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Táľry: Javaslat a KEoP-5.5.0/NI2-20I3-0I22 azonosító sámri projekt során megkötött vállalkozttsi szer-
ződés módosítĺísára

Előterjesztő: Feľnezelyi Gergely DLA, Vrírosfejlesaési és Foépítészi,Ügyosn.źiy, íjgyosztát|yvezet(5
Készítette: Váľosfejlesztési és Főépítészi ÜgyosaáIy, ÉSZ-KER Kft.., Jegyzoi Kabinet
A napirendet nyilvános iilésen kell ĺárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egy szeríi szav azattöbbség szükséges.
Melléklet: 1 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľésdetes ismeľtetése
A Képviselő-testĺilet a 4I2l20I3. (xI.20.) sámú hatźrozatźtban e|fogadta a Köľnyezet és Eneľgia operatív
Progľam lrźlnyitő Hatóságának vezet(|je áůtal' jôvźtharyott, a KEoP-5.5.0/A/If-20I3-0|f2 projektazonosító,
,,EneľgiaracionalizÍiás Józsefulírosban'' címíi projektben meghatáľozott feladatokat és a bruttó 98.506.968 Ft
támogatási ĺisszegét.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság az L338/f0|4. (XII.I9.) sz. hatfuozatával döntött arról' hogy
,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vóIlallazósi szerződés keretében energiaracionalizólós Józsefvárosban a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során,,tÁÍEy|I, aközbeszetzésekről szćl|ő 20|I' évi
CVIII. törvény I22. sQ)bekezdés a) pontjában foglalt, hirdetmény közzététe|e nélkĺili trárgyalasos kĺjzbe-
szerzési e|jźtrźst folytat le.

A Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |52/20|5. (II.23.) szźműhatározatźtban döntött a,J{iviteli ter-
vezési és kivitelezési vóllalkozósi szerződés keretében energiaracionalizálas Józsefvárosban a KE)P-
5.5.0/A/]2-2013-0I22 azonosító szómú projekt sorón,,tarsyűközbeszerzési eljáľĺís eredményéről. A döntés
értelmébenaFenstherm-WestKft.-vel (1081 Budapest, Kun utca4.fsz.7.) megkötésľe kerültavállalkozási
szerzĺĺdés, melyben hatłáridőként 2015. május 26-akeríi|tmegllatározésra.
A Vállalkozó a részletes kiviteli teľvek készítése közben a Polgáľmesteri Hivatal épületével kapcsolatosan
je|ezte, hory egyes meglévő nyilászárő keretek, ablakszámyak' ablakpárkányok (összesen 1l0 db) állapota
indokolja a homlokzati nyi|ászźĺrők teljes kiilstĺ felületének javítását. Megźl||apitźtsra kerĺilt, hogy amennyi-
ben a kiilsĺí nyilászźrőkjavítása a jelenleg is zaj|ő pľojekttel práľhuzamosan nem valósul meg úgy a most
beépített ablakok nem oldják meg teljes mértékben a fennálló brlazási és légtechnikai problémákat. Ennek
eredményeként tönkremehet a meglévő és a beépített tĄ szerkezet kömyezete. Ezen kívül a hosszú távű á|-
lagmegóvás is indokolja a beavatkozást.
A beszerezni kívánt kiegészíto munkák az egybeszźtmítási kötelezettség révén közbeszerzési e|járĺĺs kötele-
set mely eljáľás és a kiegészítĺj munkákra megkötendő vállalkozási szerződés a|źúrźsaelőre láthatóan2015.
május végén - június elején töľténhet meg. Az időpont azérris fontos, meľt a kiegészítő munkák kivitelezése
(meglévő, megmaradó fanyi|ászárők felújítĺísa) legalább 1 hónapot igényel, figyelembe véve, hogy a jelen-
leg már folyamatban levő kivitelezesi munkálatok egyes munkaflízisait ezen munkálatok meg kell ę|őzzék.
A meglévó szerzodés munkálatait elvégezni (a meglévĺĺ, megmaradó fanyi|ászźrő szerkezetekhezkőnet|e-
nül kapcsolódó műanyag nyí|ászárők beépítése) _ ami a polgármesteľi hivatal mintegy 110 db ktilső nyílás-
zźrőinak cseĘét jelenti - szintén l hónap. Ezen munkák megközelítóleg összesen másfel-két hónap alatt
végezhetőek el.
A fentebb rész|etezett kiiľülmények indokoltta' míg a Képviselő-testiilet 105/20|5. GV.16.) szátműhatźroza-
ta _ mely a KEoP-5.5.0|NI2-20|3-0I22 azonosítószámú projekt befejezésének időpontját 2015. augusztus



3l-re módositoĺÍa a Támogatási Szeľződés módosítása ľévén - lehetové is teszi, hogy a 20l5. március l3-án
aláírt vállalkozási szerzodésben foglalt végső határidő meghosszabbításľa kerüljön 20l5. auguszus 30-ig.

il. A beteľjesztés indoka
A beterjesfés indoka a,,Energiaraciona|izá|ás Józsefuáľosban'' elnevezéstĺ pľojekt sikeres megvalósítĺásához
szükséges döntések meghozatala.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerzódés megkötéséről. módosĹ
t-rísáról, megszüntetéséről.

ilI. Döntés célja, pénzĺigyi hatása

Az ,,Energiaraciona|izźiźs Józsefuárosban'' elnevezéstĺ projekt megvalósítására a Fenstheľm-West Kft.-vel
vállalkozrási szerződés keriilt megkötésľe a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés e|végzése tźrgyában
20|5. mźrcius 13-án. A részletes kiviteli tervek készítése közben a projekt sikerességét is veszélyeztető,
korábban nem ismert műszaki pľoblémák meľültek fel, melyek megoldása nélkülĺjzhetetlen a projekt sike-
ressége érdekében. A szükséges közbęszerzśsi eljárás köteles kiegészítő munkrfü azonban a folyamatban
levo kivitelezési munkálatok egyes munkafázisait meg kell, Ílogy e|őzzék, igy ajelenleg folyamatban levő
munkálatok az eredeti,2015. május 26-ai hatźtndőig nem végezľretőek el teljesen. A jelen döntés cé|ja a
Fenstherm-West Kft-vel 201 5. március l 3 -án megkötött vállalkozási szprzÍ5dés 4. l . pontj áb an megJtatźrozott
teljesítési hatĺáľidő 2015. május 26-rő|f0|5. augusztus 30-ra való meghosszabbítrása.

A döntés pénziigyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabálýktiľnyezet
A Képviselĺĺ-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és MÍiködési Szabźt|yzatárő| szćiő 36/20|4 (XI.06.) ĺinkormány-
zati ľende|et 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
bármely önkormányzati szerződés megkötésérĺĺl, módosítĺásĺĺról, megszüntetésérĺjl.

Kéľemaza|ábbihatálrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnozłTIJAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Fenstherm-West Kft.-vel (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz.7.) az,,Energiaraciona|izá|áts Józsefuáľos-
ban'' elnevezésű projekthez kapcsolódő 2015. március I3-án a|áírt váĺ||alkozási szerzodés 4.I. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

módosított 4.1. pont

,,4.I. A Szerzódo felek megállapodnak, hogy jelen szerzódés végso teljesítési határidej e 2015. augusztus
30. Ezen határidó az źtadás-áwételt taľtalm azza.,,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2015. május l8.

2. felkéri a polgármestert a vállalkozási szprzódés módosításának aláíľásrĺľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május l8.

A dĺintés végrehajtását végzo szervezeti egység: Ész-rľR Kft.,Iegyzói Kabinet
A lakosság szé|es körét érintő döntések esetén aze|(5terjesnés előkészítőjénekjavaslataaközzétetel módjá-
ľa: honlapon
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VÁI.uuozÁsl szERzóDÉs

1. sz. uóoosÍľÁsł

ame|y |étrejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat
(székhe|ye: 1082 Budapest, Baross u.63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószáma:
I57357t5-2-42-, pénzforga|mai szám|aszám|a: 14100000-10213949-29000002) (továbbiakban:
Megrende|ő)

másrészrő| a FENSTHERM.WEST Korlátolt Felelőssegĺi Társaság (székhely: 1081 Budapest,
Kun utca 4. fsrt.7,, adőszám: 11'162540-2-42, pénzforgalmi szám|aszám: 10403507-35013536-
ooooooo0, ca.: 01-09-989074, képviselő: Bátorné Rácz Judit Ügyvezető) kivitelezői nyi|vántaftási
azon.: 20^37295), mint vá||alkoző (a továbbiakban: Vá||a|kozó) kozott az a|ulírott he|yen és
napon' az alábbi feltételek szerint:

1. Fe|ek egyezően rĘzítit hogy Megrendelő a 2011. évi cvffi. törvény (továbbiakban: Kbt.)
III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény kozzététe|e né|küli tárgya|ásos
eljárást fo|ytatott |e ,,KivitelÍ teruezési és kÍvitelezési uáIlalkoási szerződés
ketetében enelgÍaraclbnalizáIás Józsefuárcsban a KEoP.5,5,o/A/r2-2o73-
0722 azonosító számú prc1ékt grán,,e|nevezésse|, melynek nyefteseként Vá||alkozó
kerü|t kihirdetésre.

2, Felek egymássa| vá||alkozási szeaődést (továbbiakban: a|apszeződés) kotöttek
fentieknek megfe|e|ően 2015. március 13. napján.

3. Vá||a|kozó a te|jesÍtést megkezdte.

4. Felek rĘzítit - a Megrende|ő és a műszaki ellenőr nyi|atkozata a|apján - hogy Vá||alkozó
a Po|gármesteri Hivata| te|jesítési he|y vonatkozásában akadályoztaWa van a te|jesítésse|
az a|ábbiak szerint:

a. Az a|apszeződésnek megfele|ően a vá||a|kozó e|készítette az ab|akok részletes
fe|mérését, és a teĺvezett beépítés rész|etterueit. Ezen felmérés során derü|t ki,
hogy a kĹi|ső hom|okzaton megmaradó nyílászárók á||apota nem teszi lehetővé a
szerződés szerinti te|jesÍtést, mivel a je|en állapotot változatlanu| hagyó beépítés
során az e|készü|t szerkezetek (regi és új egyben) beázásával ke||ene számo|ni.
Így műszaki szükségessQ1 az a|apszerződés tárgyát képező munka szerződés
szerinti e|végzéséhez a bennmaradó fa nyí|ászárók olyan szintű fe|újít'asa

szükéges, ami a beázás esélyét megszüntetik.

b. Ennek érdekében Megrendelő a Kbt. rendelkezéseinek megfe|e|ően új

közbeszerzési e |j á rá s lefo |ytatá sá ra koteles.

c. Ezen új közbeszezési e|járás a|apján |étĘövő szeződés tárgya, a Po|gármesteri
Hĺvata| épÜ|etén az a|ábbi hibát hiányosságok megszűntetésének e||átása:

- a festés töredezett, lepereg
- a fa fe|Ü|etek he|yenként sérĹi|tek
- beázás miatt az ab|ak szárnyak i||esztése szrikéges
- a nyílászárók fe|etti redőnyök e|haszná|odtat a műszaki|ag
megfe|e|ő végeredményhez a nagyrészÜk megszüntetése indokolt.
- kÜ|ső ablakpárkányok sérü|tek e|mozdu|tak

d. A Megrende|ő és a míÍszaki e||enőr azt is rögzÍtette, hogy amennyiben a kü|ső

nyí|ászárók javÍtása a pĘekttel párhuzamosan nem kerü| megva|ósÍtásra, űgy a
most beépített ablakok nem oldják meg te|jes mértékben a beázási és
|égtechnikai prob|émát, tönkre mehet a meglévő és a beépÍtett új szerkezet
kornyezete, ígv a vál|alt feltételeket nem tudja Megrende|ő, mint
Kedvezményezett teljes mértékben kĺe|eg íten i.



Fentiek vonatkozásában a Fe|ek rĘzíti|ĺ hogy a fentĺek - figye|emmel a Megrende|ő és a
műszaki e||enőr nyilatkozatára is - va|ósak és okszeríĺek.

A Megrende|ő és a műszaki e|lenőr nyi|atkozata szerint a kiegészÍtő (új) kozbeszerzési
e|járás a|apján e||átandó feladatok és az a|apszeęődés Po|gármesteri Hĺvatalra vonatkozó
űj nyí|ászárő beszere|ési fe|adatai az Új közbeszezési eljárás a|apján kötott szerződés
hatá|yba|épésétő| számított 1,5 hónapos határidőben |áthatóak e|.

Fe|ek rĘzíti|ĺ hogy a közbeszerzési e|járás |ebonyo|ításának várható ĺdőtaftama másfé|
hónap.

Figye|emmel arra, hogy az a|apszeződés szerint az átadás-átvétel 30 napos időtaľtama
nem számít be|e a te|jesítési határidőbe Felek az a|apszerződésüket az alábbiak szerint
modosítják.

Az a|apszerződés 4.1 pontja he|yébe az alábbi rende|kezés kerü|:

4,1, Szerződő felek jelen szelződés vegső teljesítési hatĺírideje 2015, augusztus 30,
Ezen hatĺí rĺdő az átadás-átuételt ta ĺta ĺmazza.

10. Fe|ek kije|entit hogy je|en szerződésmódosítas nem ritkozik a Kbt. 132.$-ban
meghatározott korlátozásokba, kü|önös tekintette| annak (2) bekezdésére, továbbá arra,
hogy sem a műszaki tarta|om, sem az ellenérték nem vá|tozik az alapszerződés
vonatkozásában.

11. Fe|ek rögzítik, hogy az a|apszeződés je|en szeződésmódosítássa| nem érintett
rende|kezései vá|tozatlan taĺta|ommal maradnak hatá|yban azza|, hogy azokat je|en

szezó1désmódosításra tekintette| ke|l érte|mezni és alkaImazni.

12. Je|en szerződés ąyező példányban készü|t és va|amennyi fé| a|áír.ása esetén
éĺvényes.

13. Je|en szerződés az a|áírásáva| |ép hatá|yba.

Felek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, elolvasás és éfte|mezés után,
he|yben hagyó|ag a |á írják.

Kelt: Budapest, 201_.

5.

7.

Megrende|ő

Fedezet: dátum: Budapest,2015.

PénzĹigyi lę e| |enjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzügyi rigyosztá |yvezető

Jogi szempontbol ellenjegfrem :

Danada-Rimán Edina
jegwő
nevében és megbízásbó|

Dr. Kovács Gabrie||a
a|jegyző

Vá||aIkozó


