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Előterjesaő: Dľ. Vitályos Fanny, kabinetvezető-helyettes

Készítette: Szép Péter, referens

A napiľendet nyiIvánost Ĺllésen kell tárgyalni.

A döntés el fogadásához egyszerĹlsíteÍt szav azattöbbség szükséges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a dtintés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Képvise|o-testĺ.ilet a25812013' (v|,z1.) számú haÍározatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiín KMOP-4.3.2/A-13 kódszámű pá|yázaton indu|, az Aurorautcai rendelőintézet.felújítá-
sával a magasabb szintĹi egészségĹigyi el|átás megteremtése céljából.

Az onkormányzat2013. decembeľ 20-án megkötötte a TáIĺogatási Szerződést 970 000 000 Ft osszköItség-
gel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében e|jáľó ES,ZA Társadalmi Szo|gá|tatő
Nonprofit Kft-vel, mint kcizľelnűködő szeľvezet1el.

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat nyí|t pá|yázat eľedményeként 2013' december
f)-án megbízási szeľződéSt kötött Hauberl Lász|ova| az Aurőra u. ff-28. szám a|atti ingatlan KMOP-
4'3.flA-|3.20l3-000l azonosító szálnu projekt keretében történó felújítása soľán a beruházás építési, terve-
zési mtiszaki eIőkészítéséhęz, az azokhoz kapcsolódó köz- és beszerzési eljárások eIőkészítéséhez szi'ikséges
műszaki tanácsadói feladatok e||átására. A szerződés a projekt eredeti határidejének megfelelően 2015' mźy
jus 31-ig került megkötésre.

Budapest Főváľos VIII. kerťrlet Józsefuárosi onkormányzat nyí|t pá|yázat keretében 20l3. december }O-án
megbízási szeľzódést kötött l(atona Gáborral az Aurőra u. 22-28, szám a|atti ingatlan KMoP-4'3.2lA-13-
20l3-0001 azonosító számĹl projekt keretében projekt menedzseľi feladatainak e||átására. A szerződés szin-
tén a projekt eredeti határidejének megfelelően 20l5. május 31-ig került megkötésľe'

Budapest Főváros VIlI. kerĹilet Józsefvárosi onkormányzatközbeszerzśsi énékhatárt e| nem érő beszerzési
eljárás eredményeként2014.januáľ 17-én megbízási szerződést kötött az EuPľocure Consult Közbeszerzési
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel az Aurőra tl. 22-28. szán a|aIĺi ingat|an KMOP-4.3.2ĺA.|3-2013-0001
azonosító számú projekt keretében közbeszerzési tanácsadói feladatok e||átására' Ezen szerződés is a projekt
eredeti határidejének megfe|eloen 2015. május 3l -ig kerÜlt megkötésre.

il. A beterjesztés indoka

A projekt véghatárideje2015. szeptembeľ 30-ľa módosításra kerü|t, ezéft szükséges a 3 db megbízási szeľ-
ző dés határidei ének módos ítása.



III. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

A döntés cé|jaa megbízási szerződések módosítása, az onkoľmányzatptt|yázatban vállalt kötelezettségeinek
teljesítéséhez.

Katona Gábor és Hauberl LászIő megbíztlsi szerződésének további 4 hőnapra történő módosítása - az eredeti
megbízási szerződések szerinti havi díjazás szerint - támogatásból és önkormányzaĹi fbľrasból kertil finan-
szírozásra összesen 3 729 000 Ft összegben, me|y tarta|mazza a fizetendő járulékokat is. A pénztigyi fedezet
a projekt 2015. évi költségvetésében rende|kezésre áll.

EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kotendo szerzódés módosítás a további
4hőnapra nem tartalmaz tĺjbblet ťtnanszírozźtsi forľást, így pénzugyi fcdezetet nem igényel. A Kft. díjazás
nélkĺil vállalj a feladatainak el látását.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testĹrlet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló 36ĺ2014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet l.l. pont 1.l.3' alpontján alapul, mely szerint aYárosgazdá|-
kodási és Pénztigyi Bizottság dönt kĺjzbeszerzési ügyekben aze|járás megindításáról, eredmény megállapítá-
sáról, beszerzési ügyekben az eredmény megálIapításáról, bármely önkormányzati szerzodéS megkötéséről,
módosításáról, megszüntetésérol.

K ére m az a|ábbi hatźlr o zati j av as l at e l fo gad ás át.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy diint, hogy

1. elfogadja Katona Gáboľľal, mint a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fej|esztése''
(KMOP-4.3.2lÄ-|3-2013-0001) projekt projektmenedzserével kött'tt megbízási szerződés 2015.
szeptembeľ 30-ig töľténő módosítását, a megbízási szerződés szeľinti havi díjazás ellenében.

Fe|elos: Polgáľmesteľ

Határidő: 20l5. máius 18'

2. elfogadja Hauber| Lász|őva|, mint a ,,Józsefvárosi Egészségtigyi Szolgálat komp|ex fej|esztése''
(KMOP-4.3.2l.A-13.2013-0001) pľojekt műszaki tanácsadójával kötött megbízási szerződés
2015. szeptembeľ 30-ig történő módosítását, a megbízźl,si szerződés szeľinti havi đíjazás ellené-
ben.

Fele|ős: Polgármester

Határidő: 20l5. máius l8.

3. elfogadja a EuPľocuľe Consult Kłjzbeszerzési Tanácsadó és Szolgá|tatő Kft-ve|, mint a ,,Jó-
zsefváľosi Egészségügyi SzolgáIat komplex fej|esztése'' (KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001) pľojekt
kozbeszerzési tanácsadójával kötött megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig tiiľténő mó-
dosítását, o|y módon, hogy a Kft. a szeľződésmódosítás időtartama a|att díjfizetés nélkiil |átja
el feladatait.

Fele|ős: Polgármester

Határidő: 2015. máius l8.



4. felhatalmaz za a po|gálrmestert a hatźlrozat 1-3. pontjában szereplő szerződés módosítások alá-

írására.

Felelos: Polgármester

Határidó: 20l5. május 31.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététel módjá-

ra: honlapon

Budapest, 201 5. május 12.

Dľ. Vitályos Fanny
kabinetvezető-helyettes
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