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Tisztelt Képvĺselő-testĺĺlet!

I. E|őzmény

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |5801201Í. (X. 26,) számű hatźrozattxal elfogadta
Rév8 Zrt-vel kötendő, a Teleki téri piac építési engedé|yezési terveinek és kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozó megbizási szerződést. Rév8 Zrt. szerzodés szerint 20i1. december 31-ig
elkészítettę a tervdokumentációkat. Az nj Teleki téri piac építése 2013' április 17. napjan

megkezdődött, tekintette| arra, hogy a Képviselő-testület a 83l20I3. (m.13.) számű hatfuozatában
dcjntött a ,,Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira'' tárgyíl kozbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevőről (FK Raszter Zrt.). A szükséges szerződések megkötése (kivitelezői,
m1ĺszaki ellenőri' tervezőiművezetői) lehetővé tették a Teleki téń piac építésének elkezdését.

il. A beteľjesztés indokolása

Tekintettel ana, hogy a bęruházás ťlnanszkozása az onkorm ányzat saját pénz,jgyi keretéből töľténik,
jogos igényként menilt fel a Képviselő-tęstiilet részérő| a projekt megvalósulásának frgyelemmel

k<jvetése. A Rév8 Zrt.ve| 2013 májusában kötött tervezói muvezetőí szerződés III. 2. pontjában
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti tilés iđőpontj a: 2013 . október 02. . sz. napirend

Táľgy: Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló

A napirendet gyazárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľiĺ./minősített
szav azattöbb ség sztik s éges.
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Hatát ozati jav as|at a bizottság' számára..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
megtargyalását.

javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesĺés
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Tervező kiilönszolgáltatásként vátla|ta, hogy negyedévente beszámolót készít a Képviselő-testület
részéľe e tervezői művezetésról. A műszaki ellenőri feladatokról a Kisfalu Kft. készíti el a besziámolót.

m. Tényállás

A Telekí téri piac kivitelezése soľán a III. negyedévben elvégzett feladatok pontos rész\etezését az |.
számu melléklęt tarta|mazza. A heti kivitelezői koopeľációk alkalmával a felĺnertĺlő, mtĺszaki jellegű
kérdések megoldásra kerültek. Jelen állás szerint a beruháztts a terveknek megfelelóen időben
elkésztil.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet ĺsmeľtetése

A Képviselő-testület döntése Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLxXxx.
törvény13. $ (1)bekezdésének|.,2. és 14.pondán,a4I. $ (3)bekezđésénés aI07. $-ánalapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az előteg'esztés 1. sz. melléklete tarta|mazza a Teleki téń piac építésével kapcsolatos beszámolót,
melynek elfogadásaról dönt a Tisztelt Képviselő{estület. A beszámoló a projekt előľehaladásával
kapcsolatos infonnációk tltadástlr őI szől.

vI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés céIja az, hogy a Képviselő-testület a kivitelezésrę vonatkoző negyedéves beszámoló
elfogadásáról döntsön. A dontéshozatal indokolt az onkonĺlányzat számtra, mert a keľület
szempontjából fontos, hogy a |azárőIag önkormányzati fonásból megvalósuló pľojekt építése során
érvényes a folyamatos nyomon kĺjvetés. A dtintés a beszámoló elfogadását jelenti, ezért közvet|ęn
pénzügyi kihatása nincs.

Kéremaza|źlbbihatźtrozatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesaés mellékletét képező, a Teleki téťr piac
építésével kapcsolatos III. negyeđéves beszámolót.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezetője, Rév8 Zrt. vezetője
Határidő: 2013. októbeľ 02.

A diintés végľehajtását végző
Kisfalu Kft.' Rév8 Zľt.

Budapest, 2013. szeptember 23.

szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y,
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Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

dľ. łftďsíýMáté

a|jegyzó



1.sz. melléklet

Teleki téri Piac III. negyedéves beszámoló

A megvalósításhoz szükséges szeľződések jelen állapota:

o A kozbeszerzés lefolýatását kĺjvetően a nyertes ajánlattevővel - FK Raszter Zrt. - a
vállalkozó szerződés a|áirásra keľült 2013 . 04. 02- źn.

o A kivitelezés megkezđéséhez szükséges bejelentéseket (építési tevékenység megkezdése)
2013.04. 03-án az onkormźnyzatmegtette az Epítéshatóság és a NAV felé.

o 2013. 04. 18-an a munkaterület átadásra keľtilt a kívitelęző részére az epitési napló
megnýtásával.

o 2Ot3. 04. 19-éĺ az onkormtnyzat a Kisfalu Kft-vel megkötötte a műszaki ellenőri
feladatok e||źttásźra vonatkozó megbízási szerződést.

o 20|3. májusban az onkormźnyzat tęrvęzői művezetésre vonatkoző szerződést a RÉV8
Zrt-ve| megkötotte.

o 2013.05. 15-én az onkormtnyzatHá|őzat létesítési szerződést kötött azELMIJ-ve| (az
összeg csökkentése miatt a szerzodés módosításra keľül), melynek keretében az ELMIJ
azigénye|t. ľendelkezésre álló teljesítmény biztosításához szĹikséges fejlesztést elvégzi.

o A piacon kereskedelmi tevékenységet folýató bérlőkkel a bérleti szerződések
véglegesítése folyamatban van a Képviselő-testĹilet a249120|3. (VI.l9.) száműhattrozatában
foglaltak szeńnt.

Teľvezés, terv ezői művezetés:

A tervezők az onkormányzatta| kötött tervezési múvezetésľe vonatkozó szerződésnek
megfel elő en kovetik a kivite|ęzés fo lyamatát.
. a Kivitelező jelzése alap1źlĺ folyik az acé|szerkezeti gyźrtmánýervek tervezőí elfogadása;
. a színek és anyagminták kiválasztása a Kivitelezo á|ta|javasolt gyźrtőkinźt|atźtbő|;
o Kivitelező fe|vetése alapján folyamatosan zaj|ik a kiviteli teľvek összehango|ása az

építkezés közben feltárt helyszíni adottságokkal, és a Kivitelező javaslataival;

T erv ezói művezetéssel ö sszefü ggo tevékenységek :

. az üzemi épület kémény köruIfalazásanak pontosítása,

. az a|jzat|emez alá kertilő gépészetí vezetékek nyomvonalának pontosítása,
o A vizőra a|<ĺla magassági méľetének összehangolása a járdaszerkezettel
o heti jelleggel a kivitelezői kooperáción való részvétel.

Atervezőimíivezetoi szerződés keľetén belül az alabbi szakźryak képviselői vettek tészt:
. épitésztewezők,
o statikus tervező,
. épületgépésztervezo,
. elektľomos tervező,
o tlizvéđe|mitervező.



Műszaki ellenőľi tevékenység:

A III. negyedévben tovább folytatódott a heti szintu, minden keddi napon történő
megrendelő i, vá|Ia|kozői, tervezői' műszaki ellenőri kooperáció.

A beszámoló elkészítési idejére a2013.07. I7.-i á\|apothoz képest az a|źlbbi munkálatok
elkészültek:

- teljes csaľnok és foépület a|apozźsa,

- csarnok acéIszerkezet oszlopai rácsos tartókkal mázo|t állapotban'

- csarnok tetőszerkezeti fő- és melléktaĺtőktrapéz|emez fedéssel,

- csarnokszerkezet körbefutó ťoldelési rendszere,

- cs arnok részl eges gép ész eti alapv ezetékezése,

- teljes főépület vasbeton pillér és fa|azatok, kerámia fa|azatok, fi)démek, homlokzati
ĺýIászár ők b eépítés ével,

- főépület falon belüli gépészeti vezetékei,

- fü cs atom a lej źr ő té g|af a|azatának vasb etonköp enye s me gerő sítése,

- csarnok konturján köľbefutó vasalt alaplemez és|ábazati fal betonozása.

Az építkezés jelen üteme szeńnt a vźl|alkozási szerződés mellékletét képező ütemtervtől
eltérően valósul meg a tetőszigetelés, tetőtaľtozékok kiépítése, homlokzatképzés, gépészeti
a|apvezetékek szerelése és vasalt betonlemez kiépítése. Erre a tényľe a műszaki e||enőr az
építési naplóban, a heti kooperáción a Megrenđelővel közĺjsen felhívta a Kivitelező figyelmét.
Megállapítható, hogy ez nem veszé|yezteti a szerződéses véghatźtť.dőre töľténő befejezést' de
feltétlen szükséges a kivitelezői oldalról a munkavégzést szervezettebbé, hatékonyabbá tenni.

A kivitelezés során lakossági paÍLasz az ęIső beszámolót követően nem volt.

Kivitelezés folyamata (pľojektĺľányítás és míĺszaki ellenőľzés kiiziisen)

Ezen kéľdések egyeztetése, harmonizá|źsa egy hosszabb, bonyolult, minden érdeket
figyelembe vevő folyamat volt. Ennek a folyamatnak során, arrńg vĹ|ágossá nem váit a

végleges bérlői műszaki tartalom, némi késedelem alakult ki, melyet a kivitelezó a muszakí
ellenőľi részben taglaltak szerint szervezéssel be tud hozni az eredeti határidők tartásźxa|.
A kooperációkon rögzítésre kerĺiltek ennek érdekében azon intézkedések, határidők, melyek
mentén a kivitelezés igazodik az eredeti szerzodésben foglaltakhoz

osszefoglaló:

A műszaki egyeztetések lezárultak és a munka szervezése adott a sikeres, időben történő
befejezéshez. A heti kivitelezői kooperációk alkalmáva| minden lényeges mrĺszaki kérdés
megoldásra keľĹilt.

Budapest, 2013. szeptember 19.

Az osszefoglalót összeállította: Sipos Mátyás / Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztźiy,
Városfejlesztési koda

- Alfoldi György, Farugő Csaba / Rév8 Zrt.
. Zsiđí Lajos i Kisfalu Kft.


