
B uda p est Főváľo s VIII. keľiilet Jĺózs efváľosi Onk ormány zat
Y árosgazdálkodás i és Pénzü gy i Bizottsága

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|4. jrĺlius 16-án (szeľda)
13.00 őrai kezdettel a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében mestartott 9. ľendkívüli üléséről

74ż!20|.4. (vII.16.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Zárt tilés keretéb en tár gy alandó előterj esztés ek
(írás beli előteľj e sztés, HELYSZINI KIOSZTAS/

1. Javaslat a,,Budapest, VIII. keľiilet Teleki térípíac élőerővelbiztosított vagyonvédelmi
őr zé se,' tu syű ko zb e szer zé s i e lj aľás eľedményének me gál 1 apításér a
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljeg,,ző ZART ULES

2. Javaslat Budapest, Jőzsefváros Magdolna negyed proglam III. ĺinkormányzati
bérházfe|t$ítás kivitelezése Keretmegállapodásos elj árás második szakasz
,,Yá|Ia|kozási szeruódés keretében Budapest, Jőzsefvźros Magdolna negyed program
III. önkoľmźnyzatibérházfe|iljítás kivitelezése 4. rész'' eredményének megá||apítására
Előterjesztő: dr, Mészár Erika - aljegyző ZART ULES

2.Közbeszerzések
(írásbeli előterj esztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS/

i

il Javaslat Budapest, Józsefuaľos Magdolna negyed program III. önkormányzati
l bérhazfelújítás kivitelezése Keretmegállapodásos eljaľás második szakasztůloz

' ,,Vállalkozási szerzóďés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed progľam
. ilI. önkormĺínyzati bérhtzfelújítás kivitelezése 7. rész,, teľeyű konzultációs felhívás

elfogađására
Előterjesztő: dr. Mészár Eľika - aljegyző

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó - ügn,ezető igazgató
(ír ás b e l i el ő terj e s zt é s, HELYSZINI KIo SZTAS)

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet Hungĺáľia kÍt. 2-4. ľĺÁv lakótelep helyszínen
megvalósítandó elektromos há|őzat átépítés kapcsán ELMŰ Há|őzatí Kft-vel
m e gál l apo d ás a|áít ásár a



A Bizottsltg létszáma _ Kaiser Jóuef megérkezésével _ 9 főre vdltozott.

1. Záľt ttlés keľetében táľgyalandÚ eliĺle{eszĺések
(ír ás b eli előterj eszté s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a ,,Budapest, VIII. keľiilet Teleki téľi piac élőeľővel
biztosított vagyonvéđelmi őrzése,, tárgyűl ktizbeszeľzési eljárás eredményének
megállapítására ZART ULES
Előterjesztő: dr. Mészór Erikn - aIjegyző

743/20|.4. (\ĄI.16.) sz. Városgazdáikodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest, VIII. kerüIet Teĺeki téri piac
élőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése,, ttlĺgy,űkozbeszerzési eljaľásban aBírá|őbízotÍság
javaslata a|apjźnúgy dĺlnt, hogy

1. ak<izbeszerzésekĺől szóló 20Il. évi CMII. törvény (Kbt.) Harmadik Része és a 94. $ (2)

bekezdés a) pond a a\apjźn lefolytatott kozbęszerzési elj aľás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: f014.jú1ius 1 6.

2. az AtaIian Global Services & Secuľity Kft. (1158 Budapest, Késmaľk u. 16.) és a T.o.M
Controll Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 25.) ajtnlattevő
által benyújtott végleges ajánlat érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíĺidő: f)I4.július 1 6.

3. az e\jźrás nyertese az Ata|ian Global Services & Security Kft. (1158 Buđapest, Késmaľk u.

16.) aján|attevő, mivel a Kbt. 71. $ (2) bekezďés b) pontja szetint az összességében

legelőnyösebb aj anlatot tette.

Elfogađott aján|ata:
|. ajźn|ati ar (nettó Ft/főlőra): 840 nettó Ft
2. rendkívĹili eseményekĺe történo reagáIás ideje (bejelentéstől szźtmitva a helyszínľe

érkezés váIIaIt ideje percben megadva, maximum 12 perc): 3,5 perc

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. iúlius 1 6.



4. a határozatban foglaltak a|apján felkéľi a polgármestert a vźila|kozási szeľződés
megkötésére az Ata|ian Global Services & Security Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 16.)
ajánlattevovel.

Felelos: polgáľmester
Határidő: a vźt||a|kozźsí szerződés aláírásának határideie a Kbt. szeľinti hatćłríđő

szerződéskötése moratóľiumot követően

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Ész-rnn Kft., Jegyzői Kabinet,
Vagyon gazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed progľam III.
önkormányzatĺ bérházfelrĺjítás kivitelezése Keľetmegállapodásos eljáľás második
sza|<asz ,,Vállalkozási szerződés keľetében Budapest, Józsefuáľos Magdolna negyed
pľogram III. tinkormányzati béľházfelújítás kivitelezése 4. rész,, eredményének
megállapítására z1lFtľ Üms
Eĺőterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző

7441201'4. (vII.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vóllalkozási szerződés keretében Budapest,
Józsefváros Magdolna negled progľam III. önkormányzati bérházfelújítás kiviteĺezése 4.

réSz,, tárgyilkozbeszerzési eljaľásban úgy dönt, hogy

I. a kivitelezésére a 403.235.726 Ft eloirźnyzathoz további t8.278.017 Ft feđezet
bińosításźlval és a 2014. július 10-én a Minisztęrelnökség Fejlesztéspolitikáéľt Felelős
Helyettes Államtitkaľság Kozbeszerzési Felügyeleti Főosztáty FPFl413611l2O1,4
iktatószámon kiállított, a kozbeszerzési e|jźrźsra vonatkozó tźlmogatő taľtalmú
kozbeszerzésí szabályossági tanúsítványa alapjźn a MAGDOLNA NEGYED 2013
KONZORCIUM (Konzorcium vezető: West Hungźría Bau.Építőipaľi Szolgáltató Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1. Konzoľciumi tag: EPKARZÍt. 1112 Budapest,
Németvölgyi ift I 46.) aján|ata érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2}I4.július 1 6.

2. a lefo|yatott köZbe szerzési e|jaĺ:źs eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiďő: 20I 4.július 1 6.

3. a kozbeszerzésí eljarás nyertese a MAGDoLNA NEGYED 201'3 KONZORCIUM
(Korrzorcium vezető: West Hungána Bau Epitőipari SzolgáItatő Kft. 2051 Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u.1. Konzorciumi tag: EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út
146.) mint _ a Kbt. 109.$ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel - egyetlen aján|attéte|re

felkéľt gazđasźĺgi szereplő, aki a keľetmegállapodásban és konzultációs felhívásban
fo gl altaknak me gfel elő, érvénye s aj tnlatot tett.



Elfogadott ajźnIata:ajánlati źrnetÍő 331 900 586 Ft, aregiszÍrált tatós álláskeresők
bevonásának mértéke 3 fő*IfI munkanap.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z)I4.július 16.

A dtintés végrehajtálsátvégző szervezetí egység: Jegyzői Kabinet, Ész-xnn Kft., Rév8
Zrt., Kisfalu Kft., Polgármesteri Kabinet

2.Kőzbeszeľzések
(ír ásb eli el őterj e sztés)

Napirend 2.1. pontja: Javaslat Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed pľogram III.
önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keľetmegállapodásos eljárás második
szakaszähoz',,Yállra|kozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed
pľogľam III. iinkormányzatť bérházfelrĺjítás kivitelezése 7. rész,, tárgyűl konzultációs
felhívás elfogadására
Előterjesztő: dr. Mészdr Eľikn - aljegyző

745120|4. (uI.16.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottságbatározata
(9 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződ,źs keretében Budapest,

Józsefváros Magdolna negyed pľogram III. ankormányzati bérházfelújítás kivitelezése 7.

rĺtsz,, tárgyu kozbeszeruési eljaľásban úgy dönt, hogy elfogadja az e|oteqesztés mellékletét
kép ező tartal omma| a konzu|táció s felhívást.

Felelős: polgármester
Határidő: zlI4.július 1 6.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, Ész-rpn xľt.

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács ottó - üglvezető igazgató
(ír ásbeli előterj esztés)

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat a Budapest VIil. keriilet Hungária |<rt. 2-4. nĺÁv
lakótelep helyszíneň megvalósítandó elektľomo s háiőzat átépítés kapcsán ELMU
Háilőzati Kft-vel m egállap o dás aláír ásár a

746120|4. (uI.16.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatá'rozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerÍilet Hungaľia krt.2-4. szám alatti ún. volt vÁv lakótelepen
létesítendő elektľomos htiőzat renđszeľt - amuszaki átadással egy időben - azELMU
Há|őzatiKft-nek (1132 Budapest, Váci út 72-74.,cégsegyzékszárl:01-09-874142),



mint a meglévő ktjzcélú elektromos há|őzati rendszer üzemeltetőjének üzemeltetésľe
és vagyonjogilag térítésmentesen átengedi.
Az átadás-átvéte|re kerĹilő berendezések - 0,4 kV-os kábelek: 1 kV NAYY-J 4x150
SM 0,6/1 kV 60 fm, I kV NAYY-J 4x95 SM 0,6/1 kV 294 fm,,1 kV NAYY-J 4x95
SM 0,6/1 kV csatlakoző325 fm,12 db elosztó szekľény, 1.6 db csatlakozó szekĺény -
mindkét Fél által elfogadott becsült éľtéke: 4.184.858 Ft + AFA.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f\I4.július 1 6.

2.) a határozat I. pontja alapjtn felkéri a polgarmesteľt az eloteqesztés mellékletét
képező, kĺjzcélú háIőzat túadźs-źłtvételéľe vonatkoző megállapodás a|áirására.

Felelős: polgármester
H atáľi dő : a musza|<l átađźs - átv étell el e gyi dej űl e g

A dtintés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Kĺsfalu l(Ít.,Pénzügyi Ügyosztáůy

Budapest, 20|4.jú1ius 1 8.

Soós Gyöľgy s.k.
Bizottság elnökę
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