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napirend
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Tńrgyz ,,Köľnyezet és Eneľgia opeľatívProgľam Epĺileteneľgetikai fejlesztések és kłizvilágítás
eneľgiatakaľékosáta|akitása című, KEOP-2012-5.5.0/A kĺódszámú pá,Jyá,zati konstrukció
benyrńjtásáhozpá|yázat Íľó kiválasztása,, tírgyúktizbeszeľzési értékhatáľtel nem éľő beszeľzési
eljáľás eľedményénekmegáIlapítása

Előterjesztő: Dľ. Andrási - Kovács

Készítette:Szép Péter refeľens

Dóra, kabinetvezető

A napirendet nyilvános ülésen kelltárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszeru szótöbbség szükséges.
Melléklet: l db
Tisztelt Y ár osgazdálkod

ás

i és Pénzügyi Bizottsá

g!

EIőzmény:

A Képvise|ő.testület a 15/2013, (I,f3.) száműhatározatában döntött aľľól, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynokség éita|kiírtKE)P.2012-5.5.0/A kódszámú ptúyázaton indul, az alábbi épiiletek energetikai
rekonstrukciój a célj ából

-

:

Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda (Tolnai L. u.7-9.)
Százszorszép Napközi otthonos.ovoda (Szuzu. f ,)
Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)
Budapest Főváros VIII. keľült Józsefuáľosi onkormányzatPo|gármesteri

Hivatal (Baross

u. 63-67.)

1.

A beszerzés tárgyaz

Megbízási szerződés a|apján a Környezet és Eneľgia operatív Progľam Épületenergetikai fejlesztések
és köní|ágítás energiatakarékos áta|akitása című, KEOP.2012-5.5'0/A kódszámú pźiyázati
konstrukcióhoz teljes koru pá|yázati dokumentáció kidolgozása az alábbi épületek esetében:

-

Napraforgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L. u,7-9')
Sztaszorszép Napközi otthonos óvoda (Szuzu,2.)
Vaľunk Rád Napközi otthonos óvoda (Csobánc u. 5.)
Budapest Főváros VIII. került Józsefuáľosi onkormányzatPo|gármesteľi

Hivatal (Baross

u. 63-67.)

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése és a intézmények fÍĺtési,
hűtési éS haszná|ati me|egvíz rendszereinek koľszerrĺsítése,illetve avá||a|kozások nem termelési célú
fiĺtési,hűtéSi és használati melegvíz rendszereinek koľszeľűsítésetźlrgyában. A páIyázat író fe|adata a
KEoP-2012-5'5.0lA kódszámú pá|yázati felhívás és mellékletei, valamint az á|ta|ános pá|yźnati
útmutató által megkövetelt' a pá|yázat benylijtásához szükséges osszes dokumentum, tanulmány,
tanúsítvány, elemzés elkészítése,ide éľtvea megvalósíthatósági tanulmányt, eneľgetikai auditot,
eneľgetikai tanúsítványokat.

A becsült értéknettó 7 850 000,- Ft + Áfa. A közbeszerzési érté|<határt el nem érő beszerzés fedezet a
Képviselő-testiilet I5l20|3. (I. f3.) számű határozat f. pontja a\apján biztosított. A becsü|t éľték

t

Jőzsefvźrosi onkoľm ányzat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabtůyzat (a továbbiakban:
Szabtůyzat) IX. része szerinti beszerzési eljárás kerĹilt lefolytatásra'
a2apján

f.
A

a

Ajántattételre felkért szeľvezetek:
Szabá|yzat a|apján

a közbeszetzési

érté|úatáľtel nem érő szo|gá|tatás megrendeléséről dönteni

legalább öt ajánlat bekéľésévellehet.
Fentiek a|apjtrn az ajćn|attételi fę|hívás továbbításra kertilt az alábbi gazdasági táľsaságoknak:

1'
2.
3.
4.
5.
6.

Aditus Tanácsadó Zrt,1054 Budapest, Báthori u. 3.

Aquapľofit Műszaki, Tanácsadási és BefektetésiZrt.,1013 Budapest' Krisztinakorift3z'
Forrás Unió Kft., 1082 Budapest, Futó u,47-53.
GEKKO Consulting Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.

GeoGold KtrpéúiaKft',4183 Kaba, Mátyás király u. 59.
Tender-Network Tanácsadő Zrt., 1 101 Budapest, Kőbányai űt 45lA'
Előzetes piackutatás szerint fenti szervezetęk KEOP pá|yźtzati konstrukcióban már részt vettek,
tevékenységi körük tarta|mazza a beszerzés tźrgya szerinti szolgáltatást.

3.

Ajánlattevők ajánlatainak ismeľtetése:

Äz aján|attételi felhívásban megjelö

-

|t ajźLnllattételihatáridőig

2013 ' január

25. 12.00 őra _ az alábbi

ajánlattevő nyújtott be érvényesajánlatot:
Cégnév:

Aquaprofit Mtis zaki, Tanácsadás i és B efekteté si Zrt.

Székhely:

1

0

1

3 Budapest, Krisztina koriń 32'

vállalási ár

Cégnév:

Forrás Unió Kft'

Székhely:

t082 Budapest, Futó ll.47-53.

vźi|a|źsiár

Nettó 5 900 000

Ft

Nettó 7 850 000

Ft

Cégnév:

GEKKO Consulting Kft.

Székhely:

1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.

vá||a|ási źr

Cégnév:

GeoGold Kárpátia Kft.

Székhely:

4183 Kaba, Mátyás király u. 59'

vállalási áľ

Nettó 7 800 000

Ft

Nettó 7 950 000

Ft

az aján|attételi felhívás szeľint a ,,legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatás'' elve szerint
kerültek éľtékeléSre,melynek a|apjtn abeszerzési eljárás éľvényesséés eredményessé nyilváníthatő,
továbbá a Bizottságnak az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt' aján|atának

Az

aján|atok

elfogadását javaslom.
szerzódés.

Az

előterjesztés mellék|etétképezi a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási

sző|ő 19ĺ2009. (V'06.)
Képviselő-testiilet és Szeľvei Szeľvezeti és Működési Szabtl|yzatárő|
és PénzĹiryi
önkoľmányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés i ' pont c) alpontja szerint aYfuosgazdálkodási
aZ eljarás
Bizottság feladat- és hatásköre ktilönosen, hogy dont kozbeszerzési ügyekben
eľedmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eľedmény megállapításaról'

A

megindításáról,
M i ndęze k

al apj

án kére m az a|ábbi hatźro zati j avas lato k e lfo gadás át.

Határozatijavaslatok
,Ą

1'

Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úgy dönt' hogy
fejlesztések és kozvilágítás
,,Kornyezet és Energia operatív Progľam Épiiletenergetikai
pźiyázati konstrukció
kódszámú
energiatakarékos źLta|akítása címiĺ,rpóp-zotz-5'5.0/A
el nem érő beszerzési
értékhatáľt
benylijtásáh oz ptiyázat írő kiváIasztÁsď, tźrgy,il közbeszerzési

a

ajánlatot az Aquaprofit
eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszJlgáltatást tartalmaző érvényes

köľút 32.)
Műszaki, Tanácsadási és Befekietési Zrt. (székhelye: 1013 Budapest, ^Krisztina
+
ajánlattevő adta, igy az e|járás nyeľtese. Ajánlati ára nettő 5 900 000,- Ft Afa'
2. felkéľi a polgármes tert azelőterjesztés mellékletétképezó megbízási szerződés a|áirására.
Felelős: polgármester
Határidő: l. pont esetén 2013. januáľ

f8',f.

pont esetén f0I3. januárf9'

A dö ntés v é gr ehajtźsźúv égzo szerv ezęti e gys é g : Po l gármesteri Kabinet
A lakosság Jzeles toľet orinto aontesek esetén javas|ataaközzététe|módjáľa: honlapon
Budapest, 2013, január

Đ--Ą^'cv.--Á._-,-Kovács Dóra

f8'

Dľ. Andrásř_
kabinetvezető
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Iĺľ'GBĹZASISZERZolÉs
amely létľejött egyrészrő|Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi Onkormányzat
1082 Budapest, Baľoss u' 63-6-1.
Székhely:

dľ. Kocsis ľĺátépo|gármesteľ
Képviseli:
r5'13s'|r5-f-4f
Adőszám:
Statisztikai szźłmjel:|57357 I5-84l1.3fI-01
Törzskönyvi azonosító szám:,I 3 57 I 5
Magyarország VolksbankZrt' (|089 Budapest, Baross u. 135')
Pénzintézet:
bankszámlaszám: 14100309-10f|3949-0|000006
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)'
másrészről az Aquaprofit Miĺszaki, Tanácsadási és BefektetésíZtrtkörtlen Műkodő Részvénytarsaság

Székhely:

1

0

1

3 Budapest, Kľisztin a körtÍ 3f

.

Képviseli: Nádasi Tamás IT Elnök
Cégsegy zékszám:

0

1

- 10

-046f7 2

Pénzintézet: MKB Bank

Bankszámlaszám:

1

03 00

00f.f600

47

0 5

-00003

Adószám: If.'ĺ 049 | 4-f-4I
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között

285

az a|źhb rész|etezett feltételek mellett:

Preambulum

A

Felek rőgzitlk, hogy Megbíző kozbeszerzési értékhatáľte| nem érő beszerzési eljárás keretében
ajánlattételi feltrĺvest nĺiaott i,,Kti.oy""et és Energia operatív Pľogľam Épületeneľgetikai fejlesztések
Á kiizvilágítás eneľgiatakaľékosátalakítása című, KEOP-2012-5.5.0/A kĺódszámú páiyázati

s t ľu kci ó be n y új tás á hoz p á|y ázat í ľó kiv ála sztźsa,, tźtr gy áb an.
Budapest Főváľoś VIII' keitilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének Városgazdálkodási és
Pénztigýi Bizottstrya a ...,...l2oI3, (I.28.) számű hatźrozatában megáIlapította, hogy a bęszerzési e|járás
je|en szerzódés és az
nyeľtešó a Megbízott, melyre tekintettel a Megbíző a Megbízott szerződést kötnek
szerint.
feltételei
együffesen:
,,Szeľződés'')
eĹhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban

ko n

A

1.

A szeľződés tárgya

megbízza a Megbízottat a KEoP-2oI2-5,5,olA,,Épületenergetikai fejlesztések és kozvilágítás
eneľgňakarékoi rĺtalakításai' című ptl|yázati felhívás a|Ąán a pźĺ|yázatkidolgozásával, a teljes körű

A Megbízó

pá|yázati dokumentáció

-

elkészítéséve| az alábbiak épületek esetében:

Napraforgó Napkozi otthonos óvoda (Tolnai L. u.7-9.)

Százszorszép Napközi otthonos'ovoda (Szuzu. f.)
Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)
Budapest Fővárôs VIII. került Józsefuárosi onkormányzatPo|gźrmesteri Hivatal (Baross l,l' 63-67 '),

a felsoľolt épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése és aintézményękfűtési,

hűtési és haiználati me|egviz rendszereinek koľszeľűsítése,illetve avźi|a|kozások nem teľmelésicé|úfűtési,

htĺtésiéshaszntńatimelegvízrendszereinekkorszerűsítésetźrgyábanazepontszeľintirészletezésben.

Megbízott feladata a2. számű pontban rész|etezettek szerint a KEoP-20|f-5'5.0lA kódszámú pá|ytnati
felhívás és mellékletei, valamint azá|ta|tnospá|yázati útmutató által megkovetelt, apá|yázat benyíljtásához
szükséges összes dokumentum, tanulmány, tanúsítvány,elemzés elkészítése,ide érťvea megvalósíthatósági
tanuhányt, energetikai auditot, energetikai tanúsítványokat, valamint a Közreműködő Szęrvezet
hiánypótlási felhívása esetén az abban szeľeplő dokumentumok elkészítése'

2,

A szeľződés tartalma

Pźiyázati dokumentáció elkészítésea Közreműkcjdő Szervezetfe|é az a|źhbiak szerint:

- Pá|yázati adat|ap
- A projektmenedzsmentet és a projekt irányítási strukturáját bemutató dokumentumok
- A keletkező hulladékokra vonatkozó dokumentumok (szkennelve, pdf formátumban)
- A projekt valamennyi beľendezésreés tevékenységérevonatkoző, az összköltséget

lef'edo

3

kötelező érvényű,a mérnoki gyakorlatban kialakult módon elkészített részletes és tételes
fĹiggetlen a pźůyázatbenyújtásának vagy a vonatkozó szerzodés megkötésének időpontjában
érvényesźtr aj án|at benyúj tás a

-

Fotódokumentáció
Energetikai tanulmány, amely az a|źtbbiakattarta|mazza

o
o
o

Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatokhoz szükséges felmérés;

o

Épületenergetikai Tanúsítvány a fejlesztés előtti állapotľa vonatkozőan
(VI'30') kormányrendelet szerint.

Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok összefoglalója c. dokumentum;
,1lf006,
(v.f4) TNM ľendelet szeľint elvégzettszámitás a fejlesztés előtti és atervezett
á||apotra vonatkozóan (a számitás á|ta| igazo|ni kell, hogy a tervezeÍt á||apotban az
épület megfelel aPályázati Felhívás Cl pontjában rögzítésre került a 712006 (v.24')
TNM rendelet szerinti kovetelményértéknek).

a

|76lf008

Megbízott váI|a|1a, hogy a ptúyázati dokumentációt a KEOP-5.5.0/A kódszámú pźúyázatifelhívásban'
valamint azá|ta|źnos ptiyázati útmutatóban meghatározott feltételek alapján készíti el.
A jelentések megirásához használt nyelv: magyar'

3. A szerződés időtaľtama
Felek jelen szerzódésthatározott időre kötik, melynek kezdete aszeruódés aláírásźtnaknapja, vége a
Közreműkĺjđő Szervezet hiánypótlási felhívása esetén az abban szereplő dokumentumok elkészítése,a
támo gató döntési g bezár ő|ag.

Felek rögzítik, hogy az e pont szerint határidőben a pá'|yázati dokumentáció elkészítésénekés Megbizó
részéretörténő átadásának határideje 2013. febľuár 04. |2'00 őra, amennyiben a pá|yázat benyújtásához
szükséges kitöltő progľam az NFÜ honlapján 2013' február I-én 10'00 óráig ľendelkezésreá||, továbbä a
ptůyázati dokumentáciőban20|3. febľuáľ 1. időpontig vtitozás nem történik.

4. A szeľződés teljesítése
A felek a szerződés teljesítéséhezszükséges, Megbíző tita| szo|gźtltatandó adatok,

dokumentumok és
információk körét a szerzódés a|áirását kovető 3 munkanapon belül jegyzőkönyvben rögzítik' Megbízó
váIlalja, hogy minden szükséges informáciőt hozzáférhetővé tesz a Megbízott számára, az infoľmáció
m

e

gkérésétőI számított 2 4 őr án be|n|'

a Megbízott a pá|yázati

dokumentáció elkészítésesorán észleli, hogy a Megbíző źita|
szo|gá|tatott adatok ellentmondásosak, hiányosak, a ptůyźnaticélkitrĺzésekkelnem állnak összhangban,
illetve felhasználásuk a pá|yázat keľetében egyéb ok miatt nem lenne cé|szeru, errc a Megbizó figyelmét

Amennyiben

felhívja. A Megbízó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az źůtal'aszolgźitatott információk és átadott
dokumentumok tanalmáért - mind a pá|yázat elbírálása mind a pźilyázat megvalósíthatősága tekintetében teljes körű felelősség terheli. A Megbízott nem köteles a Megbízótő| származő adatok és dokumentációk
számvite|i, műszaki' vagy egyéb szakirtnyű szempontok a|apján való felülvizsgá|atára, forrásának és
hitelességének ellenőrzéséľe.

MegbízoÍt a Közreműkĺjdő Szervezet részérebenyújtandó ptiyázati dokumentációt papír a|apon 2
péIdányban és digítális formában l pé|dányban adja át aMegbíző á|ta| kijelölt kapcsolattartója - Szép Péter,

Polgármesteľi Kabinet - részérea jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidő szerint.

A Megbízott kijelölt kapcsolattaľtója Sitku Gyorgy, energetikai vezető, gyoľgy.sitku@aquaprofit.com

A megbízás folyamán

mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás soľán
tudomására jutott bármely információt. Megbízott vállalja, hogy a megbizás folyamán az onkormányzatro|
szerzeÍt bármely infoľmációt bizalmasan keze|i a jelen szerzőďés megszűnése után is.

5.

a felek kölcsönösen

együttműködnek,

Fe|ek kötelezettségei és jogai

Megbízó saját mííködési körében koteles biaosítani azt,hogy a Megbízott
- afeladate||ätásához szĺikséges valamennyi sztikséges dokumentációt megkapjon,
- ľészlętęsszrjbęli L!łĺjékľ:zLat:ást,kiegészítéstkéľlressetr,
- tényfeltárótevékenységétsegítse.
Megbízó biaosítja, hogy a pá|yázati dokumentáció elkészítéséhezfolyamatosan és ke|lő idoben a szükséges
adatok és információk ľendelkezésľeállj anak.

A Megbízó
h

i

A

ányp ótl

ás o

a pćt|yźnatta| összefüggésben a Közreműköđő SzervezeÍtól kapott észrevételeket,
gérke zé s e napj án a Me gb izott számár a továb b ítj a.

vállra|ja, hogy

kat azok

m

e

pá|yázati dokumentációért

-

a 4. pontban foglalt kitételekkel -

aMegbízott felel'

Megbízott tudomásul veszi, hogy a Ptk. általános szabá|yai szerint felelősségge| tartozik az á|ta|a okozott
károkért.
a jelen szerzódés szerinti megbízási díj hiánytalan megťlzetésefeltételévela Megbízott
által elkészített anyagokat' dokumentációkat aMegbiző tevékenysége során szabadon felhasználhatj a, azok a
Megbiző tulajdonába kerülnek. A Megbízottat ezen anyagok és dokumentációk vonatkozásában _ az egyéb
szeméIyhez kötődő szerzói jogok kivételével - semmiféle továbbijog nem illeti meg, azok vonatkozásttban a
megbízási díjon kívül mźs díjazásra nem tarthat igényt.

Felek rögzítik, hogy

6,

A megbízási díj' fizetési feltételek
Megbízott a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat e||źÍásáértmegbízási díj illeti meg. A
Megbízott a díjazásra csak szerződésszeľű és igazoIt teljesítésesetében jogosult.

A megbízási díj osszege: nettó 5'900.o0o,- Ft

+

Áfa' azaznęÍtó otmillió-kilencszázezer forint + azadőfizetési

kotelezettség keletkezésének napján érvényesáfa mértéke, amelyet Megbíző a Megbízott által kiállított 2 db
szám|a alapján, a teljesítésekigazo|ásáiól számított 30 napos ťlzetésihatáridővel, Megbízott 10300002f 600 47 0 5 -000 0 3 2 8 5 szám|áj źtr a töľténő átutalással e gyen lít ki.

Megbízó részéró| telj esítésigazo|ásra Szép Péter jogosult.
Megbízott

a teljesítésrő| 2 szźtmlźńkiaz a|ábbiak szerint:

- Energetikai Tanulmányok:
- Pźtlyázatírás:

5'400.000,- Ft + Áfa
500.000,- Ft + Áfa

a benyújtott pá|yázat aMegbízoltnak fel nem
bármely aMegbiző érdekkörében
illetve
ha
apä|yázat
benyújtására
ľóható okból támogatásban nem részesül,
felmerülő okból nem kerüI sor.

A Megbízottat aMegbízási díj abban az esetben is megilleti' ha

Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj módosításźrakizárő|ag közos megegyezéssel, írásban, és olyan
előre nem lźthatő körülményre ťlgyelemmel kertilhet sor, amely alapján a szerzodés tárgyi vagy időbeli
hatá|y át me ghaladó munkavé gzés vál ik s ztiks é ges sé.

A

megbízási díj a Megbízott jelen szerződésbęn foglalt kotelezettségei teljesítésénekteljes költségét fedezi,
valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, a munka teljesítésévelkapcsolatban felmerüIt egyéb kĺĺltséget,
minden egyéb mellékkoltséget,függetlenül azok j ogcímétől'

A megbízási díjon felül Megbízott egyéb címen sem díjazásra' sem költségtérítésrenem

tarthat igényt.

Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy Megbízó késedelmes ťrzetés esetén a Polgári Törvénykönyv
kamatot köte es ťlzetni.
3 0 l /A. $ (f) b ekezdés ében me gh atár ozoÍÍ.m értékíĺ
I

_
Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott a pá|yázati dokumentációt _ a Megbízottnak felróható okból
20|3. februfu 04, 12.00 őra, vagy a szerződés 3. pontja szeľinti, NFÜ által módosított határidőt megelőző nap
12.00 óraután adja tĺtMegbiző ľészéremegbízási díj nem illeti meg.

1.

A szeľződés felmondása

jelen szerzodést azonna|ihatźú|ya|felmondhatja'
Súlyos szerződésszegésnek minősül ktilönösen, ha aMegbízott határidőben nem teljesít, vagy már korábban
olyan magatartást tanúsít,amely a hatáľidőben való szerződésszerű teljesítést ellehetetleníti.

A Megbízott súlyos szerződésszegése esetében aMegbizó

a

Ha a teljesítés a Megbízothlak felľólrató okból rneglriúsul, a Megbízott mcghatóľozott, 1.000.000.Ft összegű
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

8. Egyéb ľendelkezések
A szerződés teljesítéseérdekébena Felek kötelesek

egyĺittműkodni, a teljesítés szempontjából ľeleváns

valamennyi jelentős tényről egymást éľtesíteni.

jelen szęrződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzává|na,űgy ez
az egyéb rendelkezéseket nem érinti' A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében,
hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, ame|y az

Amennyiben

a

érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdaságitarta|mához

A szerződésben nem szabá|yozott kéľdésekbenPtk.
Felek

a

legközelebb áll.

és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

jelen, 5 példányban, 4 oldalon késztilt szetződést, az abban szereplő feltételeket és összegeket, mint

akaratukkal mindenben egyezőt átolvasás és éľtelmezésután elfogadták és a|źńrták.

Aza|źhb felsorolt mellékletek je|enszerzódés elválaszthatat|anrészét képezik:

melléklet: aMegbíző ajáĺ|attéte|ifelhívása
melléklet: a Megbízott ajźtn|ata

|. számű
2. számű
Budapest,

f0I3'

januźtr 28.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi

Aquapľofit Műszaki, Tanácsadási
és BefektetésiZrt
Nádasi Tamás

po1gármester

igazgatősági elnök

onkoľmányzat
Dr. Kocsis Máté
Mesbíző

Mesbízott
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Dátum: Budapest,

f0I3. január .',.
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Jo
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