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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság!

I. Tényá|lás és a döntés tartalmának ismertetése

A Polgrármesteri Hivatal 2006. december 18-án hatfuozat|an időre átalĺánydíjas bérleti és karbantartrási szer-
ződést kötött a Copy City Kft..vel (szekhely: 1063 Budapest Szív u. 43.) fénymásológépek, nyomtatók,
valamint egyéb irodatechnikai berendezések bérleti, szerelési, karbantartási, javítási munkáinak elvégzésére.
Felek a szeľződést a berendezesek tekintetében módosították, kiegészítettét ezśĺt20l2. február 21-én közös
megegyezéssel egységes szerkezetbe foglalüák. Jelenleg a Kft. feladatait a Polgáľmesteri Hivatal székhelyén
és a Baľoss u. 66-68. szám a|atti telephelyén látja e|.

A Polgármesteri Hivatal 20l5. januĺár l-jétől ellátja a közterület.felĹigyeleti feladatokat, melyet azt megelo-
złĺen a Józsefuráľosi Közteriilet-felügyelet és VĺárosĹizemeltetési Szolgálat végzett. A Hivatal ezen telephe-
Iyén a másológépek bérleti rendszerben való Ĺizemeltetését a201'5. február 13-an kelt bérleti szerzödés átru-
házÁsa a|apjan a Colorspectrum Kft. (székhely: 1 131 Budapest, Dolmány u, 26.) |átja eI. A bérleti szprzśdés
átrĺlházása 2016. november 6-án módosíĺásra került.

A Vĺárosgazdĺálkodási és Pénzüryi Bizottság az 544/20|7. (vI.26.) számú hatźrozatźlban megáů|apította az
,,Irodatechnikai berendezesek bérlése, teljes köríi karbantaľtĺísa és az ez.et'hez kapcsolódó szoftver bérlése''
targy$ uniós értékhatárt elérő közbesz'erzśsi eljárĺás eredményét. A szerzödéski'tési moratórium 2017. július
10-én jaľt le, a Polgármesteri Hivatal a nyeľtes ajánlattevőve| aszęrződést megkiitheti.

Mindezekľe tekintettel az e|őzłĺekben hivatkozott bérleti szerződések felmonđása indokolt.

A Copy City Kft.-vel kötött 20|2. februźlr 21-én egységes szerkezetbe foglalt szľ;rzśdés 8. pontja szerint:
,,Felek jelen szerződést 60 naposfelmondósi idővel bórmikor megsziintethetik.',

A Colorspectrum Kft.-vel kötött 2016. november 6-ĺán kelt sznrzódés módosíüás 1. pontja szerint: ,f szerző-
dés hatálya hatórozątlan idejűre módosul, 30 napos felmondasi határidővel, de legfeljebb nettó 1 millió Ft
keretosszeg eléréséig marad érvényben.',

il. Á beteľjesztés indoka

A szerződések felmondásĺíról a döntés a Bizottság haüásktiľébe tartonk. A felmondĺások időtartama a|att a
két Kft. szolgáltatásait folyamatosan biaosítją mely a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátĺísĺához indo.
kolt és szükséges.

III. Á diintés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés célja: a Copy City Kft.-vel és a Colorspectrum Kft.-vel kötiitt szeľződések felmondĺása. A felmon-
dások idotatamfuaaszo|gáitatźsokért fizetendő díjazás l220I-01címen biztosított.



fV. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testiilet és Szervei Sze,wezeti és Mtiködési Szabá|yzatźről szoló 3612014. (xI.06.) ö,nkoľmány-
zati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt

,,..... bármely onkarmónyzati szerződés meglrotéséről, módosítósóról, megszüntetésérőI, ....,,

Kéremaza|źbbihatźnozati javaslatelfogadasát.

Ha.ľÁnozł.TIJAVAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l. a) a Copy City Kft.-vel (szekhely: 1063 Budapest, Szív u. 43.) fénymrásológépek, nyomtatót vala-
mint eryéb irodatechnikai berendezesek béľleti, szerelési, karbantartĺási, javítĺási munkáinak e|végzc-
se tárgyú béľleti szeľződést_ aszprzpdés 8. pontja szerint_ felmondja.

b) a Colorspectrum Kft.-vel (székhely: 1 13 1 Budapest, Do|mány u. 26.) másológép rendszerben va.
ló Ĺizemeltetése táľgyában köti'tt bérleti szeľződést _ a sznrzśdés módosíĺás l. pontja szeńnt - fel-
mondja.

Felelős : polgráľmester
Haüáľidő: 2017. július 19.

2. ahatározat 1. pontja alapjĺán felkéri ajegyzőt a felmondások aláíľasáľa.

Felelős: jeryző
Haĺíridő: 2017. július 19.

A döntés végrehajtĺását végző sznwezeti egység: legyzői Kabinet
A lakosság szeles körét éńntő dtintések esetén az e|öterjesnés előkészítőjének javaslata aközzététe| módjá-
ľa: honlapon

Budapest, 2017. jitlius 12. i.'*aą'Á'
dr. Balla Katalin

jegyzói kabinetvezető
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