
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testtiletének
Y fu o s gazdálkodási é s Pénzügyi B izottsága

ELOTERJESZTES

aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 2016. szrptembeľ 26-i ĺi|éséľe

Táľgy: Javaslat 1007o-ban önkoľmányzati tulajdonú épületekben|<azánhńzi szerelvények cseľéjéľe

Előterjesztő: JózsefuárosiGazdálkodási Kö'zpont Zrt.,Farkas Öľs vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: orosz Gábor diviziővezető
A napirendet nyilvános ülésen kell trírgyalni.
A döntés elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbs é g szüksé ges.
Me|Iékletek:

1. sz. melléklet: osszegezés azajánlatok elbírálásáról
2. sz. me||éklet: Vállalkozási szerzodés

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-tęstiilete a 2016. évi
költségvetésében fedezetet biztosított az önkoľmányzati tu|ajdonú ingatlanok tekintetében felmerülő
rendkívü|i karbantartási munkálatok elvégzésére.

Az a|ább felsorolt ingatlanok vonatkozásában sztikségszeľĺĺvé vźit a kazánházi szeľelvények cseĘe'
kazánok javítĺási munkálatainak elvégzése, melyet a rendkívtili karbantaľtási keľet terhére javaslunk
végrehajtani; a Budapest VIII. keľiilet' József u. 47.; a Budapest VIII. kertilet, oľ u. 8.; a Budapest VIII.
keľület, Dankó u. 16.; a Budapest VIII. keriilet, Dankó u. 34.; a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40'; a
Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33.; valamint a Budapest VIII. kerület,Orcry ilŕ3|.

A Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt. _tekintette| abeszerzés becsĹilt értékére, amely nettó 3.900'000
Ft. - a kozbeszerzési éľtékhatĺáľt el nem érőbeszerzési eljráľásban 2016. augusztus |7. napján a,,Budapest
WII. kenileti önkonnányzati épliletekben kazánházi szercIvények cseréie, kazánok jauÍtása,,
tźrgĺában, ajźn|attéte|i felhívást küldött a lent megnevezett gazdasźąi szereplőnek, akik 2016. augusztus
2 5 . napj án 1 0 : 0 0 - i g az a|ábbi aj ánlatokat tették :

Uri-Zanyi Gázkészĺi|ék- és Klimaszeľelő Kft.
1038 Budapest, Puszta köz 4. fszt. 5.

E-mail : info@urizanyi.hu

3.832.001 Ft+ AFAazaz
bruttó 4.866.64|Ft

Csőtechnika Epítő és Szeľelő I(ft.
11l8 Budapest, Beregszászttt28.I. em. 1

E-mail : ofice@csotechnikakft .hu
nem adott fuajźn|atot

csAPvIZ Epítőĺpaľi Szo|gáltató lfft.
1081 Budapest, Kiss József u. 9.2. em.5.
E mail: csapvizkft@fľeemail.hu

nem adott źtraján|atot

P r ecíz E p iitetgépészeti, Epítés zeti Szolgáitatő
Kfr.
1094 Budapest, Tompa u. 15/b.

E-mail : precizkft@feemail.hu

4.614.405Ft+ AFAazaz
bruttó 5.860.294 F.t

Az aján|attételre olyan gazdá|kodő szervezetek lettek felkérve, akik az onkormányzat részére korábban
mźr végeztek kisebb beruházási munkálatokatés azokatminden esetben szerzíĺdésszeríĺen és első osztályu
minőségben teljesítették ' Az aján|attételre felkéľt cégek kĺizött szerepel józsefuarosi székhelyiĺ szęrvezet
is. A beszeľzési eljárás során az ajźln|atokbirá|ati szempontja a legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáL|tatźls /u7,,t/4



Volt. A felkért négy ajźn|attevő kozĺil kettő nýjtott be olyan aján|atot, amely a pénzigyi-gazdasági és

miĺszaki alkalmassági fe|tételeknek megfelelt. A legalacsonyabb összegű el|enszolgáltatást tarta|maző

éľvényes aján|atot az[Jri-Zanyi Gázkészĺilék- és Klimaszeľető Kft. (székhely: 1038 Budapest, Puszta
koz 4. fszt. 5., cégjegyzékszám: 01 09 710949, adósíám: If93793f-f-41, szźtm|aszĺám: oTP Bank Zrt.
I 17 |3 005 -203 803 80-00000000) adta 3 .832.00 1 Ft + AFA aj ánlati összegen.

II. A beterjesztés indoka
A kazránok j avitásáĺavonatkozó kőzbeszerzési értékhatírt el nem érőbeszerzési eljáľás lefolýatĺásľa keľtilt,

annak eľedményének megállapítása a Tisztelt Bizottság hatáskörébe taĺtozik.

m. A dtintés célja és pénzĺigyĺ hatása

A döntés cé|ja: az onkormányzattůta| vállalt feladat teljesítése.

A döntés pénzngyi fedezetet _ 3.832.001 Ft + ÁFA - igényel, amely a költségvetésben a 11602 cím
(lakóhazak kazźnfe|t|itása) alatt ľendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet:

A Józsefuárosi onkormźnyzatKőzbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatárő| sző|ó 2fl2016. (II.04.) szttmil

képviselő-testÍileti hatfuozat 20.l. ponda a|apjźn, a Kbt. hatáiya a|átaĺtoző, de közbeszerzési értékhatźrt e|

nem érő árubeszerzésről, építési beruházásrő|, szo|gáitatźts megľende|éséľől döntetni legalább harom ajźn|at

bekérésével lehet.

A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Miíködési Szabá|yzatáről szóló 3612014. (xI.06.)

önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontja szerint a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény megźi|apitásáról, beszerzési

ügyekben az eredmény megá||apításaľól, bĺĺľmely önkoľmányzati szerzódés megkötéséről, módosításaľól,

megszüntetéséről, ide nem értve apolgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört.

Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Bizottsźtgot,hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozatijavaslat

12016. év (IX. 26.). szźműYárosgazdá'lkodási és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VIII. kerület, or u. 8.; a Budapest VIII. kerület, Dankó u.34.; a Budapest VIII. kerület,

Dankó u. 16.; a Budapest VIII. keľiilet' Dankó u. 40.; a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33.;

a Budapest VIII. kerület, Orczy út 31.és a Budapest VIII. kerület, József v 47. szám a|at1i

ingatlanok vonatkozásában a ,,Budapest WII. keriileti önkormányzati épíiletekben
kazánházi szerelvények cseĘe, kazánok jauítása', tárgyúközbeszerzési értékhatáľt e| nem

érő beszerzési eljarást éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt',vagyongazdálkodási igazgatő
}latźtndo:2016.09.f6.

2.) a beszerzési e|járás nyeľtesének a benyújtott aján|ata a|apjźn az Uri-Zanyi Gĺĺzkészülék. és

K|imaszeľe|ő Kft.t (székhely: 1038 Budapest, Puszta köz 4. fszt.5., cégjegyzékszäm:0| 09

7Io949' adőszám I293793f-2-41, szttm|aszétm: oTP BankZrt. ||7I3005.f0380380-00000000)
nyilvánítja az e|fogadottajźn]lati áron, azaz3.832.00t Ft + ÁFA összegen.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vaglongazdálkodási igazgatő
IJratźlridó: 20 I 6.09 .26.



3.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t,hogy az onkormányzatnevében kösse meg a
határozat 1'. pont|a szerinti munkálatok e|végzésére, ahaÍározat mellékletétképezó vźi|a|kozźsi
szerződést az Uri-Zanyí Gázkészĺilék- és Klimaszeľelő Kft.-vel a L1'60f cím (lakóházak
kazánfeLíjítása) alatti keret terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdá|kodźłsi igazgatő
Határidő: f016.L0,03.

A döntés végĺehajtását végző szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén j avas|ata a kozzététe|
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. szeptember 16.

KÉszÍľnľľg: JizsBwÁnosl GAZDÁLKoDÁSI KozPoN"ľ ZRT.

LBÍRľł: oRosz GÁson D|viz|ovEzĺro()*, ftt
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Összefoglĺaló az e|Ęáĺtás eĺedmcnyéről
,,Buda14ect wII. kle,:ÍĺĺÍIeti őnkotmáns,zati épűIeteÍrbea karánhážÍ szelelv.éayek csetéje,

kazáaok iauÍtásar tittgyu bęszerzési ehiánäs vonatkozásában

I) At4Ąrlątk,ffinłw éś úne:

Budepest Fővfuos VIII. keľĹilet Jőzsefv6.,tosi onkotĺľľányzat ĺevében eljfuó, Józsefľátosi
Gazdälkodási Kozpont hfi- 7a82 Budapest, Batoss u. 63.67.

2.) A bełry4s dfuga esmetułiĺéEl:

Á Budapest VIII. keľ,ĺiieą JőzseÍ w t., ir u. 8., Dankó u. 16., Dłńkó u. 34., Danbó e {',
Magdońa u. 33., arczy. úĺ 31. szám a|ati 100%łąa onkoľmĺínyzati tĺ{ajdgnll épii{etekben

k*áúháxi szetelvények csetéie, keeáĺok javítása zz 7. szílĺĺíl mellékletben valamint e

szeľzőđés.tewezetbenrneghatfuozottakszeđnt.

3.) A uźlgsďott eliáąis ĺqitćja:

Á Józsefváľosi Gazđálkođási KözpontZtt-kozbeszetzési és beszetzésiszabályzaa és a Ptk.

6174. $*a fupibmęgiĺdítĺĺsta ketĺilt veÍseny€ztetési eliáĺás'

4.) Hiutkłą,źs a4 eł,íł,źĺt naiĺdít,ő,{e lb{airra fu n egkii ldeĺélĺek naila

,\iánlafkéÍő 2016. auguszfus 77' ÍE.Pjá,n inđította. męg a beszgzési eL1őxką aźgy *jáđzttevő

*ä*,ĺ,, törtéuő felhív'ís mękiildésével Áiánl*trételi heĺfuiđ6; 2016. augusztus 25. t0:00 óta'

5.) Endniues Mk+ a<gliáriź,r igen

6) tr rcdnéUtełen eliórlźs esetéĺ'aĘercdméĺgŕekłs,& indoka:-,

7) t! berĐĺv"tott qi,źĺlatok ł4ł|fid: a besŻegési eliárásban két aiĺínlłt keĺilt beĺýitásta.

L ..Ą.iáblattevőlÍ}eye Uri-Zeĺyi Kft"
,{i'áĺIattevő széHrelye; 1038 Budapest, Puszta kóz 4"

2. Ájántattevő neve: Pľecíz Kft.
Ájánhttevő székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b.

Y, állĺlkclzáľ;i díi miadösszesen: 4.614'405; Ft

Aiĺínlattev,ők évényes airłnlatot tettek és - figyelemmela v€Íseaľęutetési $ĺíťast nęindító
đhĺvásban foglĺlt 'ltnoą*'ági szempoĺtokta- alkalmasekaazľ:ĺz;ffiés telf.esítésérc.

8.)

*{.

v

sąałiat Íaxahi elłme:



9.) Áténłérłłelatĺ'dánlłtei teĺńk 'xełe, cíne és aąěnntg*hrságinfuka: -'

ía) Endnłuu eliłnás' esetéĺ ł uerteł qĺánbttetń neae, cíne. a4 elleru{oWaaźs öss4w ćs łiáłlkta
kinű laszfuźĺiź nak i ĺfu k,ai:

:

TJ .ZlaĺryíKft. (1038 Budapesą Ptlsztaköz 4.)
Azl etle.nszolgátatás összegs: nettó 3.832.ĺ10ĺ'. Ft

,tiánlattevő .tette a lęalacsonyabb át.ĺt taĺlalmazó éwenyes Ąín1atot

Aąiíssryge4ls elásęt,isĺĺnek időponla: 201 6. augus zfis 25.

tsszefoglalót késeítette:

Aą eliáhźł,ęniaĺwit elÍasddta ás jłít,źĺJđgrt,G

r
l?.Ą /

ú@.đś4#,,..
SebestvKné Szbzík E'nką
kđzbeszetzési asszisztens

dĺ. Pesti Ivett igazgatósäg,elpóke

Józsefuátosi G,azđálkodási Közpoat Zĺt.



VÁlr,.łlrozÁsĺ szpnzooÉs

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefváľosi onkoľm ányzat(székhely: 1082 Budapest Baross u. 63-

67 . adőszźtm 157357I5-2-4f , törzsszźm: 735715, bankszám|aszám.. 10403387-00028570-00000000'

statisztikai szám: |57357|5-84||-321-0D nevében eljáľó Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont
Zfutkörűen Működő Részvénytáľsaság (székhely: 1082 Budapest Baross u' 63-67. adőszám:

25292499-2-42, cégsegyzékszám: 01-10-048457,bankszźlm|aszám: bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt.
10403387-00028859-00000006) képviseletében eljráró dľ. Pesti lvett igazgatóság elnöke, mint
Megľendelő,

másrészĺő| az

IJri-Zanyi Gázkészĺilék. és Klímaszeľelő Koľlátolt Fetelősségű Tárcaság
(székhely: 1038 Budapest, Pusztaköz4.fszt.S',Cégegyzékszám: 01 09 7t0949,Adószám: I293793f-
2-4I., szám|aszttma: oTP Bank Nyľt. 1|7|3005-20380380-00000000) képviseletében eljáró Uri
Zsigmond ugyvezető,mint VállalkozőközöttMegrendelő által lefolytatott kozbeszerzési értékhatáľt el

nem érő beszerzési eljárás eredményeként, az a|źtbbi feltételekkel:

Előzmények
A Budapest Fővĺáros VIII. kerület Jőzsefvtrosi onkormálnyzat nevében és megbízásából eljáró
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mintMegrendelő a,,Budapest VIII. keriileti iinkormdnyzati
épületekben kaatnhózi szerelvények cseréje, kazdnok javítdsa', tárgyában az e|őzetes számítások

szerinti becsült értékľe való tekintettel a Józsefuárosi onkoľmányzat Kozbeszerzési és Beszerzési

Szabályzatáről szóló 22/2016' (II.04.) számú képviselő-testiileti hatźtrozat IX. része a|apján

közbeszerzési éľtékhatárt el nem éró,beszerzési eljáĺást folytatott |e. Az ajánlatok étékelését k<jvetően

Megrendelő az e|járáĺs nyertesének a Vállalkozót nyilvánította.

Felek a fentiekľe tekintettel Felek az a|ábbitervezési szerződést kötik.

1. A iogviszonv iogi keľetei

A Megrende|(5 tźtjékoztatja a Vá|lalkozót, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi

Önkormányzat 100%o-os tulajdonában álló társaságaként jár el.

2. A szerződés táľgva:

A Budapest VIII. keľi'ilet, József u. 47., aBudapest VIII. kerĺilet, or u. 8., a Budapest VIII. keriilet,

Dankó u. 16., a Budapest VIII. kerület, Dankó v 34., A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40., a

Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 33 . és a Budapest VIII. kerület, Orczy út. 3 1 . szám a|atti I00%-

ban önkormányzatitulajdonú épületekben kazánháľi szerelvények cseréje, kazźlnok javitása.

3. Vállalkozási díi

A megjelölt munka szabadáras.

nettó összeg:
AFA összege:
Osszesen:

3.832.001,- Ft
r.034.640,-Ft
4.866.641,-Ft

azazbrulĺtő négymiltió-nyolcszĺĺzhafuanhatezer-hatszáunegyvenegy foľint.

4. Hatáľidők:

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2016. október 03.

A kivitelezés befejezési hatĺĺľideje: a szerzódéskötéstől szétmitott 60 naptĺĹľi nap. Megľendelő

előtelj esítést elfogad.

*fle



3.

Vállalkozó a végteljesítésről írásban értesíti a Megrendelőt, és kitiĺZik - l0 napon belĹil - az źńadtĺs-

źúvétel. időpontját.

Fizetési feltételek

Megrendelő előleget nem fizet.

A szám|a benýjtásának feltétele a hatráridőre toľténő, valaminta Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. éviV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:|f3 szerinti teljesítés, amelyet a Megrendelő miĺszaki
ellenőre telj esítési igazolásban igazo|.

Megrendelő az e||enszo|gźitatás összegének kifizetését teljesítési igazo|ás a|apjźn a szám|a

kézhez-,léte|ét követően 30 napon belül, banki átutalással teljesíti aYźi|a|kozó bankszámlaszźtmźtra.

Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat I08f Bp'
Baross u.63-67.

Száľm|ázási cím: VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat |082 Bp. Baľoss u. 63-67.

Kancso|attaľtás:

Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműkĺjdnek, a felmeľülő
problémákró l egymást haladéktalanul értesítik.

Megľendelő képviselője: Kántoľ Imre 1084 Budapest Vlll.kertilet, Német u.17-19. Tel': f 997-
0001137

Vállalkozó képviselője: Uri Zsigmond 1038 Budapest III. keriilet Puszta koz4. Tel: 06-30-9145l01

A Szerződést biztosító mellékktitelezettség(ek)

Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kĺiteles, ha olyan okból, amelyéľt felelős, megszegi a
szerzódést' A köbér mértéke a kivitelezés befejezésének határidejétől számított, minden késedelmes
nap után, napi 10.000,-Ft, mely avégszám|a összegéből keriil levonásra.

8. Esvebek

8. 1 . KözterĹilet hasznźiati hozzájáru|źts beszerzése Vállalkozó feladata.

8.2. Az épitési napló vezetése a vonatkozó jogszabályi előíľásoknak megfelelően töľténik, és azt a
Yá||a|kozó köteles állandóan a munkahelyen taľtani, melyet a Megrendelő ellenőriz.

8.3. A balesetvédelmi és tiÍzvédelmi előírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

8.4. Je|en szerződést felek kizárő|ag íľásban módosíthatják.

8.5. A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes köriĺ felelősséget vźi|a|.

8.6. Yźi|a|koző tudomásul veszi, hogy amennyiben aYźi|a|koző adataibanvá|tozés következik be,

anól haladéktalanul tźĄékoztatni köteles a Megrendelőt.

8.7, A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól szó|ő2011. évi CXCVI. törvény 3.$ (1)

bekezdés 1. pont b) alpon$a a|apjźn źt|źúhatő szeľvezetnek minőstil. Ezt aténý a Megrendelőnek
túadott cégkivonatta| igazo|ja. Yźi|a|ja, hogy a szerződés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén

nem változtat olyan módon, amely a|apjaĺl' már nem minősül źt|źtthatő szervezetnek. Tudomásul
veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt vá|tozás miatt,vagy egyéb okból már nem

minősül át|źľtható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerződést azonna|i hatállyal felmondhatja.

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabźiyba

ütk<izne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumźnak tarta|mával ellentétes

lenne, akkor a szerzódés fentieket séľtő rendelkezése helyébe _ minden további jogcselekmény,

így különösęn a szerződés módosítása nélkül _ a megsértett kötelező érvénytĺ jogszabźiyi

ľendelkezés vagy beszeľzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően

a|ka|mazni akkoľ is, ha valamely kógens jogszabźiy akként rendelkezik, hogy valamely
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rendelkezése a szerződés része (vagy a szeľződésben szövegszeríĺen szerepelnie kell) és azt
szövegszeľíĺen a szerződés nem tarta|mazza (az adott ľendelkezés a szerzódés részét képezi).

8.9. Felek a szeľződés teljesítése során keletkezettvitáikat közvetlen Ĺáľgyalások során kísérlik meg
rendezni. A Felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések
tisztźtzásanem jar eredménnye|,űgy apertárgy szeľint illetékes bírósághoz fordulnak.

8.10. A szerzőĺ|ésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.rendęlkęzéseit, a nemzeti vagyonról szóló
törvény és a _ beszerzés tźrgya szerint _ vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadők.

8.ll. Felek rogzitik' hogy Vállalkozó tudomásul veszi és hozzźĘźtrul személyes adatai (neve, a
szerzódés megnevezése, típusa, tÁrgya, értéke, idótartama, és esetleges módosulásuk) közérdekÍĺ
adatként töľténő nyi|vánossá téte|éhez, és 5 éven kereszttil tĺjrténő nyilvános keze|éséhez.

Je|ęn szerzł1dés 3 oldalon 5 egymássa| egyező példányban készült, melyet a Felek elolvastak,
értelmeztek' és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag irtźtk a|á.

Jelen szerződés az a|áńrásźnak napján lép hatalyba.

A szerződés részétképezik a Vállalkoző ajźln|ataés az Ajźtn|attételi felhívás. Felek megállapodnak, hogy
a felsoľolt dokumentumok külön fizikai csatolás nélkiil is jelen szerződés mellékletét képezik'
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