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HatźÍozati javas|at abizottsáeszźL|Ttáta: A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság
iavasolia a Képviselő.testĹiletnek az előteries ztés meýźrsyalását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Előzmények

A Nemzeti Fejtesztési Ügynökség 2OI2. ďęcember |2-én, ,KE0P-20I2-5.5.0/A kódszámon pźĺIyázati

felhívást tettközzé a Környezet és Energia operatív Pľogram,,Epületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakításď' címmel.

A páIyázati konstrukció cé|ja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes

vertikumában, azaz az eĺergia termelése, elosztása, szźi|itása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető

Szegmense - a végfelhaszĺtůás területén.

A Képviselő-testtilet 15ĺ2013. (I.23.) sztlmű határozatźtban dcintött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú páIyźzatoĺ indul, az alábbi épületek energetikai

ľekonstrukciója célj ából:
- Napraforgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L.ll.7-9.)
- Százszorszép Napközi otthonos'ovoda (Szuzlt,2.),(^és B épület)
- Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)

- Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal (Baross u.63-67,)
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A Képvíselő-testület 4I2l20I3. (xI.20.) szźtmllhatározatábaĺ elfogadta a Környezet és Energia operatív
Program Iranyító Hatóságának vezetője á|ta| jővźhagyott, KEoP-5.5.0ĺNIZ-20I3-0I22 azonosító szźtmu

,,Energiaracionalizálás Józsefuárosban'' címíĺ projektben meghatźrozott feladatokat és támogatás ĺisszegét.
Budapest Főváros VIII. keriĺlet Józsefuarosi Önkormányzat 2OI4. január 27-én kötötte meg a Támogatási
Szerződést a Nęmzeti Fejlesztési Minisztéńum, mint támogató képviseletében eljaró NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Eneľgia Központ Nonproťrt Kft.-vel, mint közremiĺködő szervezettel, mely alapjan a

P.jojekt teljes megvalósítási összege 115 890 551 Ft, ebből a támogatási összeg 98 506 968 Ft. Az
onkormányzataprojektmegvalósításfua17 383 583 Ft saját forrástbiztosított.

A három óvoda és a polgármesteń hivatal épületének energetikai korszenĺsítéséhez szükséges építési
beruházás nettó becsiilt értéke 8| 402 402Ft.

A Képviselő.testtilet Yźtrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága 64I/2014. (W.11.) szźlmihatározatźtbaĺ
döntött arról, hogy a,'Kiviteli tervezési és kivitęlezési vállalkozási szerződés keľetében energiaraciona|izźiźs
Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0lNI2-20I3-0I22 azonosító számú projekt során'' tárgý akozbeszerzésekről
sző|ó 2011. évi CVil. törvény (Kbt.) 121.$ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljárásrend szerinti,
nýlt közbeszerzési eljárást folýat le. A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 8221201'4' (VilI.04.)
számu hatfuozattlbaĺ eredményetlenné nyilvźnitotta a kĺizbeszerzési e|jźrást a Kbt' 76.$ (1) bekezdés c)
pontja a|apján, mivel egyik ajánlattevő sem tett _ az ajtnlatkérő rendelkezésére á||ő anyagífędęzęt mértékére
tekintettel - megfelelő ajánlatot.

II. A beterjesztés indoka - III. Tényállásĺ adatok

Jelenleg aTźtmogatási Szerződésben a projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 20|3. év |2.hć,
01. nap szerepel, amely a projekt első tevékenységéhez, a k<lzbeszerzési tanácsadó beszerzéséhęz vo|t
igazitva. A Támogatási Szerződés megkötése csak 2014. jan':tlr 27-én törtéfi meg, ezért a közbeszerzési
tanácsadó beszerzésére csak ezt kĺjvetően került sor' Erre tekintettel _ akozbeszerzési tanácsadóval kötött
szeľződés hatáIyba lépésnek időpontját figyelembe véve - szükséges a Támogatĺsi Szerződésben a projekt
megvalósításának tervezett kezdő időpontját 20|4. év 02.hő 17. ĺapjźlramódosítani.
Jelenleg aTźtmogatási Szerződésben a projekt ťlzikai befejezésének tervezett napja: 2015. év 01. hó 3i' nap
szerepel. A ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szęrződés keretében energiaraciona|izá|äs
Józsefuárosban a KEOP-1,5.0/NI2-20I3-0I22 azonosító szźlmí pľojekt során'' tárgyűközbeszerzési eljárás
eredménýelenné nyilvánítása miatt a vá7|a|kozźtsi szerződés megkĺitéséľe nem kerĹilt sor, így a kivitelezési
munkák nem kezdődhettek ę| az ęredetileg tervezett ídőszakban. A kivitelezést tavasszal éľdemes
megvalósítanl. Az időjárási körülmények változása és a fűtési szezorL elindulása - kiilönös tekintettel az
óvodai intézményekre _sem teszik lehetővé a projekt 2015. január 31. napjáig történő befejezését. Mindęzek
a|apjźn szĹĺkséges aTámogatási Szerződésben a projekt fizikai befejezésének (tervezett) napját 2015. május
3 1 . napj ara módosítani, illetve ezze| egyitt a T étmogatási Szerződés érintett mellékleteit (közbeszerzési terv,
kifizetési ütemterv) összhangba hoznĺ az új, módosított határidőkkel.

Iv. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése :

A projekt megvalósítás kezdő időpontjanak és a fizikai befejezésének tervezett napjanak módosítását
tttmogatási szerzőđés módosítás keretében szükséges kérelmezni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A
módosítás alapjtn a pľojekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdó időpontja: 2014. év 02.hő I.7-re, a
projekt ťtzikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 3I. napjáravźitozik.

V. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A dĺintés cé|ja apá|yázati útmutatóban foglaltaknak való megfelęlés és projekt támogatási szeľződés szeńnti
megvalósítása. A đöntésnek új forrást igénylő pénnlgyi hatás nincs.

vI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntését a Magyaroľszág helyi önkormányzatairól sző|ó 2011. évi CLXXXD(. törvény
41. $ (3) bekezdésén alapul

Kéremaza|źtbbihatfu ozati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja, hogy a KEoP.5.5.0lN12.2013-0|ff azonosító számú projekt megvalósítási
időszakának tervezett kezdő időpontja 2014. febľuár 17. napjáľa, a pľojekt fizĺkai
befejezésének tervezett időpontj a 2015. május 31. napjára módosul és kezdeményezi a
Támogatási Szeľződés módosítását.

Felelős: polgiármester
Határidő: 2014. november 5.

2. felkéľi a Polgáľmestert a Támogatási Szerződés módosítási kéľelem dokumentációjának
elkészítéséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 5.

3. a hztározat 1. pontja alapján felhatalmazza a Po|gáľmesteľt a Támogatási Szerződés
módosításáľa iľányuló kéľelem a|áírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé töľténő
benyújtásľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 14.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Budapest, 2014. ok<tőber 27 ' l n ĺ lł ,4
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dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ h .
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