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Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

A Budapes! VIII. kertilet Öęacsirta és Reviczky u. felújíúás Fővárosi onkoľmányzat beruházźsában

valósult meg, ajelenlegi út és járdafeliilet 2001 év végénkészĹilt e|, a jótá||źsi haüíridő lejĺárt.

A Képviselő-testÍilet a 41/2OI3.(IY.I7 .) szźműhatźrozatábauigy döntött hoga a Kisfalu Kft. javasla-

taa|apjánfedezetetbiztosított 22 önkormányzati tulajdonban ál|ó út ésjárda felújíüás előkészítéséhez,

az engedé|yezési és kiviteli tervek készítéséhez. A tervezési szo|gźitatásra vonatkoző kozbeszerzési

eljłánás eredményét a Váĺosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság a 640/20|3. Cu.10.) szÁműhatźtroza-

tźbanźůLapította meg, a nyeľtes ajĺánlattevő az Tnnober-Wave Kft. (székhely: 1087 Budapest Baľoss tér

2. rls.).

A tervezés részétképezIe a VItr. kerület oęacsina utca (93 méter, Reviczky u.-Múzeum kľt. kĺjzötti

szakasz) rossz miĺszaki állapotu, térkő burko|atí jáĺdáĄźnak fehijítása.

A tervezés folyamán azigény meľĹilt fel a szomszéďos,azonos brľkolafu és állapotu Reviczky
utca (140 m' Öęacsiľta utca _ Szentkiľályi utca között) felt$ítÁsaru. A két utcában a jáĺda

felújítási munkĺĺlatok elvégzése nem hatósági engedélykĺiteles. tR KEZETT
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il. A beterjesztés ĺndokolása

Az oęacsirta utcában 439 Ín2, a Reviczlqy utcában 599 mzjárdaburkotat bontása szükséges, tekintet-
tel arra' hogy a két utcában a meglévő járdaburkolat éi|apota távolľól sem kielégítő. Egyes kövek kĹ
fordultak, egyes kövek széttörtek, míg máshol egyszeríĺen hiányozrak. A kövęk a|atti źryyazóhomok
kipergett, funkcióját nem látja el. Ebben az źi|apotában a jźlrda a gyalogosok'ranézve balesetveszélý
ľeit magában, így a két utcában a.járda felúiítás mindenképpen szükséges. A felújíŁáshoz szükséges
fedezetbiztosítiĺsra vonatkozó d<jntés indokolt és szükséges.

III. Tényá||ás

A kivitelezéshez sziikséges terveket és műszaki dokumenŁíciőt és átrazatlan kĺiltségvetést a Kisfalu
Kft. elkészíttette. Az elbontĺásra tervezetttérkőburkolat a tervek szerint kijelölt helyen lerakásľa keľĺil,
későbbpéldáulttlrsasházakľészérepá|yázatútjánigényelhető.

Az oęacsirta és,a Reviczky utcákhoz tartozőjárdaszakaszok felújítłásának kĺiltségbecslése összesen
24.800.000 Ft + Afa.

A becsült érték alapján közbeszerzési eljráľást sztikséges lefolytatni. Az onkoľmányzat 2013. évi aktu-

a|izźůtközbeszerzési tęľve szerint idén a Magdolna negyed Pľogľam III (MNPil.) keretében lit és köz-
világítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljĺáľás kertil lebonyo|itźsra, mely jelen eljárás jelen-

leg folyamatban van.

AZÉ9Z-I<ER Kft. 2013. augusztas f7-i véleménye szerint a közbeszerzésekről sza|ő 2011. évi CVIII.
töľvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti egybeszźlmitási kö'telezettség nem áll fenn az MNPIII. útfelújí-
tással, mivel nem azonos építési beruházásról, hanem két kĺilönböző építési beľuházásról. A Kbt. sze-

rint lehetóség van nyílt, vagy aKbt. 122/A. $-a szerinti hiľdetmény és tĺárgyalás nélkiili eljrárás lefoly-
tatására.

dzŕisz-ł<nR Kft. a nyílt közbeszerzési eljráľás ütemezésére vonatkozóan az a|źhbi tájékoztatást adta:

A teljes és végleges műszaki tartalom a|apján az ajźn|attételi felhívás és dokumentáció elkészítése

2OI3. szeptembeľ 04., az Önkormányzat źita|i véleményezése 2013. szeptember 06., és ez még

ęzęn a napon aBírźiőbizottságrészére töľténő megkĹildés. A BÍrálóbizottság véleményezési ha-

ĺárideje: 2013. szeptember 11.

Javasóh, hogy a Ýĺárosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság 2013. szeptember 20-źn rendkívüli
ülést tartson . Az ajźn|attételi felhívás megielenését követően az aján|attételi haüáridő és a beérke-

zet| ajánlatok bontása 20 1 3. október 1 4-én.

Hiĺánýpótlási felhíváskiktilđése 2013. október 17., ahiźnypótlási hatáľiďó 2013. oktőber 22.

Ajaniátok értékelése és a Bírálóbuottság elé történő összeá|lítása 2013. október 25., a BírálóbĹ
,őtt,ź,gülésének időpontja 2013. október 30. Az eredmény megźůIapitźtsiára vonatkozó döntésho-

z.ata| ěsa VárosgazdŁlkoáĺsi és Pénzüryi Bizottság ĺilése, eredményhirdetés 2013. november 04.

A szerződéskötés 2013. november 1 5.

az Ész-rgRKft. véleménye a hirdetmény nélkĺili (éstfugya|źls nélküli) eljáľásravonatkozőan:

Ezen e|járás esetében az e|jźrásihaüĺridő 8-9 nappal rövidebb, mivel 15 nap a minimális ajánlatté-

teli hatráridő (20 helyett) és nincs hirdetményellenóľzés és díj utalás (2 munkanap).

Tekintettel arrą hogy a kivitelezés megvalósítása min. 30 eső és fagymentes napot vesz igénybe, ezért

a11I3.évben történő megvalósítas érdekében javasolt a hirdetmény nélktili (éstźngya|áls néĺkĺili) köz-

b eszpr zési elj áľás lefolytatasa.
A kivitelezéš tonyoľtás a,mllszakiellenőrzés ktiltségigénye a Józsefuáľosi Önkormĺányzat és a Kisfalu
Kft. között fennálló megbízásiszerződés 24.f2. pontja a|apjátnnettó 750.000,- Ft+AFA.

A Kbt. 33. $ (1) bekezdése a|apjźna helyi önkoľmĺínyzat e töľvény 6. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti

aján|atkérónek minősül, ezért összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezetl
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közbeszerzéseikľől, melynek a Képviselő-testĺilet a I99/20I3. (m.f7 .) száműhatáĺozatźtban eleget tett
valamint a3l|/20|3. (uI.17.) szárnú hatáĺozatźtban a terv módosíüásáról döntött'

Iv. JogszabáIyi kiiľnyezetismeľtetése

Magyarország helyi önkormányzataiÍó| sző|ő 2011 . évi CLXXXIX. törvény (MötV) 23. s (5) bekezdés
i. pontja szerint,,A kerĺileti önkormanyzatfe|adata kiilönösen: a helyi kö'zutak, közterek és paľkok
kezelése, fejlesztései'A Képviselő-testiilet döntése az Mötv 23. $ (5) bekezdés 1. pontján és a 41. $
(3) bekezdésén, a Kbt. 33. $ (1) bekezdésén alapul.

v. Diintés tarta|mának ľész|etes ĺsmeľtetése

A Budapest, VilI. kerület oęacsiľta u. és Revicz|{y u. jáľda felújítĺásara dö'ntés, a felújítas becsült költ-
sége 24.800.000,. Ft + Afa. A felrijításra vonatkozó hiľdetmény nélktili (és tráľgyalás nélkiili) közbe-
szerzési eljánás megindítĺásaľa döntés és ezze| egyidejűleg a2013. évi k<izbeszerzési terv módosítása.

A felújíŁásbonyolíúsa, miĺszaki ellenérzősre u ri'ľĺĹ Kft. megbízásą 750.000,- Ft + Áfa összegben.

vI. Döntés célja' pénzügyi hatása

Az onkorm áĺyzat az e|ótegesztés szerinti jáľdák felújításával, kötelező önkoľmányzati feladatot lát el,

balesetveszélyes állapotokat sztintet meg.

AzY. fejezetben rész|etezeĺt költségek összesen 32.448,5 e Ft, melynek fedezeteként a 11603 cím
Corvin Sétrĺny Kft. köztertilet felújíĺása e|őiĺányzatátjavasolom megielölni, költségvetés módosítĺíssal,

átcsoportosíüásokkal együtt. A feladat etlátása önkormĺínyzati pénzügyĹköltségvetési szempontból

egyszeri költséget jelent.

Kéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

H,ł.r,łnozĺ.ľI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a) a Budapest, VIII. kerület Öpacsiľta utca (Revic zky l. - Múzeum kľt. közötti szakasz) és a

Reviczky utca (oęacsina utca - Szentkiľályi utca között) ľossz miĺszaki állapotu, térkő burko-

|atí jardáúfelújítja 24.8000.000,- Ft + Afa összegben.

b) a felujít.ĺsra a Kbt. szerinti hirdetmény nélkĺiti (és tźng1ĺa1źts nélküli) kozbeszerzési eljráľást

folýat ló, mely eljráĺĺással a3II120I3. (Vtr.17.) szÁmű képviselő-testĺileti hatźrozat szerinti

kozbeszerzési tervet kiegészíti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus29.

2. a) felkéri a Kisfalu Kft.-t a közbeszerzési eljĺĺrás dokumenüációjának elkészítésére és a kivite-

lezés műszaki ellenőrzésére.

b) a Kisfalu Kft. részére 750.000,- Ft + Áfa összegű díjat ál|apit meg és felkćri a Kisfalu Kft.

ügyvezetőjét amegbľzźtsi szerződés előkészítéséľe és jóvĺáhagyás céljából a Városgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság elé tĺjrténő teľjesztésére.

Felelős: a) pont esetén polgĺármester, Kisfalu Kft. üg1ľezető igazgatőja

b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Hatźridő: a) pont esetén 2013. auguszfus 29, b) pont esetén a Városgazdálkodási és

Pénztigyi Bizottság 2aI3. szeptember havi utolsó rendes ülése

3. a) ahatáĺozat 1. és f . pontjźharl foglaltak miatt az Önkormányzat|<ladás l1603 cím - önként

vál1alt feladat _ fetu;ĺĺĺsi élalranyzatłn belül a Coľvin Sét^ány Kft. közteriilet felújítási elő-
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rányzatźrő| 32.448,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - ĺinként vállalt feladat - felújĹ
tási e|őlrźlnyzatána.

b) felkéri a polgĺĺrmestert' hogy ahatározatban foglaltakat a kiiltségvetési rendelet kĺjvetkező
módo sításĺán źl v egy e ťrgye lembe.

Fe|elős: polgármester
Hat.ĺńđő: a) pont 2013. augusztlls29., b) pont a költségvetési rendelet következő módo-

sítĺĺsa

A dtintés végľehajtásáttvég:ő szervezeti egység: Kisfalu Kft., Pénzüryĺ Ügyosztály, a ktizbeszeľ-
zési eljáľás lefolytatásáľa ESZ-I(ER Kft.

Budapest 20 13. augusztus 28. tŽ{z--
Kovács ottó

ügyvezető igazgatő

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásábó|:

dr. Mészár Erika
arjegyzo 2013 A|.lB 2 g.


