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A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szerll szav azattöbbsé g szĺik sé ge s.

Melléklet: 1db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Előzmény
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-i ülésén, a 67612012. (V. 30.) sz.
határozatźlban űgy dontott, hogy a ,,Konténeľek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacľa bérleti
szeľződés keretében,, tt,Ígw közbeszerzési eljárásban a Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 4.) ajźn|attevő alkalmas aszerződés teljesítésére.

Ezt követően a Bizottság a 729/20|3 . (VI. 13 .) számű határozatában úgy dtintött, hogy a ,J(onténerek
beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében,'tárgyíkozbeszerzési eljárásban
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaző aján|atot a Mobilbox Konténer Keľeskedelmi
Kft. ajánlattevő adta. A közbeszerzési e|járźls nyeľtese: Mobilbox Konténeľ Kereskedelmi Kft.
ajźnĺattevő'
Mindezek alapján az onkormányzat határozott időtaľtamú konténeľ bérleti szerződést kötött a
Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft.-vel. A konténerek tárolási helye: Budapest, VIII. keľtilet Teleki
téri ideiglenes piac, 1086 Budapest, Szerdahelyi u. I7.I9. A béľleti díj összege havonta nettó
r.666.343,-Ft.

A Képviselő-testület 2013.március 13-án, a83lf013. (III.13.) száműhatározatátbana,,Teleki téripiac
kivitelezési munkói vállalkozási szeľződés keľetében,, ttrgyű közbeszerzési eljráľást eredményesnek
nyilvánította, a közbeszerzési eljáľás nyeľtes ajánlattevője az FK-RASZTER Zrt. (szé|r.hely: 3533
Miskolc, Felsőszinva u. 73,).
2013. ápri|is hónapban avá||a|kozási szerződés a|áirásra kęľült és a munkateľtilet átadása megtöľtént.
A kivitelezés időszak 9 hónap (f0I4' január hónap). Az ilj piac működéséhez szükséges jogeľős
hasznźůatbavételi engedély kiadásánaktervezett időpontja 20|4. mźtrcius hónap.

A konténeľek bérletére vonatkozó bérleti szerzódésf0I3' mtýus 31-én megszűnt. Tekintettel a fenti
kivitelezési időszakľa és a használatba vételi engedély megszerzésére az ideiglenes piac működtetése
indokolt, ezért a konténerekre bérlete továbbra is sztikséges. A becsült éľték nettó 16.000.000,- Ft,
ezért a szo|gźitatás megrendelése érdekében ismételten közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges,
mely folyamatban van.
Az ideiglenes piac folyamatos műk<jdése érdekében _ az érvényesen és eredményesen lefolytatott
kozbeszerzési eljáľás, lefoýatását kovető bérleti szerződés megkötéséig _ az átmeneti időszakĺa
indokolt a Mobilbox Konténeľ Kereskedelmi Kft.-vel szerződést kötni.

A Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. képviselóje írásban erősítette meg (1. sz. melléklet), hogy
20l3.06.01-tő| vá|tozat|an feltételekke|, határozatlan időtaľtamra meghosszabbitjźk a 31-06-030-2
számű bérl eti szer ző dé st.



Fentiekľe tekintettel a Kft..vel kötendő bérleti szerződés idótartama 2013. június i-jétől 2013.
szeptember 30-ig taľtó, a bérleti díj havi összege nettő I.666.343,.Ft'

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő f5lf0I3 N.f1')
önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szęrintYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt kĺjzbeszerzési iiryekben az e|járás megindításáról, eredmény megállapításáról,
beszerzési iigyekben az eredmény megállapításáról'

Mindezek a|apján kéľem az a|ábbihatáĺozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1'. f0I3, szeptembeľ 30-ig, hatĺározott idotartamú konténer bérleti szerzodést köt a Mobilbox
Konténeľ Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 4.). A konténerek
tárolási helye: Budapest, VIII. keľĹilet Teleki téľi ideiglenes piac, 1086 Budapest, Szeľdahelyi u.

17-19. A bérleti díj összege havonta nettő I'666.343,-Ft.

f ' ahatározat 1' pontja a|apjźłn felkéri a polgármestert a bérleti szerzódés a|źĺirásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013' június 10.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles korét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 20l3. június 04'
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Szabó Endre

FeIadó:
KíiIdve:
Címze.tt:
Másolatot kap:
Tárgy:

Tisztelt Szabó Endre Úr 1

Pgtrák AtÍiIa < petrak@Mobi|box.hu>
20J.3.június 4.9:37
Szabó Endrs
Labus Á9nes; Bogusz|avszkij Rita
RE: Te|eki téri ideig|enes piacĺ konténerek

Te|eki 'téŕi ideĺgĺenespiackonténereinek 31.06.030-2 számúbér|etĺ szerződését2013.06'01.-tő| vá|tozat|an
feItételekkeĺ határozatIan időtartamra meghosszabbítjuk.

ÜdVoZIette|:

PeÍľák Attila
Kereskeĺlelnri Igazgató

lffiT
.\tÖBĺ Ł.iłĹ].\

fu]obiIbox Konténer Keíeskedelmi Kft'
H-1037 Budapest. Montevideo utca 4.
Tel.: +36 1 887 - 1081
tvlobil: +36 30 627 - 5723
Fax: +36 1 887 - 1099
E-maiĺ: oetrak(amobilbox.hu
Web: www.mobilbox.hu

From: Szabó Endre Imailto:szaboen@iozsefuaros'hu]
Sent: Tuesday, June 04, 2013 9:12 AM
To! Petrák Attila
Subject: Te|eki téri ideĺg|enes piaci konténeľek

Tiszte|t Petrák Attila Úr!

Hivatkozva telefonon történt megbeszé|ést.ikre. kérem ĺrásban adia meg a tárgyi konténerek bérletĺ szerződésének
meghosszabbĺtási fe|tételeit,
Tekintette| a jelzett határozatlan idejű hosszabbítás |ehetőségére, kezdeményezzük a további bérieti díj kedvezőbb
.^.<||^^.+l^lł
I l tEšo l |d pt tđsq l.

Tisztelettel:

Szabó Endľe
iľodaverető
Budapest Főváres VIl|. keĺljIet.iózsefuárosi onkorĺnányzal
Po|gáímesteÍi Hivataĺa
Vagycngazdá|kodási és ÜzemeItetési Ügyosztály

LétesítményĹ3zemeltetési lroda
1082 8uiapest, BaÍcss utca 63.67.

iSbf 45Y25)1

szaboen@iozsefvaros.hu

Mgnlsen ínÔg egy ĺál| csak akkrÍ n}omiassa ki ezt a |eve|et, ha fe|téĺjenÜl sz{'}kséges!


