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Melléklet: szá||itőiKeretszerződés3' sz.módosítása

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáI|ás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

2013. január 30-án a|áirásra keľült a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Neryed Pľogľam III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII) (azonosítő szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-f0l2-000i) megvalósításáľa iľanyuló Támogatási
Szerződés a Budapest Főváros MII. kerület Józsefuráľosi onkoľmányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség, mint támogató képviseletében eljáľó Pro Regio Kozép-Magyarorszägi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonproťrt Közhasznú Korlátolt Felelősségrĺ Társaság közÓtt.

Megľendelő, mint ajánlatkérof014. évben a20II, évi CVil. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része szeľinti nyílt
kozbeszerzési eljárást folytatott le ,,Szállítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56
onkoľmányzati bérlakásrának részleges felújításahoz sztikséges építoanyagok és eszközök biaosításara eseti
megrendelések alapján'' címmel. A közbeszerzésí e|járás nyertese a Saint-GobainZrt. (továbbiakbanszá||í-
tó) lett, így Felek 2014. május 9-énszáLlitási keretszerződést kötöttek'

A Keretszerződés VI. l. pontja tarta|mazza, hogy Felek a szęrződést hatttrozott időtartamra, 2014.05.0l.
napjźÍől2015.05.l5. napjáigkötik, azza| hory a szerzodés megszűnik a fenti idotartam |ejźrta elótt a keret.
<isszegnek megfelelő teljesítéssel.

A keľetszerződés I. sz módosítdsa:

Tekintettel arra, hogy az ajźn|ati kötöttség az |959. évi IV. töľvény szerint állt be a szerzodés tekintetében,
azonban a szerzodéskötésre 2014. március |4. napját követoen keľült soľ, a szerzodésľe af0I3. évi V. tör-
vény (Ptk.) ľendelkezései lettek azirányadőak, ezért Felek 20i5. május 9-én megkotötték a szerzodés |. sz'
módosítását.

A keretszerződés 2. sz. mlÍĺIosítdsa:

A Keretszerződés IV. f. ponť1atarÍaImazza, hogy a Megľendelő képviseletében a családoktól érkezo igények

- melyeket Kivitelezo állít össze, és Kisfalu Kft. engedé|yezi _ a|apján összeállított megľendeléseket Pro-
jektmenedzser társaság képviselóje adja le száI|itő részére. AKeretszerződés VI. 7. ponÍjatarta|mazza,hogy
je|en szerződésben a Kivitelező, az MNPIII keretében kiválasztott, a felújítást szervező szervezet, pl.: Vo-
ľöskereszt. Rév8 Zrt' köteles hivatalosan aszá||ítőnak a kivitelező szervezetet megjelöli akivá|asnźlst köve-
tő 8 napon belĹil.



Az Önkoľmányzat az MNPIII Programalap keretében kiválasztott Kivitelezőt - Magyaľ Vöröskereszt Buda.
pest Fővárosi Szervezet (Támogatási Szerzódés kelte: 2014. március 31.) _ 20l5. december 3l-ig tartó idő-
szaha biztosította. Az egyitĺműködés á|taIlf család esetében valósultak meg lakáskorszerűsítési munkák,
ehhez kapcsolódóan került sor aSzáI|itő teljesítésére.

Az onkormźnyzat sem iV MNPIII Progľamalap ptiyázati foľdulói, sem közbeszerzési eljárás keretében
(,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. (azonosítő szám: KMOP-5.l.1 /B-I2-k-2012.0001)
Családfejlesńési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítĺásď, tźtgytl
nyílt kĺlzbeszerzési eljárás hirdetménye 2014. december 18-án ĺ<É' zszsoĺzOl4 számon jelent meg a Közbe-
szerzési Ertesítőben, amely eljáras eredménytelen, tekintette| ana, hory nem nyújtottak be ajánlatot) nem
tudja Kivitelező rendelkezésére bocsátani 20i5' május 15-i határideig a meg1endeléseket, ezért 44 családot
érintoen a lakáskorszertisítési munkákhoz kapcsolódóan a Szállítónak a teljesítésére nem volt lehetoség.

A 44 csa|áđot érinto lakáskorszerűsítési munkákhoz kapcsolódó száilrítás megvalósítása érdekében az Ön-
kormányzat és a Közreműködo Szervezet között af015. maľcius f5-én alźśrásra kertilt aTámogatási Szer-
ződés7. szźtmű módosításą amely tarta|maďa az MNPIII projekt befejezési hatáľidejének 2015. május 30-
ról 2015. augusztus 30-ra t<jrténő módosítását.Ezze| összhangban 20l5. május 14-én a Váľosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság 4f8lf015.(v.05.) számú határozatźlra tekintettel a|áirásra kertilt a szá||ítői keretszer-
zódés2. sz. módosítasa, amely rendelkezett akeretszerződés véghatáridejének 2015.05.15-ról2015.08.30-ra
történó módosításáról.

A keretszerződés 3. sz módosítdsa:

A fOI4. december 18-án KÉ f6260/2O|4 számon lefolýatott eredménýelen nyílt kózbeszerzési eljáľrást

követoen az onkormányzat2OI5.05. l4-én atárgyban egy újabb, 2részes hirdetmény közzététe\e nélküli
táľryaIásos kozbeszerzési eljárást indított meg, amelynek 1' ľésze eredményesen került lefolytatásra, amely
ff |akás koľszeľűsítéséľe vonatkozik. A nyeľtes ajánlattevővel aMegbízLísi Szerzodés 2015. június 28-án
megkötésre került. A szerződés teljesítési időpontja a mindenkoľ hatályos Támogatási Szerzodésben szerep-
lő projekt ťlzikai befejezési határidő (RoP IH jóvćhagyás esetén 2015'10.15.), amely aszźi|itőva| megkötött
2. sz' szerződésmódosításban rneghatfuozott befejezési határidónél későbbi idopont'

A 2015.05. i4-én aÍźlrgyban lefolytatott kozbeszerzési eljárás közll| az eredménytelenül lefolýatott2. rész-
ben szereplo, a fennmaradő 22 csa|ádra vonatkozó lakáskorszeľiisítési munkák megvalósításáľóI a Képvise-
lo-testület a I5Ilf075. (VI.25.) szamú hatźlrozat 2. pontjźlban döntött. A döntés értelmében a feladatot a Jó-
zsefuárosi Gazdá|kođási Kozpont Zrt.hajtja végľe. A megbízási szerződés teljesítési időpontja a mindenkor
hatályos Támogatási Szerződésben szerepló projekt ťlzikai befejezési határido (RoP IH jővźlhagyás esetén
2015.i0.15.), amely a szÁ||ítőva| kötott 2. sz. szerződésmódosításban meghatározott befejezési hatáľidonél
késobbi időpont.

A fenti,,kivitelezők'' a lakáskorszerűsítési munkák elokészítését és megvalósítását20|5.júliusban kezdhet-
tékmeg, ezźlta|aszáI1itőrészére 2015. júliusigmegrendeléseknemérkeztek, ezáIta|szá||ítő semteljesített.
A befejezési hataridő várhatóan, a fenti okok miatt 2015.l0.l5., ezért a szalIitói keretszerződés ismételt mó-
dosítása vált szükséges.

A szállítási keretszerződés 3' számú módosítása a határidő vonatkozásában a projekt sikeres zźrásáhoze|en-
gedhetetlen, hiszen amennyiben a szerzodésmódosításra nem kerül soľ, abban az esetben a projekt sikeľes
zźt tsa veszélybe kerül.

II. A beterjesztés indoka

A keľetszerzódés módosítasa a Ytrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsćą hatáskörébe tartozik. A szerzo-
désmódosítas az előterjesztés 1. számű mellékletét képezi.

III. Döntés célja' pénziigyi hatása

A dontés célja, hogy a szerződésmódosítás lehetové tegye a szolgáltatás megvalósításźt az ajźnlat szerinti
dijazás mellett. A szolgáltatźs szá||ítői diját a szerződésmódosítás nem érinti, annak végösszege vźitozat|an
marad.
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fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A döntés Képviselő testület és Szervei Szervezeti és Működési SzabályzatárőI szőIő 36lf0ĺ4. (XI.06.) ön-
kormányzati rendelet 7. mellék]etének l.1.3. pontján alapul, mely szerint: a Városgazdálkodási és Pénzügłi
Bizottsóg dont kozbeszerzési ,üglekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapítósáról, beszerzési
iigłekben az eredmĺtny megállapításáról, bármely önkormónyzati szerződés megkatéséről, módosításáról,
megszĺłntetéséről, ide nem értye a polgórmesteri és a kizárĺjlagtls képviselő-testtłleĺi hatĺjskort, kivéve továb-
bĺź a 22/20]]. QV.12.) önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefiárosban mlÍködő önszerveződő
kozosségek, míivészek és sportolók pólyazati támogatásához kapcsolódó szerződések módosítósát.

Kérem az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.

H.łľÁnoza'TI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) elfogadja a Saint-Gobain Zľt-vel 2014. 05.09. napján, a ,,Szlźllítdsi keretszerződés a Budapest
Magdolna Negled mÍnímum 56 önkormdnyzuti bérlakdsdnak részleges felújítdslthoz szükséges
építőanyagok és eszközök bÍztosítdsdra eseti megrendelések alapjdn,'elnevezéssel megktittitt szál-
Iítói keľetszerződésnek a határozat mellékletét képező taľtalmú 3. számú módosítását, amely.
nek éľtelmében a szerződés időtaľtama 2015. 08. 30. napjáľól a pľojekt mindenkoľ hatá|yos
Támogatási Szeľződés szerint rőgzitelt fizikaĺ befejezési határĺdejéľe (a benyújtott kéľelem
alapján jelen|eg várhatóan 2015. októbeľ 15.) _módosulo a szá|lítási díj össżegének változatla-
nul hagyása mellett.

Felelős: polgiármester

Határido: 20 l 5. auzusúus 28.

2.) felkéľĺ a polgáľmesteľt a pľojekt fizikai befejezési határidejének módosítását taľta|mazô Táp
mogatási Szeľződés módosítás a|áírását ktivetően az 1. pontban rögzített szeľződés módosítás
a|íirására.

Felelős: polgármester

Határido: 201 5. augusztus f8.

A döntés végrehajtását végző szervezeÍi egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 201 5. augusńus f5.
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SZALLITOI KE RETSZE RZODES
3. sz. tqóoosÍľÁsa

ame|y |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros VIII. kerĺ,ilet Józsefuárosi onkormányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63-67,, képvĺse|i: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószám:
I57357I5.f-42, tł5rzsszám: 735715, bankzám|aszám: 10403387-00028587-00000000, KSH számjel:
157357 1 5-B 4II-3ZL.0I), m int Meg rende|ő (a tová bbia kban Megrendelő),

másrészrő| a Saint.Gobain Zń. (1107 Budapest, Ceglédi út 1-3., képv: Korcsik Tibor igazgatósági
tag és Török Krisztina gazdasági igazgatő, mint együttes cégjegyzésre jogosultak, cégjegyzé?szám:
0L-I0-04f495, adószám: 10921302.f-44; bankszám|aszám: 10800007.60000000-13604002) mĺnt
Szá||íto (a továbbĺakban: Szá|lító) között az alulírott he|yen és időben, az a|ábbi feltéte|ek me||ett, mĺnt
Vál|a|kozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az a|ulírott napon és feltéte|ek mellett.

I. Előzmények

Megrende|ő, mĺnt aján|atkérő 2014. évben a 2011. évi CVIil. tv. (továbbĺakban: Kbt.) iltr. része
szerintĺ nyí|t közbeszenési e|járást folytatott |e,,Szá|lítási keretszeződés a Budapest Magdo|na Negyed
minimum 56 önkormányzati bérlakásának rész|eges fe|újításához szükséges épÍtőanyagok és eszközök
biztosítására eseti megrende|ések a |a pjá n,' cím me|.

A kozbeszerzési e|járás nyertese a Szállító |ett, í9y Felek 2014. május 9-én szá|lítói keretszeződést (a
továbbĺakbani ,,Szerződés,) kötöttek. Tekintette| arra, hogy az aján|ati kotöttség az 1959' évĺ IV'
toruény szerĺnt á||t be a szerződés tekĺntetében, azonban a szenődéskötésre 20L4. március 14. napját
követően kerÜ|t sor, a szerződésre a 2013. évi V. töruény (Ptk.) rende|kezései az ĺrányadóak, ezéft
Fe|ek 2015. május 9-én megkötötték a szeuődés 1. sz. módosítását.

A Megrende|ő és a Közreműködő Szeruezet között a 2015. március f5-én a|áírásra kerü|t a
Támogatási Szeződés 7. számú módosítása, ame|y tafta|mazta az MNPIil projeK befejezési
határidejének 2015. május 30-ró| 2015. augusztus 30-ra töńénő módosítását. Tekĺntettel arra, hogy
a44 csa|ádot érintően a |akáskorszerűsítési munkákhoz kapcsolódóan a Vál|alkozó te|jesítésére nem
vo|t |ehetőség, a megva|ósítása érdekében 2015. május 14-én a Városgazdálkodásĺ és PénzÜgyi
Bizottság 4f8l20L5'(v.05.) számú határozata a|apján a|áírásra kerÜlt a szeződés 2. sz. módosítása,
ame|yben a szerződés VI.l. pontja módosításra kerÜlt, a szerződés időtaľtamának 2015.05.15-ró|
201 5.0B.30-ra toténő módosítása tárgyában'

Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|et Városgazdá|kodásĺ és
Pénzügyi Bizottság .../2015.(VilI.2B.) számú határozatában döntött a szeződés módosításáró| a
szerződés ĺdőtartamának módosítása tárgyában, tekintettel arra, hogy a módosítás a pĘekt sikeres
zárásához e|engedhetet|en. Amennyiben a szeződésmódosításra nem kerü| sor, abban az esetben a
projekt sikeres zárása veszé|ybe kerÜ|.

1.) A felek a Keľetszerződés VI.l. pontját módosítjákaz alábbiak szerint:

A Keretszeződés IV. 2' pontja tarta|mazza, hogy a Megrendelő képviseletében a csa|ádoktól érkező
igények - me|yeket Kivitelező á||ít össze, és Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt.. engedé|yezi -
a|apján összeá|lított megrende|éseket Projektmenedzser társaság képvĺselője adja |e Szá|lító részére.

A Keretszerződés VI. 7. pontja tafta|mazza, hogy jelen szeződésben a Kivite|ező, az MNPIII keretében
kivá|asztott, a fe|újÍtást szervező szeryezet. RévB Zń. köteles hivata|osan a Szá||ítónak a kivitelező
szeľvezetet megje|ö|ia kivá|asztást kovető B napon be|ü|.

Megrende|ő kije|enti, hogy a Kivite|ező kiváĺasztása érdekében a ,,Szociá|is Lakhatási Technikaĺ
Segítségnyújtás bĺztosítása,' tárgyában 2OI4' december l8-án megindított $É. 2626012014) és
eredményte|enÜ| záru|t nyí|t kozbeszezési e|járást követően, 2015.05.14-én újabb, 2 részes
hirdetmény közzététeĺe né|kü|i tárgya|ásos közbeszerzési e|járást indított, ame|ynek 1. része
eredményesen került lefo|ytatásra. A Megrende|ő ff |akás korszerűsítésére vonatkozóan a Megbízási
Szerődést a Vöroskereszt - Csapvíz Kft Konzorciummal 2015. június 2B-án megkötötte.



Megrende|ő kije|entĺ, hogy a hirdetmény közzététele né|külĺ tárgya|ásos közbeszezésĺ e|járás
eredménytelenü| záru|t 2. részében szereplő, a fennmaradó 22 családra vonatkozó |akáskorszerűsítésĺ
munkák megva|ósÍtásáró| a Képvise|ő-testĹ]let a 151/2015. (VI.25.) számú határozat 2. pontjában
dontött' A döntés ételmében a fe|adatot a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. hajtja végre, a
megbĺzásĺ szeződést a Megrende|ő megkötötte.

Fe|ek egymás kozött elsĺmerik, hogy mindkét Kivite|ező vonatkozásában a te|jesítés határideje a
mindenkor hatályos Támogatásĺ Szeződésben szereplő projekt fizikai befejezési határĺdő (RoP IH
jóváhagyás esetén 2015.10.15.), ame|y a Szál|ĺtóva| megkötött 2. sz. szeződésmódosításban
męghatározott befejezési határĺdőnél későbbi időpont.

Fe|ek egymás között e|ismerik, hogy _ a 2015.0B.30-i határidőt figye|embe véve - Megrende|ő nem
tudta a Kĺvitelezőket a megrende|ések összeá|lÍtására időben rende|kezésre bocsátani, ezért a 44
csa|ádot érintő |akáskorszeríjsítési munkákhoz kapcso|ódóan a Szá||íto te|jesítésére teljeskörűen nincs
Iehetőség.

Felek egymás között elismerik, hogy a Kivitelezők rende|kezésre ál|ásátó| számíwa a 44 családot érintő
lakáskorszerűsítési munkák végrehajtása ütemezetten zaj|ik, a 2015.10.15-ig taľtó időszakot
figye|embe véve időarányosan te|jesü|t. A je|en módosítás a|áírásáig megtöńént szá||ítoi te|jesítések
vonatkozásában Megrende|ő kije|enti, hogy a szá|lítások hiány- és hĺbamentesek voltak.

Fe|ek a je|en szeződés te|jeskörű te|jesÍtése érdekében az MNPIII fizikai befejezésének módosításával
összhangban a Szeződés határozott ĺdőtaľtamát 2015. augusztus 3o.ról a projeK mindenkor
hatá|yos Támogatási Szerződés szerinti fizikai befejezési határidejéig (a benyújtott
kérelem alapján jelenleg várhatóan 2015. október 15.) módosítják.

A módosítás a Szeződés egyéb rende|kezéseit nem érinti, azok vá|tozat|an tańalomma| maradnak
éľvényben és hatá|yban. Je|en szerződés mindkét fé| álta| törént a|áírásának napján lép hatá|yba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, elolvasás és érte|mezés után,
helybenhagyó|ag a|áírják.

Kelt: Budapest, 2015. augusztus ....

Budapest Főváros VIII. kerü|et
Józsefvá rosi (in kormányzat
dr. Kocsis Máté polgármester

Meg rende|ő képvise|ője

Fedezetr
dátum: Budapest, 2015. augusztus .....

PénzÜgyi|eg el|enjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzügyi Ügyosztályvezető

Jogi szempontbó| e||enjegyzem :

Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és fe|hatalm azásábő|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Saint-Gobain Zrt.
Korcsik Tibor igazgatósági tag és

Török Kriszti na gazdasági igazgató
Szál|ító képvise|ője


