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ELŐTERJEsZTES
aYérosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2015. októbeľ l9-i ülésére

Tárgyz Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horánszlĺy u. 16. számr'ĺ épület gáz.csatlakozővezeték
ľészleges cseľéjére

Előteľjesztő: KovácsottóVagyongazdálkodásiigazgatő
Készítette: Sĺanek Endĺe miĺszaki diviziővezęto

A napirendet nyilvános ülésen kell tláľgyalni.

A döntés e lfo gadásĺíh oz e gy szerí szav azattöbb s é g s zĹiksé ge s.

Melléklet: vállalkozásí szerzőďés

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság!

I. Tényáltás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a2015. évi költségvetésében fedezetet

biztosított |akohaziéletveszély elháľítás céIjźra, mely a gázszo|gáLtatásból kizźtt épületek gźuvezeték

cseréjére is fedezetet nyújt.
Lakossági bejelentés a|apjáp'a VIII. kerĹilet, Horánszky u. 16. számuépületben a Fővarosi Gazművek

Zrt. (atovĺuuĺatuan:pocĺz) munkatarsai 2015. szeptembeľ 3-ánahelyszínľe érkene gźnszivárgást

tapasztaltak,emiattnégylakást|<ĺzártakagźnszo|gźt|tatásbó1.

A Józsefulíĺosí Gazdálkodási Központ Zrt. Muszaki és Intézményi Iľodája szfüségesnek taľtja a

rocĺz a|ta| az a|apvezetéh'rő||evźiasztoÍt 5l4 colos gazfe|szá||ő vezeték cseréjét.

A kivitelezés becstilt értéke a műszaki iroda áItaIkészített költségvetés alapjan I.17I.g4I,- Ft + Áfa.

Tĺíĺsaságunk a kozbeszerzési értékhatźrt eI nem érő beszerzésí eljráĺásban 2015. október 2-án

ajáliattételifelhívásttovábbítottazalábbigazđasĘjszeľeplőnek.

Ajánlattételre felkéľt cég neve Cég által adott
ajánlat

Csapvíz Kft.
1081 Budapest Kiss József u. 9.

1.159.737,-Ft. + Afa.

Pľecíz Kft.
1094 Budapest Tompa u. l5lb

1.202.604.-Ft. + Afa

Thelien tewezőKÍt.
1085 Budapest Józsefkrt. 69.

nem adott źnajźnlatot

Csőtechnika Kft.
1 1 1 8 Budapest Beregszász ll. 28. I l 1.

nem adoff áraiźnlatot

Az ajfuiattételre olyan gazdźikodő szewezetek lettek felkérve' aL<tk az onkormanyzat ńszére már

vegěztekkisebb benlhazasí munkálatokat, szerződésszeľíien, első osztályú minőségben teljesítettek.

Az ajántattételre felkéľt cégek egy része jőzsefuaľosi székhelyiĺ.



Abeszeruési eljárás során az ajźnlatokbírźiatí szempontja a legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatás

volt.

A |ega|acsonyabb összegú ellenszolgáltatást tarta|maző, érvényes Ąźnlatot a Csapvíz Kfr.. aďta. Az
ajárúattarta|mazza az új csatlakoző gźz - vezeték, új mérőhelyek kiépítését, a,szĹikséges giíztervek

elkészítését, jővźÍrtagyatásźľ', az új csatlakoző vezeték felszerelését, átadását aFoGAZ tészéte..

A munkálatok bonyolffiának és műszaki ellenőrének javasoljuk a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t megbizni a nettó vállalkozási díj 10 o/o-a + AFA ĺjsszegért, a Budapest Józsefuaľosi

onkormanyzat és a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között fennálló vagyongazdálkodási
szerzőđés 106. a) pontja alapjén.

il. A beteľjesztés indoka

A Bizottság a Képviselő-tęsttilettőI átn:ŕrźľ;ott hatáskĺirében dönt akozbeszeľzési értékhatiíľt el nem

éľő beszerzési eljźnás nyertes ajźn\attevőkőI, a beérkezett ajrĺnlatok és az ajáilattételi felhívásban

meghatáĺozott értékelés alapján. A vállalkozási szerzőďést az előteľjesztés melléklete tarta|mazza.

A Bizottság dönt a kivitelezés bonyolítása során aJőzsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. đijazásźrőI.

III. A dłintés célja' pénzügyĺ hatása

A kivitelezé s s el a l akóéptilet telj es gázszo|gáItatása bizto sított.

A kivitelezés költségeinek I.159.737'- + AFA, azaz Ęsľmillio-százöNenkilencezer
hétszźvhnminchét foľint + AFA, és a bonyolítási díjnak II5.973,. Ft + AFA, valamint a miĺszaki
e1lenőrzés díjnak 34.7g2Ft,- +ÁFA ĺisszesen 1.3 10.502,- Ft + ÁFA, azazBgymillió-haľom szźztízezer-

otszézkettó'- Ft fedezete a 20|5. évi kĺiltségvetésben a |1602 címen a |akőhazak életveszély

ę|háritásáĺa,gázhźiőzatcsereelőirányzatonbiztosított.

Iv. Jogszabályi kiĺrnyezet

A Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Működési Szabályzatarő| sző|ő 3612014. (XI.6.)

önkormányzatirenđe|et7. melléklet 1.1.3. pontjaszęintaYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt közb eszerzési tigyekben az e\jnás megindításiĺľól, eľedmény megállapításaról, beszerzési

t.igyekben az eredmény megáIlapításáról, bĺíľmely önkoľmlányzati szerződés megkötéséľől,

módosításaľól, megsztintetéséről, ide nem éľtve a polgiírmesteri és a|rlzárőIagos képviselő-testtileti
hďáskdn.
A fenti eknek me gfelelő en kérem a hattlr ozati j avasl at elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úgy dönto hogy

1. a Budapest VIII. kerület Horĺánszky u. 16. szźlmll éptilet gźz csat|akoző vezeték részleges

kiépítésének kivitelezésére vonatkoző, kozbeszerzésí értéIdlatfut el nem éro beszerzési

eljaľásban a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgáltatást taĺtalmazo, érvényes ajźnlatot a

CsapvízKft. (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. em. 5. adőszán:14358818-2.42,

szźlmlasztmla: 1170800I-20558952, cg:01-09-900401, képviseli: ZomboriLászIő ügyvezető)

ajánfuattevő adta, ezért az eIjaras nyertes ajtn|attevője. Elfogadott ajánlati aľ I.159.737,- +

AFA.
Felelő s : Józ sefr ĺáľo s i Gazdálkodási Kö zpo ft Zrt. Y agy ongazdálko dási lgazgatő
Hatáľidő: 2015. október 19.

ahatározat 1. pontja alapjźn felkéri a Jőzsef-ĺátosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t,hogy az

onkormĺányzatnevébena munkálatoke|végzésére a hatáÍozatmellékletét képező vállalkozási



szerzőđést kosse męg, a2015. éví költségvetésben a 11602 címen alakőhazak életveszély
e|háľttásár a bizto s ított keľetből.

Fęlelős : Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpo ft Zrt. Y agy ongazdálkodási Igazgatő

Hatráľidő: 2015. októbeľ 25.

3. a hatfuozat 1. pontja szerinti munkálatok bonyolítója és műszaki ellenőre a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Kbzpónt Zrt. Abonyolítasi díjaanettó vállalkozási díj 10%-a+ ÁFA, összesen

II5.g73,- Ft + ÁFA, a miiszaki elienőri đíja aváIlalkozői nettó ajánlat 3%o-a+ Afa,34.792,-

Ft. + Áfa a 2015. évi ktiltségvetésben a |1602 címen aIakőhazak életveszély elhaľításara

ďrohźnyzat terhére.

Fe lelő s : J ő zsefv őł osi Gazdálkodási Kozp o ft Zrt. Y agy ongazdálkodási Igazgatő
Határiďő: f}I 5. október 1 9.

4. a hatáĺozat 3. pontja a\apjźn felkéri a Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,

vagyongazdálkodási igazgatőját a megbizźlsi szeruodés ęlőkészítésére és a felkéri a
polgĺĺrmestert annak a|áir źsfu a.

Felelős: polgáľmester, Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpofiZrt.Yagyoĺgazdálkodási Igazgatő

Hataľidő: 2015. október 25.

A dörrtés végrehajtásátvégzó szervezetí egység: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺĺĺa

nem indokolt hirdetőtáblĺĺn
Budapest, 20|5. október 12.
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Vállalkozási szerződés

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Jĺízsefvárosi Onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-
67., adőszźlml. 15735715-2-42, torzsszám: 7357|5, statisztikai szźlm: 15735715-84|1-32I-0I'
bankszámlaszźtm: K&H Bank Zrt. l0403387-00028570-00000000) képviseletében e|járő
Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszám: 25292499-2-
42, cégsegyzékszźtm: 0I-10-048457, bankszámlaszém: SBERBANK: 14100309-92110549-
01000008, képviseli: Kovács ottó vagyongazdálkodásiígazgató), mint Megľendelő, másľészről a

cSAPvÍZ Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u.9. II. em. 5.,aďőszźrrl: 14358818.2-42,
szźm|aszźtma 11708001-20558952, cégsegyzékszám:01-09-900401, képviseli: Zomboi LászIő
ijgyvezeto, mint Váltalkozó kozott, Megrendelő źl|ta| lefolytatott kozbeszętzési énékhatáľt el nem
érőbeszerzésieljáráseredményeként,aza|ábbifeltételekkel:

Aszerződéstárwa: Budapest VIII. keľület Horánszlĺy u. 16. számú tinkoľmányzati épĺĺlet gáz-
csatlakozó vezeték ľészleges csere' mely taľtalmazza a gázterv elkészítését,
jőváhagyatásźrt, az tĄ gaz-m&őhelyek és csatlakozővezeték kiépítését, a
gázmu munkłákat, gźzőr a l e- fe l szeľelését, MEo źLtadást.

1.) A megjel<ilt munka szabadźras.
Yá||alkozás díja:

elfogadott ajźnlat a|apjén:
27Yo AFA:
Osszesen:

2.) A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:
MunkaterüIet terv ezett átadása:

1.r59.737,-Ft.
313.r29^-Ft

1.472.866,-Bt azaz
Eglmíllíó-négłs zózhenenkétezer-ny o lcs zúzh atvan h at fo ľÍnt.

2'0|5. október 26.
20t5. októbeľ 2ó.

(minden kültin énesítés nélkül)
3.) A kivitelezés befejezési haüíľideje: Munkaterĺ.ilet átadástó| szźrnítotĺ45 nap
4) A végszźtmla összegének átutalasát Megrenđe|ó az igazoIt teljesítést követően a szám|a

kézhezvéte|étő| számított 30 napon belül vállalja.
5.) A Megrendelő képviselőjének neve: Kiĺntor Imľe Bp. VIII. Német u.17-l9.

Tel:2 997-000/137
Yá|Ia|koző képviselőjének neve: ZombonLászlő Bp. VIII' Kiss József u. 9.

Tel: 06 202 537 668
6.) Vállalkozó a végteljesítésről íľásban éľtesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 10 napon belül - az

átadás- źÍv étel i dőpontj át.

7 .) KözteľĹilet haszná|ati hozzájźlru|źts beszeľzés e Y á||a|kozó feladata.
8.) Az épitésí napló vezetése a vonatkoző jogszabźtlyi előírásoknak megfelelően történik, és azI

aYźtlla|kozó köteles állandóan a munkahelyen tartani.
9.) A balesetvédelmi és tíízvédelmi előírások betartásáľól Vállalkozó köteles gondoskodni.
10.) A szźlm|a benyújtásanak feltétele a hiánymentes feladatel'|áÍásźú igazo|ő műszaki átađás-

źúvéte|ljegyzőkönyv.
1l.) Fizetés módja: átuta|źs, aszám|akézhezvéte|éto| szźlmitott 30 napon belül.

Megrendelő neve, címe: Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi onkormányzat t082
Bp. Baľoss u.63-67.
Számlrźľ:ási cím: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.1084 Bp. or u. 8.

|2.) Yá||a|koző késedelmi kötbér ťlzetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést. A köbér mértéke:
végszálm|álnál: napi 10.000'. Ft.

13.) Jelen szetződést felek l<lzarő|ag írásban módosíthatjfü.



15.) A munkavégzés során okozott károkéľt Vállalkozó teljes könĺ felelősséget vállal.
16.) Yá||a|koző a ,,Beszźi|itói Adatlapban'' feltüntetett adatokban beálló változásról

haladéktalanul tájékonatni köteles a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi
P o l gárme steri Hivatalt, mely a szźm|akiťĺzeté s feltétele.

17.) A Vállalkozó kijelenti, hogy anemzetí vagyonról szőIő 2011. évi CXCM. tĺirvény 3. $ (1)
bekezdés 1. pont b) alpontja a|apjén źú|áthatő szervezetnek minősiil. EZt a tényĺ a
Megrendelőnek átadott cégkivonatta| ígazolja. Vállalja, hogy a szerzóđés taľtama a|att a
tulajdonosi szerkezetén nem változtat o|yarl módon, amely alapján már nem minősül
tfiIáthatő szewezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezďében történt
vźitozás miatt, vagy egyéb okból mŕľ nem minostil źltlätható szervezetnek, a Megrendelo a
je|eĺszerződéstazoĺlna|ihatźi|ya|felmondhatja.

|7.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bĺĺľmely pontja kógens
jogszabályba titközne, vagy a beszerzési eljaľás kötelező érvéný dokumentumlínak
tartalmźxalellentétes lenne, akkor aszerződés fentieket séľtő rendelkezése helyébe _ minden
további jogcselekmény, így ktilönĺisenaszerződés módosítasa nélkül _ a megsértett kĺitelező
érvényu jogszabéůyi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi ľendelkezés kerül. Fentieket
kell megfelelően a|kalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabá|y akként rendelkezik,
hogy valamely ľendelkezése a szerzódés része (vagy a szerződésben sztlvegszeriĺen
szerepelnie kell) és azt szovegszeríien a szetződés nem tarta|mazza (az ađott ľendelkezés a
szer ző đés r észét kép ezi).

18.) A Felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos vitás kéľdések tĺsztźzása
nem jaľ eredménnyel, úgy apertáĺgy szerint illetékes bíľósághoz foľdulnak.

19.) A szerzóďésben nem szabá|yozott kérdésekĺe a Polgari Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V.
tĺiľvény rendelkezéseit, a nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCV. tĺirvény és a _
beszerzés tfugya szerint _ vonatkoző jogszabáIyok rendelkezései az irányadók.

20.) Je|en szerzoďés az a|áírásźnak napján |ép hatáIyba,
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezót,kijzos elolvasás és
közös éľtelmezést kĺivetően 4 eredeti példanyban jóvĺĺhagyólag a|áírlźů<.

Budapest, 2015. október. 1 9.

Yźila|koző

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada Rimĺán Edina jegyző

nevében és megbízásából

Megĺendelő

dr. Mészar Erika
aljegyzí5

Fedezet: dátum: Budapest,20|5.

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Pĺĺris Gyuláné
pénzügyi ugy o sztźůyv ezető

Mellékletek:
1. Ajĺĺnlattételi felhívás
2. Yá||a|koző ajźn|ata


