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A  Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FP1)" is „Motivációs 

csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)" tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének 
megállapítása 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet I. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  kataszutfavédelernr61  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXV111. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat Költségvetési ás Pénzügyi Bizottságának feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköret 
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1. megállapítom, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül a „Motivációs csomagok 
(műszaki cikkek) beszerzése (FPI)", és a „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (FPI)" 
tárgyú közbeszerzési eljárások eredményesek az előterjesztés  1.  sz. mellékleteként csatolt 
Bíráló bizottság döntési javaslatai szerint; 

2. gondoskodom a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése  (FPO"  tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az ETIAM Korlátolt Felelösségü Társasággal az 
előterjesztés  2.  sz. melléklete szerinti keretmegállapodás aláírásáról; 

3. gondoskodom a „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése  (FPO"  tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjével, Meixner Csaba e.v-val az előterjesztés  3.  sz. melléklete 
szerinti keretmegállapodás aláírásáról; 
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4.  gondoskodom a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FPI)", és a „Motivációs 
csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)" tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeképpen 
létrejött keretmegállapodások  2.6.  pontjában szereplő közvetlen megrendelések 
jóváhagyásáról (egyedi szerződések aláírásáról). 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2-3.  pontok esetében: döntéstől számított  30  napon belül 

a  4.  pont esetében: JSZSZGYK motivációs csomagok kiosztását bíráló bizottság 
döntéseitől számított  5  munkanapon belül. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt, JSZSZGYK 
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