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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ ozati iav aslat a bizottstlg, számźLÍ a: .

Tisztelt KépvÍselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2OI2. december t2-én, .KEoP-20I2-5.5.olA kódszámon pá|yázati
felhívást tettkozzé a Környezet és Energia operatív Program ,,Épületeneľgetikai fejlesztések és k<izvilágítás
energiatakarékos átalakítása'' címmel.

ApáIytuati konstrukció célja az eneľgiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes
vertikumában, azaz az energia termelése' elosztása, szá||itása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető
szegmense - a végfelhasznźiäs területén.

A Képviselő-testiilet a I5/20I3. (I.23.) számű határozatában dtintött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ugynökség által kiíĺ KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú páLyázatoĺ inđul, az alábbi épületek energetikai
rekonstrukciój a célj ából :

- Napraforgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L. u.7-9.)
- Százszorszép Napkĺizi otthonos óvoda (Szűzl.2.), (Aés B épiilet)
- Várunk Rád Napközi otthonos óvoda (Csobánc u. 5.)
- Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuarosi Polgánĺresteri Hivatal (Baross u.63-67.)

A Képviselő-testület a 4|2/2013. (xI.20.) számű hatźrozatźlban elfogadta a Könryezet és Energia operatív
Program ktnyítő Hatősttgźtnak vezetője által jőváhagyott, KEOP-5.5.0/N12-20|3-0|22 azonosító szźlmtl
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,,Energiaracionalizálás Józsefuárosban'' címiĺ projektben megllatźrozott feladatokat és támogatás összegét.
Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuiárosi onkormányzat 2OI4. januáľ 27-énkötotte meg a Támogatási
Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogatő képviseletében eljaró NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kťt.-vel, mint közľemiĺködő szervezettel, mely alapján a
projekt teljes megvalósítási összege 115 890 551 Ft, ebből a támogatási összeg 98 506 968 Ft. Az
onkoľmányzat aproje|<t megvalósítására 1'7 383 583 Ft saját foľrást biztosított.

A haľom óvoda és a polgármesteń hivatal épületének energetikai koľszenĺsítéséhez szükséges építési
beruházás nettó becsült értéke 81 40f 402Ft.

A Képviselő-testtilet Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága a 64I/2014. (u.11.) száműhatáĺozatában
döntött arľól, hogy a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szeľződés keretében energiaľacioĺa|izźiás
Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0lNI2-20|3-0I22 azonosító szźtmű projekt során'' tźEgw akozbeszeruésekről
szőIő 20|1. évi CVm. törvény (Kbt.) l21.$ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljárásrend szerinti,
nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. A Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottstlg 82212014. (vm.04.)
szttmű határozatában eredményetlenné nyilvánította a közbeszerzési eljárást a Kbt. 76.$ (1) bekezdés c)
pontja a|apjćtn, mivel egyik ajánlattevő sem tett _ az ajtnIatkérő rendelkezésére ál1ó anyagi fedezet mértékére
tekintettel _ megfelelő aj ránlatot.

A Képviselő-testület a 2I5l20I4. (XL05.) számű hatźtrozatával elfogadta a KEOP-5.5.0/N12-20|3-0I22
azonosító számú projekt megvalósítási időszakának tervezettkezdo időpontjanak 2014' februttr 17 . ĺapjétra, a
projekt fizikaí befejezésének tervezett időpontjának 2015. május 31. napjára történő módosítását és
kezdeményezte a Támogatási Szeľződés módosítását. A Tĺámogatási Szerződés 1. számi móđosítása, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztéńum, mint Támogató jőváhagyésti követően, 201'5' jarulár 23-źn a|źirásra
került.

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 1338/2014. (xil.19.) számuhatfuozatttbaĺ döntött arľól, hogy
,,Kiviteli tervezésí és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaľacíona|izźiás Józsefuárosban a
KEOP-5.5.0|NI2-20I3-0I22 azonosító számú projekt során'' tźLrgyÚ, aközbeszerzésekről szóló 2011' évi
CVm. t<iľvény 122. s Q) bekezdés a) pontjában foglalt, hirdetmény közzététe|e nélktili targyalásos
közbeszęrzési eljárást folytat le, melynek eredményességét a I52l20I5. F.23.) számű hatfuozatábarl
tilapitotta meg a Bizottság és, melynek nyertes ajríďattevője a Fensthenn-West Kft. (1081 Budapest, Kun u.
4. fsz.7.), akivel avźi|a|kozási szerződés 2015. mfucius 13-án megkötésre került.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Jelenleg aTttmogatási Szerződésben a projekt ťlzikai befejezésének tervezett napja: 2015. év 05. hó 31. nap
szerepel. A Nemzeti Fejlesztési Minisztéńum, mint Tiámogató, a Trámogatási Szerződés 1. számŕl
módosításának kezdeményezésekor még aú. a ttqékoztatźst adta, hogy a projekt befejezésének legkésőbbi
đátuma 2015. május 31. napja |ehet, ezért a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozési szerzodés
kerętében eneľgiaracioĺa|iztiás Józsefuaľosban a KEOP-5.5.0|N12-20I3-0I22 azonosító számú projekt
soľáď' tźtrgyű kozbeszerzési eljaľás, illetve az abbaĺ meghatźnozott szűk teljesítési hatĺáńdők is ennek
megfelelően kerültek kiírásra. Tekintettel arra, hogy idők<jzben aTémogató lehetővé tette az uniós projektek
befejezésének legfeljebb 2015. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítt$tLt a projekt pénzugyi
elszámolásának határidőben t<irténő végrehajtása érdekében sziikséges aTámogatźlsi Szerződésben a pľojekt
ťlzikai befejezésének (tervezett) napját 2015. augusztus 31. napjára módosítani, illetve ezzeI egyutt a
Támogatási Szerződés érintett mellékleteit (kozbeszerzési terv, kifizetési ütemterv) <isszhangba hozrli az : ;j,

módosított határidőkkel.

m. Döntés célja' pénzügyĺ hatása

A projekt ťlnkai befejezésének tervezett napjának módosítasát támogatási szeruődés módosítás keľetében
szükséges kérelmezni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A módosítás alapjan a projekt ťlzikai
befejezésének tervezett napja: 20 1 5. augusztus 3 1 . napjźra vttltozik'

A döntés célja, hogy az onkormányzat e|eget tegyen a pá|yázatban foglalt k<ĺtelezettségeinek és a projekt
támogatási szerzodés szerinti megvalósítása. A dcjntésnek új foľrást igénylő pénzlgyi hatás nincs.



Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi ĺinkormányzatairól szőIó 2071. évi CLXXXD(. törvény
41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. elfogadja, hogy a KEOP.5.5.0/N|2-20|3-0|22 azonosító számú pľojekt ÍĺzikaÍ befejezésének
tervezett iđőpontja 2015. augusztus 31. napjáľa mĺídosul és kezdeményezĺ a Támogatási
Szeľződés módosítását

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. április 16.

2. a hatńrozat 1. pontja alapján felkéľi a Polgáľmesteľt a Támogatási Szeľződés módosítási
kéľelem dokumentációjának elkészítéséľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidó: 2015. ápńlis 16.

3. a határozat 1. pontja alapján Íe|hata|mazza a Polgáľmesteľt a Támogatási Szerződés
mĺĎdosítĺásáľa irányuló kéľelem a|áírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľĺum felé ttiľténő
benyújtásľa.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2015. április 23.

A dtintés végľehajtásńtvégzłi szeľvezetĺ egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ ÜgyosztáIy

Budapest, 2015. április 13.
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Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

[Ąle/L,łu.

Dr. Bąlla Katąlin
jegłzői kąbinetvezető


