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aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. január 28-i ülésére
Tátgy: A Baross u. 84. szám alatti tinkoľmányzati tulajdonú helyiségében a Józsefváľosi
Intézménymíĺködtető Ktizpont kialakításáľa vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása
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A Képviselő-testiilet a386|20I2.(XI.08.) száĺrnhatźrozatźtbantĺgydĺjntcjtt, hogy új, önállóan
mfüodő és gazdźikodő költségvetési szervet alapít, Józsefuaľosi Intézménymfüödtető
Központ (a továbbiakban: lntézmény)néven. A költségvetési szęrv székhelyéľIa 1082
Budapest, Baľoss u. 84. sztlm a|aÍti Tarsashĺĺz ftjldszintén ta|źL|hatő, 506 m" teľĹilettĺ,
felújításľaszoruló helyiséget (helyrajzi szám: 35254l0lN3) jel<ilte ki. Továbbá felkérte a
Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőját, hogy a helyiségcsopoľt kialakításanak költségeinek
felméľéséreés eľre vonatkozóan készítsen előterjesztést a VĺáľosgazđáIkođási
és Pénzügyi
Bizottság elé.

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |4I0l20I2. (XI.21.) szźrrľĹĺhatánozatźlbarl
felkéne a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 84. szám a|atti címen, a
Józsefuaľosi onkorményzat és az Épkar Zrt. kozott 20Il. június 28-aÍI kötött vállalkozási
szeruődés a|apjźn a Jőzsefvźtosi Intézménymfücidtető Központ kialakítási munkálatainak
lebonyolítására, valamint a műszaki ellenőľi tevékenység elvégzéséľe.A Kisfalu Kft-tbizta
meg a Központ kialakításával kapcsolatos bonyolítói és műszaki ellenőľi feladatok
e|Iźúźsával.Továbbá jővźhagýa az onkoľmányzat és az Épkar Zrt. köz<itt kötęndő
v

á||a|kozási szerződés terv ezetét.

A

szęrzóđésaz onkormányzat részérő| a|áírásra keľĹilt, jelenleg az Epkar Zrt. ńszéró| az
aLáit ás fo lyamatb an van.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a vá||a|kozási szerzódést a Felek a|źirtźk,
ugyanakkor a 4.2. és a 6.1. pontban meghatźnozott határidőket módosítani szfüséges,
tekintettel arra, hogy a munkatęri|ęt átađása az eredeti, 20|2. dęcęmber 10. helyett a
|eltátozás, a lomtalanítás és a helyiség kiüľítése|híződása miatt épitésinapló szerinti
bejegyzése z}I3.január zĺ-źnmegtörténik' Ennekmegfelelőenaszerzőďés 6.1. pontja, azaza
munkateľü|ęt átadásáĺak és a munka megkezdéséĺektervezett időpontj a20|2. december 10ró| 2013. január 28-ta, a 4.2. pontja azaz a szęrződéses munka teljesítésihatĺĺrideje2013.
februáľ 1 0-ľől 20 | 3 . április Z-ra szikséges módosítani.

A Bizottság

döntése a I9l2009, (v.06.) önkoľmányzati rendeIet 45. $ (4) bekezdés 1.pont c)
alpontján alapul.

A fentiek

alapjarl kérem ahatźĺrozati javaslat elfogadását.

Határozzti javaslat

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźljźlru|a 14I0/20If. (XI.21.) szźlmű hatérozatábarl jőváhagyott

Józsefuárosi
Intézméĺyműködtető Kozpont kialakítási munkálataiľa vonatkoző, az onkoľmányzat
és az Epkar Zrt. kozott kötött vti|alkozási szerzodés 4.2. valarĺlint 6.1. pontjźnak az
alábbiak szerint történő módosításához:

4.1.

A szerződéses munka teljesítésihatárideje: 2013. ápľi|is 02.

6.f' A munkatertilet átadásának és a munka megkezdésének tervezett időpontja: 2013. januáľ
28.

2.

felkéľia polgármestert, hogy ahatáĺozatnak megfelelő módosítő szerzoďés aláírźsára.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő2013. janl:étt 28.
A

dĺjntésvégľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
osnźiy LétesítményüzemęltetésiIroda, Kisfalu Kft .
A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététęImódjaľa: nem indokolt
honlapon
hiľdetőtáblan

IJ gy

Budapest, 2013, jaĺuźr25.
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JoVAHÁGYTA:

vÁLLALKoZÁsI sZERZoDES
1. számíl módosítása
mely létľejött egyrészről a

Budapest Főváľos VIII. kerületJĺózsefváľosi onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67 .
képviselő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
adőszźlm 1 57 3 57 I 5 -2- 42
torzszsám:735715
statisztikai szaĺaj el : 1 57 3 57 I 5 -8 4 | I -32I -0 t
szćm;Jav ezető neve : Magyarországi Vo lksb ank Zrt.
szám|aszáma: 1 4 1 003 0 9 -102139 49-0 1 000006
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

mástészto|' az

Zártköríien Műkö dő Részvénytáľsasá g
Építő-és Épůĺletkaľbantartĺó
székhely: 1112 Budapest, Némefuölgyi út 146.
cégszź;m',.Cg. 0 1 - 1 0-04487 l
adő szám: I 126 6 I 0 I -2- 43
bankszĺáml asztĺrl: I 07 0213 6 - 48 5 9400 8 - 5 1 1 0 000 5
képviselő: Ifi. Szeivolt István ugyvezetó igazgatő
mint Vállalkoző (a továbbiakban : Vá|lalkozĺó)
. a továbbiakban együttesen Felek - között,

alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

1.

Felek rogzitik, hogy jelen vá||a|kozási szerzodést Megrendelő és a Vállalkoző kozott a
kozbeszeruésekĺől szőIő 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) szerint lefolytatott a,,Budapest, VIII.
kerület Józsefuiíľosi onkormźnyzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb
funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyoľsszolgtiati (24 órás) hibaelhátitása,
karbarÍartása, felújításavalamint onkormányzati í)Iajdonú taľsashazi a|betétek és házi orvosi
rendelők gyorsszolgálati hibaelharítási feladatainak eIIátástnď, tźrgyí201|. június 28-án
megkötött vź./.lalkozásí szetződés alapjźn kötik, a |082 Budapest, Baross u. 84. szám aIatĹi épiilet

füldszinti, önkoľmányzati tulajdonú helyiségben (hľsz: 3525410lN3)

Józsefuárosi

Intézménymfüödtető Kozpont kialakítása táľgyában,

A jelen

szetződésesęs feltételeket a Megľendelő Képviselő-testiiletének Vaľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága az l4l0l20|2. (XI.LI.) száĺrríhatźrozatábar\ a szeruőđésmódosítását a
... ,..l20I3 (I. 28.) számthatfuozattlban fogadta el.

2.

Felek közcis megegyezéssel a váI|a|kozźsi szerzőđés4.2. pontjĺának első mondatát az

alábbiak szerint módosítj ák:
,,4.2. A szeruóđésesmunka telj esítésihataľidőj

3.

e

:

2013. április 02.''

Felek közös megegyezéssel a vźi|a|kozé.si szerződés 6.1. pontját az a|ábbiak szeriĺt

módosítják:
,,6.1. A munkaterület átadásĺínak és a munka megkezdésének tervezett időpontja:20|3. január
28;',

A

szerzodésmódosítás a Felek között létľejött vźt||a|kozási szerzodés egyéb ppontjait nem érinti,
azok v áIto zatalanul hattůvb arl fennmarad.

A

szerzóđésmódosítása vźlla|kozási szerzodés ę|vźiaszthatlan részétképezi, azzal egyitt
érvényes.
Je|en szerzőđéskészült 6 példányban,2 oldalon, melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint
szerző déses akaľatukkal minđenben e gy ezot jőv áhagy a|ő g irtak aIá.
Budapest, 2013.januar .......
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dľ. Kocsis M:áté
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Fedezet:
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.. dátuľm: Budapest, f0I3. januźr. ..

:
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