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ELOTERJESZTES
a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2022. marcius 21 -i iilesere

Targy: Javaslat „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi dnkormanyzat 
fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek 
elkeszitese” targyu szerzodes modositasara

Eldterjeszto: Borbas Gabriella, Keriiletgazdalkodasi ugyosztalyvezetd
Keszitette: Borbas Gabriella, ugyosztalyvezetd
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii tobbseg szukseges.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Gyerek-Virag tagovoda koncepcio terv (dokumentacid a 

teijedelme miatt nem keriil kinyomtatasra)
2. szamu melleklet: modositott szerzodes tervezet egyseges szerkezetben
3. szamu melleklet: arajanlat

Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzata az altala fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodak ot epiiletenek felujitasat tiizte ki celul egyreszt a mukodest es biztonsagot 
veszelyezteto allapotok megszuntetese, masreszt a lakossag szamara kevesbe vonzonak itelt 
dvodaepiiletek kiilso megjelenesenek javitasa erdekeben.
Az ovodai felujitasok megtervezese erdekeben az dnkormanyzat „Budapest Fovaros VIII. 
kerulet Jozsefvarosi dnkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak epuleteinek felujitasara es 
atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyban kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd 
beszerzesi eljarast folytatott le.
A beavatkozas celteriiletei:

1. Gyerek-Virag Tagovoda, 1082 Budapest, Baross u 111/b.
2. Viragkoszoru Tagovoda, 1083 Budapest, Baross u 91.
3. Varunk Rad Tagovoda, 1086 Budapest, Csobanc u. 5.
4. Szazszorszep Tagovoda, 1086 Budapest, Szuz u. 2.
5. Tiinderkert Tagovoda 1081 Budapest, Kun u. 3.

A beszerzesi eljaras eredmenyekent a Studio Qvarta Kft. kerult nyertes ajanlattevbkent 
kihirdetesre 2022. januar 17-en Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 7/2022. (1.17.) sz. 
donteseben, amely alapjan Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzata 
szerzddest kotott a Studio Qvarta Kft-vel.
A Tervezo feladatai a fenti ovodak epuleteinek, teriileteinek, kdzvetlen kdmyezetenek 
felujitasara, atalakitasara, vonatkozo

• felmeresi tervek es geodeziai felmeresek elvegzese
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• koncepcio tervek elkeszitese
• kapcsolodo tervezoi koltsegbecsles elvegzese
• megvalosithatosagi tanulmany keszitese.

A Studio Qvarta Kft. az utemezett teljesites reszekent elkeszitette a Gyerek-Virag Tagovoda 
koncepciojat. A benyujtott koncepcioterv alapjan a Jozsefvarosi Ovodak vezetojevel es az 
erintett tagovodavezetovel egyeztetve egyreszrol megszuletett az elvart mtiszaki tartalom 
meghatarozasa, masreszrol nyilvanvalova valt, hogy az ovoda eseteben a koncepcioba foglalt 
tervezett munkalatok egy resze az ovoda teljes leallasa mellett, azaz a nyari szunetben 
vegezheto el. Emellett egyertelmuve valt, hogy a kivitelezo kivalasztasa csak reszletes kiviteli 
tervek alapjan folytathato le. Ez szuksegesse teszi kiviteli tervek surgosseggel torteno 
elkesziteset.

A Gyerek-Virag Tagovoda atalakitasanak kiviteli terveinek tartalmaznia kell:
• uj fobejarat kialakitasa,
• ennek reszekent egy epuletbovitmeny epitese a meglevo kerites felhasznalasaval (zsilip 

(eloter) - fedett-nyitott bejarat - kiilteri wc - jatektarold - szemettarolo / 79 m2 
alapteriilettel) es a szukseges bontasi munkakkal,

• uj jatszoudvar epitese sportpalyaval es
• betdresvedelem kiepitese a homlokzati nyilaszarokon, valamint a meglevo biztonsagi 

vasracs elbontasa.
• a jelenlegi fem kerites atalakitasa.

A szukseges kiviteli terv tartalmazza az udvar felujitas, az udvari kerites atalakitas, a 
homlokzati nyilaszarok betdresvedelmi szempontu atalakitas es kiszolgalo epiiletresz teljes 
epiteszeti-muszaki tervdokumentaciojat valamennyi szakagban, beleertve a mtiszaki 
leirasokat, tervlapokat, konszignaciokat es arazott tervezoi koltsegvetest es arazatlan 
koltsegveteskiirast is.

A Gyerek-Virag Tagovoda atalakitasara osszeallitott, a foepitesszel is egyeztetett 
koncepciojavaslat egyben epitesugyi hatosagi engedely megszerzeset is szuksegesse teszi, 
mert a javasolt epiiletresz megepitese csak vegleges epitesugyi hatosagi engedely birtokaban 
vegezheto el, igy errol is szerzodni szukseges a tervezdvel.
A felsoroltak megertesehez mellekletkent csatoljuk a Studio Qvarta Kft. Gyerek-Virag 
tagovodara kesziilt koncepci6 tervet.

Az engedelyezesi terv es a kiviteli terv mielobbi elkeszitesehez javasoljuk a Studio Qvarta 
Kft. szerzodesenek modositasat. A ceg ajanlatat a Gyerek- Virag tagovoda felujitasanak 
epitesugyi hatosagi engedelyezesi es kiviteli terveinek elkeszitesere a melleklet tartalmazza. 
Az arajanlat erteke: 4.940.000 Ft + Afa. A Studio Qvarta Kft. szerzodeset az ajanlatban 
reszletezett feladatokkal es az ajanlat szerinti osszeggel javasoljuk modositani.

IL A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag dontese szukseges.

II. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban 
levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu szerzodes 
modositasa.
Az eldiranyzat a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelet 11.
melleklete szerint, a 20820 cimen az „Qnkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak
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felujitasara es atalakitasara vonatkozo koncepcidterv” elnevezesu eldiranyzaton, valamint a 
„K61tsegvetesi szervek felujitasi, beruhazasi feladatainak muszaki elbkeszitese es tervezese” 
elnevezesu eldiranyzaton all rendelkezesre.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szold Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati 
rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag dontesi 
hataskdrebe tartozik targyi iigy.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak./2022. (III. 21.) szamu hatarozata

A "Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyu szerzodes 

modositasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Studio Qvarta Kft-vel (szekhely: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85., cegjegyzek- 
szam: Cg. 01-09-709663) kotott „Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkor
manyzat fenntartasaban levo tagovodak felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek 
elkeszitese” targyu szerzodes modositasat jovahagyja,

2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes melleklete szerinti szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 25.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Beruhazasi, 
Kozbeszerzesi es Palyazati Iroda.

Budapest, 2022. marcius 16. ___

Borbas Gabriella
Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje
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Keszitette: keruletgazdalkodasi ugyosztaly
Leirta: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto "
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TERVEZESI SZERZODES
Modositassal egyseges szerkezetbe foglalt szerzodes

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 
kepviseli: 
adoszama:
torzskonyvi azonosito szam: 
bankszamlaszam:
KSH statisztikai szamjel:

1082 Budapest, Baross utca 63-67. 
Pikd Andras polgarmester 
15735715-2-42
735715
11784009-15508009
15735715-8411-321-01 

mint Megrendelo (tovabbiakban: Megrendelo), 

masreszrol

TERVEZO AD AT AI
cim: Studio Qvarta Kft.
adoszam: 12912881-2-41
cegjegyzekszam: 01-09-709663
statisztikai szamjel: 12912881-7111-113-01
kepviseld: Botos Andras Denes iigyvezetd
szamlaszam: 10300002-20157032-00003285
(tovabbiakban: Tervezo)

(egyiittesen a tovabbiakban: Felek) kozott alulirott napon es feltetelek mellett

Preambulum
A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzata tagovodainak felujitasat tuzte 
ki celul egyreszt a mukodest es biztonsagot veszelyeztetd allapotok megsztintetese, masreszt a 
lakossag szamara kevesbe vonzdnak itelt ovodaepuletek kiilso megjelenesenek javitasa 
erdekeben. A tagovodai felujitasok megtervezese erdekeben a Megrendelo „Budapest 
Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak epuleteinek 
felujitasara es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese” targyban kozbeszerzesi ertekhatart 
el nem erd beszerzesi eljarast inditott.
A beszerzesi eljaras eredmenyekent Tervezo kertilt nyertes ajanlattevokent kihirdetesre 2022. 
januar 17. napjan a Megrendelo Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 
7/2022. (1.17.) sz. dontese altal, amelyre tekintettel a Felek — a szerzodes megvalosulasaval 
kapcsolatos jogaik, kotelezettsegeik rogzitese celjabol — a jelen tervezesi szerzodest (a 
tovabbiakban: „Szerzddes") kotik meg.

1. A szerzodes targya
1.1 Megrendelo megrendeli, Tervezo elvallalja a „Budapest Fovaros VIII. kerulet 

Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak epuleteinek felujitasara 
es atalakitasara vonatkozo tervek elkeszitese" targyu tervezesi munkakat.



1.2 A reszletes feladatokat ajelen szerzodes 1. szamu melleklete tartalmazza.
1.3 Tervezd jelen szerzodes szerinti feladatait a megrendelbi erdekeknek megfeleloen, 

felelossegteljesen koteles teljesiteni.

2. A Teljesitesi hatarido
2.1 Tervezonek a szerzodes targyat kepezd feladatokat 2022. augusztu^25. napjaig kell 

maradektalanul elvegeznie, az elkeszftett felmereseket, koncepcidterveket es kapcsolodd 
tervezdi koltsdgbecsleseket: 1 nyomtatott es 1 digitalis peldany a Megrendelo reszere (pdf 
[Acrobat Reader], dwg formatumban) atadnia. A mddositott szerzodes mindket fel altali 
alairas napjan iep hatalyba.

3. Tervezdi dij, fizetesi feltetelek
3.1 A Tervezot ajelen szerzbdesben meghatarozott, a szerzodes 1. mellekleteben reszletezett 

feladatok szerzodesszeru elvegzeseert mindbsszesen 9.840.000 Ft + AFA, azaz netto 
kilencmillid-nyolcszaznegyvenezer forint osszegu tervezoi dij illeti meg. A tervezoi dij a 
jelen szerzodes targyat kepezd feladatok vegrehajtasahoz sztikseges teljes osszeget 
tartalmazza, azon tulmenoen Tervezd semmilyen jogcimen ellenertekre, koltsegteritesre 
nem jogosult.

3.2 Tervezd teljesitese akkor szerzodesszeru, ha a Tervezd a jelen szerzodesben 
meghatarozott feladatokat teljes koruen elvegezte, a feladatok elvegzese soran keszitett 
valamennyi dokumentaciot atadja a Megrendelo rdszere. A szdmla kibocsatasanak 
feltetele a Megrendelo altal kiallitott, kifogast nem tartalmazo teljesitesigazolas, amely a 
szamla mellekletet kepezi.

3.3 . Tervezd szerzodesszeru teljesitesenek igazolasara Piko Andras polgarmester jogosult. 
Megrendelo a tervezdi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat koveto 
15 napon belul, banki atutalassal Tervezd MKB Bank Zrt-nel vezetett 10300002- 
20157032-00003285 szamu bankszamlajara fizeti meg.

3.4 A Megrendelo a tervezdi dijat harom reszletben fizeti meg, a teljesitesigazolast 
kovetoen.

Az elso reszlet 2022.04.20-i reszteljesitest kdvetden: 4.900.000 Ft + AFA
A masodik reszlet 2022.06.15-i reszteljesitest kovetoen: 2.500.000 Ft + AFA
A harmadik reszlet 2022.08.25-i reszteljesitest kovetoen: 2.440.000 Ft + AFA

4. Kapcsolattartas
Felek jelen szerzodes teljesitese soran felmerult kerdesekben az alabbiakban megnevezett 
szemelyek utjan tartjak a kapcsolatot.

Megrendelo reszerol kapcsolattarto:
nev: Maijanovity Anna, palyazati referens
Tclefonszam: 06 (1) 459-2195
E-mail: marianovity.anna@jozsefvaros.hu

Tervezd reszerol kapcsolattarto:
nev: Botos Andras Denes
Telefonszam:
E-mail: office@qvarta.eu
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5. Adatszolgaltatas, egyiittmukodes az adatszolgaltatas soran
5.1 Amennyiben Tervezd reszerol olyan adatszolgaltatas igenye merul fel, mely a terv 

elkeszitesehez a Megrendelo allaspontja alapjan is sziikseges es jelen szerzodes 
megkotesekor meg nem ismert, ugy Megrendelo a Tervezd ez iranyu felhivasanak 
kezhezveteletol szamitott 5 munkanapon belul koteles az adatokat szolgaltatni. Ha a 
kiegeszito adatszolgaltatashoz ennel hosszabb ido sziikseges, ugy a felek eltero 
hataridoben is megallapodhatnak, ideertve a teljesftesi hataridd ezzel osszefuggesben 
felmeriild, esetlegesen sziikseges modositasat is.

5.2 Megrendelo a Tervezd altal frasban, elektronikus uton erkezett kerdeseivel kapcsolatban 8 
munkanapon belul koteles allast foglalni, es elektronikus uton valaszolni. Ha a 
valaszadasra ennel hosszabb ido sziikseges, ugy a felek eltero hataridoben is 
megallapodhatnak, ideertve a teljesftesi hataridd ezzel osszefuggesben felmeriild, 
esetlegesen sziikseges modositasat is.

6. Tervezd kotelezettsegei
6.1 Tervezd koteles az elvallalt tervezesi munkat Megrendelo utasitasai szerint es a 

Preambulumban meghatarozott cel erdekeben, a jelen szerzodes teljesftesekor ervenyes 
epftesiigyi jogszabalyok, es szakmai szabalyok, szabvanyok, kotelezo muszaki-, illetve 
hatdsagi eloirasok, orszagos es helyi epitesi szabalyzatok betartasa mellett teljesiteni. A 
teljesites erdekeben a Felek a szerzodesszerii teljesitessel kapcsolatban kolcsonos 
tajekoztatasi kotelezettseggel tartoznak egymasnak, az esetleges akadalyok, karok, 
elharitasa erdekeben egyuttmukodnek. A Tervezd utasitast csak a szerzodest alafro 
Megrendelotol es/vagy annak hivatalos megbizottjatol fogadhat el.

6.2 Tervezd jogosult az 1.1. pontban meghatarozott tervezesi munkahoz alvallalkozo(ka)t 
igenybe venni, de az altala (altaluk) vegzett szolgaltatasokert ugy felel, mintha a munkat 
maga vegezte volna.

7. Szerzoi jogi kikotesek
7.1 Megrendelo a rendelkezesi jogat kikoti, ezert a szerzodessel kapcsolatban a Tervezd altal 

rendelkezesre bocsatott, jogi oltalomban reszesitheto barmely szellemi alkotas 
tekinteteben azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az ellenertek Tervezd fele 
torteno megfizeteset kovetoen.

7.2 Tervezd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelo a szellemi alkotast nem csak 
sajat belso tevekenysegehez, illetve nem csak sajat uzemi tevekenysege koreben 
hasznalhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik szemellyel kozolheti, 
harmadik szemelynek at, illetoleg tovabb adhatja, a mil (mii reszlet), mint elozmeny terv 
az egymasra epulo tervfazisokban szabadon felhasznalhato.

7.3 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVL torveny 9. § 
(6) bekezdese es V. fejezete alapjan a Megrendelo a szerzodes teljesitese soran 
keletkezett, szerzoi jogi vedelem ala eso valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan 
ideju, korlatlan es kizardlagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi atruhazhato szerzoi 
jog vonatkozasaban, tovabba a Tervezd kifejezett engedelyt ad arra, hogy Megrendelo a 
mu felhasznalasara harmadik szemelynek tovabbi engedelyt adj on.

7.4 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedely kiterjed kiilonosen:
a) a mii atdolgozasara, es az atdolgozhatosag joganak harmadik szemelyre torteno 
atruhazhatosagara (atdolgoztatas),
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b) a mu tobbszdrozesere, amely magaban foglalja a mu kep- vagy hangfelvetelen 
rogziteset, illetve szamitogeppel vagy elektronikus adathordozora valo masolasat is, 
valamint az elozoekben feisoroit jogositvanyokat is magaban foglalo tobbszorozes 
joganak harmadik szemely reszere torteno atengedesere.

7.5 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetoleg atdolgoztatas joga magaban 
foglalja kuldnosen a mu (mu reszlet) barmilyen modositasat, megvaltoztatasat, at, illetve 
tovabb tervezeset, uj tervdokumentacioba valo beepiteset, beszerkeszteset, betervezeset.

7.6 Tervezd csak a Megrendelo elozetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a 
dokumentacidt barmely munkareszet harmadik felnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerzodes alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

7.7 Szerzodo Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok ellenerteket - beleertve a felhasznalasi 
jogok dijat is - a tervezesi dij tartahnazza.

7.8 Megrendelo tudomasul veszi, hogy a tervek szemelyhez fuzodo jogai Tervezot illeti meg.

8. Tervezoi szerzodesszeges
8.1 Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesites idopontjaban nem 

felelnek meg a szerzbdesben vagy a jogszabalyban foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibas 
teljesites eseten a Megrendelo a hibajegyzek megkuldesevel egyidejuleg felszolitja a 
Tervezot a hibak kijavitasara, hianyossagok potlasara a kijavitas elvegzesehez szukseges 
hatarido tuzesevel, amely nem lehet tobb mint 15 nap.

8.2 A hibajegyzek alapjan kijavitott munkareszeket a Megrendelo tovabbi legfeljebb 15 napon 
belul megvizsgalja es a 3. pontban leirt mddon dont a teljesites-igazolas kiadasardl.

8.3 Tervezd mentesiil a szerzodesszegesert valo felelosseg alol, ha bizonyitja, hogy a 
szerzodesszegest ellenorzesi koren kiviil eso, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem 
lathato korulmeny okozta, es nem volt elvarhato, hogy a korulmenyt elkeriilje, vagy a 
kart elharitsa.

8.4 Tervezd reszerol sulyos szerzodesszegesnek minosul kuldnosen, de nem kizarolagosan:
a) ha a Tervezd nem tesz eleget a titoktartasi kotelezettsegenek;
b) ha Tervezd fizeteskeptelenne valik, kenyszertorlesi, felszamolasi, vegelszamolasi 

eljaras indul vele szemben, felfuggeszti gazdasagi tevekenyseget, beszunteti 
kifizeteseit;

c) jogeros elmarasztalo hatarozatot hoznak a Tervezd szakmai tevekenyseget erinto 
szabalysertes vagy buncselekmeny miatt;

d) mas kozbeszerzesi eljarasban a Tervezd hamis adatokat kbzolt vagy az eljaras 
nyerteskent szerzodeses kotelezettsegeinek nem tett eleget.

9. Szerzodest biztosito mellekkbtelezettsegek
9.1 Amennyiben a Megrendelo a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 

szerzodesszeges eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan okbdl, amelyert Tervezd felelos, 
meghiusul, Tervezd meghiusulasi kdtber megfizetesere kdteles. A meghiusulasi kotber 
merteke a netto tervezoi dij 20%-a. A meghiusulasi kdtber a teljesites meghiusulasaval, 
illetve az azonnali hatalyu felmondas Tervezovel torteno kozlesevel valik esedekesse.
A Tervezd altal a teljesites jogos ok nelkuli megtagadasa (amely a teljesites statuszatol 
fuggoen elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a Megrendelot) es a 
Tervezd miatt bekovetkezett egyeb szerzodesszeges eseten a Megrendelo altal jogszeruen 
gyakorolt elallas, felmondas (meghiusulas) eseten a Megrendelot a netto szerzodeses ar 
25%-nak megfelelo osszegu meghiusulasi kdtber illeti meg.
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9.2 Szerzodo felek megallapodnak, hogy Tervezd neki felrohato hibas teljesitese eseten a 
Megrendelo a hiba kijavitasaig a kesedelmi kotberrel megegyezd mertekii kotberre 
jogosult. A hibas teljesites esetere kikotott kotber esedekesse valik a kifogas kozlesevel, 
illetve a kesedelemre vonatkozd szabaly szerint.

9.3 Kesedelmes teljesites eseten Tervezd a kesedelem minden napjara a kesedelemmel erintett 
resztelj esites nettd tervezoi dija alapjan szamitott napi 1 % kotbert koteles fizetni a 
Megrendelonek. Az egyes kesedelmes resztelj esitesek eseten szamitott kesedelmi kotber 
osszege kulon-kulon azonban nem lehet tobb, mint az adott reszteljesites nettd tervezoi 
dijanak 20%-a.

9.4 Ha a Tervezd kesedelme a kotberterhes a teljesitesi hatarido vonatkozasaban a 30 napot 
meghaladja, a Megrendelot elallasi jog illeti meg, es Megrendelo a nettd szerzodeses ar 
25%-anak megfelelo osszegu meghiusulasi kotbert kovetelhet Tervezotol, valamint a 
Megrendelo a szerzodesszegesre vonatkozd szabalyok szerint a megallapitott kotberen 
feliil karait es koltsegeit is ervenyesitheti. Meghiusulasi kotber eseten Megrendelo 
kesedelmi kotbert nem ervenyesithet, ez azonban nem erinti azt az esetet, amikor a 
Tervezd a szolgaltatas kesedelmere tekintettel a Megrendelo altal kituzott pdthataridon 
beliil teljesit. Amennyiben a kesedelmi kotber mar korabban esedekesse valt, az azt 
koveto meghiusulas eseten kiilon meghiusulasi kotber ervenyesitese nem kizart.

9.5 A Megrendelonek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az esedekes 
tervezoi dijba beszamitani.

9.6 A kesedelmes teljesites elfogadasatol es a kesedelmi kotber megfizetesetol fuggetlentil a 
Megrendelo nem mond le az ot erre az esetre megilleto jogok ervenyesiteserol. Szerzodo 
Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzodesszeges esetere kikotott kotber(ek) 
megfizetesen tul is koteles megteriteni a karterites altalanos szabalyai szerint mindazon 
karokat, amelyek a Tervezonek felrohato szerzodesszegesbol szarmaznak, igy kulonosen 
azokat az igazolt karokat, amelyek a Megrendelot a szerzodes meghiusulasa, a teljesites 
elmaradasa folytan erik.

10. Tervezd jotallasi, szavatossagi feleldssege
10.1 A Tervezd a hibas teljesitesert kellekszavatossaggal tartozik.
10.2 A Tervezd az esetleges tervezesi hibakert a Megrendelovel szemben akkor is felelos, ha 

a Megrendelo a terveket elfogadta. A Tervezd jotallasat, szavatossagat nem korlatozza es 
nem zarja ki az, hogy a feladat elvegzese soran, illetoleg a tervek atadasakor a 
Megrendelo nem tesz kifogast a Tervezd szerzodeses kotelezettsegeinek teljesitesevel 
kapcsolatban.

10.3 A Tervezd 5 eves jdtallast vallal az altala jelen szerzodes alapjan elkeszitett 
tervmodositas vonatkozasaban.

11. Uzleti titokra vonatkozd rendelkezesek
11.1 A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat, 

valamint a teljesitesuk soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. 
Ez ertelemszeruen nem vonatkozik azokra az informaciokra, amelyek titokban tartasat 
jogszabaly nem teszi lehetove.

11.2 A Szerzodo Felek magukra nezve kotelezonek tekintik, hogy az allamhaztartasrol szold 
2011. evi CXCV. torveny 63. § vonatkozd rendelkezesei, es a Kormanyzati Ellenorzesi 
Hivatalrdl szolo 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellenorzesi 
Hivatal is jogosult ellenorizni a rendelkezesukre bocsatott koltsegvetesi penzeszkozok 
szerzodesszeru felhasznalasat.
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11.3 A Szerzodo Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevoszekrol szolo 2011. evi 
LXVI. torveny 5. § (5) bekezdeseben foglaltak alapjan az Allami Szamvevoszek 
vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott beszerzeseket es az 
allamhaztartas alrendszereinek vagyonat erinto szerzodeseket a megrendeldnel, a 
megrendelo neveben vagy kepviseleteben eljaro termeszetes szemelynel es jogi 
szemelynel, valamint azoknal a Szerzodo Feleknel, akik, illetve amelyek a szerzodes 
teljesiteseert feleldsek, tovabba a szerzodes teljesiteseben kozremukodo valamennyi 
gazdalkodo szervezetnel.

11.4 Felek rogzitik, hogy a Megrendelo adatkezelesere az informacios onrendelkezesi jogrol 
es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII tv. rendelkezeseit kell alkalmazni.

12. Egyeb rendelkezdsek
12.1 A jelen Szerzodes modositasa, kiegeszitese kizarolag cegszeru alairas mellett, irasban 
tortenhet.
12.2 Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., tovabba az ide vonatkozo 

egyeb jogszabalyok (epitesiigyi jogszabalyok, kulondsen az epitett komyezet 
alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny, az orszagos 
telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTEK) eloirasa, illetve a telepulesfejlesztesi koncepcidrol, az integralt 
telepiilesfejlesztesi strategiarol es a telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes 
telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
hatalyos eldirasai) az iranyadoak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodast kozosen ertelmeztek, megertettek, es mint 
akaratukkal mindenben megegyezot 4 (negy) peldanyban frtak ala. Az eredeti 
peldanyokbol egy a Tervezot, ket peldany pedig a Megbizot illeti.
Jelen szerzodes az utoljara alairo szerzodo fel alairasanak napjaval lep hatalyba, 
rendelkezesei attol a naptol fogva kotelezoen alkalmazanddk.

Budapest, 2022. marcius... Budapest, 2022. marcius...

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviseleteben 
Piko Andras 
polgarmester

Megbizo

Studio Qvarta Kft. 
Kepviseleteben 

Botos Andras Denes 
iigyvezeto 
Tervezd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

Budapest, 2022. marcius....................  

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo
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Fedezet:
Az eloiranyzat a 2022. evi koltsegvetesrdl szold 6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelet 11. 
melleklete szerint, a 20820 cimen az „Onkormanyzat fenntartasaban levo tagovodak 
felujitasara es atalakitasara vonatkozo koncepcioterv” elnevezesu eloiranyzaton, valamint a 
„Kdltsegvetesi szervek felujitasi, beruhazasi feladatainak muszaki elbkeszitese es tervezese” 
elnevezesu eldiranyzaton all rendelkezesre

Budapest, 2022. marcius...............................

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd
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1. sz. melleklet
Muszaki specifikacio I Feladatleiras

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzatanak alabbi tagovodainak 
felujitasa valt szuksegesse egyreszt a mukodest es biztonsagot veszelyezteto allapotok 
megszuntetese, masreszt a lakossag szamara kevesbe vonzonak itelt ovodaepuletek kulso 
megjelenesenek javitasa erdekeben.
Ehhez szukseges a tagovodak epuleteinek, teriileteinek, kozvetlen komyezetenek felujitasara, 
atalakitasara, vonatkozo

• felmeresi tervek es geodeziai felmeresek elvegzese -1-5. intezmenyek
• koncepcio tervek elkeszitese - 1-5. intezmenyek
• kapcsolodo tervezoi koltsegbecsles elvegzese - 1-5. intezmenyek
• kiviteli terv elkeszitese - 1-2. intezmeny

A MOME (Moholy-Nagy Muveszeti Egyetem) hallgatoi az Onkormanyzat felkeresere 2021. 
decembereben egy kurzus kereteben felmertek, hogy az otbol 3 celovoda (Gyerek-Virag, 
Viragkoszoru, Varunk Rad) munkatarsai illetve az oda jaro gyerekek szulei milyen 
javaslatokat, dtleteket, igenyeket fogalmaznak meg a felujitasra vonatkozoan, melyek 
vonzobba tehetik az intezmenyeket. A megbizas soran figyelembe kell venni a fenti 
felmeresbol szarmazo outputokat es alapoznia kell azokra a koncepciotervek 
megfogalmazasakor.
A tervek es a tervezo koltsegbecsles elkeszitesehez az ajanlatkero helyszini bejaras(oka)t 
biztosit a nyertes ajanlattevo keresere.
A beavatkozas celteriiletei:
1. Gyerek-Virag Tagovoda, 1082 Budapest, Baross u 111/b. (Helyrajzi szam: 

35728/27/A/158)
2. Viragkoszoru Tagovoda, 1083 Budapest, Baross u 91. (Hrsz.: 35728/23/A/l)
3. Varunk Rad Tagovoda, 1086 Budapest, Csobanc u. 5. (Hrsz.: 35908)
4. Szazszorszep Tagovoda, 1086 Budapest, Szuz u. 2. (Hrsz.: 35263)
5. Tunderkert Tagovoda 1081 Budapest, Kun u. 3. (Hrsz.: 34756)

1. Gyerek-Virag Tagovoda, 1082 Budapest, Baross u 111/b.

Koncepcioterv
• bejarati belepteto rendszer athelyezese az intezmeny jobb oldali ajtajahoz
• akadalymentes bejarat kialakitasa
• a jelenlegi bejarat gazdasagi bejaratta alakuljon at, es elotte egy autonyi 

parkolo biztositsa az etelszallitas, moslekelszallitas jarmuveinek megallasat az 
ajto elott. (utburkolati jel)

• belso burkolatok (folyoso, konyha, eldterek) csereje) a kiiszobok 
akadalymentesitese valamennyi ajtonal. (Latasseriilt gyerekek fogadasara 
kijelolt intezmeny)

• kiilso, udvari lapokbol allo gumitegla burkolatok csereje ontott burkolatra, 
illetve mufu boritasra, jatszoeszkozdk alatt utesallo-szabvanyosra

• a kerites atalakitasa vagy csereje
• a terasz vasracsanak megszuntetese, ujraburkolasa, minden evszakban 

takarithato feluletre, az udvarral torteno kapcsolat megteremtese a termek elott.
• uj komplex udvari jatekok letesitese
• Ovisport palya (palyazattal)

n



Hataridd: 2022. marcius 1.

Udvarhoz kapcsolodo (nem engedelykoteles) beavatkozasokhoz kapcsolodo kiviteli 
tervek elkeszitese
Udvar burkolatainak csereje
Udvari jatekok felulvizsgalata es atrendezese
Racsok elbontasa
Kerites felujitasa
Betoresvedelmi terv a kulteri nyilasszardkra.
A Kiviteli tervekhez arazott es arazatlan koltsegvetes kiiras es a jatszoteri eszkbzok es a 
telepitesiik (a jatszdter egesze) biztonsagossagarol szakember altal kiadott megfelelosegi 
nyilatkozat is tartozik.

Hataridd: 2022.04.20.

Epitesi engedelyezesi terv
A Megrendelo altal elfogadott koncepcioterv tovabbfejlesztese epitesugyi hatosagi 
engedelyezeshez sziikseges epiteszeti-muszaki tervdokumentacib szintre.
Magaban foglalja minden sziikseges epiteszeti es szakagi tervek elkesziteset, a sziikseges 
szakhatosagi egyezteteseket, valamennyi az ovodak mukodteteseben hataskorrel rendelkezo 
szerv es szakhatosag allasfoglalasanak beszerzeset es a telepiileskepi velemenyezesi eljaras 
lefolytatasat.
Tervezo feladata a szakagi tervezok terveinek es engedelyezesi tervdokumentacids 
munkareszeinek koordinalasa
Magaban foglalja tovabba Megrendelo meghatalmazasaval az epitesugyi hatosagi 
engedelyezesi eljaras lefolytatasat.
Az engedelyezesi terv miiszaki tartalmat a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rend. 8. Melleklete 
hatarozza meg.

Hataridd: 2022.06.15.

Kiviteli terv
Az engedelyezesi terv tovabbfejlesztese kiviteli tervi szintre. A kiviteli terv tartalmazza az 
udvar felujitasa, az udvari kerites atalakitasa, a homlokzati nyilaszarok betoresvedelmi 
szempontu atalakitasa e kiszolgalo epiiletresz kivitelezeshez es a versenyeztetes 
lefolytatasahoz sziikseges teljes epiteszeti-muszaki tervdokumentaciot valamennyi szakagban, 
beleertve a miiszaki leirasokat, tervlapokat, konszignacidkat es arazott tervezoi koltsegvetest 
es arazatlan koltsegvetes kiirast.
Resze tovabba egy legfeljebb 6000 karakter hosszusagu, tablazatokat, rajzokat es kepeket nem 
tartalmazd versenyeztetesi osszesito lefras, valamint a digitalis, szakagankent osszesitett, az 
azonositasra alkalmas elnevezessel ellatott elemeket tartalmazd konyvtarba foglalt 
dokumentacid atadas.
A tervezendo epitmeny a Magyar Epitesz Kamara “A kiviteli tervek tartalmi es formai 
kdvetelmenyei“ szabalyzat alapjan a III. tervosztalyba tartozik. Az alapterv reszei:

Miiszaki leiras,
Tervezoi nyilatkozat,
Arazatlan koltsegvetes kiiras

- Helyszinrajz
- Alaprajz



Metszetek
- Homlokzatok.

A kiegeszitoterv kategoriabol:
Helyisegjegyzek

- Nyilaszard konszignacio
- Kituzesi terv

Bontasi (es felmeresi) tervek
- Csomoponti reszlettervek

A kulonterv kategoriabol Megrendelo keresere:
Arazott koltsegvetesi kiiras
Latvanytervek

A kiviteli tervek muszaki es formal eloirasai a mindenkor ervenyes jogszabalyok, ktilonos 
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az epitoipari kivitelezesi tevekenysegrol altal 
eldirtak alapjan keriilnek meghatarozasra.

Hatarido: 2022.08.25.

Tervezoi muvezetes
Rendelkezesre alias tervezo reszerol az alabbi folyamatokban:
Muszaki kerdesek megvalaszolasa es az ezek alapjan szuksegesse valo tervjavitasok, 
modositasok elvegzese a kivitelezoi versenyeztetesi eljaras alatt
Tervezoi tanacsadas a kivitelezes lezarasaig.
Tervezoi muvezetes a kivitelezes alatt 6 alkalommal.

2. Viragkoszoru Tagovoda, 1083 Budapest, Baross u 91.
Koncepcioterv

• ovisportpalya letesitese (palyazattal)
• bejarati belepteto rendszer athelyezese az intezmeny jobb oldali ajtajahoz, 

akadalymentesitett kapcsolat a bejutas utan az eloterben
• szennyviz es esoelvezeto viz agvezetekenek csereje, melyet az erintett eloteto, 

mosddk, eloterek, kijaratok stb. burkolataival egyben kell tervezni
• belso burkolatok (folyosd, eloterek, tomaszoba) csereje
• kulso, udvari lapokbol allo gumitegla burkolatok csereje ontott burkolatra, 

illetve mufti boritasra
• a kerites atalakitasa vagy csereje
• a terasz vasracsanak eltavolitasa, ujraburkolasa, kertkapcsolat a termek 

kijaratahoz

Hatarido: 2022. marcius 1.

Kiviteli terv
• szennyviz es esoelvezeto viz agvezetekenek cserejenek, erintett eloteto, 

mosdok, eloterek, kijaratok stb. burkolatainak kiviteli terve

Hatarido: 2022. aprilis 10.

3. Varunk Rad Tagovoda (1086 Budapest, Csobanc u. 5.)
Koncepcioterv
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• kb. 60 m2-es gondnoklakas atalakitasa fo funkcioban neveloi szobava, de 
mosokonyha es oltozo is kapjon helyet benne, valamint a lakas 
osszekapcsolasa a foepiilettel

• homlokzat felujitasa
• bejarati kapu csereje
• az udvar reszleges rekonstrukcioja: latkep szebbe tetele, uj komplex jatekok 

letesitese, novenyzet szakszeru kezelese, lombok zoldhulladek kezelesenek 
megoldasa zart taroloban

Hatarido: 2022. majus 31.

4. Szazszorszep Tagovoda (1086 Budapest, Szuz u. 2.)
Koncepcidterv

• udvari latkep szebbe tetele, poros udvarresz burkolasa jatekra alkalmas 
burkolattal

• az udvar teljes rekonstrukcioja: udvari eldterresz atalakitasa (a jelenlegi 
parkolasi lehetoseg megszuntetese), udvari latkep szebbe tetele, ontott 
gumiburkolattal kialakitott jatszo helyek, komplex jatekeszkozok, a novenyzet 
szakszeru kezelese, lombok zoldhulladek kezelesenek megoldasa zart 
taroloban

• a ket epuletresz osszekapcsolasa, mely a tomaterem hasznalatat nem koti telen 
teljes kabat es csizma felvetelhez, es esoben is atjarhato. Esdelvezetes 
megoldasa az udvaron.

Hatarido: 2022. majus 31.

5. Tiinderkert Tagovoda (1081 Budapest, Kun u. 3.)
Koncepcioterv

• homlokzat szinezes hoszigetelo anyaggal (mert nem lehet raragasztani 
hoszigeteld anyagot a jardara ero homlokzat miatt) homlokzatfelujitas 
megtervezese a meglevo historizalo homlokzat es a terbeli korlatok 
figyelembevetelevel

• onmukodo bejarati kapu csereje, beleptetd rendszerrel

Hatarido: 2022. majus 31.

A tervek, megvalosithatosagi tanuhnany es a kapcsolodo vizsgalatok dokumentalasa:

- a felmeresek, tervek es az ahhoz kapcsolodo tervezoi koltsegbecslesek, kiviteli terv: 1 
nyomtatott es 1 digitalis peldany a Megrendelo reszere (pdf [Acrobat Reader], dwg 
formatumban).
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ajAnlat
Targy: „Gyerekvirag tagovoda felujitasanak epitesugyi hatosagi engedelyezesi es kiviteli 
terveinek elkeszitese"

Muszaki specifikacio / Feladatleiras

Epitesi engedelyezesi terv

A Megrendelo altal elfogadott koncepcioterv tovabbfejlesztese epitesugyi hatosagi 
engedelyezeshez sziikseges epiteszeti-miiszaki tervdokumentacio szintre.

Magaban foglalja minden sziikseges epiteszeti es szakagi tervek elkesziteset, a sziikseges 
szakhatosagi egyezteteseket, valamennyi az ovodak mukodteteseben hataskorrel rendelkezd 
szerv es szakhatosag allasfoglalasanak beszerzeset es a telepuleskepi velemenyezesi eljaras 
lefolytatasat.

Tervezo feladata a szakagi tervezdk terveinek es engedelyezesi tervdokumentacios 
munkareszeinek koordinalasa

Magaban foglalja tovabba Megrendelo meghatalmazasaval az epitesugyi hatosagi 
engedelyezesi eljaras lefolytatasat.

Az engedelyezesi terv muszaki tartalmat a 312/2012. (XL 8.) Korm. Rend. 8. Melleklete 
hatarozza meg.

Engedelyezesi terv leszallitasa Megrendelo reszere 1 pld. digitalis es 1 pld. nyomtatott 
formaban.

Hatarido: 2022.06.15.

Kiviteli terv

Az engedelyezesi terv tovabbfejlesztese kiviteli tervi szintre. A kiviteli terv tartalmazza az 
udvar felujitasa, az udvari kerites atalakitasa, a homlokzati nyilaszarok betdresvedelmi 
szempontu atalakitasa e kiszolgalo epiiletresz kivitelezeshez es a versenyeztetes lefolytatasahoz 
sziikseges teljes epiteszeti-miiszaki tervdokumentaciot valamennyi szakagban, beleertve a 
muszaki leirasokat, tervlapokat, konszignacidkat es arazott tervezoi koltsegvetest es arazatlan 
koltsegveteskiirast.

Resze tovabba egy legfeljebb 6000 karakter hosszusagu, tablazatokat, rajzokat es kepeket nem 
tartalmazo versenyeztetesi osszesito leiras, valamint a digitalis, szakagankent bsszesitett, az 
azonositasra alkalmas elnevezessel ellatott elemeket tartalmazo konyvtarba foglalt 
dokumentacio atadas.



A tervezendo epitmeny a Magyar Epitesz Kamara “A kiviteli tervek tartalmi es formai 
kdvetelmenyei“ szabalyzat alapjan a III. tervosztalyba tartozik. Az alapterv reszei:

- Miiszaki leiras,
- Tervezoi nyilatkozat,
- Arazatlan kbltsegvetes kiiras

Helyszinrajz
- Alaprajz
- Metszetek
- Homlokzatok.
- A kiegeszitdterv kategoriabol:
- Helyisegjegyzek
- Nyllaszaro konszignacio
- Kitiizesi terv
- Bontasi (es felmeresi) tervek
- Csomoponti reszlettervek

A kiilonterv kategoriabol Megrendelo keresere:

- Arazott kbltsegvetesi kiiras
- Latvanytervek
- Betdresvedelmi terv a kulteri nyllasszarokra.

A kiviteli tervek miiszaki es formai eloirasai a mindenkor ervenyes jogszabalyok, kiildnbs 
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az epitdipari kivitelezesi tevekenysegrol altal 
eldirtak alapjan keriilnek meghatarozasra.

Kiviteli terv leszallitasa Megrendelo reszere 1. pld. digitalis es l.pld. nyomtatott formaban.

Hataridd: 2022.08.25.

Tervezoi muvezetes

Rendelkezesre alias tervezo reszerol az alabbi folyamatokban:

Miiszaki kerdesek megvalaszolasa es az ezek alapjan sziiksegesse vald tervjavitasok, 
modositasok elvegzese a kivitelezoi versenyeztetesi eljaras alatt

Tervezoi tanacsadas a kivitelezes lezarasaig.

Tervezoi miivezetes a kivitelezes alatt 6 alkalommal.

Eloszallitas

Udvarhoz kapcsolodo (nem engedelykoteles) beavatkozasokhoz kapcsolodo kiviteli tervek 
elkeszitese:

2



Udvar burkolatainak csereje

Udvari jatekok feliilvizsgalata es atrendezese

Racsok elbontasa

Kerites felujitasa

A Kiviteli tervekhez arazott es arazatlan koltsegvetes kiiras es a jatszoteri eszkozok es a 
telepitesuk (a jatszoter egesze) biztonsagossagarol szakember altal kiadott megfeleldsegi 
nyilatkozat is tartozik.

Hatarido: 2022.04.20.

Ajanlati ar: 4.940.000 Ft + AFA

Studio Qvarta Kft. 
Kepviseleteben 
Botos Andras Denes
ugyvezeto
Tervezo

Kelt: Budapest, 2022. 03.07


