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sz. napiľend

ELŐTERJESZTES

a VáľosgazdáIkodási és PénzĺigyiBizottság 2015. augusztus 28-ai üléséľe

Táľgy: Javaslat a Budapest vlil. keľület Tolnai Lajos utca 21. szám alatti Tĺĺcstik.Lak
Bölcsőde vihaľ okozta káľ helyľeáillítására.

esĺő: Kovács ottó Vagyongazdálkod źsi Igazgatő
Készítette: Zsidi Lajos JGK Miĺszaki Iroda vezető
A napirendet nyilvános tilésen lehet taľgyalni.
A dĺintés el fo gadásah o z e gy szeru szav azattobb sé g szfü s é ges.
Melléklet : v á||alkozási szeruódés
Előterj

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése:

A

2015. augusztus 18.i rendkíviili időjáÍás kĺivetkeztében a Budapest VIII. kerület Tolnai
Lajos utca 2|. szźm alatti Tücsök-Lak Bölcsődének a lapos tető felől rendkívĹili méľtéktĺ
beźnása következett be. A beĺjmlő víz ęIźrasztotta az emeleti folyosót és helyiségeket és a
frjldszinten a folyosót és az udvaĺ felcili csoportszobékat. Azonnali intézkedéskénta
helyszínen tartozkođő Thelien Tervezo Kft. munkatźrsa a nagy mennyiségiĺvízbeömlés miatt
az épi|etet áĺamta|arlitotta. A kaľbantaľtók a hibát feltźrtźk,megá||apítottĺík,hogy az emeleti
folyosó á|menrryezet feletti lapos tető vízgyujtő 110 mm átmérőjll^'levezetőcső vízszintes
szakaszánlévő Y ágtisńíto nyílásán ömlik be aviz. A Józsefuáľosi onkoľmtnyzat oktatási,
nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyeľmekvédelmi intézményeinélgyorsszolgálati és
kałbaftartási tevékenységet vállalkozási szerzőďés keretében végzo Lateľex Epítő Zrt-t alĺba
elháľításĺíhozszĹikséges zźtő fedelet haladóktalanul a bĺjlcsĺldébeszétllítottéů<,így a Thelien
Kft. a beźaást megszúntette.
A vihaľ okońa helyreá|Iítás igénye tulmutat a kaľbantartási tevékenységkéntelvégezhető
kategóľian.
A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. intézménymiĺködtetésidivíziőja a vihaľkrĺľta
biztosító felé bej elentette.
A bölcsőde 2015. 09.07.-ei megnyitásaľa tekintettel a munkálatok elvégzésesürgősségi
eljnást igényel.
A vihaľ okozta kláľ helyreáLlításáĺa vonatkozó bęszerzés becsiilt éľtékea Józsefuĺírosi
Gazdálkoďási Központ Zrt. Műszaki és IntézményiIľoda költségbecslése alapjan bruttó
2.000.000"- Ft.
Akozbeszerzési értéLrhatart el nem érő beszerzési eljáĺźĺsban2015. augusztus 27. napjan
ajźnlattéte|i felhívás került továbbításraaz a|ábbi cégek felé:
Best Kft.

nem adott

1183 Budapest Gyömľői út 154.

Ép-vixTeam Kft.

1.592.000.- Ft +

Afa

a2a22.021.840.- Ft

f244Ún, Szentistváni út 18.
Thelien Tervező|ľÍt.

I.563.779,- Fr +

Afa

a2a21.985.999,- F't

1085 Budapest, József kľt. 69.

ľ^l

Józsefuáľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. olyan gazdáikođő szervezeteket kért fel
ajtnIattéte|re, akik a Józsefvttosi onkoľm źnyzat tészéremtr végeztek hasonló feladatot.
A beszerzési eljaľás során az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ĺisszegíĺ
ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajánlatokĺa a Thelien Tervező Kft. nyújtotta be a
legalacsonyabb összegű ajáĺ.latot. mely tartalmazza az ajźnlatífelhívásban szeľeplő

A

kĺĺ1tségvetésikiírásában a bölcsőde megnyitásrához szükséges helyreállítási munkálatokat.
A helyreállítás becsiilt értéke2.000.000,- Ft, amely magasabb, mint a legalacsonyabb ajáĺúatí
źr, igy a fentiek alapjźn a fedezęt renđelkezésreáll.
A helyreállítás bonyolítási és műszaki ellenőri díjat javasoljuk a nettó számlaérték 5
ĺi s sze

%o

+ Afa

gben me ghatźr ozru.

II. A beterjesztés indoka

A bölcsőde épületében vihar okozta kĺĺľhelyręźůIítására vonatkozó kozbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzési eljĺírás lefolytatásra kertilt, döntéshozatal a Tisztelt Bizottság
hatáskörébe tartozLk.

III. A dtintés célja és pénzügyi hatása
A dĺintéscé|ja az onkoľmanyzatvagyonában bekövetkezett karok helyreállítása és a IGKZÍt.
ź;1ta| avagyoÍIgazdálkodási szeruódés szerint vállalt épiilet felújít'ásifeladat teljesítése.
A kivitelezés költségeinek _ 1.563.779,- Ft + Áfa és az 5 % bonyolítási és műszaki ellenőri
díjnak 78.189,- Ft + Afa, fedezete - ĺisszesen 2,085.299,- Ft a 11601 címen Intézményi
életveszélyelhłáľításieIoir źnyzat.

IV. Jogszabályi körny ezetz
A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezetí és Működési Szabályzatéro| szőLő 3612014.
(XI.06.) önkormanyzati reĺďelet 7. melléklet 1.1.3. pontja szerint aYfuosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság dönt k<jzbeszęrzési ügyekben az eljźrás megindításáľól, eredmény
megá|IapításźtőI,beszeruésiügyekbenazercdménymegá|Iapításĺáľól.
Fentiekalapjarlkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Yáľosgazdálkodási

és Pénztigyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

1.) a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 2I.

szźtm a|attí Tticstjk-Lak Bölcsőde

2015.
augusztus 18-i ľendkívĹilivihaľ miattibeázás okoztakáľok helyreá||ittlsáĺavonatkoző,
kozbeszerzési érté|ďlatźrtel nem éró beszerzési eljarást érvényesnek és
eredménye snek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáĺidő: 2015. augusztus 28.

2.)

abeszerzési eljrĺľás nyeľteséneka benyújtott ajźnlata alapján a Thelien Teľvező Kft-t
(székhe|y: 1085 Budapest, József krt. 69., aĺJ(:szźtm:14819708-2-42, cgs. sz: 01-0992 I 43 8' bankszźmlaszáma: 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 6 0 - 8 4 8 0 0 0 0 8 ) nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási
Határidő: 20| 5 . augusz|us 28.

igazgatő

3.)- ahatźtozat l. pontja alapjźnfetkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t,hogy

az onkormtnyzat nevében a munkálatok elvégzéséľea hatźrozat mellékletét képezó
váI|a\kozási szeruódést kösse meg a 11601 címen Intézményiéletveszély elhĺáľítási
e|őirźnyzat terhére.

Felelős: Jőzsefváĺosi Gazđálkodási KözpoĺtZrt.,vagyoÍLgazdálkođási igazgatő
Hatáľidő: 20t5. szeptembeľ 07.
4.).

fe\iĄítási munka bonyolítója és miiszaki ellęnőre a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
K<izpđntZrt, boĺyolításiés műszaki ellenőri díja a vá||a|kozőí nettó ajánlat 5%o.a +
Áľa, zs.tsg,- Ft. + Áfa a 11601 címen |ntézményiéletveszélyelhaľítási elofuźnyzat

a

teľhére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkođási KözpontZrt.,vagyoÍIgazdálkodási
Határidő: 2015. szeptember 15.

igazgatő

A döntés végľehajtásátvégzó szewęzeti egység: JGKZrt.

A

A

KĺizpontZrt.
kozzététe| módjaľa

szeruezetiegység: Józsefuaľosi Gazdálkodási
döntés végĺehajtásźúvégző

kcirét érintő döntések esetén javaslata

lakosság
nem

''él"s
indokolt

hiľdetőtáblan

Budapest, 20|5. augusńx 27
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Vállalko zźlsi szeľző d és
amely létrejött egyrészró| a

Budapest FővĺíĺosVIII. kerület Józsefváľosi Önkormányzat (10s2 Budapest, Baľoss utca 63-67.,
adĺĎszám: l57357L5-2.42, torzsszźtm.. 7357|5, statisztikai szźtm: 15735715-8411-321-01'
bankszrĺmlaszźlm: K&H Bank Zft. 10403387-00028570-00000000) képviseletében eljáĺó
JózsefuĺíľosiGazdálkodási Közpoĺt Zrt (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszźtm: 25292499-242, cégegyzékszttm..0|.10-048457' bankszrĺmlaszźĺrl:SBERBANK: 14100309-9211054901000008, képviseli: Kovács ottó vagyongazdálkodasi igazgatő), mint Megľendelő, másľészről

(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69., adőszám: 14819708-2-42,
szźtm|aszźtma:10918001-00000060-84800008, cjsz: 01-09-921438, képviseli: Bfüonyiné Henkei Gabriella
igyvezető), mint VáIlalkozĺíközött a Megĺendelő altallefolýatott kozbeszeruési éľtékhatáľtel nem
eia beszeruési el1árźs eľedményeként,valamint a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
feltéte lekkel
. . . . . . t 20 |5. (VIII.2 8.) számu hatérozat alapj tn az alabbi

Thelien Tervező

Kft.

:

Aszerződéstárwa: Budapest, VIII. kerĺilet Tolnai Lajos u,2I.

sz. a|atti Tücsöklak

Bölcsőde vihaľ

okozta kĺáľ helyreállítása.

1.)

A megjelölt munka

szabadáľas.

YáIla|kozás díia:
elfo gadott ajánlat a|apján:
27% ĄłFA:
Osszesen:

nettó 1.563.l79.,-Ft

422.220.,-Ft
bruttĺó 1.985.999.'- Ft

bruttó egłmillíó kilencszáznyolvaniitezer kÍlencszdzkilencvenkilencforinĹ

A

vál1alkozási ďíj magában foglalja az e||átandó feladatokkal kapcsolatban felmeľĹilő
valamerĺryi díjat és költséget,tovétbbá hasznot. Yti|a\koző nem jogosult a vállalkozási díjon
2.)

3.)
4;
5.)
6.)
7.)

felü1további ellenszo|gźltatźs Megľendelővel szemben töľténő érvényesítéséľe.
A kivitelezés tervezettkezdési időpontja: 2015. augusztus 28.
2015. augusztus 28.
Munkateľül et tew ęzett átadása:
(minden külön értesítésnélkiil)
A kivitelezés befejezési hatĺáľideje 20|5. szeptember 7.
A végszámla ĺisszegénekáfutalását Megrendel ó a sztlmlakézhezvéte|étőI számított 30 napon
belül vállalja.
A Megľendelő képviselőjének neve: Zsidi Lajos TeI 06204799340
Vállalkozó képviselőjének neve: Bákonyi Róbeľt Tel:06 30 9622065
Felek I. osńźůyűminőségben állapodnak meg.
YáIIa|kozo a végteljesítésről írásban éĺtesítia Megrendelőt, és kitĹĺzik - f napon belül - az
átađás- źńv étel iđőpontját.

8.) KcjzterĹilet foglalási engedély beszerzése Vállďkozó feladata.
9.) Az építésinaplóvezetése avonatkozó rendeleteknek megfelelően töľténik.
ró.l A balesetveaémĺ és tÍĺzvédelmielőírások betartásĺíľólVállalkozó köteles gondoskodni.
11.) A szám|a benffitásanak feltétele a hianymentes feladatellátásźt igazo|ő műszaki átađásI2.)

á/ľvételijegyzőkĺinyv.
Fízetésmódja: átlfialás, aszámĘakézhezvételétó|' szźmított30 napon belĺil.

Megrendelő neve' címe: Jĺízsefváľosĺonkormányzat 1082 pľ. Baľoss
Számlázási cím: Józsefraľosi Gazdálkodási KözpontZrt.1084 Bp. oľ u. 8.

u.

63-67.

13.) Vállalkozónak

felróható késedelmes teljesítésesetén Megrenđelő kötbért sztrnit fel,

melynek mértéke:

I4.)
15.)
16.i

vegszámlánál: napi 5.000'. Ft

Miĺszaki szĺikségességbőladódó pót, ill. többletmunkat a Yá||a|koző a kdltség-vetésben
elfogadott aĺakoň köteles e|végezni'melynek elszámolása tételes felmérésa|apjźntörténik.
Jelei szerzőđéstfelek kizáľólag írásban módosíthatjak.
A munkav égzéssorán okozoĹĹ krĺr'okért Vállalkozó teljcs köľíi felelősséget vá11a1.

AVá1lalkozó kije1enti, hogy anemzetívagyonľól szőIő20|1. évi CXCVI. törvény 3. $. ill. bek.
l.pont b.l alpontja a|apjan atláthatő szervęzetnek minőstil. Eń, a tényt a Megrendelőnek átadott
nem
cegkivonattđ'ígazo|ja. vailu5u, hogy a szerződés tartalna a|att a tulajdonosi szerkezetén
veszi,
Tudomásul
,{Ltonutolyan módón, amelyalapjan mĺĺľnem minősül átlźihatő szęrvezetnek.
okból már nem minősül
amennyiben a tu1ajdonosi szerkezetébeĺtöľtént váItozás miatt, vagy egyéb
felmondhatja.
átlathaÍő szewezetnek, a Megľendelő a jelen szerzodéstazonna\ihatćúIya|

amelyeket e szerzodés nem taľ.talrmaz a Polgaľi Törvénykönyv
kéľđésekben,
jogszabáIyokat, valamint
rendelkezéseit, a Nemzeti vagyonľól szóló törvényt, az egyéb vonatkozó
az á|talźnosan elfogadott szakmai szokásokat kell iranyadónak venni.

Azokban

a

Késztilt 4 eľedeti példanyban.
Budapest,2015.

Budapest,2015.

Megľende1ő

Vállalkozó

dátum: Budapest,20|5.

Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem

:

Paľis Gyulané

p énzngy i llgy o sńá|yv

ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimĺín Edina
jegyző
nevében és megbízásából

ďr.Mészźr Eľika
aLjegyző

