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Tárgyz Javaslat a,,Zász|őrudak és zász|ók beszerzése és telepítése,,tárgyű,kozbeszerzési éľtékhatĺárt
el nem éróbeszerzési eljárás keľetébenkötött szerzodés módosítására
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Melléklet:
válla|kozási szerződés módosítás
Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I.

TényáIlás és a döntés tartalmának ľészletesĺsmeľtetése

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźą I4|l20|4' (II'13.) száműhatározatában úgy döntött, hogy
a ,,Zász|őrudak és zász|ők beszeľzéseés telepítése,,tárgyű, kozbeszerzési éľtékhatáľtel nem érő
beszerzési eljáľás nyeľtes ajánlattevője a Corrad Design Kft. (székhely: 1066 Budapest, Terézk'rt.3f
fszt. 2la., cégjegyzékszźtm:0I 09 69||73, adőszám: If53|990-f-4f) ajźtĺ|attevő,elfogadott ajánlati
.
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A

szerzódés megkötésére 20|4. februáľ 14-én került sor, mely szerint a teljesítés időtartama 2014.
február 14, napjátő| 2014' május 3|. napjáigtart.

A

és Pénzügyi Bizottság

1058/2014. (IX.29.) szźtmű határozatátban már
azonban
szerzőijog
okán
a Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téri
módosította a szerződést,
fővárosi tulajdonú helyszínek telepítéséhezszĹikséges a teľület ťoldfelszíni tervezójének hozzájáru|ása.

Yárosgazdálkodási

Ezen hozzájáru|ások csak lassan és a terveket érintő változásokkal együtt érkeznek be
onkormányzafilnV,hoz'

Aköztikezelői és a munkakezdésihozzájźtrulások beszeľzése csak ezen, a Főpolgármesteri Hivatal és
hozzájáru|źtsainak megszerzése esetén lehetséges, igy a szerződés véghatźtridejét

a DBR Metró

szükséges meghosszabbítani.

A

döntéssel a Tisztelt Bizottság elfogadja a Coľrad Design Kft-vęl 2014. február 74-én megkcĺtött, az
előterjesĺés 1. sz. mellékletébenta|źůhatővál|alkozási szerzódés3' szétmű módosítást.

A módosítás tarta|mazza az űj telepítésivéghatáridőt:
,,A Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téľifővárosi tulajdonú helyszínek telepítésénekhatárideje a
munkakezdésihozzźĄárulásának beérkezésétőlszámított f| nap, de legkésőbb 2015. jú|ius
31."

BKK Közlit

II. A beterjesztés indoka
A beszerzési eljáľás eľedményeképpenmegkötöĺ

vállalkozási szerzodés módosításaľól a Tisĺelt

Bizottság j ogosult dönteni.

III.

A döntés célja' pénzĺigyihatása

A

d<jntés cé|ja a

A

zász|őrudak telepítésénekbefejezésekor kiállítandő végszźlmlavárható összege bruttó I.776.060 Ft.
Józsefuárosi onkoľmźnyzat f015. évi költségvetésében ez az osszeg a 2014. évi pénzmaradvźny

A

vállalkozási szer ző dés véghatáridej ének módo sítása.

elszámolásakor nem keľült átllezetésre, ezéĺi'a bruttó I.776.060 Ft-ot átcsoportosítása polgármesteri
hatásköľben történik meg az előterjesztés tárgya|ásáig az á|ta|ános taľtalékból.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet
A Képviselő-testtilet és Szervei

Szervezeti és Működési Szabéiyzatźről sző|ő 36120|4 (xI.06')
önkormányzati rendelet 7. melléklet l.l. pont 1.1.3. alpontja szerint aYétrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszęrzési ügyekben az e|jźtrás megindításáról, eľedmény megállapításaró|,
beszerzési ügyekben az eredmény megállapításárő|, báľmely önkormányzati szerzodés megkötéséľől,
módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgáľmesteľi és a kizárólagos képviselő-testiileti

hatásköľt, kivéve továbbá a 2fl20l|. ([V.l2.) önkormányzati ľendeletben meghatározott
Józsefuárosban működo onszerveződő közĺjsségek, mĺĺvészekés sportolók pá|yénati támogatásźthoz
kapcsolódó szerződések módosítását

Mindezeka|apjánkéremaza|ź.ŕ,biľntározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat
A Váľosgazdálkodásĺ

1.

Bizottság úgy dtint' hogy

elfogadja ahatározatI.szźrnűmellékletétképezővá'||a|kozttsiszerzódésmódosítiĺst.

Felelős:
Hatfuidő:
2.

és Pénzügyi

polgármester

20|5.mźĄus27.

felkéri a polgáľmesteľt a vállalkozási szerzódés módosításának a|áírására a Corľad Design Kft-vel
(székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. fszt. 2/a', cégjegyzékszám: 0| 09 69I|73, adőszám:

12531990-f-4f)

Felelős:
Határidő:

polgármester
2015. május 31.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály
A lakosság széles kcirét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára: honlapon
Budapest,2ol5. május
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1. sz.

melléklet

3. sz. módosítása

amely létrejött egyrésnő|

Bud apest Főváľos VIII. keľület Józsefu árosi Önkoľm
székhelye:: H-1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám: I 57 3 57 1 5 -2.42
törzsszám: 735715
bankszámla szám: 14|00309-10213949-0 1 000006
statisztikai szám: 7 57 3 57 15 -84| 1 -32I -0I
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban:,,Megrendelő''),

á

nyzata

másrészről a
CoľľadDesign Kft.
székhelye: 1066 Budapest, Teréz \<rt,32. fszt. fla.
cégegy zékszáma: 0 1 09 69 I |7 3
adő száma: 12 5 3 | 9 9 0 -2 - 42
bankszámla száma: 8 9 1 1 70 6 0 l 6 -2080 4 I 43 -000
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képviseli : Nagy Zoltán, ugyvezeto igazgato,
mint vál lalk ozó (a továbbiakban :,,Vállalkozĺó'')
(továbbiakban eg1ríittesen Felek) között

az a|u|irotthelyen és időben az a|ź.ŕ,bifeltételek szeľint.

Felek a 20|4. február |4.én megkötött és f0|4. április 25-én, valamint 20|4. oktőber l-én módosított
84 db zźsz|őrúdtelepítéséro|,f8 helyszínen, a zász|őrudak hármas csopoľtban toľténő telepítésérőlés
||2 db zźsz|ő beszerzéséről szóló vállalkozási szerziĺdésFelek közös megegyezéssęI az alábbiak
szerint módosítják:
I.

'A

vállalkozźsi szerzódés IV. fejezet2. pontjának helyébe az a|źhbi szövegrész lép:

2.

A szerződésesmunkák várhatő kezdete: f0|4.februźrf4.,az 1. ütem 5 helyszínénektelepítési
határideje: f014. március 10., a Szigony utca _ Práter utca sarkán, a Corvin sétányon, a Diószegi utca
_ orcn1 út sarkán és a Golgota téľena zász|őrűd' csoportok telepítésénekhatárideje:2074. április 06., a
Haľminckettesek terén telepítendő zász|őrűd csopoľt telepítésihatárideje: 2014. ápri|is 30. A Teleki
téren, aKźivária téren és a35388 helyrajzi számű névtelen kozterületen telepítendő zźsz|őrűd csoport
telepítésihatárideje: 2014. szeptember 1.

A

felújítandó közterĺileteknél (Harminckettesek tere, Teleki t&, aKá|váľia tér és a 35388 he|yrajzi
számű névtelen közterĺilet) a zászlőrudak telepítési ütemezésével kapcsolatban a Vállalkozó köteles
szorosan együttműködni a téďelújítások kivitelezőjével. A kivitelező elérhetőségeit a Megľendelő

biztosítja'

A Gyulai Pál

utca 2. szám előtti önkoľmányzati tulajdonban álló tertileten elhelyezendő zźszIőrűd
csoport telepítésénekhataľideje a tulajdonosi hozzźljárulás megszerzéséto| számitott 2| nap, de
legkésőbb f0|4. oktőber 3|.

József krt' 49., Ülloi ĺt - Korányi Sándor u. sarok (hľsz.: 36778),II. János Pá| pápa tér (hrsz.:
34705), orczy tér (hľsz.: 359f9ll), Könyves Kálmán krt. - Vajda Péter u. sarok (hrsz ': 38444),
Hungáľia kľt. 6', Keľepesi űt 4I-43. fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésénekhatárideje:20|4.
október 10.

A

A Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baľoss téri fováľosi tulajdonú helyszínek telepítésénekhatárideje a
BKK Kozút munkakezdésihozzájárulásának beéľkezésétőlszámított 2I nap, de legkésőbb 20l5. július
31.

A

fovárosi tulajdonban álló közterületeknél a zász|őrudak telepítésiütemezésével kapcsolatban a
Yál|alkoző köteles szoľosan együttműködni a BKK Közút ZÍt, źůtalkiadott munkakezdési
hozzájáru|ásban szereplő hatóságokkal.

A teljesítésidőpontja

a sikeres műszaki átadás-átvételi eljáľás |ezárásának időpontja. Az átadźLs-éLtvétel
időtartama 5 nap' mely a teljesítésbe be|eszámít' Ezahatźridő szigorú (fix) hatĺáridő' A szigorú (fix)
hatźtridó, mint jogi fogalom tarta|máva| és jogkövetkezményeivel a felek tisztźtbanvannak.

Jelen szeľződés módosítás az eredeti szerzódés egyéb részeit nem érinti, azok vá|tozatlan taľtalommal
érvényesek.

Jeĺen szerződés módosítás az ęredeti szerződés e|vźiaszthatat|an részétképezi,azza| egnltt érvényes.

Felek jelen 2 oldalon, 4 példanyban készült szęrződés módosítást elolvasták, érte|mezték és mint
szeľző dé s e s akaratukkal m indenb en me ge gy ezőt he lyb en hagy ő|ag a|źtiriźk,
Budapest, 2015. május ...
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