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ELŐTERJEszTÉs
a VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság 20|4. máfilus 16-i ĺiléséľe

Táľgy: MNľPIII G2/| programon belĺil ÁlHskeľesési technilĺák tľéning táľgyú kiizbeszeľzési
éľtékhatáľt el nem érő beszerzési e|jáľás eredményének vĺsszavonása, új eljáľás megindítása

Előterjesztő: dľ Mészár Erika aljegyző
Készítette: Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ
A napirendet nyilvános ü|ésen kell tárgyalni
A döntés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 65/20|3. (II.27.) számű hatÁrozata 11. pontjában elfogadta a ,,Magdolna
Negyed Projekt I[I. megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési ľendszere''
dokumentumot, amelyet a Képviselő-testiilet a 189/20|3. N.22.) határozatáxal módosított. Ezen
batározatok a|apján a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központot (a továbbiakban
JSzSzGyK), 20I3.12.31-ig Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot, a továbbiakban
JCsGyK) projektmegvalósításét felelős szeľvezetként (PMVSZ) jelölte ki egyebek között az a|źtbbi
proj ekt vonatkozásában:

,,G2/ 1 JCsGyK Alláskeresési Klub és Tréning''.

A szolgáltatás megrendelésének becsü|t nettó éľtéke 1.440.00 Ft volt, melynek a|apjttnközbeszerzési
éľtékhatrírt el nem érőbeszerzési eljárás keľült lefolytaĺásľa.
Az e|jźľás eľedményét a Bizottsźtg a 336/f0I4. (III.28.) sz. hatźttozatźtban źú|apította, mely szerint az
eljárást eredményesnek nyilvánította és a nyertes ajźn|attevő a TANAKoDO Ingatlanforga|maző,
Pénzügyi Tanácsadó, Adósságkezelő oktatrási Szolgáltató Kft .

tr. A beteľjesztés indoka

A Kft. elektronikus úton jelezte, hogy a szerződéskötéstől eláll, tekintettel arrą hogy az első kurzus
megrendezése már csak a nyari időszakban volna lehetséges, amely a célcsopoľt képzésére nem
alkalmas, a május közepén indítható kurzus szinte a teljes nyári időszakot lefedné, amely a hallgatók
részvéte|i esélyét, a program sikeres megvalósítását jelentősen veszélyeztetheti.

Mindezek a|apján abeszerzśsi eljárásra vonatkozó döntéshozatal sztikséges.

III. Tényál|ási adatok - IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetés

A Bizottság a336/2014. (trI.28.) száműhatározatźnakvisszavonása mellet dönt _ az onkormányzat az
MNPIII projektben váů|a|t pźiyźaati köte|ezettség teljesítése érdekében - új közbeszerzési éľtékhatfut e|

nem érő beszerzési eljárás megindításĺĺra vonatkozóan.

Iv. Diintés célja' pénzügyi hatása

Az Önkormányzat az MNPIII projektben vállalt pőlyazati kötelezettség teljesítése, pénzíigyi fedezetę
pźůyźľ;ati támogatás.

v. Jogszabá|yi kłĺrnyezet

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáról szóló 25/2013 N.27.)
önkoľmányzati rendelet 4. melléklet 1.l pont 1.l.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi

Ťó'r



Bizottság dönt közbeszerzési iiryekben az e|jźlrźs megindításáról, eredmény megállapítasáról,
beszerzési tigyekben az eredmény megéů|apítźtsáról, és azok visszavonásáról.

Mindezeka|apjáĺkéremaza|źbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság úgy dönt' hogy

I . a 33 6 l f0 1 4. (III.2 8. ) szźtmű határ ozatźtt visszavonj a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. mźĄus 16.

2. felkéri a polgármestert a,,JCsGyK Áltáskereső Klub és Tréning'' projekt ,'JCsGyK Álbskeresési
technikák tréning'' tźrgyíközbeszerzési étékhatárt el nem éróbeszerzési eljárás lefolýatásához
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 16.

A döntés végrehajtását végzó szewezeti egység: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ, rév8 Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés készitőjének javaslata a közzététe|
módjára: honlapon.

Budapest, 2014. május 15.
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