BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS
POLGÁRMESTER

.1/2021. (I. 14.) számú határozat
a "Budapest Föviíros VIIL kerületének területén üzemelőtérfigyeld rendszer szerver felújítási
munkái" tárgyú, közbeszerzési értékbatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény
megállapításáról

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (X1.03.) 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 es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X.
törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület es Szervez Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltakon 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 döntést hozom:
eredményesnek nyilvánítom a "Budapest Főváros VIII kerületének területén üzemelő
1.
térfigyelő rendszer szerver fell@ itási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljárást.
megállapítom, hogy a "Budapest Főváros VIII kerületének területén üzemelő térfigyelö
2.
rendszer szerver felújítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Video-Data KW (székhely:
1184 Budapest, Nefelejcs u. 10., cégjegyzékszám: 01 09 174787, adószám: 24392046-2-43) tette,
ezért a Video-Data Kft. a nyertes ajánlattevő. Az elfogadott ajánlati ár: 6.470.000,- Ft + ÁFA, azaz
bruttó 8.216300; Ft.

1082 Budapest Baross LI 63-67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarrnesteeozsefvaros. hu •

j
s
KY-sgee
ÚJJÁÉPÜL®

1

IDÖSBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JOZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS
POLGÁRM'ESTER

3.
az 1-2. határozati pontok alapján intézkedem a 3. sz. melléklet szerinti vállalkozási szerződés
aláírásáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2021: január 21.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt
hirdető táblán
honlapon

Budapest, 2021. január 14.
G --ft
Pikó Xndrás
polgármester

1082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefors 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu
e21
jö7

SS°

S

UJJAEPÜL®

IDŐ SBARÁT
2
ÖNKORMÁNYZ TzT?:'`

