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Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat
Képviselő.testůilet e szämára

TÍsztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A Teleki téri piac megépítéséhez szükséges a jelenleg még a volt piac terĺiletén talá|hatő

nyilvĺĺnos illemhely elbontása. A Képviselő-testület |39l20I2. (tV. 19.) szźtm,űhatźlrozatźtban

dĺintĺjtt arról, hogy elfogađja a volt Teleki téľi piacon talá|hatő Fővaľosi Csatomázási Művek

Zft. Zrt. tulajdonában ál1ó illemhellyel kapcsolatos kártalanítási megállapodást és a Mátyás

téren található nyilvanos illemhelyre vonatkozó Fővarosi Csatomázási Művek Zrt-ve| kötendő

ilzeme|tetésí szeruődést. A szeľződések aláírásra kerültek és az onkormźnyzat megťĺzette a

kártalanítźtsból származő 5 676 662 Ft + Áfa ö,sszeget. Főváľosi Csatomázási Művek Zrt. is

megťtzeIteaz onkormźnyzatrészére a5 765 583 Ft + Afamegváltási díjat.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bwottságvéleményezi tr

I{atarozati javaslat a bizottság szánneľa:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés

mesttlrwa|źLsáLt.



Az illemhely FCSM Zrt. részére torténő źúaďásźůloz szĹikséges mellékvízmérő és elektromos

mérőóľa kialakítása és a falfelületek festése az FCSM Zrt-nekmegfelelő minőségben, továbbá

automata, pénzbedobással műkĺjdtethető beléptető rendszeľ kialakíüísa a 3 db bejaľati ajtón.

A tervek szerint a Teleki téri piac építése októbeľ végén, november elején megindulhat ezéľt

az áta|akitásokľa vonatkozóan az ĺinkormányzat kozbęszeruési értékhatáľt el nem érő

beszerzési elj arást folytatott le.

2. A'beszerzés tárrya:

Yá||a|kozási szerződés alapjan a VIII. keľület Mátyás téren található nyilvanos illemhely

źúa|akitásával kapcsolatos tervezési és kiviteli feladatok elvégzése és a szfüséges engedélyek

beszerzése.

A becsült érték nettó 2 000 000,- Ft + Áfa. A közbeszerzési éľtékhatfut e| nem érő beszerzés

fedezete 2 000 000,- Ft + Áfa összegig a költségvetés l1605 Mátyás téri illemhely átalakítása

címén biztosított.

A becsiilt éľték alapjĺán a Józsefuárosi onkoľmźnyzatKözbeszerzési és Beszerzési Szabályzat

(a továbbiakban: Szabályzat)IX. tésze szennti beszerzési eljárás keľĺilt lefolytatásľa.

3. Ajánlattételľe felkéľt szeľvezetek:

A Szabályzat a|apjźn a kozbeszeľzési értékhatart e| nem érő szolgáItatźts megrendeléséről

dcinteni legalább ot ajánlat bekéresével lehet.

Az aján|attételi felhívás kiküldését mege|ozően piackutatást végzett a Polgáľmesteľi Hivatal

Főépitészi Irodája.

Fentiek alapjaĺl az ajźn|atléiei'i fullrÍvás továbbításra került az a|źhbi gazć,asźłgil.ársaságoknak:

1. Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

2. Heľcegbild Kft., 1118 Budapest, XI. KelenhegyitftL|.

3. CSAPVÍZ Kft., 1081 Budapest, VIII. Kiss József u. 9.

4. EVo - 3 Epítoipaľi Kft., 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17.IV. 5.

5. BAU-VP Épitő Kft., 1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4.

6. OBELISZK EpítőipariKft., 1086 Budapest, Szeszgyźtu.3,

7. CoLoR 2000Épitőipaľi és Szolgáltató Kft., l084 Budapest, Mrźúyástér 4,

8. Sziklai Építőipaľi és Szolgáltató Kft., 1082 Budapest, Haľminckettesek terc 4.

4. Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése:

Az ajźnlattételi felhívásban megjelĺilt ajánlattételi határidőig _ 20|2. augusztus 22. 10.00 fua
_ az a|ábbi ajźn|attevő nyújtott be ajánlatot:



Cégnév: Duna Aszfalt Kft.

Székhely: 6060 Tiszakécske. Béke u' l50.

vál|alási ár Nettó 2 500 000 Ft

A Duna Aszfalt Kft. ajanlata megfelel az ď1án|ati felhívásban rogzítettpér:z;.igyi-gazđasźęi és

szakmai kovetelményeknek, a táľsasággal szembęn kiz'iy6 ok nem fenn áll fenn, érvényes

aj ĺĺnlatot nyújtott be.

Az ajźn|at az ajźn|attételi felhívás szeľint a ,,legalacsonyabb <ĺsszegiĺ ellenszolgáltatás'' elvę

szerint kerĹilt éľtékelésrę, melynek a\apjáĺ a Képviselő-testületnek a Duna Aszfalt Kft.

ajan|atźnak elfogadását javaslom, tekintettel arra' hogy ajanlattevő aján|ati ara teljes

méľtékben lefedi a meghataľozottmuszakjtarta|mat, a kĺiltségvetesi tételek ľeálisak. A becsült

éľtéktől és a rendelkezésľe á|Ió feđezet méĺtékétől való eltérésre (nettó 500 000 Ft) az

önkormányzat költségvetésében feďezet biztosítása szfüséges.

A jelenlegi Teleki téľi illemhely elbontásanak összľrangban kell lenni az építkezéssel ezéľt

j avaslom jelen beszerzési elj arás eľedményének elfogadását.

A Képvise|ő-testiilet dö'ntése a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény l0.$ (l) d)

pontján valamint a37/2003. (vII. 07.) önkormányzatiľendelet 2. $ (10) bekezdésén alapul.

A fent leíľtak a|apján az alźbbihatfuozatijavaslatokat terjesztem elfogadásra a tisztelt Képviselő-

testĺilet elé.

Határozati javaslatok
\,

A Képvĺselő-testület úgy diint' hogy

1. a ,,VIII. keľĺilet Mátyás téľen taláIható nyĺlvános illemhely átalakítása', tárgyúl
közbeszerzési értékhatárt et nem éľő beszeľzésĺ eljárásban a legalacsonyabb összegíÍ
ellenszolgáltatást tarta|maző éľvényes ajántatot a l)una Aszfalt Kft. (székhelye: 6060
Tĺszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevő adta, az ajánlati ár nettő 2 500 000 Ft' bľuttó
3.175.000.-Fr.

2. az 1. pontban foglaltak kiiltségvetési fedezetének biztosítása éľdekében az
Onkoľmányzat kĺadás 11107-03 cím egyéb fejlesztési céltarta|ék e|őirányzatát 635,0 e Ft.
ta| csiikkenti és ezze| eryidejűleg a kiadás 11605 cím felűjítási előiľányzatán belül a
Mátyás téľi illemhe|y áta|akítása előiľányzatát, ugyan ezen iisszeggel megemeli.

3. felkéľi a polgáľmesteľt az előteľjesztés mellékletét képező váIlalkozási szeľződés
a|áírására.



felkéľi a Polgármesteľt, hogy a kiiltségvetésľől szóló rendelet kiivetkező módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester

Hataridő: I. ésf . pont tekintetében :20|2. szeptembeľ 20.

3. pont tekintetébeĺ:2012. október 1.

4. pont tekintetében.. a20|2, évi költségvetés soron következő módosítása

A dtintés végrehajtĺását végző szervezeti egység: Főépítészi lrođa

Budapest, 2012. szeptember 10.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

jegyző

Dr. Mésár
2012 sl|PI ĺ 4



vÁr,lĺ.ĺ,ro zĺsl szgRz',ővÉs ľnnvF-Z;tr.T

amely létrejott egyrészĺo|Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺózsefuárosi onkormányzat

Székhely: 1082 Budapest' Baľoss u.63-67.

Képviseli: dľ. Kocsis N.{áLté polgáľmesteľ

Adószám: |57357|5-2-42

Törzsszám: 735715

Statisĺikai sztrn.. |57357|5-84|l-321-0l

Számlavezető: Magyaľország VolksbankZrt. (1089 Budapest, Baľoss u. 135.)

Bankszáml aszéml: 1 4 1 003 09- |02|3909-07000006

mint Megĺendelő (a továbbiakban: Megľendelő)

másľészľől I)una Aszfalt Kft.

Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Cégegy zékszám.. 0 3 -09 - 1 0 5 29 0

Adószám: |1 426628-4-03

Szźmiavezető: oTP Bank Nyrt.

Bankszráml aszźlm: 1 |7 32208 -2003 5 8 9 1

Képviseli: Mosonyi LászIő,Nagy József

mint Vállalkoző (atovábbiakban: VáIlalkozó)

- továbbiakban együttesen Felek - kozött az a|źbb tész|etezett feltételek mellett:

Pľeambulum

Megrendelő, mint ajrĺnlatkéľő a,,V[I. keľiilet Mátyás téľen található nyilvános illemhely

źńa1akitásď, targyíko,b",,",,ési értékhatárt el nem érő beszerzési eljaľást folyatott le.

Budapest Főväos VIII. keľiilet Józsefulĺľosi onkoľmlányzat Képviselő-testületének

,....lżolz. (....) számú hattrozata szerint abeszerzési eljĺĺľásban nyeľtes ajźnlattevó a

Yźl||a|koző.

A beszeruési eljrĺľás ajźnIattéte\i felhívása jelen szerződés 1. szźĺní melléklete' a

Vállalkozó, mininyeľtes ajánlattevő elfogad ott ajátl|aÍa a szeruóďés 2. szám,ű melléklete.

l. Aszerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli a Vállalkozőtő| a VIII. kerĹilet Mátyás téren található

nyilvanos illemhely 
"ĺít 

aLal<ltźsával kapcsolatos teľvezési és kiviteli feladatok elvégzésével

és a sztikséges engedélyek beszerzéséve| az 1. számú mellékletet képező ajanlattételi



felhívás melléklete szeľinti múszaki leíľásban és a vonatkoző jogszabályokban, miĺszaki

előíľásokban, szabviĺnyban foglaltak szeľint. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.

2. A szerződés teljesítése:

o Vállalkoző a szerzódés megkötését kĺivetően megkezdi a I. számÍĺ mellékletét képező

ajánkattételi felhívás melléklete szeľinti múszaki leírás szerinti tervezési munkát

(vize\IatásszéŃá|asztása,elektromosmérőórahelykialakítása).

o A tervek elkészĹilte utan Vállalkozó megkezdi a szfüséges engedélyek beszeruését.

o Vállďkozó a szĺikséges engedélyek biĺtokában kezđheti meg az źta|akltttst, kivitelezést,

melyet munkateľĹileĺźmđźs-awétel e|ózmeg, melyről felek jegyzőkcinyvet vesznek fel.

o A munka elkészĹiltét Vállalkozo írásban jelzi Megrendelő felé, melyben kihĺzi azź./radás-

átvéte1 időpontját. Az írásos tájékoztatő és az źtaďás-átvétel időpontja között maximum

8 nap lehet.

o Az átađás-átvételi eljáľáson Vállalkozó köteles átnyujtani a megvalósulási

dokumentációt é s a hasznźůatba v ételhez sztiksé ge s en gedélyeket.

o A megbízás folyaman a Felek kölcsöncisen együttműködnek.

3. Felek kiitelezettségei és jogai:

o Megrenđelő saját múködési kĺjrében kóteles biztosítani azt,hogy aYźů|a|koző

- amunkájrĺhoz sziikséges valamerĺryi sziikséges dokumentációt megkapjon,

- tész|etes szóbeli tájékoztatźtst, kiegészítést kérhessen,

- tényfeltaľó tevékenységét segítsék.

o Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkoző részéte folyamatosan és kellő időben a

sztikséges adatok és információk ľendelk ęzésre állj anak.

o A Megľendelő kapcsolattaľtója: Szép Péter, Józsefuarosi onkormányzat Polgáľmesteri

Hivatala, Főépítész lľoda.

r Vá1lalkozó tudomásul veszi, hogy a Ptk. általanos szabályai szerint felelősséggel

tartozik az źůtala okozott kĺĺľokéľt.

4. Díjazás, Íizetési feltételek:

o Felek megállapodnak abban, hogy Megľendelő Vállalkozó részére 2 50O 000,- Ft + Afa,

azazkettlmiliío.otszazezer forint + az adőťĺzetési kcitelezettség keletkezésének napjan

érvényes áfa mértéku v á|Ia|kozői díjat fizet.

o Felek kölcsönĺjsen megállapođnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A.

$ (2) bekezdésében měghatfuozott mértékri kamatot a Megľendelő köteles megfizetni.

o Vĺĺ]lalkoző e dijon felül egyéb címen semdíjazásra' sem kĺiltségtéľítésre nem tarthat

igényt.



5.

6.

Vállalkozó egy végszźmlla benyújtásaľa jogosult, melyet Megrendelő átutalássalegyenlít
ki, Vállalkoz,ő t1'732208-20035891 számű szźlm|aszámĺa, a szeÍződésszenĺ, igazo|t

teljesítés alapjáĺ kiállított, jogszabá|yoknak megfelelő szźnĺl|a ellenében, az igazollt

teljesítéstő| szźmńtott 30 napon belÍil.

Megrendel ő részérőI a teljesítési gazoLésra aFoépitészi Iroda iľodavezetője jogosult.

A' szerződés időtartama, telj esítési határidő :

Felek je|en szerződést hataľozott időre kötik, melynek kezdete a szerzőďés aláírásának

napja,vége a szerződéskötéstől szźlmított 60 nap.

Aszerzőďés megszűnése, módosítása, szerződéstbiztosítĺó mellékktitelezettségek:

o Rendes felmondás esetén a felmondási idő 10 nap. Rendes felmondás esetén a
felmondási iďó lejártźig e|végzett munkrák ellenértének megfelelő vál|alkozói díj jár

Vállalkozó részéte.

. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetében Megrendelő a jelen szerződést azonnali

hatáIlya| felmondhatja. Súlyos szeruődésszegésnek minősiil különosen, ha a Vállalkozó
hataľidőben nem teljesit, vagy mar korábban olyan magataľtást tanúsít, amely a

hatrĺľidőben v aIő szerződésszenĺ telj esítést ellehetetleníti.

o A Vállalkozó a díjazása csak szeruődésszenĺ és igazolt teljesítés esetében jogosult. A
szerzodés rendkívtili felmondása esetén Vállalkozó részére csak az eŁvégzett munkĺk
ellenértének megfelelo vttl'Ia|kozői ďij jáÍ.

o Amennyiben a Yá||a|koző késedelmesen teljesít, úgy Megrendelő a nettó megbízási díj

I %-án6k megfelelő összegú napi késedelmi kötbéľt érvényesíthet. A késedelmi kötbér

fizętésíkötelezettség időtaľtama a teljesítési hataľiđő lejártft követő naptól kezdődik, és

a késedelmes telj esítés napjźig tart.

o Ha a teljesítés aYźi|a\kozónak felróható okból meghiúsul, aYźt||a|kozó a késedelembe

eséstől szźtmított 10 napon tul a jelen szerzoďésben meghatiírozott bruttó vállalkozói díj

| 0 %-ánakmegfelelő összegű me ghiúsulási k<jtbér fizetésére köteles.

o Jelen szeruódésben meghatźrozott késedelmi, vagy meghiúsulási kötbéľ érvényesítése

mellett a Megrendelő követelheti a Vállalkozó szerzođésszegése által okozott k{áľ

megtérítését, valamint gyakorolhatj a a Yźlllalkoző szerzőďésszegésével összefiiggő

egyéb jogait.

o Felek jeleĺszeruodést csak kĺjzös megegyezéssel, kizĺĺľólag íľásban módosíthatjak.

Eryéb ľendelkezések:

o Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,

taľgyalások útjan kívanjiĺk rendezni' s csupán akkor foľdulnak bírósághoz, ha a
tĺĺrgyalásos rendezés nem vezetett eredményre

o Jelen szerzođésbgnnem szabá|yozottkéľdésekbenaPtk. ľendelkezéseíaziľanyadóak.

7.



Felek a jelen 3 példanyban' 4 oldalon késztilt szerzoďést, az abban szereplő feltételeket és

ĺisszegeket, minf akarafukkď mindenben egyezőt átolvasás és éľtelmezés után elfogađtak és

helyb enhagyó lag a|áírtźt<.

Mellékletek:

1 . szárrl,ű melléklet: Aj anlattételi felhívás

2. szźĺní melléklet: Vállalkozó ajźnlata

Buđapesten 
' 
2012.

Budapest Főváros VIII. keľĺilet
Jĺózsefu áľosi onkoľm ány zat

képvise1ętében
Dľ. Kocsis Máté

po1gáľmesteľ
Megrendelő

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

Duna Aszfalt Kft.
képviseletében

Mosonyi LászIő Nagy József

Vállalkozĺó

ďr.Mészár Eľika
aljegyző

Fedezet: ...'. dátum: Budapest,20|2, ......,
Pénziigyile g ellenj egyzem :

Prĺris Gyulané
péĺungyiügyosztályvezető


