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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Trszľnr-ľ KÉpvrsnr-o.ľrc sľÜr-nľ !

Előzmény
A Képviselő-testiilet az 50812011. (XII.15.) számű hatźrozatban döntött a Vajda Péteľ utcai

osztósävban cserje telepítésről és egy éves fenntartásról. A növények beszerzéséhez szükséges

fedezetet biztosította összesen bruttó 3.734.835,- Ft összegben, a cserjék ápo|ásźtra2072-f0I3. évrę

maximum 600,0 e Ft + Áfa összegre vállalt előzetes kötelezettséget.

A fenti becsült érték a|apjźn közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás került

lefolýatásľa, melynek eređńényét aYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság a I24l20I2. (II.01.)

számú határozatźlban állapította meg. ,t beszěrzési eljárás nyeľtes ajtn|attevóje az A|piniaÉpítő Kft.
Ahatfuozatvégľehajtasa érdekébeń az Önkormányzat és az A\piniaÉpítő Kft. vállalkozási szeľződést

kötött gyöngyvessző a|acsony ncjvésrĺ diszslá|tozatainak (spirea) és ta|ajtakaľó növények telepítése

tźrgyźĺban, (1. számú melléklet)

A beszerzési eljárás dokumentációja és a vát||a|kozźlsi szeľződés f .|. pontja szeľint a Yźů|a|koző

feladata 3.509 db gyöngyvesszó és 613 db talajtakaró növény telepítése volt. A vźi|a|kozási szeľződés

2.4. pontja éľtelmében a telepített állomány elvárt eredése 96 %o, a 4 oÁ-on felül elpusztult növények

pótlása a Y til|a|koző feladata
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Előteľjesztő: Kaiseľ József képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2012. október 18. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az Alpinia ŕlpítíĺ Kft-vel köti'tt szeľződés módosítására és kiizéľdekű
ktitelezettséwállalás elfosadására

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősítętt szavazatÍobbség

sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

HatźÍ ozatí j av aslat a bizottság' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés

mestárwal.źlsźLt.



Javaslat szeľződés módosításľa
A telepítést k<jvetően lakossági jelzések a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztá|y 2012. június 25-én
felszólítást kiildött a Kft. részére a nĺivények fokozott gondozása irźnt. AzIJgyosztá|y munkatáľsa és a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at főkertésze a telepített állománý több alkalommal
szemľevételezte és a növények pusztulását állapította me5, a 20|2. szeptember 12. napján végzett
bejĺárás alkalmával az é|ó gyöng;ruesszők becsült szźĺma 449 darab vo|t.

A Kft. szakmai állásfoglalása szerint a növények pusztulását a beryökeresedés kezdeti fázisában
tapaszta|ható extrém tavaszi hőhullámok okozták, amely levélpeľzselődéshez vezetett. A
gyöngyvessző és a ta|ajtakarő növények ugyan várostiírő fajok, azonban csak parki körtilmények
között maradnak fenn hosszú távon, amely parki köľülmények az osztőstn területén nem lelhetők fel.
(2.számű me|léklet).

Fenti állásfoglalást megeľősíti a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat főkertésze által kiállított
vélemény, mely szerint idei évhez hasonló aszályos időszak a következő években is várható, így az
esetleges újľatelepítés esetén is kétséges a gyöngyvessző életben maľadása az osztősźw területén. (3.

számrĺ melléklet).

Mindezekre tekintettel indokolt a vá||a|kozási szerződés olyan iráný módosítása, hogy a Kft. a
gyöngyvesszo űjrate|epítése helyett a megmaľadt növényzet és más növények telepítésével tegyen
eleget szerződéses kötelezettségének.

A Kft. vállalja a megmaradt spřea fajok újratelepítését, valamint a kipusztult gyöngyvesszők értékével
arźnyban álló új növényzet - Tamarix tetrenda és szárazságt,ĺÍrő díszJli -1'360.000,- Ft értékben történő
telepítését. A Kft. a telepítésre vonatkozóan az e|őtetjesztés 4. számű mellékletét képezo ültetési
tervet źi|itotta össze, melyet aIYSZ főkeľtésze is véleményezett (5. számú mellé|det).

Az Atpinia Építő Kft-vel kötĺjtt vźt||a|kozźsi szerzódés módosítása az előterjesztés 6. számú
mellékletét képezi.

Közéľdekű ktite|ezettségvállalásľa felaj ánlás

Tź|ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alpinia ÉpÍtő Kft. ültetési terve szerinti ezen
vá||a|koző által nem érintett részeinek elvégzéséľe vonatkozóan a Zo|debb Vaľosokért Tanácsadó és

SzolgáltatóNonprofitKft. (székhely: 1118 Budapest, Villrínyi tft35-43.,cégsegyzékszám,.01 09

945908, adőszźnrl: 22946034-2-43) kĺizéľdekű ktjtelezettségvá||alás jogcímen felajánlást tett.

(7. számrĺ mellék|et). Az osztősávjelenlegi á|Iapottú és a kivitęlezés eredményeként létľejött
növényzet látvanytervét a 8. számú melléklet tarta|mazza.

A Ptk. 593. $-ában szabźiyozza a kozérđekű kötelezeltségvá||a|ás jogintézményét, mely
szeľint közérdekű kötelezettséget magánszeméIy, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazđaságitársaságvállalhat. Afe|aján|ásnak taľtalmaznlake|| a felajánlás célját és

a vagyoni szolgá|tatás mibenlétét, összegét, illetőleg teľmészetben történő szolgá|tatźls esetén
a vagyontargy megnevezését, mástészL a szolgá|tatás esetleges feltételeit.
A helyi önkoľmányzato|<rőI sző|ő 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.) 8. $ (1)

bekezđése szeľint a települési önkormanyzat feIadata a helyi közszolgáltatások körében
ktilönösen: a településfejlesztés, a településrenđezés, az épitett és természeti kĺimyezet
védelme.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkoľmányzato|<rő| szőIő 1990. évi LXV. tĺirvény 2. $
(2)bekezđésén, a 8. $ (1) bekezdésén és a9. $ (3) bekezdésén alapul.

Fentiekalapjánkéremaza|ábbíhatározatí javaslatelfogadását.



ĺ'

Határozatijavaslat

A KépvÍselő-testület úgy dtint' hogy

1. a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság lf4lf0l2. (II.01.) száműhatźĺrozatáva| e|fogadott, az
Önkormányzat és az A|pinia Építő Kft' kĺjzött kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés 6.

szźtmű melléklete szerinti tartalmi elemekkel módosítj a.

f. a hatźrozat |. pontja alapján felkéľi a polgármesteľt a vállalkozási szerződés módosításĺának
a|áírásźlra.

3. elfogadja a Zö|debb Váľosokért Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1118

Budapest, Villanyi ttt 35-43.) támogatásként felajánlott kötelezettsé gvźi|a|ását' az Onkormányzat
közéľdekű céljainak és tevékenységének megvalósítására.

A felajánlott kötelezettségvállalás jellege: teľmészetbeni, tárgyal. a Budapest, VIII. kerület .Y'ajda
Péteľ utcai osztósávban,, az e\ótetjesztés 4. számű mellékletét képezo taľtalommal az A|piniaBpítő
Kft. által végzettterületen kívül lévő teljes teľület betelepítése.

4. ahatźlrozat 3. pontja a|apjtn felkéri a polgármestert aközétdekű kötelezettségvźi|alásra vonatkozó
me gál lapod źs a|áít ásér a.

Felelős: polgáľmester
}J.attridő: 1',f.pont esetén 2012. október 18.

3., 4. pont esetén a Felek a|áirását követő munkanap

.Ą döntés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefuáľosi
Vaľo siizeme lteté si S zo|gá|at

Budapest, f012. október 15.

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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sZERzóDEs

statisztikaiszám: 15,135715-8411-321-0l
bankszámlaszám: l4100309-10213949-aI000006
mínt megrendelő (a továbbiakban: Megrende|ő),

másľészľől az
Átpĺnia Épftő Kft.
képviseli: Molnáĺ Attila tigyvezető igazgxő
szŕkhely: 1222 Buclapest,Lévay u' 12.
cégegyzékszám: a1-09-9f6019
adószim: 14920303-2-43
szám|aszźľĺn,. MK]] Bank Zťt. l0ts00a02.1c4,7,I8a8-4902001 l
mint váIlalkozó (a továbbiakban: Yá}lalkozó)

. a továbbiakban egytrttesen Felek - között az alábbÍak szeriĺt'

Előzmérry

Megľendelő, mint ajánlatkérő a ,,Yajda Péter utcai oszŕrísávban g1'öngrvessző felepítése''
1árgyú ktizbeszerzési éľtékhatárt el nem érö be.szeľzési eljárást ťolytatott le. Megrendelő
Képviseltĺ-testriLletének Yárosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottsága a l24DO1f. (Iĺ.01} szímú
hatźitlz,aía szeľirrt ą beszeĺzési eljĺáľasban nyeľtes ajánlattevő, a Válla]iĺozó.

A beszetzési eljáłás ajánlattételi felhívĺísa (mellékieteivel) jelerĺ szĺ:l,rzőđés elváĺąszthatatlan
részéŁ képezo 1 . szánrú melléklete, a Vallalkozó, nrinÍ nyeľtes aján.laťtevő elfogadott ajłĺrrlaÍa a
szeľzodés eir'ĺálaszthatatlan részét.képező 2. sz. me}léklete.

1. A'szeizőđésfáľg5'-a

Megľenđelő ľnegrendeli, a Vlíllalkozó vallalja a Józsefvárosi Önkorľnan1zat
kozigazgatási ierĺileĺéĺ1 a Vajđa Péteľ utcai osztósávban gyöngyvessző alacsony
lövésii díszváltozatainak és a talajtakaró növények telepítését és 7 hónapig a telepített
állomány gondozását.

z. A szeľződés taľtalma

2.1. Váilalkozó vál|alja a jelerr szerződés I. szrámii mellék]ete szeľínti megadott teľületen
3509 db gyöngyvessző és 613 db talajtakaľó növ.ény telepítését és 7 hónapos
fenntartasát.

2.2. Vĺĺlląlkozi a szeĺződés 1. számú nreliékietben meghataĺozott fajtájú nölćnyekből az
álta]a készített 7 hór:apos kaľbaĺliaĺási ten, alapjan elvégzi a ndvén1..ek alakító

ta\42es/łn
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metszését, tinĺőzesét' rrövényvédelľnł'r', tźtpałĺyag utĺínpótllását és egyéb fenntanási
feladatait.
Váilalkozó aZ elvégue|ĺ" sltuü.táluót t9pítési naplót l'ezet.
l.elek rögzítik, hqgy- a tetepíiett allomĺĺny elváľt eľeđése 96 Y.o, a 4 %.on feitil
elpusztuit nĺ}vények pót1ása VáIlalŁoz-i fęladata. Vállalkozó a pótlas elr'égzésétől
számított 7 hónapig vállalja a pótolt állomĺíny fenntartasát, gondozasát.

Váilďkozó a tevékenységét' a szeruődésben meghatiáĺozott ęódon és a szakmai
szabďyok betaľtása meileĺt köteies t'égezrri.

Teljesítési hatáľidő és teljesítés ütemezćse

Felek ľögzítik, hogy a növénytelepítés hatríľiđeje f012. ápn|is 2f, a telepített
növények ápol asát\,I álla|kozó fol1'amatosan v'égzi.
Vállďkozó a 2.2, pont szerinti 7 hónapos karbałtartĺĺsi terv alapjár1 valatnint az
iđőjáĺási köľiilmények ťrgyelembevételével elĺĘzi a sztikséges beavatkozasokat, a

teljesítés véghatárideje 2012. november 22.
Felek rogzítit hogy a pótolt ailomlíny kaĺbantaľtisának véglrałáĺideje a ĺelepítéstiktőI
szánrított max' 7 hónap'

3.1.

3,L.

3.3.

4. Đíjazás' fizetósi feltételek

4'l' A dísznövény-telepítés költsége a vállalkozói díj bruttó összegének 90%,.ą
2.9.t0.00O,- Ft + ĺifa' azaz kettőmillió-kilencszáz-hetvenezęr foĺint + Afa.

4.2. A 7 hónapos feĺrntaĺtás díja a vatlalkozói ĺlíj bruĺtĺi összegének 10%-a, 330.000,. Pt'+-

Aťa, azazháromszáz-haľmincezeľ foľint + Afa.
4,3. Váilalkozói díj esedékessége:
4.3'i' Megľendelő a r,'ďlalkozói díj 4.1. pontban fogialt részét, az igazolt teljesítés

befcjezését ktĺvetĺi 15 .napon belĺil a Vríllalkozo á]tal joes7.abźńyoknak megfelelĺíeu
kiállított és benyŕrjtott szimlą ellenében átuta]assal' egyenlíti ki Válialkozó MKB Bank
Zrt'-ĺél vezetett 1 0300002- 1 047 7 808.4902001 | száĺn}aszźimara,

4.3.2. Vríllaikoző a 4.f. pont szerinti đíjat taľtatraaaó végszĺmlát a 7 hónapos fęnntár.iási időt
és teljesítésigazo|őst kijvető 15 napon belĺil nyujthatja be, melyet Megĺendelő
átutąiássél egyeďít ki, a száĺrla átvďelét követő 15 napon beliil Vállďkozó MKB
Bank Zrĺ-nél v ęzetett, 10300002-10477808.4902001 I szárnlaszrĺĺnra.

4,4, A 4.3, pont szerinti teUesítesigazolĺłsľa dr. lván Rolarrđ Gézdálkodĺási
ügyosztáIyvezető j ogosult;

4.5' Megĺerrdelő előleget nem fizet' Vallalkozó 4,I. és 4'2. pon1 szeľinti dija magában
foglďja valameruiyi munkaĺĺíjat, járuiékot' an1'agkQltségeą amely jelen szerzódésben
fogtaltak teljesítéséhez szükséges. Vĺállalkozó e pontban meglratĺĺľozotÍakon felül
egy'eb cínren sem díjazásra, san kő'ltsćgtéľítésre nem tarthat igényt.

4'6. Vátla}kozó, ha vállalásávď saját hibájából késeđelembe esik, Megrendelő a késedelem
minden napjáľa 5.000,. Ft késedelmi kötbéľt számlt felé.

5. Á szerzőđés ĺdőtartama, teljesítési hatáľiđŕĺ

A díszncil'ények telepítési lratárideje 2012. április f2', a fantarÍas és gondozás a
telepĺtéstől számítoti 7 hónapig, maximuľn 2012' november 22.
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ry ĺ. sánrú me}léklĺ

Vaiđa I'éteľ utcaĺ osztósłívban ryönsrľessző és talaltakaró nôvények
telepÍtése

3Éĺ4: alacsony, vĺĺágával. díszŕľ6 ossqiék telepí#se a Vąida Péteľ uĺoábaĺ a 2 iľányú forgalmat

olválasztón ŕiE1 Eęvęzetĺ osaósávban.

Á Éc'EIét kimutaÉsĹa' 2. se mel|éklet taľEüĺauzá'

.Ą tetepĺÉés lĺelysdne: Vaj daPětet ütŁ4 az arc.zy út és &J(ónyves Kálmán kórłÍ kÜ rłEi snkasznn'

Á szakasmk számońsłĺxzatuy frt1ól kozđődik.

Tetepítés elötti műveletek: erüIet elókészĺtése; az osztósávban ta!álható szeméł üsszsszeđése, a
.nővények elŤávo|Ításĺ' ryomľueĺrtesĺt&, oJajjavítás !ĺomposŕos !eľ'ĺ6fóld bs{Íolgozáśsal kb. l0 cm.es

vastaggágban' ter$let eleryengeÉsa

TelepítáE mó.dja: az osz;tólsáł középsó ľészé'n, ĺ,l ,u azélességbon, 5{s kötćsbeŁ a teľĺllet
,kímutetásban közěIf Írosszban Spiľaea fąiotat *eĺl blepÍÚeĺi' figyeleamel arą hogl ą kôveüęzö
ü!tět*,si szozonban, a telopíüés !íásodlk ĺltemébe', a sávBk széIérą 3.as Łôtésben yukkák keĺíllnĄ az
oýÄÍórsáv két széléĺe. Ez alóJ kivételŕ kéoez az l/a szgkasz 2.5 rn szóie?sséÉbets és S0 m ftosszban.

ĺhel.vb€' csak vuj<ká keľüt. áz eryes szakaszot (Í'övé'Í.'ykazpÍtśk) miĺdkét végén 5 ĺn hos*alságban,

te$es sa,élességben faląihkań növćĄyok9t kéll t9lęÍteni' ajáľmĺIvek kanyaĺotllsának mogkonnyĺÉso,

a boláÍŁatóság bi*osíté5a oé$ábót. Ez alól kivđtal u oItzy út torkolaťĄ ÍÍiut kętdöpont, ĺĺą |ĺb és a

6. szakąsa Ä,f, sa|łasz věgě.n, a Det€j u. keĺęsráEz6đésében 5 m.as tro*sais*gban, t?,5 mz.sn kell
talBjtsl(áťótĺłIt€tĺi. Á talqitakéľók' cseľjĄiok alacsolly dĺsn$ozatai lehetneŁ

* I^"ól.rr*"sA növénvteleoÍtésĺ követő mÜveletetc be,ónťrzés' továbbń.féléves fetrhĺĺÉs €z őszi telepítés
ídôpolĺjáie;

te|epítenđő n6vényfäj gľł'ngwśŚzö (Spĺraea) .dÍszvá|tozaÍai: Spira€aí x bumalda 'fuithony
whatcľet', Spiĺaea japonoa 'Crispď, 'Cĺildmound' Spiĺaea cineľeĺi 'Grcfsheím'' Spiĺaot nĺpponica

'Juno Bride', iovÄbbá hasonló' alacsony' drlsaĺ viľágzó válÜozaŕoh Méľdt koĺténeľes. 40/60.as

Talajti}oąó növenvek cotoneast€reł, Iĺniceľĺ pĺleatą EouhyÍn''s forfungi'töÍpe változahi. }Íasonló
adoĺtságú, alamony növ&íi vagl ĺeť{tlö fajok vá|lozatai is €lťogĺdbątók. M&ot konténcĺÔs. 40/60.as

Á tolepĺtendő nóv,éĺrymenĺytség: wuow*{6:ąő,tä"ęF*' 613 Ą ctłő} l0 % eltéľés

teheĺšéges'

A tęlePített állomáĺynak 20t2' ĺovembęľ 3&án 9ó%.ban épnet egészségeslek kętl |enoie. Á 47o

feletti pusztu|rłst az ösá telepíĺési idószłĺkban plĺoInĺ kell, Az álĺományt az tnkoľmányzat" a tole.Pítrtt

nsvényék mennyiségének és ĺnĺnôségénolr ellenőrzését kővpt6eu vsszĺ át további fenntartásra.

Á' 2. számt1 mellékletben negađott paľa'nétęrek sfeÍint a ry6ns/v9'sszôt és talajĺnkró nłivényekeĺ kel|

e}ÍetePítet)i, a yuhka męnĺyiségénsk és megoszláo*nat telrása a te'ĺllet behatámlásáĺ segÍÍi'



ł,"*"*"s" *-**4h&.s

&uŁ*q' áłtńnťoř!"ts' * sĺ'đ*o*ĺ šil, suńĺ*đ V*ĺđá ł{ĺ"" ť'tš o*'ÝĄ{' o*',ĺut1lo***'á*uk
lĺí!spotdw 1 kaBcsolĺĺosEą

i,.ł.vłł.ćsPéĺgÍ.Jiiffiť*á!.bÄšíJ12.äptili'i.drłd<ljĺłao:lpĺ:*ĺłi'vmľÁJ:$náayĄĘ{ts;-p;ĺeéš
ť*{łäř&$ĺÍilję!i) & s('sryeśÍścďđ jclÉx ćáiüs *ři#i *:lB?oĺt

ń.Iii\éÍ)łi!lôř5.$y kb, 9+9Ĺ3 iťrťffilr l*É]#.íĺ.
. - Á-sčPn}*!l*t{}y.:iĺ -<řś?ffifiifiřtä*eĺl. , Eig 9s yřą ćiśrxft väŕ{ ťöhtg*atc*EÍ łäjT m4íd
!č!"i:iřáÜ íę{ffi "**n lęoĺxetóđĺlr

ł ť,j.ł*ťł- ĺŤ':'|.,l"lĺl)' ies léb?tôts6a kiĺ'g ů fclsó ćjó 'üłajryEg ú' i.s|oäoffiE Wjt ýĺä'
**'' ^**.'*",'*lea!ffi 

fclii aĺstfpn Yurcbetctepĺtĺs eggc.ĺ.arc ur*^í'. 
" ęilni$.*Ję*-ĺJilo*aĺu

!, á2.diiłp4ĺĺsr!ilil

äÜĺłpíĺé$kłÍĺ sgl.gs tk a tggő&lú íeĺĺsľ<e Í*ĺIĺ nwryíĺćgł. ľ'r!sł$s iť*'iľ.!śš'ěl &:Á é tr$pr, Łogľ *
eełasokĚ'łn ť}9].t1*]|-i;}:'l3ľts:{*.{3:gtrjj:9Fq*ś*gŁqj;g*(ĺi*rľĺk*rnpłanłIjłvítorĺař
YÄąę!frĘB Mä.*"" ą Bsg$do'tffffidii'ésb41* feĹ{'ĺ x4l1eül} * ĺĺ ĺ bľjÄĺÁłkmaáłjłiaĹw hłĺ,álł íiĺoĺw *
*.* dąĺe ĺcĺvĺtclczčśr š8iri1 đř łplĺdt. nsplrssa* tôgfĺ{óg'e' ÁÖi e'mb$ ęxct *kkĚl ĺintu*bb:

łĄäĐá.ŕ# ľF*l^&aĺeĺłńłýÁ 'r*Ejkěri eđ!y' trftäá|ta* ffáÍ * ä*s/siĺwgdd6.š?śćśi fÉd68bs\ ěř
Jsý&*íśł&iżl. cśIaę v*!ť.lŁ i.s. e N*;ł!iját6 łD1{ll9ĺ jélŕsss *š.ĺ!łff,éśs ffifui a s/äkq,sędÉs Í$ t{.!:ésbś
!st.í*í!cš }rló*ll stg ' Á re*żeü ń&.ĺ |x:ěs!ét&źgy*śĺĄt {ovĺ*{y ea*'mĺĺyai ĺtiĺjdosě vkvćell
ĺienáisó.{Jrŕťĺ.trđ/éĺt& g"4í aag.ż&lwií!frlśIvc]őrs!4akůs ą ł8tcieěá,A;żżitr*nl* ĺnĺĺÁa;{xy eĺlenĺłe
r{Đw s'đ'ľliďííi ďď e wkaźeő}i €,l,il #'l4 hi!;ÉÁ''łT,. & äsił ,!e}tđił,đ* Jlŕ-ŁÍŕffo& ô trÉ+snÍ
đEi'i|iłźiódci Ł9jô ä$gsfu.}ą ktéź,ęF%t!ś1k{sFe*|ir(&i}ero!ffi, EŁellał á řŁĺŕs{tĺ 3E!řé (i}
ejĺsg QŘe|ł ěRtłi{Ł$ 9Śt haí{Łs*y. Á ááhi eqlYś$séexĺl$a ä dup}6 -xipi7 vi2459-*ĺłšĺI tĺę6ť':bía *Íłiĺĺ



t1r1z|;|1!1 - ł2ółbłŘ łż łjôôb g'íjĺí'Í..i.á"Jígť 
#ł1ď'&!ł 4 íąk'i ŁżÄ!+1I.ĺ! sť*jo:jf' 

'ą! 
ôśštésä! řřć3puśĺ..ĺi!.;i ;(isłJťlt í:i! 

'ziEi* {li9d BüíŹłFćJł-!.Á ĺ€.1i]}i;; noĺ' ;u *my*",l n l**a.ĺáoł }'íJäÝ3{:ť'r tőä!ĺ ćgĐĺĺi icš\í
'( 

iŕi*';!ĺŕ"łłi,tj. llł|:Öiš 4 *iřák.t o].i9kŕi e'ďfł:śi łöíĺi:'e*, éě!'ŕł}; ě;ĺť-!;ül*siŕ! Éiě*x śjlôpqi 8ĺĺlísvłiĺjĺi: itĺ;lr;ĺł} ']j ŕť lćgĺö:l*reí|lel *sł:íl* cz x<.Łll *iĺrł ?Łgĺ:Jl-rĺ Ĺ ř*iłn'lep.ilŁc; ł*L;iô!}tnťćŚ
',.ľi11*" 

ĺĺ*ii1.*.mí$,4ŕĺ {ĐtJeź;!:+"l ł*gpx! đi m {,jĺx*ĺ ĺśřiĺlgiľĺĺ.e miĺ:ĺ eliďle1ťť}csĺii ĘLJĚ.ĺršcĺ r::9š!.É:đśä'si,

li?t 
',l!j*ii., 

ltgg . .olś., í**ťdö.óg* {Í í.í9ĺlüł 1łĺej i i.äôc{l słlegeb}. ĺ!*i Á Bt:tšll {ő r&tćšĐ]ś:ĺbćcít 
'.9ť.1jťl.i !!óftc*ť!ílĚle. Ýslssi*l E Lry sugar:ĺ* ki*lí c ĺł}nj &isě Jiir-ĺ*s aĺsvíł ľ.ia.;izkł ło;riikíäNerickĽi 

''*l*! á íäĺíj 9ír đs ĹÁ!łł!"š:**.s.xÁ.olt eĺĺp ĺ,sŃx*yeĺeĺ1'
,Ą -{pi...i g é ik'tŇąsYrsk ís kjÝáli}Átr:íó .f.ôjÉii. *t píliłí iňrřĺ!ł*}ék i'ijłěí:b íl],ťš łił9ltáY!ryft
!;Ł1l'7,*,.',łsłi1ĺt"ĺeä4{wmł?tĺ.ĺiĺ*ŕłsé.rysł'ĺ"xŁ*;+*eĺj.ałnnł#ĺJ io.uĺ,j' jä,.'.
äffi 3,éytśi łsł\ł|łÁ frigłł ĺt.icpkĺ: cxiegłau,ĺslw.ĺĺ:dłłicu)'iil,ntt,łu,tí;żien9k 

3 {{lł'ił,Šł''-l}ťúBpłjĹ ýłt(, pí,i ĐAe<žy' 
^| 

fł}ygAar% ęíE*Ěrąő łÍ?Ł?i5 ł!źeĺlil łgrn*łĺ ĺí.véĺ.vĺłj }'
.& Ýüý(ril)-šl',síĺy r;!sc iiftttĺ9 ełĺĺhúlt brslgíg?g't kÔŁ fŤ}ĺ]jľ-!.3.ĺ'ĺlrłli;ĺt.ł.Łs,ľił*:*"*ľ'łę.-*

i' .ĺciěĘi+gialdĺ'.;ŕis!t

läe8eł1eił iltcii ix : * .ii őr:ělf,9 di-"Íjjižj (iÔi}b ýif:iąśu rłs$iżi$.t iiYi1ť,l(*esś:. T$Ýá}šĺ .tres*šiir.ś ťÜkcrś,łłktéĺilłxliÝĺ 
*}s'!cgts. a..ĺi t ľłło;icł^.ĺĺuiłsorĺ{*:r.:iĺjixil gĺ..lci{ ćĺ*.. ł!*l| ś :ĺkłĺĄ!: gnnrĺlr

íei!!3ulĺp be&väsĺ ĺłgĺllít}i Đis!ftíiĺŚ h1'iŘł*ĺ1ctłĺ*:łĺl:íixí.1íĺłĺusii|,ĺr:r*ĺĺwĺtł ĺ$v*ĺ1ci l..eśsĺiłiiť]icł.r! is eisaili!Élre liťŕiiii+\ -' !ŕíhĺ{ě*i {snćtilix'i a}ĺrĺkbci),

4'' 
'ĺsYĄ9glť Íq!,źbbl 9i5 e\tj6ř nk$Yii&Ýok

ĺ' l. ĺĺl..l'lpľoÉs"lr ur,{ soz-,łss.tĺ, s&sl :l i

4Ł Ą Spirc nv Y*q sáKkkôĺ vołŕ miheäiäbí Tćdcłĺg - ó's*jŤE&* Á:lí.ftiny łís1ą1ď{ág.

13 sziip.}ź|z1é!ö s&ter lils Íäk - *ł45r cĺ*jŕk spřt'k i.ó4 
'ąIó 

bťir:ĺŕ.ŕśc spĺÉe itlffi'ńy *ffiý#ffiÁít}...ifi ,áŠiźe1, rĺ.gDltlísäž {ěśd b'qFiŁ*ćl)

.iŹ4. 'Ęĺrra mpŁnzimĺ lĺů{r í1nÍ&zis méÉÝÄlúĺí{w ĺ ĺłmliialaí mpĺlcn,

'.ĺĺJ. fr.sl:ćt }EtÉä ĺĹł'ĺrá5 í:áffi (*t}-!tir$lés! nrllutlłĺłłł}'

K{fiśĺ4$r;

$qmoľjái-'ľffi áŚšť ?ÁÔlt
hęfrép'!ó éš ziiiś&.iĺ'?t! l'š**ĺtô ffiŁtšffiłŁ
f#Jďśř*ląsdgi ffi !{ľĺô {cffi a cís)
šćAKF-oilZ aiclłülr

Błdgs4s" 2łl2' jÉlĺuŚ łś.

tigĚíšŕůll
:|}$řÁřÄt$lś
ěs.tť*ló ígtíEĚiđ
Álliniä liFifB *Ji:



....,.'....'.''..'.....'.3l' 
"o*.... ľTH

1084'Büda.péśĘ.MětÝágtś('15.: ' '. 
. . :' ''...' ..

ĺéi./ĺ"xi7az:s.tjz'. .''..:.''''''..
Törż9kpnýia1onosÍtó's1{mi'6|9ta3 '' 'i . '

Adóśżáľi!..1692.155f:z':4ąP.ąn!Gzé',mlą-sŽ{ń:;l : :.:::'
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lktätó. sżáĺn :..i;;;i;;..;.';'

Tąl{'ť.ii.vélômény':aYIII;.keľĺilcti Yäjdá Péteľlttcai osztósáv álla$ó.táľól'
isńételtbeültété.séről'

sq"ÍíÍ9ftą.siiiĺgyĺ s ĺ mu el, olĺIeveles keľtészńéľn iik

Az Alpinia Kft.2012' áprills végén több mint.3500 db gyöngyveqszővel (Spi7ea)

tiltette be a Vąjdä Péter utca két forgatmi:sávjźlt e|vá|asztő területęt. A kezdetbeń a

kitittetett novéńýék nagy hrányadrán léperäelőđtek a levélék; a szélsőséges időjaľási
korĺilmények miatt kialakult légköri u;zźl|iy következtében, mely később 

' 
a

növényállomĺĺhy osaknem egé's.zenek pusztutásáhoŻ veżetett,. Bejárásunk sorĺín
szemľevételezéśsel hozzávetőIegesęn 500 db otyaĺ ntĺvéĺyt találtunk, melyeken lońb,
vagy zöld hajtĺás volt láthatÓ.

A k('vetkezó évekb.en:is.előfordülhatnak hasonl'óán aszá.ly.os időszakok' így feńt'leírt
tąBasztab'ÍĄ'itik,álápjĺĺn' nem javaslom a tę1tllet.]isméĺel.ten. Éyn'ngyvęsśzővel töľténő

beĺilľełését. Ugyan ezek szaľ:az.ságttĺľese'kivźilő, az ennyq.g sżélsőséges körülményeket
reńdszeres go.nđozás 'ńellett s'eĺn tudja elvisęlni. Amennyiben ijta Spiľea keŕiilne

kitiltetésro.. aján.lott tenne' ' .a mulcsos tä|ajtakaľás;.| .me|y' segit a ..tala.;.

neđves5é.gartalmrínaklńégőĺzésében.:'|'..'':'.'|
Le'soélszéríibb;1enne.máš.ńov.é-nnyś!,'va!ó bęii]t.e t,$ł:.Ąĺn' e.rłnýiben v'an oľé.teh.etőśég. a

amarĺstĺt:'l(Tamaľ'ił'' :téÍrandia)., javasolńrĺm ..ä'. 'koľábibi ...!iilyétt'. ' s-ząrazsáfiaéś;e,

sotĺrése. (u.tali'.:tĺlĺ' sozĺsa|)': +arośtíĺľésé a '.ľtinsľľeśśzoĺel.' iś 
'eróse'u' 

0;. .ĺeý jôlt'
välasĺás''.te'het;. lés. :me.gfeleĺő''.g.9nđozáś'''lnollęĺ...kiväIó|.elvála:sztó.'.$.8v.sńť .neÝ,elhét0.
ébblölä.fäj.ból.iś. ''''. .'.''.'1.'...'.'.. . '. . . .'. ..'''.. ''..''..'' ..''..' .''' '

:żÜ:I2;.'sl<tóber,:4;
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I ktétó śzám;'......''.'.':'

ösśzägző.vaéľnény

.:řáĺqYl Vé!e.ménv.áz nitĺĺnja Kft..áltat benyúitótt,:Vaida Pétér uteąĺ osztósáv úi:beĺiltetési
tervezetéről

'Készítętle: Szi|ágyi Sámuel, ok|' kertészmérnök

Az Alpinia Kft. átta!.bemulatott új beü|tetési terv szeřint a korábbĺ; sikerte|en tervektőt ę|térően lem
ęBy növény faj kerü|ne a? osztósávba, hanem úegyesen, tĺ!bb, szárazságtíirő növéńýfaj. Az i|yen

je|legű beü|tetésekné|'a természetes élőhé|yekhez haśon|ó át|ąpotok jönnek léĺe. Ezék a nóyények

habitusukban nagybąn e|térnek egymástó|, ą különböző mér'ętrj cse}jék; évelők, dísżfúVek me|yek

e''8y!.|l!.ef,e esy,kÜlön mikrok|írrnát'a!akí! k!, sżélgpsége.s időjárá9i körüĺménye| ésetén 'is |ĺędvéz6bb

krĺŕńýéżetet tereńNe, m.ely álta! é|étbén rnaĺadášúk^:féj!ődésük.]biztosítótti.llyen je|legű e|őnnye| a

korábbi, csak spireóttarta|mazó 'iiitetés nem renüélkézétt. A kĺvá1a5ztott növényfajok a kedÝezőt|en,

as4á|yos,'vérosi korri|ményeket jó| 'tűrik, ár:érték ar.ányuk.a Spirednúl mągasabb, a te|jes állornányra

,néaveért{kesebbeďüttes!alkoťnäki 
. . 

.' 
'

Emel|ett ezek gondozása külön szakértelmet igéný;|, korüItetĺntouu fenritärtási munkákät követel

rnéB. Ai,éhhgz sżtikséges ,,know-how,,|:t äz A|pini9 .Kft'-véĺl'tárnogatóként'écyuttműködő Green Ćity

fogja reńde|kezéšünkre bocsátani. A.megntivekedet!.ęsyedsűrűség miatt foko4ót! i'ntiizést igénye|

,rňĺnd.a. kezd t idősż.akban, mind a ké-sőbbi fénntąftásí monkák.äsétén. Az.új]Iéŕve.k]seerĺnti:ĺiltetési.

ŕormä'hosszú táÝon'sikeresebb, a növényállomány.éiétben maqädásj e9élyeĺ.sokkal.iobbak. a.żáŕóáott

áfiomány' rnińđ esztétlkaĺlac, mĺnd funkcioná|isąn.l'meÉféielőbb'az'ośżtósávbá. 
.

Buda.pest, 2012;'október:15.





6. számú melléklet
vÁLLÁ.LKoZÁsI szERZoDEs

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészĺő| a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
ađőszäm: 1 57 3 57 I 5 -2-4f
törzsszám: 735715
statisztikai szźm: I 57 3 57 I5-84I | -32I -0I
bankszámlaszám: 1 4 1 00 3 09 -1 0f13949-0 1 000006
képviseli: Dľ. Kocsis iľl4lźLté polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: a
Megľendelő),

másrészro| az
Alpinia Építő Kft.
székhely: 1222 Budapest, Lévay u' 12.
cé gj egyzéks zźtm: 0 I -09.92 607 9
adô sztlm: | 49 f 03 03 -2 - 43
szźtm|av ezető és számlaszám : MKB Bank Zrt. l 03 00002- 1 0 47 7 80 8-49 02 0 0 1 1

képviseli: Molnáľ Attila ügyvezetó igazgató' mint vá||a|koző (a továbbiakban: Vál|alkozó)

- a továbbiakban együttesen Fe|ek - között az a|l|irott helyen és napon, az a|ábbi
feltételekkel.

Előzmény

Felek ľögzítik, hogy Megrendelő, mint aján|atkérő a ,,Vajda Péter utcai osztósóvban
gyongyvessző telepítése,, ttłrgyű, kozbeszetzési éľtékhatáľt el nem éro beszerzési eljáľást
folýatott le. Megrendelő Képviselő{estiiletének Városgazdálkođási és Pénztigyi Bizottsága
(a továbbiakban: Bizoffság) a 12412012. (II.01.) számű határozata szerint a beszeľzési
eljárás nyeľtes aj ánlattevőj e a Y á||a|koző'

Fentiekĺe tekintettel Fe|ek f0|2. március f6-źn vá||alkozási szerzódést (a továbbiakban:
eľeđeti szerziidés) kötöttek, melynek e|vźůaszthatat|anrészétképezi az aján|attételi felhívás
(mellékleteivel egyĹitt), aYá||a|koző ajźn|ata és a Kaľbantaľtási terv.

1. A szeľződés módosítás táľgya:

1.1. Felek az eredeti szerződés 6.1. pontja a|apjźn az eredeti szerződés f.4. pontjźń az
alábbiak szerint módosítj ák:

-f.4. Felek rögzítik, hogy a telepített állomány elvárt eredése 96 %o, a 4 %o-on fe|u|

elpusztult növények pótlása Vállalkozó feladata. Vállalkozó a Megľende|őhozzźĘźrulásával
a 2.1. pontban meghatźrozott növények helyett más növényfajtát is telepíthet jelen
szerzódés módosítĺás I, szttmű melléklete szerint.
Vállalkozó a pótlás e|végzéséto| számitoÍt 7 hónapig vá||a|ja a pótolt állomány fenntartását,
gondozását.
Felek ľögzítik, hogy Yźń|a|kozó ezen pont szeľinti feladatellátásáľa és a fenntaľtásra,
gondozźsra kiilön díjazásban nem részesül.''

1.2. Felek az eredeti szerződés 6.1. pontja a|apjźn az eredeti szerződés 4.I' pontjźú az
alábbiak szęrint módosítiák:



,,4.7. A dísznövény-telepítés költsége a vti|a|kozői díj bruttó összegének 90 %o-a, me|y
összeg a Bizottsźq I24/20If. (tr.01.) szźtmű hatźtrozatźnak 1. pontja szeľint bruttó
3.734.399,- Ft, azaz bruttó Háľommilliő hétszźnharmincnégyezeľ
hár omszázki I encvenki lenc forint'''

l.3. Felek az eredeti szetződés 6.1. pontja a|apjźln
alábbiak szerint módosíti ák:

az eredeti szeruođés 4.f. poĺÍját az

,,4.f . A 7 hónapos fenntartás díja a vállalkozói díj bruttó összegének I0 oÁ-a, mely összeg a
Bizottság |24120|2. (II.01.) szátműhatźtrozatźtnak 1. pontja a|apján bruttó 419.100,- Ft, azaz
bruttó N é gy száztizenkilenceze r - száz foľint.''

Felek kozött létľejött vállalkozási szerződés egyebekben hatźiyźtban fennmaľad. Jelen
szerződésmódosítás a vźi|a|kozási szerződés elvá|aszthatat|an ńszét képezi, azzal egyutt
érvényes.

Je|en szerzodésmódosítást Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormźnyzat
Képviselő-testiilete a ...... '. './2012. (....) számú határozatábaĺ fogadta el.

Je|en szerzódés 2 számozott oldalból áll, készült '.....'..példányban, melyet a felek
elolvastak, éľtelmeztek és mint szeľződéses akaratukkal mindenben egyezőt helyben
hagyő|ag írtak a|á.

Melléklet:
1. számű:- Y á||a|koző ültetési terve

Budapest, 20|2. oktőber ''-''

Budapest Főváros VIII. kerÍilet
Józsefu árosi Önkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
Megrendelő

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énziigy i ĺjgy o sztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenje gyzem:-

Rimán Edina
jegyzó nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Alpinia Epítő Kft.
képviseletében
Molnár Attila

ugyvezető igazgatő
Yźi|a|koző

Dátum: Budapest,2012.
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