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Józsefvárosi Gazdálkodási Közp oĺt 7ĺt. 3 Ąc,,,. napirendipont

ELoTERIESZTÉS
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. május 09-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 10. szám alatti épület gázcsatlako ző vezeték
cseréjére

Előterjesztő:
Készítette:

Faľkas oľs Vagyongazdálkod ási Igazgatő
Kántor Imre műszaki ellenőr

A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z egy szeru szav azattöbb s é g s züks é ges.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ąánlatételi felhíváS
2. sz. me|Iéklet: Bontási jegyzokonyv
3. sz. melléklet: tsszegzés az ajánlatok e|bíráIásárőI
4. sz. melléklet: Vállalkozői szerzodés

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ktjltségvetésében

fedezetet biztosított |akőházi é|etveszé|y e\hárítás céIjára, mely a gázszolgá'|tatásból kizáĺt
épületek gázv ezeték cseľéj ére nýjt fedezetet.
A Fővárosi Gázmuvekzti.1atovábbiakb an:FocĺZ)20|6. április 05-én lakossági bejelentésre

a Budapest VIII. keľtilet, Kőris u. 10. szám a|'á érkezve gázsziváltgást tapasztalt és huszonöt

lakást kizárt a gázszo|gá|tatásbő1,.

A|őzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Muszaki és Intézményi Irodája szükségesnek tartja

apocnz á|ta|, a gázszo|gáltatásból kizártlakások teljes gázcsatlakoző vezeték cseréjét. Mivel
a kivitelezés becsült ĺisszege meghaladja a nettó egymitlió forintot, a kivitelezéshez
kiczbeszerzési értékhatárl eI nem éľő beszerzési eljárás lefolytatása szĹikséges.

A kivitelezés becsült értéke a műszaki iroda által készített költségvetés alapjrín 3.667.0I2,- Ft
+ Ár.a'. Társaságunk aközbeszeĺzési értéIrJlatárt el nem érő beszerzési eljárásban 2016. április

20. ĺapján ajánIattéteIi felhívást (I. sz. melléklet) továbbított ot gazđasági szereplőnek.

Az ąáĺlatierclre felkért szervezetek kiválasztásának indokai: a gazdasáłgí szereplok

tevékenységi köľébe több olyan tevékenység tartozik, mely alapján az onkormányzatĺak az

elmúlt években végeztekkisebb beruházási munkálatokat, szerződésszerűen teljesítettek, első

osztźL|yú' minő ségb en és a kivitelezők egy r észe j ózs efváľo s i székhelyú.
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Ajánlattételre az alábbi gazdaságĺ szereplőket hívtuk fe|:

CsAPvÍZ Építőĺpaľĺ Szo|gáltató Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
Székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. emelet 5.
Cégsegyzékszá'm: 01 09 90040 1

Adószám: I43 58818-2-42
Képviseli: Zombori LászLő ügyvezető, Turcsányi Lász|ő ügyvezető
Ajánlata: nem nyújtott be ajánlatot

P r ecíz Épiitetgép észeti, Epítészetĺ, Szolgáltató Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság
Székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 15/b.
Cégegyzékszám: 01 09 67 I2I4
Adószám: 12380 I89 -2-43
Képviseli: Déri József ügyvezeto
Ajánlata: 3 465 304,- Ft + Áľ'e összegtĺ ajánlattétel

Global Geneľal Építőipari, Keľeskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság
Székhely: 1047 Budapest, Tinódi S. utca 18-22.I. ép. II. em.
Cégegyzékszátm: 0 1 09 8809 1 3

Adószám: 13939913 -f-4I
Képviseli: Kovács Norbert ügyvezető, Balatoni Alex tigyvezető
Ajanlata: nem nyújtott be ajánlatot

Támba és Támba Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
Székhely:1034 Budapest, Pacsirtamezo u. 44.
Cégjegyzékszám: 01 09 365446
Adószám: 1097 6388-2-4I
Képviseli: Támba György ügyvezető
Ajanlata: nem nyrijtott be ajánlatot

Atiszeľ KereskedelmÍ és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
Székhely: 1085 Budapest, Gyulai PáIv 12.

Cég1egyzékszáłm: 0 1 09 92857 3

Adószám: 1497 6445 -2-4z
Képviseli: Deák Attila ügyvezető
Ajánlata: nem nyrijtott be ajánlatot

A beszerzési eljáľás során az ajánlatok bíľáIati szempontjaként a |ega|acsonyabb ár keľĹilt

meghatározásra, azoĺban kizáró|ag egy ajanlat étkezett, melyet a Preciz Epületgépészeti,
Epítészeti, Szotgáltató Korlátolt Felelősségű Táľsaság(Io9a Budapest, Tompa utca 15ib.)

ajánlattevő nffitott be. Az ajánlat tarta|mazza az új csatlakozó gáĺzvezeték és új mérőhelyek
kiépítését, a szĹĺkséges gáztervek elkészítését, jőváhagyatásźÍ, felszerelését, va|amint az űj

csatlakozó vezeték áLtadásźLt a pocÁzNAK. A beszeruésí eljárás irataí (ajánlatételi felhívás,

bontási jegyzőkonyv, összegzés) az előterjesztés I.-3. számú, mellékleteit képezik.

A munkálatok bonyolítója, és a mrĺszaki ellenőri feladatok e|látőja, aJózsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. aBudapest Józsefvźrosi onkoľmálnyzat és a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ

Zrt. közott fennálló kozszo|gálati szęt ző đés alapj án.

A Bizottság a Képviselő-testületto| átnillázott hatáskĺjrében dont a közbeszerzési értéIúatárt e|

nem érő beszerzési eljárás nyeľtes ajánlattevőiről, a beérkezett ajánlatok és az ajánlattéte|i
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felhívásban meghatározott értékelés alapján. A nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási
szerződést az előteľjes ztés 4. számú, melléklete taĺta|mazza.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tárgyá'ban a döntés meghozatala a TisztelĹ Bizottság hatásköre.

ilI. A dłintés célja, pénziigyÍ hatása

A kivitelęzéssel a lakóépület te|jes gázszolgáltatása biztosított lesz.

A kivitelezés koltségei 3.465.304,- Ft + ÁFA, azaz hárommillĺó.négyszázhatvanötezer.
háromszáznégy forint + ÁFA, fedezete a 2016. évi költségvetésben a 11602 címen a
lakóházak életveszély eLhá,títása, gázháIőzatcsere eloiľányzatonbiztosított.

Iv. Jogszabályikłiľnyezet

A Józsefvárosi tnkormőł,lyzat K<jzbeszeľzési és Beszerzési SzabáiyzatárőI szó|ó 485/2Ot3.
(XII.18.) számú'képviselő-testületihatározat2O.1. pontjaa|apján, aKbt. hatálya aIátartoző,de
közbeszeruési éttéI<hatátrt el nem érő á,,rubeszerzésľől, építési beruházásról, szolgáltatás
megrendeléséről döntetni legalább öt ajánlat bekérésével lehet.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályzatźtró| szőllő 36/f014. (XI.06.)
önkormanyzati ľendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szeľint aYáĺrosgazdálkodási és

Pénzigyl Bizottság dönt kĺjzbeszetzési ügyekben az eljáłtás megindításáról, eredmény
megállapításáróI,beszeruésí ügyekben az ercđmény megállapítá,sárőI, bármely önkormányzati
szerzőđés megkötéséľől, módosításáľőI, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteľi és a

kizárő|agos képviselő-testületi hatáskört.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az aláhbihatátozatijavaslatot fogadja el.

Hatźrozati javaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság úgy dłint, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 10. szám alatti épüIet gázcsat|akozó vezeték

cseľéjének kivitelezéséľe vonatkoző, kozbeszerzésí értéIúatárt el nem érő beszeľzési

elj ĺáľást érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási ígazgatő

Határidő: 2016. május 09.

f . abeszerzésr eljárás nyeĺtesének a benyújtott aján|ata aIapján aPrecízÉpületgép észeti,

É)pítészeti, Szo|gáitató Koľlátolt Felelősségű Táľsaságot (székhely: 1094 Budapest,

Tompa u 15lB. fszt. |., cégegyzékszá'ma:01-09-671fI4, adőszáma: 12380189-23-43,

bankszámlaszátma: oTP Bank Nyrt. 11721026-\0221373, képviseli: Déri József
llgyvezeto) ny]|vánítja, az e|fogadoit ajánIati źron, azaz3.465.304,. ľt + Áľ^ł. összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt., vagyongazdálkodási igazgatő

IJatáttido: f0I6. május 09.
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3. felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t,hogy az onkormányzat nevében
kĺjsse megahatátozatZ. pontja a|apjána munkálatokelvégzésére ahatáĺozat mellékletét
képezó vállalkozási szerzodést a Precíz Épületgépésżetĺ, Építészeti, Szolgáltató
Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal a 20ĺ6. évi költségvetésben a LI602 címen a
|akőházakéletveszélye|hátítáĺsárabiztosítottkeretterhére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt., vagYongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2016. máius 19.

A döntés vé grehaj tá sátt v égzo szerv ezeti e gys ég : Józsefváľos i Gazdál
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe|

Budapest, 2016. május 3.

zrt.

igazgatő

KÉszÍľBľľB : JózsBwÁnos I GłzoÁl-rooÁs I KozpoNľ Znr.
LBĺRľł: KÁľron IvĺnB vĺŰszAKI ELLENoR (j,,,'-
PÉNzÜcuFEDEZETETIGÉNYEI"/NEMIGÉNYEL, IGAZoLÁs: ;^-|_-.!Ą ą Il 6 oL
JoGI KoNTR}LL: ŕ. . 4. - (*- Ę

EnenoRlzľe:

/Ą^-C,k .,,%/u47?-a
DR. MÉszÁnEnxe

al'ĺecyzo 20í5 |'1ĺ''| Ü 3"

BBľBRrBszrÉsRE ALKALMAS :

PÉľzÜcyl BIzorľsÁc ELNÖKE
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FELHÍvÁs'ŁJÁIĺľĺ.ATTÉI cI-R.E, yERsE}ÝYE7TETÉ5I ELJÁRÁ5BÄI\T

Tisztelt .{iánlattevő!

Á' Budapest Főváĺos VĺlI. keľüIet }ózsesľáľosi ÖnkotmŁĺlyz*t (székhely; 1ű82 Budapest

Batoss ,r' ĺĺ-ĺ,z. ađőszäm: 15735715,-f_42, tötzsszőm 735775, bankszámlaszám: 1Ü403387-

00s2857s-Ü00Ü00ÜÜ, statisztjkai szä,m: "l5.735715.s471-321-01} nevében eŁján(ł, Józsefüáĺosi
GazđáIko&ásí Ktizpoĺtt Zľĺ, mint ,{iá'úatkéťő (108f Budapesą Batoss rł. ó3-ó7., k-epvise1ője;.

dĺ. Pesti lvetĺ igazgatóság elnöke) a ohudapest WII. ketżÍÍet, KőtÍs a 10. száű, ailatti

glízcsatlakoeó ěezěték eseftp, gázszalgálutás heÍyreáIlśttsa', tź,rwban ä,sď1áslat mepételeľe

kéľi fel az On áital képviseĺt. gazđasáĺgj szeteBlőt.

1) '{jránlatkeľő ĺreve, cínoe, eÍeľhetőségei

Áiáĺlatlĺéľĺ5 ner'e:

A.}áĺlaľkérő címe:

I{épdseli:
Á.iáolatÍĺétő telefonszánn*:
ĺtiánlat}ĺéľő e-mail címe:

Józsefváľosi GazđálŁodási Kö'zpont Zrt.
Székhely: lÜ82 Budapest, Baľoss u. 63.6?.

Jozsefváľosi Gnđálkoĺiási I{ózpoĺrt Ztĺ
t082 Buđapes! Baĺoss u. 6^i-6?'

dľ- Pesti Ive*igzzgatőság e}nćike

+361145t)?-1()8
igazgatasag@gk.hu

f\

3)

4)

Kapcsolattaľto aeve: IĹántor lĺnľe
Kapcsolattattó címe: 1084 Budapest, }rĺóĺret u. 17-19'

I{apcsolattaĺtó telefonseám a: * 3(l-fŰ.f43-483tj
Idapcsĺ:Iattartó e-mail címe: kaĺrtoľ i@kisfalujozscfvaĺĺls.hu

Beszeľzés tátry*:

Válla1}ĺozási szeľzőđós kcľetében * Buđapest vl1l. keťi:leą Kőĺis u. 10. szánr aletti

gáncsaúłkaaóvczetŕkcseľó je,gí,r"sz.a|gą1tatá,shelyľeá}líľása.

Meĺnyíségi ađatot rrÉszakĺ leínłs:

Á pontos mťlszaki ta*aLm*ą a mennyisęek meghĺu{tszását az ýäĺĺlattíteli felhívás 4. sz.

meliéklet.ôt képczó áľazat]an koltségvetes taÍtź'krĺa:žza,

TetlesítésĘazÜlás &Ft*, miĺőségi és taliesit*si követelmćnyelc

Á száĺn]a }:enyriiĺásának feltéteie a hatáĺđőre toĺtéaő hibátlafl teliesítés, amĄct a

Megľeĺdelő műszakí ellenőĺe ĘazaL

Á szeruőđés nreghat*ĺozása, am.eĽynek megkötésę ěrđekébeĺr * beszeľzéei eljátást

lefobłtatĺĺít

YáűłLkozásĺ szeľzőđés

"ił. szeĺzőđés illetve teliesítéx t€Íveztft iđőtľtama;

'h sze1;2őďés aláíľását kovętő 90 ĺapľáti Íläpoĺ} belül fuázľetv-ĺ'el és ióĺ.ĺfüagr.ássď egyiitt)

Ájáĺdatkéľđ elôtďiesítesľ elŕogađ,

5)

6)
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8)

e)

r0)

11)

12)

-{ teliesítes helyszíne:

BudapestVIII. keľiileą Kőľis u' 1Ü. szám

A szeľzőđést bŁtosító mellékkiĺtelezettségek;

A e &1|alkozasi szetződés teľľezetbeĺr meg}ratáľozottak szeľint.

Kĺfizetés, ĺz eilerrszotgĺáttatĺĺs tďiesítésének feltételei

.r\jánll*tkérő előleget ĺelľr fizęt.

!\észszfurfiazási ĺehetőség nem biztosított.
Megrenđelő a.vźÁ[a]kr,zšíđĄ*tzĺeliesítest łés a száĺnla benyrrjtását kovető 30 napľáĺi napoil

u.ňl ĺn'ĺuussď kiegy.eĺlíti a \ĺá}laikozĺi által megađott bankszfunláĺa'

ÁEńckĺaeghatáľozáaa,ttłgy at aiánlattevő tehet.e tłibbváltozatu njhn|ntat:

Ájáolattevö nenz ťehet tobłrváltĺlza at aiáslaroĺ

&z łiänlattéteł ĺrye}ľe lt{agy.aĺ

lĺz AjěĺłJartevô}< csak ťnágyäÍ foľiĺtbaĺ (HUF) tehetnek ajánJatat.

Áz eliáľásbfln lehet.e tźľ;g;ya}si:

Ä benyujtott aiárlatokat az Ąán7ałkéľő t.:{rgya1äs-ĺrélkĺił _ az ajőnLatokhcrz beĺyrijtott

aoh';*o..,ľ,lok' aiapján - bíľĄt e! fenntaľtia azoĺĺban ľnägaük a iogoą 1oogy ď1áĺn1aľtevők

elózetes éĺ*sítését lĺĺjvctően tátgya!áĺst ta'tsÖíI.

Áe aiánlatok éľtékełésí szenpontia:

.Ąz aiáĺtatŁéľö a o"Iegalacsoĺryabb áľ,' ĺniat birá}atj suempoÍ}ť alapián értékeli a beny:ôjtotĺ

aiánl'atokat.
hz funatt koltségĺ,.etés főclsszesítőiének éttékét az ].. számri melléklęt (ĺ{ián}ati lap)

kitoltésévet ffiä"gyaÍ. foĺintban ke1l megadni (l-lUF}.

Ą vátląll(ozásí đíi t*ľtąłľnaz minden, a Vá]lalkozó ťevékęĺvsęéwl <lsszefiĘő, *zz-*I1áłrő

kĺ:ltségeąiáľutekĺltésđí|at.ÁVállatkozóar'áIlďląclzásiđĺjonkívtrlaszerződésľeliesítése
,oĺáoä efágľenĺlel.ô íeE śemmi};'en nľás iogdmeĺ} ÍIefiÍ jogosult kĺjl*éget ęLszámolĺi.

.{iánĺattételĺ hattłtiđő: 2Ü16. ĺípriĺĺ* be n. ĺap 1ü;0s óľa

hz aiful|*t beĺ. yĺtitńsĺĺĺak cígre l

A.Józsetvátosi Gazdálkĺrĺĺási Kozpont ZřŁ ĺkt*tó 1Ü84 Buđapest (iĺ u. 8.

Áz aiántat benyťtitás4nak mőđia
&z Ąáĺn}xalĺat személyesen väsĺ. a!áĺ:lotť levéłpostai kí.itdeményként, náxt csoĺnagolá.sban

kell eliuttaľni *z z1áriatkétő 15. pontbäB megadott címéte.

13)

r4j

15)

t6)

ll'
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Á'z aiĺfuI*tot 1 eĺeđetŕ pelđanybaĺ - ĺlsszefińzveo cégszeđen a7źllľľa *kell benýit*ni oly

móđon. hogy a pányázatl dokumentácíĺi az aiás7ztkŁrésbeł megbataÍazatt hatäĺidőĘ
b eétkezzefr ' az i\.j áĺIa tkéľóhtiz.
Á boľítét<ľa ĺá kett ítĺnĺ: ,,'4fuÍaĺt' Budapest WIÍ. kerület Kőtis u. 70. száa aIatti

t7) Ąänlathoz kötetezőencsatolaađó mellékletelc

ł Azaiántaĺkéľés mellékletében tatáI|ĺatő aján|atĺ l"p (1. sz. mell.é&let)

l Á}źírásí cĺmpélůiny / alá:ľás '"llĺ;;ta
ł Nvilatkozat, xz zđő- és köztaľtozás mentességtőL p. sz. melléklet)

r Nľilat]<o zat a kĺ>z&dekú adĺtok nyilvánossá tételéhez (3. sz' mellékle$

a AtľzoŁtkoltségvetés E,xcel fájl-ban (4. száľnú mclléklet)

18) Eteđményhiľđetés,ezemődéskfités

Á.iánlatkéĺő az eŁjánás eľeđményéĺől fuásban tśĺiělłozwqa aiánlattevőlret.

ĺ! szeĺzőđés megkĺitésének iđőpoĺqfuEL a' nyeĺfes aiáĺ}*ttcvő eľtesítést kap. Ąánlatkéĺő
funnĺs.řtia **s""k a iogot, hogy amennyiben a äy.eftesnek minősített aiánlatteĺľő visszďép,

,3gi zz r\'jánJatkéľő a kovetkező legalacsonyabb összeg6 aiánlacot ter'óvel kđsse meg a

szĺ*zőďést..

19) ,{iriľlati ĺ*itł}ttség [Ptk. 6:75" $ (2) bekezđése alapián}l

Ä"z aiáĺrlatľéte}i haĺäľiđôľől számított 3Ü nap

20) szetzőđěskiÍtéstőlvaĽó elállĺĺs:

,tiániatlĺeľó aPtŁ 6:74- $ (2) bekezđése ďapián a szeĺz6*ásktitćstői ł.a1ó eL{llási jogĺlt kik<iti.

2L\ Kapesoĺattaľtĺs, kiegé*zĺtö iĺfoľmációk

Áz ailán}atter'ő - a mę{eteló Ąźĺĺůanétet étđelĺóben . az aiáłLetl felhír'ásban fogtalPlkal

kapcśohńaĺr íľásban młáubĺ kiegészítő (éĺĺe}ĺnező) tóliékoztatást kéĺhet az aiá'mLetké'ľőtő! az

aiĺíntattéľeti hatáäidő lejáľta előtt ésszEľű iđölren. Ł aj&oztaĺás kéĺhetô az aiáĺlat.kárő

ďa'.**y eléľhetóségén (l"".Ł fa.x, e-naii), đe csak Ításos foľĺnäban. Á kiegészítő

tá,iékłi;tztäst Áiániad<éľő íľáslran ađia meg 'igl, h1sT &z lte séĺtse az aiánlattevők

esólyegyentôségát' egyiđe1r3leg meg kap}a az ossze$ ajáĺlattcvő. A Ąéł<oztatźls megađása' e-

rngilbeĺl to$énik.

n} Egyebeĺ*

2?.7. h késve beáľkezeĹt. ď|í'n]ńot, valamiÍIt a,zť a7, ýán,|ą1g1, amety tényegŤ ajinlatl elemeket

(zjá,4au' át, ajĄn|ąd feitételek elfogadása) nem taĺtalmazzas 
^f 

ÁiäÍ}i{tkéľö nem ťoýđ|a el

éľvéayes ajáĺ}'atnak"

2f"2, Amengry:ŕ}en az aiá.nlat hiÁĺYos, nem egyéĺte!ĺnri ađatot, ĺýlatkĺlzatoą vagy, szárnitasi hibát

taúz)tt*z, Áiáü1aikéťő jogosult hŁínypótl.ísĺ elĺecĺ}elni" feir,'äágosítást' kéÍnĹ illetőlę az

'{ 
j áĺtla tteľő tőI a száffiitĺrsi hiba javítását kér' ni'

f2.3. AzÁ,iáil1etkeÍő az ajźn}a*éteti hatáĺiđő Leiŕ*źĘmóĺlĺisíthaĘa a jelen felhíváslra* f'oglaltĺkat.

ĺtz .Ą.jĺánlat&érô a módosíu{st jelen fďhí:rássď egvuő módon teszi mę.
lą
ii J
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ff.4. 3;jźĺn1atkétő Ąékazaąa az aiátůattevőkeą hogľ a jelen felhívás visszavonásän az diátás

"""a*eo'uo'al 
szóló á''""g"ó* }ł:ilciildése đó*i időpontrg bárĺrrihoĺ és báľmilyen okból

iĺlgosult' a felhívás oiss"a,'onását nem sztiksóges nrcginđokotnia. .Ą visszav'ĺrnástól

ĺianu*<ĺľa kozvedenĹil, íľásban ajékoztzt1a *z gljártlattev őket,

22.5. Yisszavonás esetén szeĺzóđéskótési kötelezettség .ĄjánlaľJcétőt nem rcĺheli a Ptk. 6:7a.$ (3)

bekezdése úapjárl

Ž2,6, h!Ąntąttevők jeien ď!áĺásbał kiťeiezetten saját kôltségiit<ľe és lłockázatukra vehetnek részt'

az e1jáe;ő,s indo}đás něiktili ťelfiiggesztése. visszavonása r'agľ a beszeĺzési eliáĺásľa toľténő

uis,z";.l'é* elmxađása, i]lętĺ,e a iz*zőđés$>tés x|taatadása esettĹĺ zz A1äĺl|attĺ:vő káĺĘényt

,"*i!y",, iogcfig1en netn érvényesíthet ajánlatkérővei szernben'

22,7. A1ő.ĺilatlĺéĺő felhiv1z az ąáĺl|z*evők figľeltnéą hog'v szeęőđéskotés esetén a kötelezően

kazzétee*dő köz3ľđekű zóetak koľebe taľtozó szeĺzőđések rsetéĺl a szeĺzőđésben

ĺögzítésĺe keľii| hogy a nyeftes ajánlattevő tudomásul veszi és L.s:zzäiÁnłL szenrélľes adatai

(näve, ^ ",o,őđ{ś 
**g"",."'ó,*, tipusa' tnĺ*Ya, éľtéke, iđőtartama, és esedeges

móđosutásuk) kĺlgéľđękű aőatkéĺrt töťtéilő nyilvánossá tételébef,, és 5 éven ketesztii:l

toľtéaő oviloá,,ou kezelésóhez. ĺ\z aiánlatternôaelĺ a ŕentiek r.udomásul vétetérőL az

ajánLrtáb*n nyilatkoznia kell.

Áz -{iĺłnra&étö leĺen etiĺĹľrłsĺ fieĺn tattgnik a kłizbęszerzésekľőt suó!Ď 2015. évĺ CXLiltr"
t,öľvéäy katáIya atá tekintetteĺ annĺk becstilt éľtékśĺe. Így ieĺen bę*zeruési e|iűtás *

J&se6áĺosí Gazđátrkođási Kťizpant Z;n. kłjzbesseľzési ěs beszeľzési szabályzata ďapiĺłn

keľíiĺ ĺeťolyľłtást*.

ffi) Az e1Áru-łyxÉałłs ĺgĺĺÜĺnÉsÉt,łgg łÁrĺĺ*ĺe : 2&16. év ápľ{ĺis aa é.ł.". oap

r\tttulffit
Józsefváĺosi űazđäWołláłsi Kclzpĺ:nt

đĺ' Pesti ll.ett igazgptóság elnöke

Mellékletek
- !\ĺriztrJaľ- kóI.ségve tés

- Nyi}atkozaminták
- Y íllalkozäsi szeľĺőđés teľIre zet

ĺ
Ü,, ..i,/,

4
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Józsefváľosi G azđíĺ|kodäsi Kozpont Ztt.
Székhelye: HU-1082 Buđapest, Baross u.63-67,

IF'GY ZaIŕrÔI{ľŕ vERsEI\ľrEzT EtÉ SI
ELJÁBÁsBAN Äz eJÁrurłroK B oNTÁsÁnTr

1. A'áüĺätkéľő: Budapest Fóváĺos VIII. keľiilet Józsefuáĺosi onkormáĺyzat ner'ében eljáró,

Józsefr.fuosi Gazdálkodási Központ Z*. (1082 Buđapest, Batoss u. 63-67.)

2. A beszetzés títgya:
Vállalkozási szetződés keľetében a Budapest VIII. keriileą Kőds u. 10. szám alatti
gázcsatlakoző vęzeték csetéie, gázszo|gáltatás helrteállítása.

3. 
^2 

etjátást megindító hiĺdetméuyľe vonatkozó infoľmácíő: ĺz ajánlatkétés 5 potenciális
aiánlattevó ĺészére 2016' áptilis 20. napjáĺl kĺizvetlenĺrl megküldésľe kenilt.

4. Helyszín:Józsefuáĺosi Gazđálkodási KözpontZrt. (1084 Budapest, Német u'17-19.)

5. Időpont 2076. ápĺJls 27 ' 10:00 óta.

6. tĺ jegyzőkiĺnyv felvételeko4 az ajáĺ|atok felbontásakot ielenlévő személyek:

Kijlön jelenléti ív alapján.

7. Ar, ajánlattevők és benyújton ajánlataik ismeĺtetése:

'Ąjánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az aián|zttételi határidő lejáľtĘ 1 db ajánlat
étkezetą az ljänlatot tattalmaző csomagolás zátr' és sétteľlen, a Íeltatozäs megfeleló.

Benvrii tott aián]at isrneľtetése:

Ájánlattevő ner'e: Pľecíz ÉpüÍeęépészeti és Építészeti Szolgáltató Kft.
Ájánlattevő székhelye: 1094 BudapęsĹ TomPa u 15/B, fszt. 1.

Az Ąán|atéttékelésrc kefiĺl6 elene Áiántati át

Vállalkozói díi (ncttó HUF) 3.465.304,-

Az ajänlaú&ő zz Ąänlat bontását 1.0 őa 05 peĺckor befejezetmek nyilr'ánítona.

k.m.f.

Á' jegyzőköniw készült 1 példánybaĺl' mely 1 soĺszámozoľt lapot tafialmaz.

ť,/ 3,L, ł,,,/"ŕ
Jegyz6könyĺ'etkészítette: LakatosnéBíróE,ĺzsébet

kozbe sz etzési re ferens

,Í

,',t'/ ,/
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JEĹENLÉTI Ív

i 
Helyszín: Józsefuárosi Gzzdälkodási Központ Ztt. (|084 Budapest, Némeľ u.17-19.)

Iđőponĺ 201ó. ápdlis 27. |0:0a őta.

Ä beszetzés táĺgya: Budapest VIII. keľíiLlet, Kóris u. 10. száĺn a|zta g'ázcsatlakozó vezeték
cse réi e, gáz sz o|gá|tltás h ely teál]ítás a.

Az eljánäs típusa: verseoycztetési eljárás

Etiáľásí cselekmény z fuejáľ:'[at bontása

Jelenlévőlc

Szervezet NYomtatott név Ä'láítás
Ájánlĺtkérő: Józsefoáĺosr
Gazdálkodási Kőzporit Zĺt Sebeswénné Szlezák Eľika .tł;oł.)-
ń.jánlaĺkéĺő: Józsefuárosr
Gazđálkodási Ktizoont Zrt Lakatosné Bfuó Erzsébet ĺ,,, .ś,,,., d.*,Á,/
á.jánlatkérő: J ózsefoárosi
G azdíIka đálsi Kozboĺt Zľt

,{jánlanevő:

..{iánlattevő:

Á'iánIaner'ő:

Ájánlattevó:

Ájánlattevő:

//

,,,t';i /v t!,i"
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Józse.ívárosi Gazdállrodási Közp oĺt Ztt.
Székhel1ł 1082 Budapest, BeÍoss u. 63.67 '

osszegez és az aiáďatok elbírálásáľól
nBuďapest WII. keríÍIet, Kőris u, I0. szám alattÍ gázcsatlakozlí vezeték csetéie'

gázszolgáIutás heI1neáIlÍtás ď táĺgyil beszeęési eljátás vonatkozásában

ĺ.) Ar aiłźĺlatkełő rcue ós tíme:.-

^Ą Budapest Fóvátĺ:s VIII' keľiilet Józsefuárosi ĺ;nkoľmányzat nevében eljáľó, Józsefr'ĺiĺosi
G azdá|kodäsi Kiizp oĺt Ztĺ
1082 Budapest, Batoss u. 63-ó7.

2,) Á be.sry4s tárgła és nenuiľege:

Vállalkozási szerződés ketetében a Budapest VIII. keĺiilet, Kóris u. 10. szám alatti
gázcsatlako ző vezeték cseréje, ýzszo|gáĺtatás helyĺeállíľása.
Á, poatos műszaki tartalmat, a mennviségek meghatfuozasát az ajíĺIzttételi felhívás 4. sz.
mellókletét képezó átazadzĺ költségľetés txtalmazza.

j.) A łálas#ott ebánźsÍaJt$a:

A. Jőzsefvzrosi Gazdálkođási Kozpoĺĺ Zĺt' K<izbeszerzési és Beszerzési Szabályzata és a Ptk.
6:74. $-a alapján megiĺdításĺa kedilt versen;ŕeztetési eljáľás.

4-) Hirlatkovźs a-Tełĺźnźsl negindíaí,{elhĺĺ,lźĺru és neśkiildáłínek tĺaĐa:

ÁjánJatkérő 2016, źęĺhs 20-áa indímna meg a beszeľzési eljáľást, őt aiánlattevő tészéte
toténő felhívás megkĺi}désével.

5.) Endnéqles nlĺe azełlźnźs: igen

6.) Á beŁylł.ng qánlatok słiua: a beszerzési eljáľásban egy db ajánLat keĺtilt benyújĺ{sta.

7.) A\ánáues ďĺźnlaĺat haík ĺew, cíne, alkalnasságuk indokotáła ĺł qĺáłilafuknak aĘtttékelési łąeĺnłont
szrinĺi tartalmi eleme:

Áiánlatevő neve: Ptecfu Éptiletgépészeti és Építészeti Szolgálató l(ft.
Ájánlatrevő székhelye: t094 Budapest' Tompa u 1 5 /B. fszt' 1'

lw ajfutatéĺékeléste ketĺilő eleme ^iliáolati áĺ

Vállalkozói đíi (nettó HUĐ 3.465.304,-

Airĺnlatĺevő érvényes aiáďatot tett és - figyelemmel a r'eĺsenyeztetési eljáńst megindító
felhívásban foglalt alkĺlmassági szempontolĺľa - ďlĺalmas a szeuődés teliesítéséte.

8.) ATénéĘynlan qíánlatot te',ők nc,,e. ĺťne és aĘénáuyłehflsqiadoka: .'

9.) Etdniryu elirjnźs uetén a łłenes éiánlatnuđ nęu. ďne. aą ellensĘol&illat.źľ łissiege ťs qiĺinlattl
kiuźla s zhź t á nak in do kai :

iłiánlattevő ner'e: Ptecíz Épiiletgépészeti és Építészeti Szolgáttató Kft.

.?'

i/

L.' :i jl
it

'{.iánlattevő székhelye: 1094 Budapest, Toĺnpa u 15lB. fszt. 1.

lĄ



!ĺz aiáĺIat éttékelésľe keľíilő eleme Ajáĺlatĺ át

Vállalkozói díj (nenó HUF) 3.465.304,-

?ĺz aiáĺnati ámak meg{elelő pénzügyi fedezet az lĺjáĺůłtkető rendelkezésére áll.

ÁTiisstwrys ełké:ąłtésánek idő?on|ia:2o|6. áęĺlJls 27 '

osszegezést készítette: ' łoł' á,b,,' .' ?,,, !,ł,
Lakatosné Bíľó Erzsébet
Kö zb eszetzé si ĺe ferens

/tll

/ ,, o"= {c*L
'''l'.Y.: .í'...... 

o,o." dábo'
IvÍűszaki divízió vezetó

r

Gazdaságsvezető

At ełánís en dn é Ęyéł e ł.ogadta éĘóuáhagĺa:

f "; "lTl ll í tił*rb4|

ätrtť|ľ}#
dr. Pesd lr'ett igazgatóság elnöke

J ózsefváľosí G azdá|kadás i I( ozpont Zľt.

2.

ĺ
,r. /
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vÁLLALKoz^g sZr,B-zőDÉs

amely létĺejött egyrésztőI

Budapest Főváros YIII. keĺiilet!őzseÍvátosi onkoľmáĺyzat (székhely: 1082 Buđapest Baĺoss
u. 63-67. adőszám 15735715.2-42, törzsszám: 735775, bankszáĺnlaszám: 10403387-00028570-

00000000, statisztikai szám: 15735715-8471'-321_01) nevében eljátő Józsefuáľosi Gazdálkodási
Kiizpont Zt. (székhely: 1082 Budapest Baĺoss u. 63-67. ađőszám: 25292499-2-42,
cégegyzékszám: 07-1'0_048457, bankszán:iaszáĺĺr: K&H Bank Zt. (1'0403387-00028859-

0000000ó) képviseletében eljátő dÍ. Pesti Ivett Ęazgatőság elĺröke, mint Megľendelő
(továbbiakban: MegrendelQ,

mástésztő|

Ptecíz Épiiĺetgépészeti és Építészeti Szolgáttató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tompa u
15/B. fszt. 7., cégegyzékszáma.. 01-09-671214, ađőszáma: 72380789-23_43, bankszám]aszáma:

oTP Bank Nyĺt. 11727026-20221373) képviseli: Déľi József Ęyvezető, mlnt vállalkoző (a

továbbiakb aĺ: Y á||a|koz ő),

(egyiittes említésiik esetén a továbbiakb an.. Szerződő Felek) között, az alliitott helyen és napon az

aLábbiak szeĺjnt:

Előzménvek:
Megrenđeiő, mint Ajátiatkéń 2016' ápĺhs 20. napjáĺ beszerzési etjańst indított a ,,Budapest
WII. kertilet, I{őtis u. 10. szám alatti gázcsatlakozó Vezeték csetéje, gázszolgáItatás
h elye á IIítá s d, tátgy áb aĺ.

A beszerzésí eLjárás eĺeđményeképpen Megĺendelő' mint AjánIarkérő a Yá]falkozót hiĺđette ki
győzteskéĺt, és aváIlalkozási szeuőďést vele köti meg.

Felek megillapíýők, hogy jelen vállalkozásí szetzőđés alapját abeszer,zési eljátás sotán keletkezett

dokumentumokban foglaltak képezik, kiilönös tekiÍrtettel az Ajánlattételi Felhívásta, va|amiĺt a
szerzőđéstewezetbeĺf oglaltakta,

Felek a MegĺendeLő áitaI kiadott aján7attéteh Íe1hivását, valamint aYů|a]koző ajánlatát csatolás

nélki.il is a jelen szerződés tészéĺek tekintik, az abbaĺ foglLaltak jeIen szerződés vonatkozásában is
lńlĺyađőak.

A szetzőďés tátgya: YáLlalkozásiszeruőđés ketetében a Budapest VIII. keĺiilet, Kőds u.70. szám
a|atigázcsat]akozővezetékcseré je,gázszolgá|tatáshetyreáIitasa.

1.) A megjelölt munka szabadátas.

Yálla|kozás dlja:
elfogadott ajádat z|apján:
27o/o AFA:
(Jsszesen:

3 465 304,- Ft
935.632.- Ft

4 400 936,- Ft

azaz négy milĺió-négys z ázezet.kiLencszáĺzharminchat foľint.

2.) Á kivitelezés teÍvezeťĹ kezdési időpontja: 2076.május 16.

Munkateriil et tetýezett átadá'sa: 2076.májas 1ó. (minden ktilön étesítés nélktiI) ĺ,
f;.'i ĺ/4/ t': ,/
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3.) A kivitelezés befejezési hatánđeje:
Munkateĺi.ílet átadástôI számitott 720 naptÁi ĺap

4) A szánla összegének átataJását Megrendelő az tgazolt teljesítést követően a szátnLa

kézhezvételétőI számitott 30 napon belrii vállalja.

5.) 'Ą Megtenđelő képviselőjének neve:

I(ántoľ Imĺe
Címe: 1084 Budapest, Német u.77-1'9.
T elef oĺszáma + 3 6 _20 -2 43 - 483 0

E-mail címe: kantoĺ i@kisfalu.iozsefvaĺos.hu

Y á|7a'lko z ő képvis elő j ének neve :

DénJőzsef
Címe: 1094 Buđapest' TomPa a15/B. fszt.7,
T elefonszáma: -| 3 6-30 _934-7 9 89

E-mailcfuĺĺe @

6.) Felek I. osztaLý minőségben álIapodnak meg.

7 .) Yá|lalkoző a végteljesítéstőI tásban éĺtesíti a Megľendelőt, és kitűzik _ 10 napon beliil - az

átadás - áw étel időp ontj át.

8.) Köztertilet hasznáIaĺhozzájániás beszeĺzése Yál]atkoző feLadata.

9.) Lz építésinapló vezetése avonatkoző tenđeleteknek megfelelően töĺténik.

10.) A balesewéđelmi és tűzvédelmi előírások betattásátőIYá|Ia|koző köteles gonđoskodni.

11.) A szán.ia benýtásának feltéteIe a hnnymeĺtes feladatel7atását Ęazolő műszaki átadás-

áwétdl' jegyzőkóĺyv.

12.) Fjzetés mődja: átwtalas, a számlakézhezvételétőI számitott 30 napon beliiLl.

Szárĺ]ázásícím: Józsefv átosi Gazđálkodási Közp ont Zrt.,1084. Bp. Őt u. 8.

13') Késedelmes teljesítés esetén a Megtendelő késeđelmi kotbéľt számít fel' '{ késedeĹmi kötbét
méĺtéke nettó 10. 000,- Ft naponta.
A kótbéĺ _ ktilön jegyzőkónyvben felvett adatok alapjäĺ - a száĺĺ:iőlból keĺiillevonásta. A
YäLLalkozőtkötbétfrzetési köteIezettség csak azon esetben teĺheli, amennyiben a késedelem

klzfu őLagaYá1la|kozőLnbźLjźLbő|következikbe.

Mriszaki sziikségességbő| adődő pót, ill. többletrnunkát aYÁllą,lkozó a költségvetésben

elfogadott átakonköteles elvégezni,melynek elszámo|ása tételes felmétés alapjäĺ töĺténik'

JeLenszerződéstfelekklzfu őIagtásbanmódosíthatják.

A rĺwnkavégzés soĺán okozott károkértYőiLalkoző teljes koĺri felelősséget vá|]aI.

Yál]atkoző tudomásul veszi' hogy amennyiben aYá]latkoző ađataIban váItozás következik

be, aĺtőIhaIzdéktatanil'tajékoztatĺri köteles a Megĺende|őt, ez a szán.iakjfrzetés feltétele.

C'": '/ 
2

14.)
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18.) AYáLla]kozó kijelend hogy a nemzeivagyontőI szőIő 2071'. évi CxCu. törvény 3. s (1)

bekezdésének 1. pont b.) Ąonqa a|apján áúárhatő szeÍvezet7lek minősiił. YáiLalrja,hogy a

szerződés tłttaľnĺ- zLattatrrlaidonosi szerkezetéĺĺemváItoztat olyan módon, amely ilnpjáĺ
már nem minősĹil árJárhatő szer\rezetnek. Tudomásul veszi, ameĺmyiben a tulajdonosi
szerkezetében töftént váItozás miaŁt, vagy egyéb okból már ĺem minősiil át]athltő
szeffiezetnek, a Megĺendelő a je|eĺ szerzőđést azonnahhatal7yaI felmondhatja.

Fetek képviselői jelen szerzőđést eIolvasás és megértés uťán, mint akarlt-,il&a| mindenben

mege gy ez őt, j őv átbagy őlzg aIáľľták.

Fe\ek az esetleges vitás kéĺdéseket közvet7en tárgyalasok sotán kísét]ik meg tendezđ. A
targyalások eľedménytelensége, esetén a Felek 2' peÍtátw értékétőL függően bírősághoz

foľdulĺrak. Amennyibeĺ a szeruődés bármely ĺendelkezése érvénytelen lenne' ez a szetzőđés

további, az ét:ĺéĺyteIenséggelnem érintett ĺészejnek az érvéĺyességét nem éfinti.

Felek ĺögzítik, hogy aYállalkozó tuđomásul veszi és hozzájáni' személyes ađataĺ (neve, a

szerzőđés megnevezése, típusa, taĺgya, éĺtéke, ídőtartama, és esetleges módosulásuk)

közéľdekű adatként töttéĺő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven ketesztiil töľténő nyilvános

kezeléséhez.

1e.)

20.)

2r.)

22.) Jelen szetződésben nerr' szabáIyozott kéĺdésekben a 2073. évi V. töľvény a Polgáĺ
Törvénykönyvľől vonatkoző rendelkezés eí az tányađők'

23.) Je\en szetződés 3 otdalból á|]' és 4 péIđáĺy egymással sző szeĺint megegyező, etedeti

péIđáĺybankésztilt, amelyből 3 péIdáĺy a Megtendelőt és 1 péIdány aYá|Iďkozőt illeti.

Budapest,201ó.
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