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a Képviselő-testület részére 

lj)_ C] • számú előterjesztés 

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület 
Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt megvalósítása 

tárgyában kötött megbízási szerződés módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 17-
én döntött a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú pályázathoz, a "Budapest 
Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" projekt 
megvalósítása érdekében megbízási szerződés megkötésérőL A projekt teljes körű 
menedzsmenti feladatainak ellátására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t kérte fel. 

Az Önkormányzat az interrnodális csomópont megvalósításához szükséges teljes 
projektmenedzsment-feladat ellátására, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására a 
319/2012. (VI. 21.) KÖKT határozatban foglaltak alapján megbízási szerződést kötött a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. A megbízási szerződésben foglalt feladatok fedezetét a 
Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont l. sora 
terhére (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatai) biztosította. 

Szabó Ágoston, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió projektvezetője 
kezdeményezte a megbízási szerződés módosítását (2. melléklet) az alábbi indokok 
figyelembevételével: 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiírandó nyílt közbeszerzési pályázat 
hirdetményének feladása 2013. január 14-én megtörtént, a közbeszerzési hirdetmény az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. február 6-án megjelent. A közbeszerzési eljárás 
kiírásának elhúzódása azzal indokolható, hogy az EU szakértőinek utólagos ellenőrzése 

következtében esetlegesen bekövetkezhető ellehetetlenülést megelőzendő, többszöri, alapos, 
mindenre kiterjedő egyeztetést kellett végezni a KFF szakértőiveL Ennek során kellett 
megtalálni azokat az értékelési módokat, arányokat, amelyek révén a beérkező ajánlatokat 
valós értékükön lehet elbírálni. Ki lehet zárni a valóban alkalmatlanokat, ugyanakkor nem 
ütközik az EU -s előírásokkal. 

A szerződés módosítására azért van szükség, mert a szerződés 5. pontja "A megbízott 
díjazása" 5.2.1. pontjában a megbízás időtartama változik, 2012. június 22. napjától 2013. 
február 25. napjáig terjedő időtartamra. (Az eredeti 2013. december 31-ig terjedő időszakra 
szólt.) 



II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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Budapest, 2013. február 18. 

ontból ellenjegyezte: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületl~nek 

.. ./2013 ( .. ) határozata 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület 

Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt megvalósítása 
tárgyában kötött megbízási szerződés módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 2012. 
július l O-én kötött megbízási szerződés módosítását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 



amely létrejött egyrészről 

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László 
tér 29., törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank NyRt. 117-
84009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma:01-10-
042140, adószáma: 10816772-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20508524-
00000000, képviseli: Szabó László vezérigazgató), mint Megbízott (továbbiakban "Megbízott") 

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek megfelelően, a 
következő tartalommal: 

I. Előzmények 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest Főváros 
X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt (továbbiakban 
Projekt) megvalósítására létrejött Támogatási szerződéshez kapcsolódóan Megbízó és Megbízott a 
Projekt megvalósítása érdekében, a Megbízó 319/2012. VI.21.) KÖKT határozat alapján 2012. július 
10-ei keltezéssel megbízási szerződést kötött a Projekt irányításának, koordinálásának, 
menedzselésének ellátása tárgyában. 

A Szerződésmódosítás indoka: 

A "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" tárgyban 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiírandó nyílt közbeszerzési pályázat hirdetményének 
feladása 2013. január 14-én megtörtént, a közbeszerzési hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában (TED) 2013. február 6-án megjelent. A közbeszerzési eljárás kiírásának elhúzódása azzal 
indokolható, hogy az EU szakértőinek utólagos ellenőrzése következtében esetlegesen bekövetkezhető 
ellehetetlenülést megelőzendő, többszöri, alapos, mindenre kiterjedő egyeztetést kellett végezni a KFF 
szakértőiveL Ennek során meg kellett találni azokat az értékelési módszereket és arányokat, amelyek 
révén a beérkező ajánlatokat valós értékükön lehet elbírálni, ki lehet zárni az arra valóban 
alkalmatlanokat, ugyanakkor nem ütközik az EU-s előírásokkal. 

A fentiek miatt a megbízási szerződés 5.2.1 és 5.2.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

5. A Megbízott díjazása 

5.2. A Felek megállapodása szerint, a jelen pontban rögzített Megbízási díjat a Megbízó két 
részletben köteles megfizetni az alábbiak szerint: 

5.2.1 2012. június 22. napjától2013. február 25. napjáig tetjedő időtartamra 10.729.606,- Ft 
+ áfa (amely időtartam alatt a projekt tárgya szerinti megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére kiírt nyílt közösségi közbeszerzési eljárás hirdetménye igazolható módon meg 
kell, hogy jelenjen az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED)); 

5.2.2 2012. február 21. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő időtartamra (illetve a 
Támogatási szerződés/és esetleg módosításainak 3.3 .l pontjában "A Projekt megvalósításának 
tervezett napjával" egyező dátumig terjedően) 3.270.394,- Ft+ áfa. 



A Megbízott kapcsolattartásra kijelölt személyének változása okán a megbízási szerződés 7.2 pontja 
pedig az alábbiak szerint módosul: 

7.2. A megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: Szabó Ágoston projektvezető 
Elérhetőség: szabo.agoston@kvzrt.hu 

+36-30-382-7581 

A megbízási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és alpontjai változatlan 
formában és tartalommal érvényben maradnak. 

Jelen szerződésmódosítást- amely 2 oldalból áll -a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
közös elolvasás és közös értelmezést követőenjóváhagyólag aláírták 

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti, egymással mindenben szó szerint megegyező példányban készült, 
amelyből a Megbízottat 2 eredeti példány, és a Megbízót 3 eredeti példány illeti. 

Budapest, 2013. február ..... . 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 
megbízásából 

Pap Sándor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Szabó Krisztián Boldog Krisztina 
jegyző jogtanácsos 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Megbízott 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Szabó László vezérigazgató 

Szabó Ágoston dr. Antal Attila 
projektvezető jogtanácsos 

Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
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Tárgy: .,Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont 1,1;{/7 
vizsgálata• - szerződésmódosítás kezdeményezése (J í ' 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezdeményezi a "Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt irányitása, 
koordinálása és menedzselésének ellátása tárgyában a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattal 2012. július 10-ei kelt megbízási szerződés módosítását 
az alábbiak szerint: 

A szerződés 5.2.1 ill. 5.2.2 pontjai, továbbá a 7.2 pontja az alábbiak szerint 
módosu l nának: 

5. A Megbízott díjazása 

5.2. A Felek megállapodása szerint, a jelen pontban rögzített Megbízási díjat a 
Megbízó két részletben köteles megfizetni az alábbiak szerint: 

5.2.1 2012. június 22. napjától 2013. február 25. napjáig terjedő 
időtartam ra 10.729.606,- Ft + áfa (amely időtartam alatt a projekt tárgya 
szerinti megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiírt nyílt közösségi 
közbeszerzési eljárás hirdetménye igazolható módon meg kell, hogy 
jelenjen az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED)) 

5.2.2 2012. február 21. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő 
időtartamra (illetve a Támogatási szerződés/és esetleg módosításainak 
3.3.1 pontjában "A Projekt megvalósításának tervezett napjával" egyező 
dátumig terjedően) 3.270.394,- Ft + áfa 

7.2. A megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név: Szabó Ágoston projektvezető 

Indoklás: 

Elérhetőség: szabo.agoston@kvzrt.hu 
+36-30-382-7581 

5.2.1 és 5.2.2 pontokhoz: 

A "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont 
vizsgálata" tárgyban Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiírandó nyílt 
közbeszerzési pályázat hirdetményének feladása 2013. január 14-én megtörtént, a 
közbeszerzési hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2013. február 6-
án megjelent. A közbeszerzési eljárás kiírásának elhúzódása azzal indokolható, hogy 
az EU szakértőinek utólagos ellenőrzése következtében esetlegesen bekövetkezhető 
ellehetetlenülést megelőzendő, többszöri, alapos, mindenre kiterjedő egyeztetést 
kellett végezni a KFF szakértőivel, Ennek során meg kellett találni azokat az értékelési 
módszereket és arányokat, amelyek révén a beérkező ajánlatokat valós értékükön 
lehet elbírálni, ki lehet zárni az arra valóban alkalmatlanokat, ugyanakkor nem 
ütközik az EU-s előírásokkal. 

Budapest, 2013. február 14. 

Szabó Ágoston sk. 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Városfejlesztési Divízió 


