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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|Iás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testület a 25812013. (vI.27') száműhatározatában dĺintcjtt arról' hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámúpźiyázaton indul, az Aurőrautcai ľendelőintézet felújítá-
sáva| a magasabb szintti egészségĺigyi ellátás megteremtése céljából.

Az onkonnányzat 2013. december fO-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltség-
gel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogatő képviseletében eljáró ES,ZA Társadalmi Szo|gá|tatő
N onpro fi t Kft -ve l, m int közreműköd ő szerv ezeítel.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat nyílt kozbeszerzési eljárás keretében 2015. janu-

ár 09-én válla|kozási szerzőđést kĺltött Auróľa20|4 Konzorciummal (Konzorciumi tagok adatai:Yezetótag:
A ,.,,.EU-Line Epítoipari Zrt., Tag: VIV Villanyszerelőipari Tervezó, Kivitelező és Szolgáltatő Zrt.) az Auróra u.

22-28. szám a|atti ingatlan KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító szám.6 projekt keretében kivitelezési
feladatainak e|Iátására' A szerződés a projekt módosított határidejének megfelelően 2015. szeptember 30-ig
került megkcjtésľe.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat nyílt pá|yázat eredményeként2013. december
20-án megbízási szerzódést kötött Hauberl Lászlova| az Aurőra u. f2-28. szám a|atti ingatlan KMOP-
4'3.2lA-13-2013-0001 azonosító szźlmu projekt keľetében tĺjrténő felújítása során a beruházás építési, terve-

zési miĺszaki előkészítéséhez, az azol<hoz kapcsolódó köz- és beszerzési eljáľások előkészítéséhez sztikséges
műszaki tanácsadói feladatok e|látására. Aszerződésjelenleg 20|5. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat nyílt páIyázat keretében 2013. december 20-án
megbízási szerzóďést kötott Katona Gáborral az Aurora u' 22-28. szám alatti ingatlan KMoP-4.3.2lA-13-
2013-0001 azonosító számú projekt keretében projekt menedzseľi feladatainak e|Iátására. A szerződés jelen-

Ieg f015. szeptembeľ 30-ig érvényes.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzatközbeszeľzési énékhatárt e| nem érő beszerzési
eljárás eredményeként2014.január 17-én megbízási szerzodést kötött az EuPľocure Consult Kozbeszerzési
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel az Aurőra u. 2f-28' szám aIatÍj ingatlan KMoP-4.3.flA-13-2013-0001
azonosító számű projekt keretében közbeszerzési tanácsadói feladatok el|źtźsźra. A szerzodésjelenleg 20l5'
szeptember 3O-ig érvényes.
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Budapest Fováros VIII' kertilet Jőzsefuárosi onkormányzatkozbeszerzési értékhattrt e| nem éľő beszerzési
eljáľás eredményeként 20|5' május 6-án megbizási szeľződést kötött a KALAMÁRIS Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft-vel a KMoP-4.3 'flA-13-f0|3-0001 azonosító számú projekt könyvvizsgá|ói fela-
datainak e|láĺźsźlra. Ezen szerzódés is a projekt fizlkai befejezésének végéig f015. szeptember 30-ig kerĹilt
megkcitésľe.

II. A beterjesztés indoka

Kivite1ező kérelmet nyújtott be az önkoľmányzatnak zo6.jĺlĺus 10-én, melyben kezdeményeńe a vállalko-
zási szerződés véghatáridejének meghosszabbitźlsát 21 munkanappal 20|5. október 3 1-ig. KiviteIező aterve-
zeÍthez képest a bővítmény építését csak29 munkanap később tudta megkezdeni a területen található, előre
nem jelzett, nem ismert közművezetékek kiváltása miatt. A 29 munkanapos csúszás miatt 20l5. március 16-
án kezdodött meg a bővítmény kivitelezése, igy határiđőre nem készült e| azI. emeleten találhatő győgyszer-
tárnak helyt adó új épüIetrész. Kivitelező a fenti késést 21 munkanapbanhatźroď.ameg, így szÍikségesé vá|t
a pľojekt ťlzikai megvalósulásánaktervezett napját 2015. október 3l-re módosítani. Az önkormányzat a
kivite|ezési szerződés módosítási kérelmét az e|járő hatóság felé benyujtott. A kivite|ezési szerződés módo-
sítását a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
elfogadta és továbbította a Miniszteľelnökség Kozbeszerzési Felügyeleti Főosztályának. A támogatási szer-
ződés szerinti projekt ťlzikai megvalósulásának 2015. október 3l-ľe töľténő módosítása folyamatban Van'
benyújtásra kerĹilt a Pro Regio Közép-Magyarorszźlgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. részéľe'

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés céIja a szerzodések módosítása, az onkormányzat pá\yázatban vállalt kötelezettségeinek teljesíté-
séhez.

Auróra 2074 Konzoľciummal, Katona Gáborľal, Hauber Lász\őval' EuProcure Consult Közbeszerzési Ta-
nácsadó és Szolgáltató Kft-vel, KALAMÁRIS Könyvvizsgáló és Gazdaságĺ Tanácsadó Kft-ve| kotendő
szerzodés módosítás a további 1 hónapra nem tartalmazttjbb\etťlnanszirozási forrást, így pénzugyi fedezetet
nem igényel. A partnerek dť1azás nélktil vállalják a feladataik ellátását.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság dontése a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatárő| sző|o 3612014.

(XI.06.) önkormányzati rendelet 7' melléklet 1'l. pont 1.1.3. alpontján alapul, mely szerint aYárosgazďáI-
kodási és Pénzi'igyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáľól, eredmény megá|lapítá-

sáról' beszerzési Ĺigyekben az eredmény megállapításárőL, báľmely önkormányzatj szerződés megkötéséről,

módosításáról, megszĺintetéséről.

K ére m az a1 ábbi h atár o zati j avas 1 at el fo gadás át.
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Ha,rÁnozĺ'Tl JAvASLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rĺgy dönt, hogy

1. elÍbgadja az Aurőra2014Konzoľciummal mint a ,,Jőzsefvárosi Egészségiigyi Szolgálat komp-
lex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2ĺA-|3.2013-0001) projekt kivitelezőjével kötött vá|lalkozási szer-
ződés 20|5. október 31-ig töľténő módosítását.

Felelős: Polgármester

Határidő: f015. szeptember 28.

2. elfogadja Katona Gáboľľal, mint a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi SzolgáIat komplex fejlesztése''
(KMOP-4.3.2l^-|3-f0I3-0001) pľojekt projektmenedzseľével ktitött megbízási szeľződés 2015.
október 31-ig oly módon, hogy 2015. októbeľ hónapban díjazás nélkül látja el feladatait.

Felelős: Polgármester

Határidó: 2015. szeptember 28.

3. e|fogadja Haubeľl Lászlőva|, mint a,,Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése''
(KMOP-4.3.2|A-13-2013-0001) projekt műszaki tanácsadójával kłitiitt megbízási szeľződés
2015. októbeľ 31-ig oly módon, hogy 2015. október hónapban díjazás nélkĺit tátja el feladatait.

Felelős: Polgármesteľ

Határidő: 20|5 szeptember 28.

4. e|fogadja a EuPľocure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgá|tatő Kft-vel, mint a ,,Jó-
zsefváľosi Egészségügyi Szo|gálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001) pľojekt
kozbeszerzési tanácsadójával köttitt megbízási szeľződés 2015. október 3l-ig töľténő módosítá-
sát' oly módon, hogy a Kft. a szeľződésmódosítás időtartama a|att díjfizetés nélkül látja el fe-
ladatait.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 20|5. szeptember 28.

5. elfogadja a KALAMÁRIS Ktinywizsgá|ćl és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel, mint a ,,Józsefvá-
ľosi Egészségiigyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001) pľojekt
könywizsgálójával kött'tt megbízási szerz(jđ,és 20t5. októbeľ 3l-ig ttiľténő mĺídosítását.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2015 szeotember 28.

6. felhatalmazza a po|gármesteľt a hatá,rozat 1-5. pontjában szeľeplő szeľződés módosítások alá-
írására.

Felelős: Polgáľmester

Hatáľidő: 201 5' szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

A lakosság széles körét érinto döntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe| módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2015. szeptember f5.
u^'Ĺ\ v\

Dr. Vitályos Fanny
kabinetvezető

rÉszÍrpľrp: PoI-cÁRvpsTERI KABINET
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