
Budapest Főviíros VIII. keriilet Józsefuiĺros onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének
Vĺĺľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága

5.9.,",.napiľendi pontKisfalu Kft

ELŐTERJEsZTEs
aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság zDt3.június 17.i üléséľe

Tárgy: A Budapest VIII. kerület, Práter u. 55. szźtm a|atti onkormányzati tulajdonú epi|etben gáz-
csatlakozó vezeték és ľészleges fogyasztó vezęték cserével, gtuszoIgtitatás helyretů|ítása.

Előterjesztő:
Készítette:

Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Kántor Imre múszaki ellenőr

A napirendet nýlvános tilésen lehet tárgyalni.
A döntés elfo gadásiĺho z e gy szerű szav azattobb sé g szfü sé ges.
Melléklet: I db. árajaĺ|at

1 db. szerződés
Tĺsztelt Bĺzottság!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺki'dési Szabályzatfuő| szőIő 25l20I3, (v.27.)
önkormĺányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Yárosgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottság dönt közbeszeľzési ügyekben az eljárás megindításaról, eľedmény
m e gá1l apításiĺró l, b eszerzési tigyekb en az er edmény me gá1l ap itásar oI

AFoGĺz Fiildgrízelosztási Kft. a Budapest VIII. kerĹilet, Pľáter u. 55. sztlĺn a|atti önkoľmĺányzati
tulajdonú épületben 2013, május z$-anműszeres gázvezetékellenőľzést végzett.
A fenti időpontban kiĺĺllított Jegyzőkönyvbenrogzitették, hogy a Budapest VIII. kerület Práteľ u. 55.
szźlm a|atti önkormłín,yzati tulajdonú éptiletben a csatlakozó vezęték tömöľtelen, ezért a
gźnszo|géitatást a FOGAZ megsziintette. A gźaszo|gźltatás megsziintetése 38 db. bérleméný éľint.
Tĺírsaságunk Műszaki InÍézméný és Közterületi iľodája ot árajáĺůatot kért részben VIII. keľĹileti
székhelyiĺ cégektől - azonos múszaki taľtďommď - a tömörtelen fogyasztó - gźlmezeték cseréjére.
A kĺizbeszerzési értékłlatłírt el nem éto beszerués becsiilt éľtéke a Kisfďu Kft miĺszaki ellenőre által
készített költségbecslés alapjan nettó 4.800.000,- Ft.
A k<izbeszerzési értékhatárt el nem éro beszerzési eljáľásban 20|3. 06. 03. napjźn ajánlattételi
felhívás került továbbításľa az a|ábbi cégek fe\é. Az öt kivitęlező évek óta első osztéůytt minőségi
munkát végez a szokásos piaci ĺír ďatti díjtételekkel, és rövid átfut'ísi idővel és egy részĹik
j ózsefi'árosi széküelyÍĺ.

A beszerzési eljrírás sorĺĺn az ajĺĺnlatok bírĺĺlati szempontja a legďacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt. Tekintettel a fenti ajanlatokra a,,Precfu,' Kft. nffitotta be a legalacsonyubb
összegri ajiĺnlatot, mely taľtalmazza az űj gaz-mérőhelyek és csatlakoző vezetékkiépítését, a gáľlm.ű
munkfü at, gazor źk le. fel szerel és ét, MEo éúadźst.
A munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft' bonyolítási díja a nettó számlaérték 7 %o.a + ÁFA, a
Józsefuiáľosi onkorményzat és a Kisfďu Kft. között fenruílló megbízási szeľződés 24.t9. pontja
alapjźn.

Thelien Tervező Kft. 1085 Budapest József krt. 69. 4.966.166.- Ft + AFA azaz 6.307.031.- Ft
Precíz Kft. 1094 Budapest Tompa u. 15/b. fszt. 1. 4.327.71s.- Ft + ÁFA a2u5.496.198.- Ft
Lipcsei és Társa. Bt. 1144 Budapest Gvadĺányi u.32.
43.

5.074.668.- Ft + AFA azaz 6.444.828.- Ft

TSP. Ep. Ker. Szolg. Bt. 1096 Budapest Sobiesky J.
u.28.

4.879.782,- Ft + AFA azaz 6.12I.123,-Ft

CSAPVIZ Kft. 1081 Budapest Kiss József u. 9. 4.741.450.- Ft + AFA azaz 6.027.642.-Ft



A kivitelezés költségeinek és a bonyolítási díjnak afedezete _ összesen 5.880.932,- Ft - a 2013. éví
költségvetésben a |1602 címen a|akőhtzakéletveszély elhĺłrítísa, gźvhá|őzatcsere előiriínyzat.
Az előirźnyzat jelenleg a dologi kiadási e|őirźnyzaton szerepel, mivel a munkálatok felújításnak
minőstilnek, ezért polgĺírmesteres hatrískörbęn az eloirźnyzat átcsoportosítĺísa szĹikséges.

A fentieknek megfelelően kérem a hatźrozatijavaslat elfogađását.

Határozatijavaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Práter u. 55. szźml alatti önkormanyzati tulajdonú
épületben gźn-csat|akoző vezeték és részleges fogyasztó vezeték cserével a gźlzszol'gá|tatás
helyľeállításához.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszeruési eljĺárásban
legalacsonyabb összegű ellenszolgaltatást taľta|mazó érvényes ajĺínlatot tevő Pľecíz Kft..
vel ( székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b., adószłĺm: |2380I89-f-43, szźmiaszáma
t|72IO26-2o221373, cjsz: 0l-o9.6712t4) 4.327.715,. Ft + Áľ,ł. összegben aZ
onkormĺínyzat nevében a munkálatok elvégzésére a vállďkozási szerződést kösse meg a
20t3. évi költségvetésben a 11602 címen a lakőhźľ;ak életveszély elhárítása, gźnhźt|ozat
csere előiľ źnyzatterhére.

3' a munkálatok bonyolítőjaaKisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó sztmůaérték7 %o-a+ ÁFA,
302.940,- Ft + AFA a 2013. évi költségvetésben a 11602 címen a |akć..łĺrá.zak életveszély
elhiáľítás a, gźzháůőzat c sere e lő iriíny zat terhér e.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft .

Hat.íridő: z}I3.június 1 7.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzétete| módjĺíra: honlapon

Budapest, 20|3.június 07. V
Kovács ottó

iigyvezető igazgatő
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Vállalko zási szerző dés
/TERVEZET/

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Önkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest Baross u.63-67.

adőszám.. |57357I5-f-42, törzsszám: 735,7 |5, bankszámlaszám: l4100309-10213949-0|000006, statisztikai

szám: 1 57357t5-8411-32l-01) nevében eljáľó Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdátkodó Kft. (székhe|y:

1083 Budapest Losonci u. f., adószám: 10857119-f.4f, cjsz: 0I-09-f65463, bankszámlaszám:

VoLKSBANK: l4100309-92110549-0l00o00o8) képviseletében eljáró Kovács ottó tigyvezető igazgató,

mint Megľendelő,

másrészről a

,,Precíz,, Kft. ( székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/B. fsz I., ađőszám: l2380189-2-43, szám|aszźtma:

117f10f6.fo221373, cjsz: 01-09-671214) képviseletében etjáró Déri József ügyvezető, mint Vállalkozó

között az a|źhbi feltételekkel:

Budapest Fováľos VIII. keriilet Józsefváľosi onkoľm ányzat Képviselő.testületének

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a ....ĺ20|3. (vI.17.) számiĺhatározatában döntött arľól,

hogy hozzćĺjaru| a Budapesi' vĺl. keľtilet, Práter u. 55. szám a\atti önkormányzati tulajdonú

eptiietben gáz-csatlakoző vezeték cserével, gázszo|gáItatás helyreállításához.

A szerződés tálrwa: Budapest VIII. kerület Práteľ u. 55. számű épůilet gáz-csatlakoző vezeték
- 

cseľéJe (magában foglalja kiilonosen az ilj gttz.mérőhelyek és csatlakozó

vezeték kiépítését, á gázmll munkákat, gázőrák le-felszerelését, MEo
átadást).

1.) A megjelolt munka szabadáras.

YáIla|kozás díja:
elfo gadott aj ánlat aIapj áĺ:
27% AFA:
Osszesent

otmitttó-négy s zázkilencvenhatezer - egyszdzkilencvennyolc forint.

2.) A kivitelezés teľvezett kezdési időpontja: 20L3.június 24'
2013,június 24.Munkateľület tervezett átadása:

(minden külön értesítés nélkül)
3.) A kivitelezés befejezési hataĺideje:

4) Avégszćrrtla összegének źtutalását

belülvállalja.
5.) A Megrenđelő képviselőjének neve, elérhetősége: Kántor Imľe Budapest' VIII., or u. 8.

Tel: 3 t38-281135

Vá1lalkozó képviselőjének neve, elérhetősége: Déri József Budapest, IX. Tompa u.

15/B. Tel: 06 309 341 989

6.) Felek I. osztályú minőségben állapodnak meg.

7.\ Vállalkozó u uegt.ry.,ítesről írásĹan éľtesíti a Megrendelot, és kitűzik - 10 napon belül - az

4.321.715,-Ft
1 .168.483.-Ft
5.496.198'-Ft 

^zaz

Munkaterület átadástól számított 35 nap

Mesľendelő a számlakézhezvéte|étőI számított 30 napon

8.)
e.)

átađás - átv éte l i dőp o ntj át.

Aköztertĺlęthaszĺá|atihozzájáxu|ásbeszerzéseaVállalkozőf elađata'

Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően tcirténik' és azt a

Váltalkozó köteles állandóan a munkahelyen taľtani.

10.) A balesetvédelmi és tűzvédelmi előíľások betaľtásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

11.i A szám|a benyrijtásának feltétele a hiánymentes feladate\Iátástĺ igazolő műszaki źltadás-

átvételi jegyzokönyv.



I2.) Fizetés módja: tlt|JtaIás, a számlakézhezvéte\étő| szźtmitott 30 napon belül'
Megrendelő neve, címe: Józsefuaľosi onkoľmányzat 1082 Bp. 

''Baross 
u. 63-67.

Számlázási cím: Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazďá|kodő Kft.1084 Bp. or u. 8.

13.) Vállalkozónak felľóható késedelmes teljesítés esetén Megľendelő kotbért számít fel,

melynek mértéke
végszámlánál: napi 5.000'. Ft

Műszaki szĹikségességből adódó pót ill. többlet rrrturkát a Vállalkozó a költség-vetósbcn

elfogadott áľakon köteles elvégezni, melynek elszámolása tételes felmérés a|apjántörténik.

Je|en szerződést felek kizárő|ag íľásban módosíthatják'
A munkavégzés során okozott káľokért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.
Vállalkozó a ,,Beszállítói Adatlapban felttintetett adatokban beálló vźůtozásrő|

haladéktalanul tájékoztatni köteles a Megrendelő Polgármesteľi IĺJivatalźú., ez a

számlakiťĺzeté s fe ltéte l e.''

14.)

1s.)
16.)
17.)

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIó 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés

1. pont b) atpontja alapján át|áthatő szetvezętnek minősiil. Ezt atéĺý a Megrendelőnek átadott

cégkivonattal ígazo|ja. YáIIaL1a, hogy a szerzodés tartama a|aÍt a tulajdonosi szerkezetén nem

váItoztat olyan módon' amely a|apján máľ nem minősül átltĺhatő szervezętnek. Tudomásul veszi,

amennyiben a tulajdonosi szeľkezetébentörtént váItozćls miatt, vagy egyéb okból máľ nem minősüI

átttĺthatő szervezęÍnek, a Megrendelő a jelen szerződéstazoma|ihatźt||yal felmondhatja.

Azokban a kérdésekben, amelyeket ę szerződés nem tarta|maz a Polgaľi Töľvénykönyv

rendelkezéseit, a nemzeti vagyonról szóló törvéný, az egyéb vonatkozó jogszabáLyokat' valamint az

általánosan elfogadott szakmaí szokásokat kell irányadónak venni.

Készült 6 eredeti példányban.

Budapest, 2013.június ....

YáI|alkoző

Jogi szempontból ellenjegyzem:
fuman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Megrendelő

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Fedezet: ..... dátum: Budapest, 2013.június

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyuláné
p énzigy i ugy o sztá|yv ezetó
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a Kisĺ]zemi Termelők ÉpÍtőipari Normagyűjteménye alapján
Budapest, V!|l. Práter u.55. sz.épĺi|etben elvégzendő
gáz a|ap és fe|szá| |l vezeték cseréj e, h e|yreál | ĺtási-, 

.g 
ázcsŐmázo|ási

munkáka|

. Megnevezés Nettó a''!yagšg. Nettó.d!iľ!q...
ffi- 1161270 3050318

Nettó anyag és dĺj ktg. 4 211 588
Szá||{tási, anvagig' ktg. 10% - ]]9 ]?Z
Nettó végösszeg:
Árn 27%o 1 168483

Bruttó végösszeg: 5 496 í98

Budapest, 201 3.június 04.

I
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- Megnevezés Ag/Díj Netó Anyag Nettó Díj
E 17-2 Gázvezeték bontás

/

9 17.17.. Szerelvény bontás 
, d: 833 24 950

padb ai0
/ d:748

10 19.77 Gázcső szere|és 1,, 7/ 90 fm a: 1465 .131 850
d:2584'

11 19.78 Gázcső szere|és 5/4.'

/so tm a 1685 . 151 650
d 3060

42 Ív a 1785 74970
./ d 3196

24 fm ,/ a:2035 48 840
,/ d:1666

42 Ím ,ł a:2035 85 470,/ d:'3332

12 19-79 Gázcső szere|és 6/4.'

13 19-80/M Burokcső szere|és

17 19-80 Gázcső szerelés 2',

27 6-51/M FÖdém áttÖrés készÍtés, he|yreá|lĺtás
28 600

27 170

7 800

28 424

275 400

134232

39 984

139 944

358 000

260 000

193 920

236 436

18 17.194 Vezeték ledugózás ,/
/ 38 db a: 385 14 630

d:2465 93 670
19 ,ĺ949 Go|yóscsap szere|és /y'a aO a: 5100 193 8OO

20 19-88 GáztÖmörség mérés' sfzmeo 
d: 1173 44 574

/264 Ím a: 0

21 19-111 Gázméröhely készÍtés,' 
d: 897 236 808

' 38 db a: 5100 193 8oO' d: 8260 313 880
22 17-177lM Elágazás készĺtés kĺvehető perempárra|

1db / a22500 22500
d 12040 12040

23 17.176 E|ágazás készítés peremme|
7 db , a: 9650 67 550

/ d: 4ooo 28 s6o
24 ||Kl Gázmű munka' gázmérők leśzere|tetése, épü|et gäza|á helyezés, gázmérők

visszaszere|tetése

25 uK' Gázterv készĺtés ,/

1 db/ a:0r 
d: 3s8ooo

1db a:0
d: 260000

40 db 7 a:715
./ d: 4848

28 6431440 FŐfa| átttrés készĺtés, he|yreál|ítással
,/ 38 db a:715

d:6222
29 645/M 7,Fa| áttÖrés készĺtés, helyreá||ĺtás

' 12 db a: 650
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264 fy

ldb

d:2074

,,a:.75
d:187

a75
d 187

a85

19 800

19 800

22440

50 600

24 888

49 368

49 368

62832

27 880

25 000

10 000

47 600

33 8-79

34 21K

35K

36K

a 1265
d697 ,

a0
d 25000

a0
d 10000

a: 0
d:3400

30 15.187 Rozsda e|távo|ítása csőfe|Ĺi|etró|
264 tm

31 15.199 A|apmázo|áscsőfe|Ĺi|eten

3? 15-262 Fedőszín mázolás csőfelÜ|eten
264 fm

i d23B
H u n g i kor szi getelés készítés gázvezetéJ<en ; födémekbe n

/aa t^

EPH mérés készĺtés './/

Sitt-, törme|ék e|szá||ĺtás .
Ąao

Akadályoztatás, nai takaritás
14 szpő

Osszesen: I 161 270 3 050 318


