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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmény

A Képviselő-testiilet a37912011. (IX. l5.) számú hatáĺozatćtban úgy dĺintött, hogy előzetes
kötelezettségetváILa|2012. évre az aztkovetó költségvetési évekre, évente bruttó 24 millió Ft
ĺisszegben a Polgáľmesteri Hivatal és telephelyeitakaritźlsi feladatainak ellátásara.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a27412013. (III. 21.) szźtmuhatározatában úgy
dĺintött, hogy a ,,Vóllalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egles telephelyeinek
taknrítására,' téttgyű kozbeszerzésí eljaľásban az összességben legelőnyösebb érvényes
aján|atot a Clean City Kft. (1138 Budapest, Párkany utca 40.) ajétĺúattevo ađta, így az e|játás
nyeľtese a Kft. volt. Felek avá||a|kozásí szerződésthatérozott időtartamĺa,2}I3. ápľilis 1l-től
2013. december 3l-ig megkötötték.

il. A beteľjesztés indoka

A Polgráľmesteri Hivatal takarítźsźna vonatkozó új közbeszerzési eljarás megindításźrő| a
Bizottság csak 2014. januĺáĺ hónapban fog döntésthozĺi, mivel az a|ább ismeľtetett okoknál
fogva az tĺj kozbeszerzési eljrĺľást érintő szerzóđés műszaki tartalma jelenleg nem ismeľt,
viszont a Hivatal éptiletét folyamatosan takarítani szfüséges. Ezért indokolt döntést hoz:ĺi a
hatályos szeruődés módosításĺíľól (meghosszabbításaľól).

ilI. Tényállási adatok

2014. évben a Polgáľmesteri Hivatal épületében több építési benńázás |esz, melyek
időpon$ainak, és a kivitelezés műszaki tartalmanak véglegesítése még egyeztetés alatt van,
kiilĺinös tekintettel aľra, hogy azok egy része uniós fonásból valósul meg:

A Képviselő-testület döntése a\apján az onkormźnyzat páIyźnatot nyújtott be (I(EOP-20|2-
5.5.0/A kódszám) és sikeresen vett részt (tĺĺmogatási ĺisszeg 98 506 968 FĐ az a|ábbi épületek
energetikai rekonstrukciója célj ából:

- Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L. u.7-9.)
- Szézszoľszép Napkĺizi otthonos ovoda (Sz{izu.2.)
- Váľunk Rád Napközi otthonos óvođa (Csobĺínc u. 5.)
- Budapest Főváľos VIII. kerültJőzsefvźlrosi Polgármesteľi Hivatal (Baross u. 63-67.)



Fentieken kívii| 2014. évben a Polgármesteri Hivatal 1-3. emeletén az ĺisszes vizesblokk és
kapcsolódó helyisé gek i s felúj ításra keľüInek.

A felújítások a Hivatal munkarendjét nem éľinthetik, ezért a folyamatos hivatali mfüĺidés és
ügyfelfogadásbíztosítása, valamint a20I4. évivźiasztási felađatokzavartalaĺ lebonyolítása a
2014. évítakarítási tevékenységet nagyban befolyásolják, érintik a takarítást végző szewezet
feladatellátását mennyiségében és minőségében is. Ezen tulmenően a felújított, korszeľĺi
köľnyezet miatt sziikséges váltońatni a vizesblokkokban kiépített adagolókon' ezért azok
lecserélésével a takarítźlst végző tĺĺľsaság feladatai is változnak.

Mindezek ĺlsszehango|ása, a20|4. évitakarítási feladatok pontos meghatátozása érdekében a
jelenlegi váIla|kozási szerzodés 2014. február 28-ig töľténő meghosszabbítása szĹikséges. A
Clean City Kft. képviselője nyilatkozott aľról, hogy a takarítási szo|gáItatást a jelenleg
hatályos szerződésben foglaltak szeľint a továbbiakban is - a szeruodés módosított
időtaľtamĺíľ a v onatkozóan _ biztosítj a.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Bizottság jóvrĺhagyja a Polgármesteri Hivatal és a Clean City Kft. ktizött kötött

,,Vállalkozási szerzoďés a Polgáľmęsteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarításátď, tátgý
vállalkozási szerződés módosítását 20|4. februrĺr 28-ig, az eredeti szerzođésben foglaltak
szerinti díjazással.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A cél az, hogy a Polgármesteri Hivatal éptiletének kultuľá|tsága, tísztasága, valamint
zavartalan mfüĺjdése a továbbiakban is biztosított legyen'

A vállalkozási szerződés szęľint a rendszeres (napi) takarítźs díja nettó 118,- Ft]mZĺhő. Az
átlagos havi takarítás költsége nettó 878.156,- Ft, melynek feđezete a 379l20|l. (IX. 15.)

szźtmű képviselő-testületi hatźlr ozat a|apjźn biztosított.

vI. Jogszabályĺ rendelkezések

A Bizottság döntése a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervęzeti és Mfüödési Szabá|yzatźrő|
sző|ő 25DaB. łĺ.27.) önkormanyzati ľendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjĺĺn alapul.

Mindezeka|apjánkéľemaza|átbbíhattrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság rĺgy diint' hogy

1. jóvĺíhagyja a Polgáľmęsteri Hivatal és a Clean City Kft. (1138 Budapest, Pĺírkríny u.

40.) között, ,,Vállalkozási szetzódés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek
takarításarď, tárgyű váIlalkozási szeruódés módosítását 2014. februar 28-ig, a Felek
között létrej ött eredeti szerződésben foglaltak szerinti dijazássa|.

2, ahatźrozat 1. pontja a|apjánfelkéri aJegyzőtaszerzőđésmódosítás a|éńttséra.

Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: 2013. december 31.



A döntés végľehajtásátvégző szervezetí egység: Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Iľoda

A lakosság széles körét éľintő dĺintések esetén az e|óteqesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| mődjźra: honlapon

Budapest, 2013. december 11.
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Nyilafl<ozat

Alulíľot Skĺenyó Zrl|tźna CleanCi.ty Kft 1138. Budapest, Pfukríny utca 40. nyilatkozattételre
jogosult vezetiĺje nyĺlatkozom, hogy a Budapest Főváľos VIII" keľĺilęt Józsefvaĺosi
Polglĺrmesteń hĺvatal és a Clean City Kft kozött létrejött - t7|lf0|3. számĄ 2013. decembeľ

3l..ig hatályos - vállďkozási szętződésszeľiną 2014. janulír és ťebrurír hónapban atakarítÁsi
szolgáltatás ny'ujĺás{t a Clean City Kft el tudja végezĺlf..

Budapest, 2013. november 28.
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