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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénziĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmánzk ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormtnyzat a Corvin Sétany Progľamhoz füző-

dően, u Lo't.rut"ti programok keretében számos kapcsolódó út felújítását kívlánja végrehajtani.

A Corvin Sétány Progľam köĺeľĹileteket éľintő részétképezí a Bókay János, a Práteľ és a Szigony

utcák egyes szakaszainak megújítása, tészben a kapcsolódó közműépítések végrehajtásával, me-

ly et az onkormány zat ir ány ít.

A Bizottsága33012016. (IV.l1.) számri hatźrozatával dönttjtt aĺról, hogy a,,Corvin Sétany kĺjzmű

és kozterulét pľogram megvalósítása vállalkozási szerződés keretében I. ütem'' tárgyí nyílt kĺizbe-

szerzési eljaľást řolýat |e abęruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében, az a|źlbbi miĺszaki

tartalommal:

szakaszhatár arÚag hossz teľület
kandeláber
szám
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Bókay János utca
vízvezeték építés

Pľáteľ utca - Tĺjmő
utca

D225 KPE 206 fm
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Práter utca
pttratlan oldali járda
Prtúer 5l-57.

téľkő buľkolat. 100 fm 22O Í1ŕ

Bókav János utca
Práter utca - Tömő
utca

aszfa|t és téľkő bur-
kolat, k<izvilágítás

200 fm 1800 m2 t2 db

Szigony utca
Práter utca - Tomő
utca

aszfalt és térkő bur-
kolat, kömi|ágitás

182 frn 1640 mz 7đb

Práter utca, Bókay János utca és Szigony utca megépitéséhez szükséges térk<iveket megľendelő

biztosítja (I]55 *2 Sęmmelrock Appia Antica és l34 m, granitburkolat)



A Bizottság a 633120|6. (VI.13.) szźlmu határozatźnal a lefolytatott közbeszerzésí eljarást
eľedményesnek nyilvánította és az e|jźlrás nyertesének az ARTIS Kft. (2|70 Aszód, Bethlen Gábor
utca l8. 1. ép.) ajánlattevőt hiľdette ki.

Mivel a kozbeszerzési e|jarás eľeđményével szęmbeÍI az egyik ajánlattevő jogorvoslati eljáĺást
kezđeményezetí, így a szeruodés megkötésére nem keriilhetett sor. A jogoľvoslati eljarásban a
Közbeszerzési Dĺjntőbizottság 20l6.jú1ius 20. napjźntźrgya|ásttartott, majd tekintetteI aľra, hogy
a kérelmező a télrgyalźlst követően a jogoľvoslati kérelmét visszavonta, a Kozbeszerzési
Döntőbizottság az elj aľást megsziintette.

Ezt követőenaz onkormanyzatfe|hívásáĺa a nyertes ajźntattevő ARTIS Kft. úgy nyilatkozott,
hogy az ajźnlatátnemtartja fenn, így a szerzőđés nem került megkdtésre.

A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat, Corvin Zrt. és Rév8 Zrt. közĺjtt 2014, szeptembeľ l5-én
létrejött a Corvin Sétány Pľogram |ezárźsźú cé|ző megállapodása értelmében az onkoľmźnyzat
váIla|ta a Kĺjzmű- és KöaerĹilet Pľogľam megvalósítását. Tekintętíel azon tényre, hogy az
eredményes eljaľás ellenére a fent rész|etezett okokból a szerződés nem keľĹilt megkötésľe
valamint arľa, hogy a Bizottság a 62112016. (u.13.) számú hatźrozatáxal a Corvin Sétany
közteľĹilet progÍam II. és III. ütemének lebonyolításával mźr megbízta a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t (a továbbiakban: JGK Zrt.), igy javasolható, hogy az I. ütem szerint
meghatáľozott feladatok is a JGKZÍt. megbizźsa keretében keľiiljenek lebonyolításÍaaz alábbiak
szerint:

A döntés értelmében az onkoľmáĺyzat megbízza és meghataLmazza a JGK Zrt.-t a Corvin Sétany
közteľiileti projektelemei megvalósítása soľĺín a Bókay János vtca, a Práteľ utca és a Szigony utcát
érintő valamennyi felújítási munkálat, teljes körĺĺ (kivéve tervezés) kivitelezési, lebonyolítási
feladatainak e||átásáva|, amely alatt érteni kell a felađatellátás során felmeľĹilt kozbeszerzési vagy
beszerzési feladatok eL|átását is, amely esetekben a JGK Zrt. a saját közbeszęrzési és beszeľzési
szabá|yzata szerint jar el.

A bizottság a 633ĺ2016. (VI'13.) számt hatźrozatźpal maľ megbízta a JGK Zrt.-t a műszaki
ellenőri feladatok e||átásáv a|.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|óter1esztés tźrgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköľébe tartozĺk.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Corvin Sétány Program |ezfuást cé|ző megállapodásban vá|IaIt ĺinkoľmányzati
k<ĺtelezettségek teljesítése. A döntés pénzngyi fedezetet igényel. Corvin Sétany Projekt kiadási
e|óirźnyzaiín kertilt meghatározásra, a közteľĹilet pľogram' amelyre cisszesen 490124ę Ft biztosĹ
tott a kĺiltségvetésben a 11603 címen.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi
onkormanyzat Képviselő-testületének a Képviselő-testiilet és Szervęi Szervezeti és Működési
Szabá|yzatźrő| szőIő 3612014. (XI.06.) tinkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpondan ala-
pul.

Fentiekalapjźnkéremazalź.ŕbihatfu ozatí javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy

1. megbízza a Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoŃ Zrt.-t a Corvin Sétány közteriileti
pľojektelemei megvalósítása során a Bókay János tttca, a Práter utca és a Szigony utcát
érintő valamennyi felújítási munkálat, teljes körű kivitelezésének lebonyolításával.

Felelős: JózsefuarosiGazdá|kodási KozpontZrt.
Határidő: 2016. aususztus 29.

2. felkéľi a polgármesteľt a hatfuozat mellékletét képezó megbízási szeruőđés aláírásáľa,

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20T6. aususztus 29.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: JózsefuáľosiGazdáIkodási KözpontZrt.,GazđáI-
kodási Ügyosĺály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| mőđjtlra
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 201 6. augusztus 26.
g-- fr!-!,'rJ'*fuIt
dr.Clgllambos Eszter

:d;gyosztá|yvezető
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Megbízási szeľződés

amely létrejött egyrészrol a

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67., adőszźlm: 15735715-2-42, totzsszám: 7357|5, bankszĺímlaszźĺn.. 10403387-
00028570-00000000' statisztikai szźĺn: 157357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgáľmester), a továbbiakban: onkormányzat'

másrészről a
Jĺizsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. (széI<he|y: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.,
adőszźlm: f5f92499-f-42, cégtregyzékszělm: 01-10-048457, bankszámlaszćlm: K&H Bank:
10403387-00028859-00000006' képviseli: dr. Pesti lvett igazgatósági elnĺik) a továbbiakban
JGK
(e gyiitte sen : F elek) kö zött az a|ábbiak szeľint :

I.

Előzmények

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmtnyzat Képviselő-testtiletének 66lf0I2.
(XII. 13.) ĺinkoľmányzatí rende|et 3. melléklet 1. pontja szeľint az önkoľmźnyzatí ingatlan
vagyonnal valő gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításéůloz vagy éľtékesítéséhez
szĹikséges báľmilyen versenyeztetési eljáľás lebonyolítźsát, az őrzésérő|, üzemeltetéséről való
gondoskodást, a benlházási, felújítási feladatok ellátását, éľtékesítésének, hasznosításának
lebonyolítását (ktilönösen az értékbecslést, a veľsenyeztetésben, döntés előkészítésben és
szerződésk<jtésben való közľemfüödést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a
szeruődésben megjelĺilt vagyon elemek tekintetében a Józsefilarosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zt. jogosult eljárni.

Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuarosi Oltkotményzat Képvisető-testiiletének
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága .,.12016. (.......) szárlú hatáľozatában döntött
aľľól, hogy megbízza a lőzsefvźnosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.-t a Corvin Sétĺány k<izteruleti
projektelemeinek I. ütemének megvalósítása során a Bókay János utcát, a Ptáter utcát és a
Szigony utcát érintő felújítási munkálataival kapcsolatos valamennyi feladat -, beszetzési,
kivitelezési feladat - teljes korű lebonyolításával.

Corvin Sétĺány Pľojekt kiadási e|oirźnyzatan került meghattrozásra, a közteľület progľam'
amelyre cisszesen 490 I24e Ft biĺosított a költségvetésben a11603 címen.

Mindezek aLapjźn a jelen szęrzódés minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell
érte|męzru és alkalmazni.

il.
A megállapodás tárgya

1. Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződés alapjźn az onkormźnyzat megbízza és
meghatalmazzaJGK-I, hogy nevében és helyette a Corvin Sétany közteľületi projektelemei
megvalósítása során a Bókay János utcát, aPráter utcát és a Szigony utcát érintő felújítási
munkálataival kapcsolat valamennyi feladatot -, beszetzési, kivitelezési fe|adat - teljes
köriĺen bonyolítsa le, valamennyi feladatot végezzeĺ eI az alábbi műszaki taľtalommal:

szakaszhatár



Bókay János utca
vízvezeték építés

Práteľ utca - Tömő
utca

D225 KPE 206 fm

,Wi
Práter utca

párat|an oldali jáľda

Práteľ 51-57.
térkő burkolat, 100 fin ffO m2

Bókav János utca
Púúer utca - Tömő

utca

aszfa|t és térkő

burkolat, közvilágítás
200 fm 1800 m2 12 db

Szigony utca
Práter utca - Tömő
utca

aszfa|t és térkő

burkolat, közvilágítás
182 fm 1640 m2 7db

Práter utca, Bókay János utca és Szigony utca megépitéséhez szükséges térköveket megľendelő

biztositja (I755 mf Semmelrock Appia Antica és 134 m2 gránitbuľkolat)

2.

a

4.

5.

Felek rogzítik, hogy jelen szerződés kizarőIag a II.1. pontban meghatározott feladatra,
illetve az azza| összefüggésben felmerĹilő kĺjzbeszerzésekľe és közbeszerzési értékJ;latárt ę|

nem érő beszeľzésekľe (a továbbiakbaĺ:beszetzések) teľjed ki, a Felek egyéb beszeľzéseire
nem.

Abeszerzési eljárásokat jelen szerzodés a|apján- annak érdekében, hogy a JGK szerződést
tudjon kötni _ a JGK folýatja |e, a sajátkozbeszerzési szabźiyzata, illetre a Kbt., valamint
annak végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései a|apján. Ennek okán köteles
meglenni minden olyan jognyilatkozatot, illetve intézkedést, melyek abeszerzési eljaľások
eľedményes lefolyatásĺĺhoz szfüségesek.

Felek megállapodnak abban, hogy je|en szeruődés alapjrĺn a JGK-t terhelik mindazon
kĺjtelezettségek, illetve illetik mindazon jogok, melyek a Kbt. és végľehajtási rendeletei
alapján az aján|atkéľőt terhelik, illetve illetik, kivéve azoĺ ajénlatkérői jogokat, illetve
kĺjtelezettségeket, melyek a fenti jogszabá|yok szerint nem kapcsolódnak közvetlenii|' ezen
eljaľáshoz.

Az onkoľmtnyzat ezennel feljogosítja a JGK-t, hogy a teljesítés során teljesítési segédet
vegyen igénybe, kiilönösen a hivatalos kozbeszeruési szaktanácsadói feladatok ellátása
vonatkozásában.

Az e|járások lefolytatásáért a JGK díjazasban nem részesül.

A beszeruési eljaľások iatanyagát a JGK azok |ezáĺultát követően haladéktalanul köteles
átadni az onkorm tny zatnak.

Felek megállapodnak abban, hogy jognyi|atkozataikat csak írásban, az źtwéte| helyét és
idejét igazolő módon tehetik meg érvényesen.

Jognyilatkozat téte|ére jogosultak az a|ábbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító
er ejú magénokiratban vagy kĺizokiratban meghatalm azofr szęmélyek :

a. Önkorm źnyzat részéróI:
i. név: dr. Kocsis Máté
ii. beosaás: polgiĺrmester
iii. elérhetőség: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

b. JGK részérő|..
i. név: orosz Gábor
ii. beosztás: műszaki divizĺővezętő
iii. eléľhetőség: +36 20 244|447

10. Írásbeli kĺjzlésnek minősül:

6.

7.

8.

9.



c. téľtivevényes vagy ajánlott levél,
d. aláírt feljegyzés vagy jegyzőkĺinyv,
e. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére kĺildött, és sikeľtelen kézbesítési

j elentéssel nem éńntett e-mail,
f. a fenti személyek, illefue meghatalmazottjaikfaxszámÉtra kĹildött, és sikertelen adási

jelentéssel nęm érintett telefaxtizenet.

1 1. Je|en szerződést a Felek a sikeres műszaki źúadás-átvételi eljárás lezarultźig kötik.

If. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben báľmely Félrendes felmondással vagy
más, nem súlyos jogséľtésľe (szeľződésszegésľe) a|apozott módon a megállapodást
felmondja (megsztinteti), kĺiteles a másik Fél felé _ késedelmi kamat terhe mellett_ azene
iľĺĺnyuló felhívást követő 15 napon beltil megtéríteni mindazon költségeket, melyek
azo|<nźĺ| a kozbęszerzési e|jźrások során felmeľültek. Továbbá felel a magatartása miatt
bektivetkező és a másik Félnél keletkezett minden olyan karért és költségéľt, mely fenti
magatartásával kapcsolatban merül fel'

13. A JGK fe|el' az áIta|a, illetvę teljesítési segéde á|ta| tett intézkedések, illetve
mulasztások valamennyi hátranyos j ogkövetke zményeiéĺ.

|4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésbóI eľedő jogaikat és ktitelezettségeiket
jóhiszeműen _ az megállapodás céljanak megfelelően - gyakoľoljĺík és magatartásukkal
folyamato san elő se gítik a megállapodás telj esedésbe menését.

l5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzodés báľmely rendelkezése
kógens jogszabá|yba titközne, akkor a jogséľtő ľendelkezés helyébe _ minden további
jogcselekmény, igy külö'nĺĺsen a szerzodés módosítása nélkül _ a kĺjtelezo érvényu
jo gszabźůyi renđelkezés lép.

ilI.
A JGK vállalja

1. A JGK je|en szerződés szeľinti felađatai el|átása során az onkoľmźnyzat éľdekeit előtérbe
he|yezve, a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szerződésbęn foglaltaknak
megfelelően jáľ el.

IV.

Az onkoľm ány zat vállalj a

Az onkoľmźnyzat gondoskodik aľról, hogy a szerződés targyában érintett szervezetek
összehangoItan v égezzék a j elen szerződésben vállalt kötelezęttségeiket.

Az onkormányzat á|ta| a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi Polgármesteri
Hivatal GazdáIkodási ÜgyosaáIya a kapcsolattaľtásra kijelĺllt szervezeti egység, amely
gondoskodik az esetlegesen szükséges előteľjesztések ęlőkészítésérő|, az adatok és
információk beszerzéséről, továbbítáSaľól, alka|mazásaról, és koordinálja a dokumentumok
aIáírásáthoz, hitelesítéséhez szfüséges ügymenetet.

Amennyiben jelen szerződésben foglaltakhoz az onkormányzat bráľmilyen jellegtĺ
ĺyi|atkozata, đöntése szfüséges, így az Önkormanyzat SZMSZ-ében és a Polgiĺľmesteľi
Hivatal SZMSZ-bęn meghatározottak szerint haladéktalanul' és soron kívül intézkedik.

v.
Zárő rendelkezések

Ięl'en szerződést a Felek a II.12. pont időtaľtamig, de legkésőbb 2016. decembeľ 31-ig
teľjedő időszakĺa kötik. Megbízott kijelenti, hogy ismeri és tisztában van az Önkormźnyzat
és a Corvin Zrt. kozott 2014. szeptember 15. napjan kötött Coľvin Sétány Projekt lezárását
céIző megállapodás tartalmaról, az onkormányzat abban vź.ĺla|t köztertilet program
teljesítése tźlrgyában váilat kötelęzettségeiről, azok hatéridejéľől' ennek ismeľetében

1.

2.

a
J.

t.



vállalja el a megbízást, és a feladatok a szerződésben rögzített hataridőľe történő
teljesítését.

2. Jelen szerződés módosítása k'lzań|agíľásban, a Felek közös megegyezésével toĺténhet.

3. Jelen szerzłĺđést báľmelyik Fél indokolás nélkül a másik féIhez címzęĺIelőzetes íľásbeli
nyilatkozat alapjźn 15 napos hataridővel felmondhatja.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eľedő esetleges jogvitáikat elsősorban
békés úton, előzetesen egyeztetéssel oldjĺĺk meg.

5. A Felek kijelentik, hogy a szerzĺĺúésben nerrl szab,tllyuztsĺ.Ĺ kéľdésckbelr a Polgar.i
T<irvénykĺinyvről sző|ő 2013. évi V. törvény, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezé seí az irrínyadók.

6. Jelen szerzódés az azt a\áírő és ellenjegyző utolsó FéI a|źńtásź.ľal és ellenjegyzésével lép
hatá|yba.

7. Enntett Felek kijelentik, hogy jelen szeruodés a|áírásźů:roz szfüséges felhatalmazással
rendelkeznek.

8. Jelen szęrzőđést a Felek képviselői elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal
me ge gy ezőt he lyb en hagyó an né gy p éldányb an íq zk a|á.

9. Jelen szeruodést a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefváĺosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének Varosgazdálkodási és Péĺungyi Bizottsága a...120|6.(....) szźtmu
hatźlt o zatáv a| hagýa j őv á.

Kelt: Budapest,2016.

Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt.
Józsefuaľosi onkoľmiínyzat képviseletében

képviseletében dr. Pesti Ivett
dr. Kocsis Máté igazgatősági elnök
polgármester

Fedezet: ....... Budapest,2016.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyuláné
gazdaságívezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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a|jegyzó
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