BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS

FOLGÁRMESTER

WE /2020. (XII.17.) számú határozat
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz
kapcsolódóan az ,,LP5 Család — és Lakóház mentorálás — Közösségi programok - A , settlement" típusú
lakóközösségi program" tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása, és az új közbeszerzési eljárás megindítása

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.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
és életének megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország
törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

helyi

önkormányzatairól

szóló 2011.

évi CLXXXIX.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII.
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
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:
1.

feladat-

és

hatáskörét

eredménytelennek nyilvánítom a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program projekten belül az , LP5 Család — és Lakóház mentorálás — Közösségi
programok - A ,, settlement" tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi

CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő

2.
3.

lejártáig nem került ajánlat benyújtásra;
elfogadom - a Bíráló Bizottság javaslata szerint, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
tartalommal — az új közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját.
megindítom — a — VEKOP-6.2.1-15-2016-00013
——Magdolna-Orezy — Negyed
Szociális
Városrehabilítációs Program projekten belül az , LP5 Család — és Lakóház mentorálás — Közösségi
programok - A ,,settlemenf" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIH. törvény szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2-3. pont esetében: 2020. december 18.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

Rév8 Zrt, WIT Zrt. JSZSZGYK

Budapest, 2020. december 17.

1082 Budapest, Baross u. 63-67. " Telefor: 06 1 459 2100 " E-rnail; polgarrnesterGdjozseívaros, hu " www.jozsefvaros. hu

JÓZSEFVÁROS
"7? ÚJJÁÉPÜI9
szé

IDŐSBARÁT A É
ÖNKORMÁNY

