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Táľgy: Javaslat megbízási szerzódés megkötésére a Kisfa|u Kft.-vel a Magdolna-negyed program III.
keretében lebonyolítandó ,,Ut és kĺizvilágítĺás építés''projektelem kivitelezése során a míĺszaki ellenőľi
feladatok e||źttźsátr a

Előterjesztő: Fernezelyi Gerge|y DLA mb. ťoépitesz
Készítette: Kemper Zsombor, Vĺárosfejlesztési és FőépítészilJgyosztźlly Városfejlesztési Iroda
A napiľendet nyilvános tilésen kell táľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szótöbbség szükséges.
Melléklet: 1.megbízásiszerződés.teÍvezet

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet 2013. január I4-én tfugya|ta a Kormány 1649/2012. (xII.19.) szźtmtl
Kormányhatĺáľozatát' melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Pľogram III. (a
továbbiakban: MNP III) pĄekt 3 819 572 953.- Ft tźĺmogatásban részestilt. A Képviselő-testii|et a
2/2013. (I.14.) szálmű határozatttban elfogadta a Kormányhatźlrozat alapján kidolgozott Támogatási
Szerzodéstés annak mellékleteit. Az onkormányzatapźúyźľ;at keretében vźů|a|tatöbb út megújÍtĺását:

o KI/f program' a Teleki Lźszlő tér II. l a piac csatlakozó közteľületeinek megújíĺása
o KI/3 Teleki Lász|ó tér III. / Teleki tér |3-25. sz. előtti szakasz
o W4 Baueľ Sándor utca Homok utca és Népszínhaz utca közötti szakasztnak megújíüása)
o felújítása
o W5 Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítása.

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a I|9212013 (X.28.) száműhatátľozatźtban megállapítotüa
a közb eszer zé s i elj árás eredményét.

Az onkormźnyzat a 19|/2009. (Ix.15.) Kormányrendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźn a
te lj esítést miĺszaki el lenőr igénybevéte lével ellenőrzi.

tr. A beteľjesztés indokolása

A Kisfalu Kft.. az onkormányzat fulajdonźhaĺ źi|ő egyszemé|yes gazdasági tiírsaság, fe|ette az
Önkormány zat te|jes körű irányítási és ellenőľzési jogokkal rendelkezik.

Józsefráros fejlesztéséről szóló 9/2007. (II.l9.) önkormányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése szeľint:
,,(5) Az onlrnrmónyzat intézményi, lctjzterĺileti fejlesztési tevékenységet, ezen belul ą beruhózĺźsok
bonyolításót, projeknnenedzsmentjét, tervezését, műsząki ellenőľzését az ônkoľmányzattal lcötött
mególlapodds szerinti feltételekkel a 100%-ban onkormĺźnyzati tulajdonban Iévő kozponti
vaglonkezelő szervezet a Kisfalu Józsefvórosi Vagłongazdáĺkodó Kfi. végzi kizórólagosan, A
kizárólagossóg alól, kivételes esetben felmentést a polgdrmester javaslatóra a VPB adhaĹ ,,

A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése érdekében szükséges döntést hozni
a Kisfalu Kft. megbízźsárő|.
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III. Tényállás
Az MNP III. út és köz:łi|ágitźs építés pĄektelem kivitelezését , a Jőzsefváľosi Onkorm źnyzat műszaki
ellenőr igénybevételével köteles ellenőrizni. Az érvényben lévő onkoľmányzati rendeletet betaľfua, a
mĺĺszaki ellenőrzést a Kisfalu Kft. végezné el. A műszaki ellenőri tevékenység megkezdéséhez
megbízási szerződés megkötése szükséges a Józsefuárosi onkoľmányzat és a Kisfalu Kft köziitt.

fV. Jogszabályi környezet ismeľtetése

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá'|yzatźtról szóló 25120|3.
(v.27.) ĺinkormányzati rendeletének l.1.3. pontján alapul, amelynek értelmében a Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszeruési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény
megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapítrásáról, bármely önkoľmányzati
szerződés megkötéséről, módosítłástrő|, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a
kizárólagos képviselő-testiileti hatáskört.

V. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Kisfalu Kft. megbízása a Magdolna Negyed III. program ut es közvilágítás építési munkák
kivitelezésével kapcsolatos miĺszaki ellenőri feladatok e||źtásfua, 4.634.3|2.,- Ft * Afa, az,az
négymillió otsztzotvenháromezer Forint + Áfa. Az elóterjesztés mellékletét képezi a megbízási
szerződés tervezete.

vI. A dłintés cé|ja' pénzügyĺ hatása

A döntés cé|ja a Magdolna Negyed III. program ,,Út és közvilágítás építés'' kivitelezése során a
mĺĺszaki ellenőri feladatok lebonyolítĺása, melynek költsége 4.634.3|2,- Ft + AFA. Az MNP III.
projekt beruhĺázási főösszegének, a 

'Közterületi 
alprogľam (K) miĺszaki ellenőri tevékenység

keretösszege összesen |I.644.28|. Ft +AFA melyből a 4 programelem költsége összesen 4.634.312,-
Ft + AFA' amely összeg a közreműködó szervezet źL|ta| elfogadásra került.

Mindezekalapjánkéremazalźlbbihatátľozati javaslatelfogadását.

IIATÁRoZATI JAvÄsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint' hogy

1. a Magdo|na Negyed III. program ,,Út és közvilágítás építés'' kiviteĺezéséhez kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok e||átásápa| a Kisfalu Kft-t bízza meg, 4.634.3|2,- Ft + Afa
összegben.

Felelős: Polgármesteľ
Határidó: 2013. november 1l.

2. elfogadja az előterjesztés |. szrámú mel|ékletét képezó ,,megbizźtsi szerződés,' főbb taľtalmi
elemeit és felhatalmazz,a a Polgármestert annak a|źńrásźra

Felelős: Polgĺármester
Határidő: megbízási szerződés a|áírásánakhatáľideje 2013. novembeľ 13.

A döntés végrehajtását végző szeryezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, Kisfalu
Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára: honlapon

FerneŹđýiGéľgely DLA
Budapest, 2013. november 04.
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1. Mellék|et

MegbÍzásĺ szeľződés

Amely létrej ött egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onko rmźny zat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
törzskönyvi azonosító száma: 7357|5
adőszźrna: |573515-2-42
KSH statisztikai sziĺmjele: |573515-8411.321-01
törzsszĺím: 7357t5
bankszĺłmlaszám: 14100309-102|3949-01000006
mint megbiző (a továbbiakban,,Megbízó''),

másľészrő1

KISFALU Jĺózsefuárosi Varyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
szélĺÍrelye: 1083 Budapest VIII. Losonci utca2,
aďőszźtm.. 1085711,9-2-42
cégtregyzékszäm: 0|-09.265463
száml|avezető péľvintézet: VOLKSBANK Zrt.
bankszámlaszźtm: 14100309-92110549-01000008,
kęviseli: Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
mint Megbizott (a továbbiakban:,,Megbuott,,)

együttesen Felek között az a|ábbi feltételekkel:

Pľeambulum

A felek rógzitik, hogy a Megrendelő a Kbt. 121. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti
eljarásrend szeńnti nýlt kivitelezésľe vonatkozó közbeszeľzési eljĺárást folytatott le
,,Magdolna negyed pľogrÍlm III. út- és közvilágítás építés.. elnevezéssel

Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefrĺírosi onkormźnyzat Kęviselő testiiletének 9l20O7.
(II.19.) önkormanyzati rendelet 9. $ (5) bekezdése szerint: ,,Az onkormtnyzat intézméný,
közteľületi fejlesztési tevékenységet, ezeÍL belül a beruházások bonyolítását,
projektmenedzsmentjét, tervezését, műszaki ellenőľzését az önkormłírryzattal kötött
megállapodás szerinti feltételekkel a |00%-ban önkormźnyzati fulajdonban lévő központi
vagyonkeze|o szęrvezet a Kisfalu Józsefuarosi VagyongazdźĺIkodő Kft. végzi kizarólagosan.
Akizárő|agosság a1ó1, kivételes esetben felmentést a polgáľmester javaslatára a VPB adhat.',

Felek a fentiekľe tekintettel az a|źtbbímegbízásí szerzódéstkötik.

1. A megbÍzáls jogi keretei

A jelen megbízást a KISFALU Józsefuĺáľosi Vagyongazdźikodő Korlátolt Felelősségű
Tĺĺľsaság, mint 100%-ban a Megbíző tulajdonában á11ó táľsasárya a Megbízó Kęviselő-
testiilete Vĺáľosgazdálkodási és Pénzĺigý Bizottságrínak .... ... szátmuhatźltozata aIapjan
|átja e|.

2. A megbÍzás tartalma



Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott elvállalja a fent megielölt közbeszerzési eljaĺás

dokumentumái alapjan akőzbeszerzési műszaki leírásban rögzített kivitelezési feladatok, és

ahhozkapcsolódó műszaki ellenőrzések ellátását (címek és hĺsz.:

C KI/Zprogram' a Teleki Lész]rő Érn'. la piac csatlakozó köaerĹileteinek megujítása; Bp. VIII.

Teleki téri piachoz kapcsolódó forgalomtechnikai, útépítési és közvilágítási kiviteli
terv (Kun utca hľsz.: 34743lt, Népszínhĺáz utca hrsz.: 3477512;35|2317, Bauer S. u.

hrsz.: 35109; Kaľácsony Sandor utca hĺsz.: 35344;3572318, Teleki tér hrsz.: 35I23l3,

Szeľdahelý utca hľsz.: 35345; 35t23l9, Teleki téľi piac hrsz.: 35|23l|I; Lujza u.

hrsz.: 35362)
C KIl3 Teleki Ltszlő tér III' / Bauer Sandor utca Teleki L. tćr |5-25 melletti szakasza:

hľsz.: 35|2313
C W4Bauer Sandor utca (Homok utca Nęszínhaz utca közötti szakasza, hrsz.: 35109)
o K/5 Magdolna utca (Dobo zi lfica - Dankó utca közotti szakasz, hĺsz.: 35396 egy ľésze)

MegbÍzott jogosultsága, kötelezettsége
3.1. Megbízott köteles az átépítés megvalósítása soran a hatósági előírásokat,

szabvanyokat, valamint az építésügý hatóság, illetve a létesítését engedélyező

hatóság által jóvahagyott műszaki terveket betartani és a kivitelezést végző

Vállalkozóval betaľtatni és minden szakágra kiterjedő munkfü szakszeľíĺségét

ellenőrizni.
3 .2. AMegbízott a Megbiző, mint építtető helyszíni képviselőjeként felel :

a) a jogerős és végrehajtható építésiigyi hatósági engedélyben és ahozzátaftoző,
jóvrĺhagyott, engedélyezési zźradékkal ellátott teľvdokumentációban, valamint
a kivitelezési tervekben foglakak betartásáért;

b) az építési kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelügyeleti

hatősághoz töľténő, jogszabályban előírt bej elentéséért;

c) az epitési munkaterĹilet źltaďásáért;,

d) a kivitelezési tevékenysé g v égzésének ellenőrzéséért.

3.3. Megbízott jogosult a jogerős és végrehajthatő épitési (létesítési) engedély és ahozzá
tartoző jóvahagyott műszaki tervdokumentźrciő' valamint a kivitelezési tervek

alapjźn az ęítési kivitelezési tevékenység ellenőrzésére. A Megbizott, mint
megbíz6jéľrak _ az ęíttetőnek _ építés helyszíni kęviselője jogosult és köteles

eljáľni az é:pítésihelyszínen azkjvítďrezés tevékenységével összefüggésben.

3.4, Megbízott köteles az engedélyes terveknek megfelelően a k'ĺtllzés helyességét,

szfüség esetén a talajmechanikai, köľnyezetvédelmi, talajtömörségs,ta|aj teherbírási

és egyéb felmerések, (ulyagmegfelelőségi) vizsgálatok megtorténtét ellenőrizni.

3.5. Megbízott köteles a vonatkoző űt, köznti és közvilágítási, környezetvédelmi
jogszabźiyok, hatósági előírasok, a műszaki tervnek és a vállalkozási szerződésben

foglaltak betaľtását ellenőrizni.

3.6. Megbízott koteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, a kivitelezőre

vonätkozó hataľidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartását,

valamint a Kivitelezővel kötött szerződés megtartását folyamatosan ellenőrizni.

3.7. Megbízott köteles az epítési naplót kĹilön jogszabályban meghatźtrozottak szerint

ellenőrizni és jogosult a bejegyzések és egyéb jegyzőkonyvek ellenjegyzésére,

illetőleg észrevételezésére, a hibrĺknak, hirányosságoknak, eltéréseknek az épitési

naplóban való feltĺintetésére. Köteles továbbá a kivitelezési munkfü ellenőrzéserrél

észľevételét az epítésinaplóba bejegyezni' az esetleges hibfüat kijavíttatni.

3.8. Megbízott kĺiteles az építtetőt a kivitelezés során tapaszta|t hibákľól és

hiĺĺnyosságokról haladéktalanul tájékoztatnt.



3.9. Megbízott köteles a miĺszaki, illetve gazďaságs szükségességből indokolt
terwáltoztatásokkal kapcsolatos javaslatokat megtenni az epíttető részére.

3.10. Megbízott köteles a munkákat eltakaftás előtt mennylsést és minőségi szempontból
ellenőrizni, az e|takart szerkezeteket átvenni.

3.11. Megbízott köteles az źttadás-átvételi eljárásban részt venni, megtörténtét az építési
naplóba bej egyezni és a miĺszaki telj esítmény-j ellemzőket ellenőrizni.

3.IZ.Megbízott köteles a beęített anyagok, szerkezetek és berendezések
minőségtanúsítását ollenőľizni.

3.13. Megbízott köteles a kivitelezést|ega|ább 4 naponként ellenőrizni.

3.14. Amennýben a|<lvitę|ezés soľán műszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy
tervtől való elteľés szĹikségessége felmeľĹil, többlet-, vagypótmunkáiłłavanszĹikség,
Megbízott köteles erről a Megbizőt halađéktalanul értesíteni, javaslatát megtenni és
a továbbiakľa utasítást kémi.

3.15. Ha felmerül annak szfüségessége, hogy aMegbizó a Kivitelezőnek utasítást adjon,
vagy a Yá|Ia|koző kéľ utasítást a MegbízőtőI, a Megbízoľt kĺiteles erre vonatkozó
javas|atźlt és véleményét a Megbízóval közcjlni és az utasítás kérdésében dĺintést
kémi.

3.16. A Megrendelő a 19|/2009. (Ix.ls.) Koľm. rendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja
alapjźn a teljesítést múszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.

A műszaki ellenőr adataí:

- út:

clm:

tel/fax:

e-mail:

- elektromos:

cím:

teVfax:

e-mail:

- közrniĺ (csatorna):

cím:

tel/fax:

e-mail:

Megbízási díj - kiiltségviselés

4.t. A mĺĺszaki ellenőri dij az útęítési és foľgalomtechnikai munkiĺk kivitelezésére
megíllapítottberuhéu;źlsi összeg a|apjanrogzitett nettó vállalási ar nettő 4.634.3|2.,.
Ft+Afa , a7'az négymillió hatszźzharmincĺégyezer hźromszáztizenkettő Forint +
adófizetési kötelezettség napján érvény áfa mértéke (bruttó 5.885.576., azaz i;tni||iő



nyo|cszźzĺyolcvanötezer hetvenhat foľint). A Megbízott az alábbi szám|źnási

iitemezésre jogosult:

részszźm|a: 201 4.03 .3 I .

1.100.000,- Ft+Áfa

részszźrĺia:- 20| 4.0 4.3 0.
1.100.000,- Ft+Afa

r észszźtmla:-20| 4.0 5 .3 | .

1.100.000,- Ft+Afa

Végszĺĺmla: A kivitelezés befejeztével a sikeres műszaki-átadás átvételkoľ.
1.334.312.- Ft+Afa

4.2. AMegbízó pedig a műszaki ellenőrzési díjtételek megfizetésére köteles.

4.3. A beruházás pénzĹieý fedezetét a KMoP-S.1.|lB-L2-k-2012-0001 azonosító szĺímú
pľojekt keretében elnyert támogatás biztosítja utó ťlnansziroztls keretében.

Megrendelő a fentiek figyelembevételével nýIatkozza, hogy a teljes forrás
rendelkezésre á11, figyelemmel arrą hogy a támogatási intenzitás: |00%.

5. A Megbízás ĺdőtaľtama

A jeleřszerződés megkötésének napjától jön létre és a kivitelezés teljes befejezéséig taľt. A
Megbízó a kivitelező á|tal e|vég4ett, és a műszaki ellenőr á|tal igazolt munkálatokat tekinti
befejezettnek.

6. A MegbÍzó ktitelezettsége

6.1. Megbíző a 4. pont szerinti számlźk és a teljesítés igazolások benyujtását követően 10

munkanapon belül köteles a szttm|a teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a
teljesítést igazolni. Megbíző részerő| teljesítésigazo|ásta a Városfejlesztési és

Foepítészi Ügyosztály ügyosztályvezetoje jogosult. Hibátlan teljesítés esetén a
Megbizó aMegbizott bankszám|źtjźra a műszaki ellenőri díjat 30 napon belül köteles
átutalni.

6.2. Az áfuta1ás késedelme esetén a Megbízott jogosult a jegybanki alapkamat szerinti
késedelmi kamat klszźrriánásźlr a.

7. A műszaki ellenőr szakmaĺ felelősségének bĺztosítása

A Megbízott szakmai felelősségbiztosítással kell, hogy reĺde|kezzen a teljes munkavégzés
időtaĺama alatt. A felelősségbiĺosítás tźrgya a műszaki ellenőr tevékenységere iranyuló
szakmai szabályok és előírások véletlenszerumegszegése, a mtĺszaki ellenőr részero| történő

szakmai hiba, mulasztas következtében előálló kĺáľok, többletköltségek és veszteségek a
miĺszaki ellenőr helyett a biztosító részérol történő megtérítése kell legyen. A biztosítas
keľetében a biztosító amęgnevezett kĺírok mellett vállalnia kell a műszaki ellenőrrel szemben

tźlmasztott, jogalap nélkĹili kárigények e|hźntésétval kapcsolatos eljarási, jogi képviseleti,
bizonýtási, illetve szakértői kĺiltségek megtéľítését is.

8. Megbízott felelősségĺ kiiľe, kiizľeműkiidők igénybevétele

II.

u.

tv.



8.1. Megbízott jelen szeľződés szerinti építési mtiszaki ellenőri feladatok ellátása során a
mindenkor hatályos jogszabályok a|apjan felel a Megbízó felé.

8.2. Megbízott a Megbízóval szemben közremfüĺjdő igénybevétele esetén is minden
esetberr közvetlenül felelős, azok tevékenységééľt, mint sajátjáéľt felel. Megbízott
köteles a közremfüödők tevékenységét, az titahlk teljesített szo|gáItatźtsok a jelen
szerzódés feltételeinek való megfelelését folyamatosan ellenőrizni.

8.3. Felek rögzítik, hogy a közľernfüödők díjĺínak fedezetét a 4. pont szerint díj
tartalmazza.

9. A Felek felelőssége a szerződés teljesítésééľt

A Megbízott e szerződés alapján a mtĺszaki ellenőri feladatok körében a hatályos
jogszabályok alapjĺĺn felel a lN,degbíző felé. Ennek alapjĺán aMegbizott felel az źita|a esetleg
igénybevett közremúködők magatartásá&,, és azért, hogy a beszerzési eljarást elnyeľt
kivitelező apźiyéz;ati kiírásnak és a megkötott kivitelezési szerződés tartalmĺíĺlak megfelelően
v égezze el a munkálatokat.

10. Zárő ľendelkezések
10.1. Felek a szerzőďés teljesítései során keletkezett vitáikat közvetlen targyalások soľĺán

kísérlik meg rendezni. A trírgyalások eredménýelensége, sikeľtelensége esetén a
Felek apertárgy éľtékétől fiiggően birősáýloz fordulnak.

lO.2.Amennýben a szerződés brármely rendelkezése hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság rendelkezése' vagy jogszabályvá|tozás folytan a későbbiekben
érvénýelennek bizonyuLĺa, ez a szerződés további, az érvényte|enséggel nem érintett
ľészeinek az érvényességét nem érinti. Felek az érvényile|eĺ szerzłĺdési rendelkezést az
annak tarta|mźłloz legközelebb á1ló érvényes rendelkezéssel pótoljak.

10.3. Jelen szerződésben nem szabáIyozott kéľdésekben tĺjbbek között a
szerzłĺđésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszÍĺntetése _ a
Polgari Törvénykönyv és az egyéb jogszabályok vonatkozó renđelkezései az
iranyadók

Jelen szerződés készült 6 oldalon 6 egymással egyező példĺínyban, melyet a Felek elolvastak,
éľtelmeztek, és mint szerződéses akaľatukkalmindenben megegyezőt jôvźhagyőIagírtáka|á.

Budapest, 2013. november. ...
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