
Megbízási szerzóđés

amely létľej ött egyrészrő\ a

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67., adőszám: 15735115-2-42,torzsszám.. ]35715, bankszámlaszám.. 10403387-
00028570-00000000, statisztikai szćm: 15735715-8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
pol garmesteľ), a továbbiakban : onkoľmányzat,

másrészről a
Jőzsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. (székhe|y: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.,
ađősztlm: 25292499-2-42, cégsegyzékszźl:tĺl: 01-10-048457, bankszámlaszám.. K&H Bank:
10403387-00028859-00000006, képviseli: dľ. Pesti IveÍtigazgatósági elnĺik) a továbbiakban
JGK
(együttesen: Felek) között az a|ábbiak szeńnt:

I.

Előzmények

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefyátosi onkormźnyzat Képvise1ő-testületének 66lf012.
(XII. 13.) önkormanyzati rendelet 3. melléklet 1. pontja szerint az önkoľmtnyzati ingatlan
vagyonnal valő gazdtllkođás tekintetében' ideértve hasznosításőhoz vagy értékesítéséhez
sziikséges bármilyen versenyeztetési eljaĺás lebonyolítását, az órzésérőI, üzemeltetéséről való
gondoskodást, a beruházási, felújítási ťeladatok elltńását, értékesítésének, hasznosításának
lebonyolítását (külön<isen az éľtékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és
szeľződésk<jtésben való közľeműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a
szerzőđésben megjelölt vagyon elemek tekintetében a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont
Zrt. jogosult eljárni.

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefvráľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének
Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ..J2016. (.......) szźtmű hattrozatában dont<jtt

aľról, hogy megbízza a Jőzsęfvtrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a Corvin Sétany koĺeruleti
projektelemeinek I. ritemének megvalósítása során a Bókay János utcát, a Práter utcát és a
Szigony utcát érintő felújítási munkálataival kapcsolatos valamennyi feladat -, beszerzési,
kivitelezési feladat - teljes kcjni lebonyolításával.

Corvin Sétány Pľojekt kiađási elófuźnyzatźn került meghatźrozásra, a kĺiĺerulet program'
amelyre összesen 490 I24e Ft biĺosított a költségvetésben a 11603 címen.

Míndezek alapjan a jelen szerződés minden renđelkezését a fentiekľe tekintettęl kell
&telmezru és alkalmazni.

II.

A megállapodás tárgya

1. Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szeľződés a|apján az onkormtmyzat megbízza és
meghatalmazzaJGK-t, hogy nevében és heIyette a Corvin Sétany kĺiĺertileti pľojektelemei
megvalósítása soriín a Bókay János utcát, a Práteľ utcát és a Szigony utcát érintő felújítási
munkálataival kapcsolat valamennyi feladatot -, beszerzésí, kivitelezési feladat - teljes
könĺen bonyolítsa le, valamennyi feladatot végezzene| az a|ábbi műszaki tartalommal:
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Bókay János utca
vízvezeték építés

Prtńer utca - Tönrő

utca
D225 KPE 206 fin

i*.]iijł#i{*.i;*-l":ď;''ili."t..i 4u1:'5;ji!ĺl:;l

Práter utca
párat|an o|dalijáľda
Práter 51-57.

térkő burkolat, I00fm ZfO m2

Bókay János utca
PráĹer utĺ:a - Ttjllltj
utca

as,zfa|L és lérkő
bu rko l at, ko zv 1| ágítás

200 fm 1800 m2 lf db

Szigony utca
Práter utca - Tömő
utca

aszfa|t és térkő

b u rko l at, ko zv ilágítźs
182fm 1640 mz 7db

Práter utca, Bókay Jiĺnos utca és Szigony utca megépítéséhez szĹikséges térköveket megrendelő
biztosítja (|755 m2 Sęmme|rock Appia Antica és |34 m2 gránitburkolat)

2. Felek rogzítík, hogy jelen szerzőđés kizárőIag a II'1. pontban meghattÍozott feladatra,
illetve az azza| összefüggésben felmeriilő közbeszerzésekľe és kĺlzbeszeľzési értékhaLíľt el
nem éľő beszerzésekĺe (a továbbiakban..beszerzések) terjed ki, a Felek egyéb beszerzéseire
nem.

3. A beszerzési eIjáĺásokat jelen szęrzoďés a|apjźn- annak érdekében, hogy a JGK szerződést
tudjon kötni - a JGK folyatja le, a saját közbeszerzési szabályzata,i||effie a Kbt., valamint
annak végtehajtttsi ľendeleteinek vonatkozó rendelkezései alapjrán. Ennek okán koteles
megtenni minden olyan jognyilatkozatot, illetve intézkedést, melyek abeszeľzési eljarások
eredményes lefolytatásához sztikségesek.

4. Felek megálIapodnak abban, hogy jelen szerződés alapjan a JGK-t terhelik minđazon
kotelezettségek, illetve illetik mindazon jogok, melyek a Kbt. és végrehajtási ľendeletei
alapján az ajánl'atkérőt teľhelik, illetve illetik, kivéve azon ajźn|atkérői jogokat, illetve
kötelezettségeket, melyek a fenti jogszabáIyok szeľint nem kapcsolódnak kozvetlenĺi| ezen
eljaráshoz.

5. Az onkoľmányzat ęzenne| feljogosítja a JGK-I, hogy a teljesítés során teljesítési segédet
vegyen ígénybe' különösen a hivatalos kozbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
vonatkozásában,.

6. Az eljaľások lefolyatásáéľt a JGK đíjazásbarlnem részesül.

7. Abeszerzési e|jźrátsok iratanyagát a JGK azok |ezaru|tát követően hďadéktalanuI koteles
átadni az onkorm tnyzatnak.

8. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozatukat csak írásban, az átrétel helyét és
idejét igazolő módon tehetik meg érvényesen.

9. Jognyilatkozat tételére jogosultak az alzhbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító
erej ű magĺínokiratban vagy kcĺ zok ír atb an me ghatal m azott személyek :

a. onkorm ányzat részérőI:
i. név: dr. Kocsis Máté
ii. beosztás: polgármester
iii. elérhetőség: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

b. JGK részérőI:
i. név: orosz Gábor
ii. beosztźls : műszaki đivíziővezetó
iii. elérhetőség: +36 20 2441447

10. Íľásbeli kĺjzlésnek minőstil:
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c. tértivevényes vagy ajánlott levél,
d. aláírt feljegyzés vagy jegyzőkönyv,
e. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen kézbesítési

jelentéssel nem éľintett e-mail,
f. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszámźra küldött, és siketelen adási

jelentéssel nem éľintett telefaxüzenet'

1 1. Je|en szerződést a Felek a sikeľes muszaki źúadás-átvételi eljarás |ezáru|tźtigkötik.

|2. Felek megállapodnak abban, hogy amerrĺryiben bármely Fél rendes felmondássa|vagy
más, nem súlyg5 jogsértésre (szeľződésszegésľe) alapozott módon a megállapodást
felmondja (megszÍinteti), köteles a másik Fél felé _ késedelmi kamat terhe mellett _ az eĺĺ.e
iľanyuló felhívást követő 15 napon belül megtéríteni mindazon köItségeket, melyek
azokĺĺń| a kozbeszerzési e|járások soriĺn felmerültek. Továbbá felel a magatartźĺsa miatt
bekövetkező és a másik Félnél keletkezett minden olyan kaÍért és költségért, mely fenti
magatartźsával kapcsolatban merül fel.

13. A JGK felel az á|ta|a, illetve teljesítési segéde által tett intézkeđések, illetve
mulasztások valamennyi hátrányos j ogkĺlvetke zményeiért.

14. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésbo| eľedő jogaikat és kötelezettségeiket
jóhiszemiĺen - az megállapodás céljanak megfelelően - gyakoroljak és magatartásukkal
folyamato san elő segítik a megáll apo dás telj esedésbe menését.

15. Felek megállapodnak abbaĺr, hogy amennyiben je|en szerződés báľmely ľendelkezése
kógens jogszabá|yba titkozne, akkor a jogsértő rendelkezés helyébe _ minden további
jogcselekmény, igy kÍilcinösen a szerződés módosítása nélkül _ a kcjtelező érvéĺyu
jogszabá|yi rendelkezés lép.

ilI.
Á. JGKvállalja

l. A JGK je|en szeruődés szerinti feladatai ęllátása sorźn az onkormanyzat &dekeit előtéľbe
he|yenłe, a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szerződésben foglaltaknak
megfelelően jár el.

rv.
Az onkoľ mány zat váltalj a

Az onkormányzat gondoskodik arról, hogy a szerzőđés térgyában érintett szewezetek
cisszehango|tan végezzék a jelen szerzodésben vállalt kötelezettségeiket.

Az onkoľmźnyzat álta| a Budapest Főváros VIII. kęnilet Józsefuarosi Polgármesteľi
Hivatal Gazdálkodási ÜgyosztáIya a kapcsolattartásra kijelöIt szervezeti egység, amely
gondoskodik az esetlegesen szfüséges előterjesĺések előkészítéséről, az aďatok és
információk beszerzéséľől, továbbításárő|, alkalmazásaról, és koordinália a dokumentumok
aláírásźů:roz' hitelesítéséhez sztikséges iĺgymenetet.

3. Amennyiben jelen szerzőđésben foglaltakhoz az onkormányzat bármilyen jellegű
nyilatkozata, döntése sztikséges, tĺgy u onkoľmányzat SZMSZ-ében és a Polgĺĺľmesteri
Hivatal SZMSZ-ben meghatĺĺrozottak szeľint haladéktalanul, és soron kívül intézkedik.

v.
Zárő rendelkezések

1. Jelen szerzőďést a Felek aII.|2. pont időtaľtamig, de legkésőbb 2016. december 31-ig
terjedő időszakra kötik. Megbízottkijelenti, hogy ismeri és tisztában vanazonkormanyzat
és a Corvin Zrt.kozott2014. szeptembeľ 15. napjan kotött Coľvin Sétany Projekt |ezźrását
céIző megállapodás tartalmaľól, az onkormźnyzat abban váIIaIt köZterület program
teljesítése tárgyában vźt||at kötelezettségeiről, azok hattlridejéről, erurek ismeretében
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y1l.lal)a, 7l a megbízást, és a feladatok a szetződésben rogzitett határidőľe történő
Telleslteset.

2. Je|en szerződésmódosítása kizárő|agírásban, a Felek kĺĺzös megegyezésével tcirténhet.
3. Jelen szerződést bármelyik Fél indokolás né]kül a másik fé|hez címzettelőzetes írásbeli

nyilatkozat a|apján 15 napos határidővel felmondhatja.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésbĺĺl eredő esetleges jogvitáikat elsősorban

békés uton, e|őzetesen egyeztetéssel oldjak meg.

5. A Felek kijelentik, hogy a szerzodésben nem szabá|yozoľt kérdésekben a PolgaľiTörvénykĺinyvrőI sző|ő 2O|3. évi V. törvény, a Kbt. és a vonatk oző jogszabátyok
rendelkezései az irĺányadók.

ó' Jelen szerződés az azt aláírő és ellenjegyző utolsó Fé| a|áírásával és ellenjegyzésével lép
hatěl|yba.

7. Erintett Felek kijelentik, hogy jelen szerződés árźńrásźiĺroz szükséges felhatalmazással
rendelkeznek.

8. Jelen szerzodést a Felęk képviselői elolvasás és értelme zés után, mint akaratukkal
megegyezót helyben hagyóan négy példanybarl írjźk a|á.

9. Jelen szerzőđést a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefvárosi Önkorm ányzat Képviselő-testületének Yźrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottsága a ...12016. ĺ....l számú
hatźtr o zatén a| hag5Ąa j őv a.

Kelt: Budapest,20l6.

Budapest Főváľos VIII. kenilet
Józsefu aľosi onkormanyzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Józsefiiarosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgatősági elnök

Fedezet:

P énzngyileg ellenj egyzem :

Pĺíris Gyulané
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásáből

dr. Mészár Erika
aljegyzi5

Budapest,2016.
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