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12/2021. (IV.)  számú határozat 

A  Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § 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 és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

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

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.. 

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

1. megállapítom, hogy a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Motivációs csomagok 
(műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás — a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján — eredményes. 

2. megállapítom, hogy a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Motivációs csomagok 
(műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a 
ThinkSmart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely:  1044 Budapest  Óradna Utca  1/C),  mely az összességében legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot adta. 
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3.  felhatalmazom a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Intézményvezetőjét, hogy „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" 
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kösse meg az előterjesztés  2.  sz. 
melléklete szerinti keretmegállapodást a műszaki cikkek adásvétele tárgyában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  3.  pont esetében: Kbt. szerinti moratórium lejáratát követő  5  napon belül. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., JSZSZGYK 

k Budapest, 2021.  április „ „. 
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Piló  András 
pad-  ester 
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