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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek. az
előterj esztés megtaľgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

E|őzmény

A Képviselő-testtilet 2013. április 03-i ülésén tárgya7ta a ,,Javaslat a Budapest-Józsefuaros Magdolna
Negyed Program II. projekttel kapcsolatos fizetési kotelezettség teljesítésére,, ttrgyű előtedesaést'

A 124/2013. (IV.03.) szźtmű képviselő-testtileti határozat 4. pon!ában a Képviselő-testtilet felkérte a
polgármesteľt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét' hogy a közbeszerzést bonyolító közbeszerzési
tanácsadó felelőssége kiterjed-e az 1, pont szerinti fizetési kotelezettsé gre, tovźtbbá adjon tájékoztatást
a VJV Kft-vel megkötött keret megállapodást megelőzőközbeszerzési eljárás köľĺilményeiről'

I. A VrV Védőháló-Józsefuaros Szolgálat K-ft.-vel (a továbbiakbaľl: VJV Kft) kötött
keretmegállapodás

A keretmegállapodás megkotését kozbeszerzési eljáľás lefolytatása e|óne meg, melynek könilményei
az alźtbbiak a Kisfalu Kft. tź|ékoztatźsa alapján'

Akozbeszerzés tárgya az onkormányzattu|ajdonában Iévő épületeken ill. albetétekben karbantartási
és javítási szo|gá|tatások elvégzése; az onkormźnyzat tulajdonában lévő épületekben épĹilettakarítási
szoĹgá|tatások és ingatlankezelési szolgáltatások végzése; járdatakarítás, felvonó ügyelet'
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A közbeszerzési eljáĺrást megindító hirdetmény az Eurőpai Unió hivatalos lapjában, 2007/s 226-
276115 szám a|att jelent meg, továbbátájékoztató jelleggel aKozbeszerzési Ertesíto I33.|apszámában
I<E 16840lf007 száma|attf\I7. november 13. napján.

A benyťrjtott részvéte|i jelentkezésekbontására 2007' december I7-én kerĺilt soľ.

Az ajtn|attételi hatráridő 2008. január 14' 10'00 óra volt, mely megegyezett az ajanlatok felbontásának
időpontjával.

Atárgya|ás időpontja 2008. januáľ 14. 10 óra l5 perc volt.

Az eredményhirdetés időpontja 2008. január 23' l0.00 óra.

Akozbeszerzési eljárás nyertesének a VJV Védőháló-Józsefváros Szo|gáIat Kft. került kihirdetésľe,
amely céggel azonkormányzatmegbizásából a Józsęfuárosi Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: rVK
Kft.) 2008. febľuar f0. napjźtn megkötötte a vźú|a|kozási szerződést' A szeľződés hatźrozott
időtaltamú, 2008. március 1 -jétől f0| |' februźr 28-ig tartő'

Az MNP tr. kęrętében végzett, 2010. 04. f6' nĄától kezdődő és 2010' 06.f4. napjźńg tartő
épülettakarításillomtalanítási tevékenység az a|źtbbiak szennt kapcsolódott a megkötött vá||a|kozási
szerződéshez.

AZ MNP II. része vo|t az Akció Területen lévő egyes önkormányzatibérhźnak részleges felújítása. A
kivitelezés megkezdése előtt szükségessé vált az adotthźnak fe|iĄítással érintett helyiségeinek - főként
pincék _ lomtalanítasa.

A közbesze rzési e|jźráts nyertes ajźn|attevőjével kötött vál|alkozási szerződés lehetőséget biztosított az
ingatlanszolgźitatźsi tevékenység (mely magźlban foglalja a lomtalanítást is) eseti megrendelésére,
melynek dija2.790Ft/óra + AFA'

A Rév8 Zrt' felkérte aházak kezelését végző JVK Kft.-t a lomtalanítás elvégzésére, annak érdekében,
hogy a felújíĹási mrrnkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A IVK Kft. a hivatkozott szerződés
a|apj źn bi zto sította ezen szo7 gźtltatást.

Az e|szä||itandó lom mennyisége előzetesen felmérésre került a Rév8 Zrt', a rVK Kft., illetve a VJV
Kft. munkatársai á|ta|. Ezt követően a VJV Kft. tételes kĺiltségvetéstkészitett, ami alapjan a Rév8 Zrt.
rendelte meg a lomtalanításokat. A munkálatok műszaki ellenőre a JVK Kft. volt' Az e|végzett
munkálľól késztilt teljesítésigazo|ásokat a vonatkozó szerződés szerint a JVK Kft. áIlította ki, amit
Rév8 Zľt., mint megrendelő és projektmenedzser a|áírt'

Fenti konstrukcióban az a|źbbi épületek lomtalanítását végezte el a VJV Kft' a Magdolna Negyed
Pľogram II. keretében (Íájékoztatásul megadjlk az épületek pincéjarek nettó alapteriletét, az
e|szti|itottlommennyiségénekalátámasztäsára):

Cím Lomtalanítással éľintett
helyiségek

Elszállított
mennyiség
(m3)

Számla
bruttó
łisszege

Pĺnce nettó
alapteľülete
(m2)*

Nagyfuvaros utca
2tb

pince 116 r 620 681 300

LlĄzautca |4. pince 2f8 3 207 573 323

Dobozi utca 19. pince 186 2 6f0 550 289

Szerdahelvi utca12. pince + 1 lakás fr0 f 940 67r 445

Dankó utca 30' I'
ritem

pince+5lakás+1
üzlethelyiség + padlás

60 8s6 384 285

Szerdahelyi utca 13. plnce t70 2 380 788 348



Dobozi utca Í7. pmce 96 r 346 9ss 3f2

Magdolna utca44. pince + világító udvar 96 T 35f I9I 28f

Dankó utca 30. II.
ütem**

9 lakás 86 502 088 285

Dankó ltca}D.** pmce f6 377 455 274

* Kis falu Kft ' adatszo|gáltatása a|ap1 án.
**Nem képezte az EUTAF vizsgá|attärgyát, mivel a szám|a kiállítása avizsgáItidőszakon kívĺil esett

il. A közbeszerzésitanźrcsadó felelősségének kérdése

A vizsgálat időszakban az onkormányzat részére hivatalos kozbeszęrzési tanácsađói feladatokat
megbízási szerzódés keretében a Pro-Vital 2000 Kft. látta e|.

Az e|őzóekben hivatkozott közbeszerzési eljáľás 2007. évben indult meg, aZ ajánlattételi felhívás
2007. november 13-án jelent meg a hivatalos énesítőkben, az e|járźts eredményeként kötött
vállalkozási szeľződést a Felek 2008. február 20-źn a|áirták.

Mindezek a|apjtn a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat e||źúő Kft. felelőssége nem
á||apithatő meg, mivel a lefolyatatott kĺizbeszerzési e|jźtrásnak nem képezte tárgyát az MNP II projekt
keretében végrehajtott lomtalanítas

A Képviselő-testĺilet döntése a Magyarország he|yi ĺinkormányzatairól sző|ő fal l. évi CLXXXDĹ
törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremazalźlbbihatźrozati javaslatelfogađását.

HATÁRozATI JAVÄsLAT

A Képviselő-testt.ilet úgy dĺint, hogy elfogadja az MNP II. keretében végzett épülettakarítási
tevékenységről készítet beszámolót.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. május 08.

A dtintés végľehajtásńtvégző szervezeti egység: Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,
Fiév9 Zĺ., Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. ápn|is 25.
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