
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat
Y áĺosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsága

Kisfalu Kft.

Képvi selo{estĹiletének

ELoTERIEsZTÉs
a Városgazđálkodási és Pénziigý BÍzottság 2013. október 14..i iiléséľe

Táľgy: Javaslat a ,,Buda1rest VIII. keriilet otpacsiľta utca és Reviczky utca jáľdafelrijítrás tárgyátr;an a
Kisfalu Kft.-vel megbízási szerződés kłitéséľe

Eloterjeszto: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Készítette: Zsidi Lajos irodavezető
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz e gy szeru szav azattobbsé g s züks é ge s.
Melléklet: Szerzodéses feltételek

Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények
A Képviselo-testület a3f0/f0l3, (VuI.29.) száműhatározatában úgy döntött, hogy a Budapest VIII. kerület
Ötpacsirta utca (Reviczky u. - Múzeum u. köz<itti szakasz) és a Reviězky utca (otpacsirta urca - Szentkirályi
utca köz<itt) rossz műszaki állapotú, téľkő burkolatli járdát felújítja 24.800.000,- Ft + Áfa összegben.

il. A beterjesztés indoka

A Képviselő-testület a 320/f0I3. (VIII.29.) szám(lhatźtrozat f. pontjában felkéte a Kisfalu Kft.-t a közbe-
szerzé,si eljárás dokumentációjának elkészítésére és a kivitelezés muszaki ellenorzésére. A Kisfalu Kft. ré-
szére 750.000,- Ft + Afa összegű díjat állapított meg és felkérte a Kisfalu Kft. ügyvezetójét a megbízási
szerzódés elokészítésére.

ilI. Tényállási adatok
A kozbeszerzési e|játrás lefolytatásához szükséges terveket, műszaki dokumentáciőt és árazatlan kcĺltségve-
tést a Kisfalu Kft. elkészíttette. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 10IIlf0I3.(x.18) számú
határozatáxal döntött a kozbeszerzési eljárás ajáĺ|attéte|i felhívásának elfogadásáró|, hozzájálrult a kozbe-
szerzési elj áľás megindításához.
Az onkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló, hatályos megbízási szeľződés tarta|mazza a fenti felada-
tokat.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Bizottság dönt a Kisfalu Kft-vel k<jtendő megbízási szerzodésrol, mely alapján a Kisfalu Kft. feladata a
jardafe|líjítátsokĺa vonatkozó dokumentáció elokészítése és a kivitelezés műszaki ellenőrzése. A Kisfalu Kft.
díjazá,sa 750.000,- Ft. + Áfa összegű. Az előterjesztés mellékl etét képezi a megbízási szerződés szeľzodéses
feltételei.
A kivitelezésre vonatkozőközbeszerzési eljáĺás eredményessége esetén a kivitelezés még az őszi időszakban
a műszaki ellenori feladatok ellátása mellett elvéeezheto.

v. Diintés célja' pénzügý hatása
Az onkormányzat az e|őterjesztés szerinti járdák felújításával, k<itelezo önkormiányzati feladatot lát el, bal-
esetveszélyes állapotokat szüntet meg. Fedezete a 11601 cím - onként vá||alt feladat _ felújítási e|őirányza-
tán biztosított.



Vl. JogszabályikiirnyezetÍsmeľtetése
A Bizottság döntése Budapest Józsefvárosi Önkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66|f0lf. (xII.13.) onkormányzati rendelei 17. $ (1) bekezäés a) pondán álapul.
Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

HłrÁnoza'Tl JAvASLAT
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság rigy dłint, hogy

1. jóváhagyja az e|őterjesztés mellékletét képező a Budapest, V[I. kerület otpacsirta utca éS Reviczky utca
járdafe|űjítáls dokumentációjának előkészítésére és a kivitelezés mrĺszaki ellenorzésére vonátkozó
750.000,- Ft. + Áfa összegű, az Önkormányzat és aKisfalu Kft. között kotendő megbízásiszerzodést.
A megbízás költségének fedezete a 1160l cím - önként vállalt feladat - felújítáSi e|őirányzatáln biztosĹ
tott.

Felelos: polgármester
Határido: 2013. október 14'

f. ahatározat 1. pontja alapján felkéri a polgáľmesnrt amegbízási szerződés aláírására.

Felelos: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: a megbízási szeľződés a|áírásánakideje 2013. október 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazda\kodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y, Kisfalu Kft'
A lakosság széles körét érintő dtjntések esetén az e|őterjesztés elokészítőjének javaslata akozzéÍétel módjá-
ľa: honlapon

Budapest, 2013. október 4.

Kovács ottó
ügyvezető igazgató
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Megbízálsĺ Szeľződés
(szeľződéses feltételek)

Amely létrejött egyrészről

a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baross utca 63-67., , statisztikai szánjel: I57351I5-84II-32I-0I, ađószám: Í57357I5-f-42,
t<jrzsszám: 735715' pénzforga|mi szálm|a száma.. voLKsBANK Zľt. 14100309-102ĺ3949-
01000006' képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ), mint Meghízó,

másrészről

a KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhely:
1083 Budapest, Losonci utca 2., cégtregyzékszám.. 0I-09-265463, adőszźtm: 108571|9-f-42,
bankszámlaszźtm: VOLKSBANK Zľt. 14100309-92110549-01000008, képviseli: Kovács ottó
ügyvezető igazgatő) mint Megbizottkozott az aIábbi feltételekkel:

1.) A megbízás jogi keľeteĺ

Jelen megbízást Megbízott a Megbíző Képviselő- testületének a 32012013. (VIII.29.) számú
hatőłrozata, és a Megbízó Képviselő-testülete Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottságának
. . .. ., . . . l 2o1.3.(x. 1'4.) szźtmli' hatáĺozata alapj án látj a el.

2.) A megbízás táľgya

Megbízó megbízása atapján Megbízott a Budapest VIII., kertilet otpacsiľta utca és Reviczky
utca járdafelújítás múszaki dokumentációját előkészíti és a kivitelezés műszaki ellenőrzési feladatait
látja eI.

3.) Megbízott jogosultsága, kötelezettsége

3.1 Megbízott köteles az építési beľuházás megvalósítása érdekében - a Megbíző részéről
helyszíni bejárás, egyeztetés sorĺán támasztott igények figyelembe vételével _ meghatározni a

kivitelezés múszaki paľamétereit.

3.2 Megbízott kĺiteles a bonyolítás során a vonatkozó építészeti, környezetvédelmi
jogszabályok, hatósági előírások, határidők minőségi előírások, vonatkozó vállalkozási
szerződések betarthatós áłgőlt szem előtt tartani.

3.3 Megbízott a kivitelezós során a műszaki, illetve gazdasági szĹikségességből indokolt

vźitoztatások'ra, a vállalkozásí szerződéstőt e|térő műszaki megoldásokĺa javaslatot tesz a

Megbízófelé.

3.4 Ameĺmyiben a kivitelezés során műszaki vagy gazđasági okból módosítás, vagy más

okból eltérés szĺikségessége felmerül, illetve tobblet-, vagy pótmunkákľa van sztikség a

Megbízott ktiteles aMegbíző utasítása alapjan eljárni.

4.) Megbízási díj - kiiltségvĺselés

Felek rogzítk, ,hogy Megbízottat jelen szerződésben foglaltak szeruodésszeru ellátásá!éÍÍ

750.000,. Ft + Afa, azaz hétszázotyenezer foľint + adőfizetési kötelezettség napjan érvényes

ĺlsszege díj illeti meg.
Megbizoti a szerzóáésszerú teljesítését követően végszá,mla kibocsátásáľa jogosult, a Megbíző
peđigamegbízásídíjtéte|megfizetéséreköteles.

5.) AMegbízás Ídőtartama

A jelen szerzódés megkötésének napjától jön létre és a jelen szerződés 2. pontja szeľinti

kivitelezés b efejezéséig taľt.



6.) Megbízó kötelezettsége

A Megbíző a szźlm|a benffitását követően 10 munkanapon belül köteles a Megbízott
bankszáml ájára a megbízási díj at átutalni.

7.) A Felek felelőssége a szerződés teljesítésééľt

A Megbízott e szetződés alapjan a szerződés tárgya szerinti feladatokľa vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján felel a Megbízó felé.

8.) Zárő renďelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozottkérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés készült 2 oldal terjedelemben, 6 egymással egyező példányban' melyet a Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaľatukkal teljes méľtékben megegyezót, jóváhagyólag
a|áírják.

Budapest, 2013. októbeľ .....

Budapest Főváľos VIII. kerület
J ózs efváros i onkoľm ány zat

képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgármester
lľĺ{.egbíző

Fedezet:
đátum: Budapest, f0I3.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzügyi tigyosztályv ezetó

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rímán Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dr.Mészá't Erika
aljegyző

KISFALU Józsefváľosi
Y agy ongazdálkodó Korlátolt

Felelősségtí Táľsaság
képviseletében
Kovács Ottó

ügyvezető igazgatő
Mesbízott


