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45 /2020.

(V.*...) számú határozat

a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött
2. rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosításáról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1.
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Värosrehabilitációs
Program című projekthez kapcsolódóan a „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú, 2.
rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosítást
jóváhagyom azzal a feltétellel, hogy azt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya is jóváhagyja. Az elfogadott új nettó ajánlati ár 35.742.769 Ft, azaz bruttó
45.393.316 Ft, azaz negyvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-háromszáztizenhat
forint.
2.
a határozat 1. pontja alapján a szerződésmódosítás tervezetet, illetve a kapcsolódó
dokumentumok benyújtom a Miniszterelnökség részére.
3.
a határozat 1-2. pontja alapján, a közbeszerzésekért felelős miniszter, eljárásra
vonatkozó, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítványa esetén és —
egyezően a tanúsítványban foglaltakkal — a „Speciális lakhatási projektek (LP7" tárgyú 2.
rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű vállalkozási szerződés
módosítást aláírom.

re

"

1082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu

IDŐ SBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT

1

BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS
POLGARMES TER

Felelős: polgármester
Határidő:1-2. pont tekintetében 2020. május 7., 3. pont tekintetében Miniszterelnökség — az
eljárást támogató vagy feltétellel támogató — záró tanúsítványának kiadását követően
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8. Zrt
Budapest, 2020. május
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