hmei.hu 

A szerződő Felek szerződéses kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői: 

Megrendelő részéről: Szabó István mb. gazd. Ig. 

                             Tel.:48-86-136 Fax.: 48-86-105 

Mobil: 06-30-422-0341 email: szaboistvan@osei.hu 

Vállalkozó részéről: 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 részé-re. 

Az üzeneteket tartalmazó írott jegyzékek akkor tekintendők átadottnak, amikor azokat az 

adott címre kézbesítették, és az ezt igazoló tértivevényt a küldő fél visszakapta, illetve telefax 

esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél 

megkapta. 

Budapest, 2009............. 

  

              ......................................             .................................. 

                               Vállalkozó                                           Megrendelő 
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