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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

A)
A

Költségvetési

és Pénzügyi

Bizottság 2020.

terjesztem a Képviselő-testület elé.

évi munkájáról

a következő

A Képviselő-testület a Bizottság létszámát 9 főben állapította meg.

beszámolót

A Költségvetési és

Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköreit a Képviselő-testület és Szervei
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet
tartalmazza.

Szervezeti és
7. melléklete

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020 évben 8 rendes és 3 rendkívüli ülést tartott. A
Bizottság az üléseken 2020 évben 156 határozatot hozott.

A Bizottság a 2020 évben bekövetkezett pandémiás helyzet, valamint a Kormány által
elrendelt veszélyhelyzetből kifolyólag nem tartott ülést 2020. április és május hónapjában.
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A Bizottság tagjai az üléseken rendszeresen részt vettek, távolmaradásukat előzetesen jelezték
a Bizottság elnökénél, illetőleg a Szervezési Irodán.
A bizottsági tagok részvétele az üléseken az alábbiak szerint alakult a 2020 évben:
Bizottsági tag
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A Bizottság tagjai aktívan közreműködtek a napirendi pontok tárgyalásában, a határozatok
meghozatalában.
Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett.
A Bizottság feladat- és hatásköréből következően leginkább az alábbi beszerzési és
közbeszerzési eljárások megindításával, közbenső döntések meghozatalával és eredményének
megállapításával kapcsolatban hozott döntéseket:
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások
- . az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások

-

a Hivatal

és

a Józsefvárosi

Gazdálkodási

Központ

működéséhez

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások
- . , Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás
- . , Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás

kapcsolódó,

A Bizottság döntésével indult és lezárt beszerzések Józsefváros fejlődését szolgálták.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Bizottság döntésével indított, , Közétkeztetés"
elnevezésű közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Hatóság — a Bizottság döntésén kívül álló
okra alapítva - megsemmisítette. A Hatóság döntése ellen az Önkormányzat jogorvoslatot
kezdeményezett.

A

fentieken

felül

]
J
]

véleményezte

a

Bizottság

hatáskörébe

tartozó

képviselő-testületi

előterjesztéseket. E. feladatkörében a Bizottság módosító javaslattal élt a Képviselőtestület felé
a 2020. nyári költségvetést módosító rendelettel összefüggésben.

B)
A

Budapest

Főváros

VIII.

kerület

Józsefvárosi

Önkormányzat

Képviselő-testületének

a

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati

rendeletében

(a

továbbiakban:

SZMSZ)

Pénzügyi Bizottság által gyakorolt átruházott hatásköröket.

szabályozta

a Költségvetési . és

2020. január 01. és 2020. október 30. napja közötti időszakra a bizottság által átruházott

hatáskörben hozott határozatai tekintetében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei,
gazdasági társaságai elkészítették a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásukat. Erre

alapozva készült el a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámoló, amely tételesen
tartalmazza az összes, érintett időszakban meghozott bizottsági határozatot és azok
végrehajtását.

A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi a bizottság munkájáról

szóló beszámolót, valamint a bizottság átruházott hatáskörének gyakorlásáról szóló, tételes és

részletes beszámolót az érintett időszak tekintetében.
II.

A beterjesztés indoka

III.

A döntés célja, pénzügyi hatása

A beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselő-testület átruházott hatáskörében járnak el,
ezért a hatáskör forrását — mint az önkormányzati hatáskörök fő címzettjét — az ellenőrzött és
törvényes önkormányzati működés biztosítása érdekében indokolt és szükséges beszámolni az

átruházott

hatáskör

gyakorlásáról,

az

átruházott

hatáskörben

meghozott

bizottsági

határozatokról, azok jellegéről és végrehajtásáról. A határozat elfogadásának nincs pénzügyi

vonzata.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4)
bekezdése szerint: , A képviselő-testület — e törvényben meghatározott kivételekkel —

hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a
társulására ruházhatja át."
Az SZMSZ 31. § (2) bekezdése és a 37.§ (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról az azt gyakorló polgármester, bizottság, jegyző szükség szerint, de legalább

évente egyszer köteles a Képviselő-testületnek beszámolni, továbbá a bizottság évente egy
alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek a bizottság munkájáról.
A bizottság 25/2019. (XH. 16.) sz. határozatával elfogadott ügyrendjének 1/18. pontja szerint
a munkáról éves beszámoló készül, melyet minden évben a bizottság elnöke a képviselőtestület utolsó ülésén terjeszt elő.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2
koronavírus
világjárvány
(a
továbbiakban:
koronavírus
világjárvány)

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

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
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

hatáskörét

a

polgármester

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg.
Mellékletek:

1.sz.: Költségvetési
és Pénzügyi
hatáskörben hozott döntései

Bizottság

2020.

évben

átruházott

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
s. ./2020. (XII. 17.) számú határozata
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020.
január 01. — 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó, átruházott hatásköreinek
gyakorlásáról szóló beszámolójának tudomásul vételéről

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint
az előterjesztés 1. sz. mellékleteit képező Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. január
01. — 2020. október 30. között, átruházott hatásköreinek gyakorlásáról szóló beszámolót
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Budapest, 2020. december 3.

Sátly Balázs s.k.

a bizottság elnöke
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c
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tényleges
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időpontja — megtörténtfolyamatban

A szerződéskötés megtörtént,

2020. január 1-től tépett életbe.

kamá

2020. január 27.

Polgármester/

Gazdasági vezető

émékhatárt et nem érő beszerzési eljárás érvényes és

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a
2020. évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési

A szerződéskötés megtörtént,
2020. január 1-től lépett életbe.

1

.
2020. január 27.

Debrecen, Széchenyi u. 15.), amely a legalacsonyabb

Adó-, Jánulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. (4025

eredményes.
a beszerzési eljárás nyertese az EAST-AUDIT Igazságügyi

Polgármester/
(Gazdasági vezető

összegű, érvényes ajánlatot adta, ajánlata az ajánlatkérő
rendelkezésére alto fedezeten bel ílvan, alkalmas a

WIT Zrt., Rév8 Zrt

követően

megtörtént.

Zöldfelület Fenntartó és
Fejlesztő Kft-vel 2020.03.11-én
megkötésre került. A
munkaterület átadása
2020.03.23-án megtörtént. Az
építési munkák 2020.07.21-én
befejeződtek, a műszaki átadá:
átuátal
mantürtánt
;
A határozat végrehajtása

A vanalkozási szerződés ZOFE

án megkötésre került. A
munkaterület átadása
2020.97.28-án megtörtént. A
14.745.106Ft előteg 2020.08.31
én átutalásra került.

Építőipari Kft-vel 2020.03.48-

A vállalkozási szerződés R.S.Z.

N
;
végrehajtása
A határozat
megtörtént.

A szerződéskötés megtörtént,

2

127.

2
Javaslat a 2028. évre

könyvvizsgélat ellátása tárgyú
közbeszerzési értékhatárt et
nem érő beszerzési eljárás

2020]

eredményének megállapítására

2

2020. január 27.

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály, ! 2020. január 27.
WIT Zrt., Rév8 Zrt.

kiná

2020. január 1-től tépett életbe.

szerződés teljesítésére és nem áll kizáró ok hatálya alatt.
Elfogadott ajánlati ár 99.000 FtrÁfa/hó, bruttó: 125.730
Ft/hó.
a határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert a

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan
tér (LP4K26) tárgyú
Kálvária
7 Zöldudvarok kialakítása,2015.
évi CXLI törvény (a
a közbeszerzésekről
továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárás — a Bíráló
Bizottság javaslata alapján
(mely a határozat mellékletét képezi) - eredményes.

1. rész

a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program cimű projekthez kapcsolódóan
a , Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér (LP4KP6)"

tekintetében: Budapest, VIII. kerületben, 8 db zöldudvar
eljárásban a
kialakításához kapcsolódó közbeszerzési
nyertes ajánlattevő, az R.8.Z. Építőipari Kft, (székhely:
1147 Budapest, Öv utca 161/A.), mely a legalacsonyabb
árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta. Elfogadott ajánlati
ár nettó 116 103 200 forint, bruttó 147 451 064 forint.

Polgármesteri

2920. január 3 1.

E27.

Gazdasági vezető

(2020)

3. I megbízási szerződés aláírására.

2

2020. január 27.

tiz.)

Polgármester
Ügyosztály, ]
[Gazdálkodási
WIT Zrt., Rév8 Zrt.
7
7

1.

Javaslat a Budapest-

eredményének megállapítására

2.2. rész tekintetében Budapest, VIII. kerület Kálvária tér
továbbfejlesztése kapcsán a
Polgármester/
nyertes ajánlattevő ZOFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő
[Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, ] Gazdálkodási Ügyosztály, !
Thán Károly utca 3-5.), mely a legalacsonyabb árat
WIT Zrt., Rév8 Zrt.
tartalmazó érvényes ajánlatot adta. Elfogadott ajánlati ár
nettó 47 976 760 forint, bruttó 60 930 485 forint.

vállalkozási szerződések aláirására.

Kbt. szerinti
Polgármester/
a határozat 2.-3. pontja alapján felkéri a polgármestert a
4. Í Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér (LP4KP6)" tárgyú a Í. Gazdálkodási Ügyosztály, ! moratorium lejáratát
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1.27.

127.

427.

1.27.

, Javaslat a BudapestJózsefváros Magdolna-Orczy
Negyed Szociális

Városrehabilitációs

Programhoz kapcsolódóan

Kálvária téri

gyalogosburkolat (KPSy ;

tárgyú, nyílt közbeszerzési
eljárás megindítására

Javaslat Fecske utca 24. szám
alatti telek-határrendezéséhez

és közhasználathoz kapcsolódó
megállapodás elfogadására

1.

2.

3.

4.

1

2.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális

14759996-2-43

2. Szent György Ház

4. ÚTKORONA Építő és

Polgármester

Polgármester/

WIT Zrt., Rév8 Zrt.

Gazdálkodási Ügyosztály, !

Polgármester?

Gazdi úlko ási Üe ez tál

Polgármester/

2020. január 27.

e január e

2420.tte.ta

TE7éBr

grehaii

megtörtént,

A határozat végrehajtása

;

megtörtént.

[A határozat végrehajtása

Zöldfelület Fenntartó és

A vállalkozási szerződés ZÖFE.

Fejlesztő Kft-vel 2020.06.19-én

megkötésre került. A
munkaterület átadása

2820.07.31-én megtörtént.

A határozat végrehajtása
megtörtént.

ATEHERTOZAT VELTETÉTJÜKSÁT TT

irányuló intézkedés
megtörtént, dr. Krisztián
Ügyvédi Irodának

megállapodás 2820. márcis 4.

megküldésre került a
a vázrajz és a

A telekalakítás még

napján.
29.

megálla pa dások
laláírása 2020. február
:

2029. jamár 27.

;

Polgármester;
Gazdálkodási Ügyosztály, ! 2020. január 27.
VIT zt, Réss zt
úi
.

EÁ ye ee
WIT Zrt., Rév8 Zrt.

2020. január27. ] zazaasaz

Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan !. Gazdálkodási Ügyosztály, ! 2020. január 27.
,. Kálvária téri gyatogosburkolat (KPS)" tárgyú, a Kbt. 115. [
WITZr., Rév8 Zrt.
§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít.
a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az
lelőterjesztés mellékletét képező közbeszerzési eljárást

indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat.
elfogadja az alábbi ajánlattételre felkémi kívánt gazdasági
Adószám:

szereplőket: 1. ZÖFE Zöldterület-fenntartó és fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1119 Budapest,
Than Károly utca 3-5. Cégjegyzékszám: 01 09 918527
Építő KR Székhely: 1122 Budapest, Széll Kalman tér 13

Cégjegyzékszám: 01-09-713180 Adószám. 12983139-2-43
3. BAU-KOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kortátolt

10746428-2-16

Felelősségű Társaság Székhely: 5008 Szolnok, Fazekas
Mihaly (it 26. Cégjegyzékszám: 16 09 002117 Adószám:

Szolgáltató KR Székhely: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Cégjegyzékszám: 13 09 160078 Adószám: 24164528213
5. Sinkó-Trió 2017. Építőipari és Gépészeti Kft. Székhely:
Érd Hivatalnak utca 82/B.. Cégjegyzékszám: 13-09-189447]
Adószám: 26142483-2-13
az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok az
jejánlattételre felkért gazdasági szereplök részére
egyidejüleg közvetlenül, írásban kerüljenek megküldésre.
Az ajánlattételi határidő: 15 nap.
KÖMEGVETEETELTENZOGYTTSIZOTTEK
ÜGY MONTY TTI
101310 számú telekalakítási változási vázrajznak
megfelelően kialakult 34997 hrsz. alatti, természetben a
Fecske u. 24. számú ingatlanhoz kapcsolódó

Polgármester?
Gazdálkodási Ügyosztály

megállapodásban foglaltak tartalmával egyetért és felkéri a ] Gazdálkodási Ügyosztály!
tátnásás

polgármestert a határozat I. számú mellékletét képező
megállapodás és a T-101310 számú telekalakítási vázrajz

elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező
közhasználat céljára átadott területre vonatkozó használati
megállapodást, és felkéri a polgármestert annak aláírására.

folyamatban van a
Földhivatatnál, a Földmérési
Osztály telekalakítási
engedélyezését követően, a
jogerős vázrajzot aláírásra
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[javaslat társasházi információs! — ,
táblák aktualizálására
"

fit Zrt. teljes

Javaslat , az Önkormányzat

Ni

Fásetváros Közösségelért
DER ke ágy
átvilágítása"értékhatárt
tárgyú, el
közbeszerzési
nem érő beszerzési Cnal
eljárás
eredményének megáltapítására

Javaslat a , Csarnok Negyed

meghozatalára

Program - DériM projekt —
[A Negyed főutcája" című)
projekt
előkészítő feladataivai
kapcsolatos

azonosítószámú

meghozatalára

projekttel kapcsolatos döntések

Javastat , Helyi Klímastratégia
kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő
Sszemléletformálás
Í2020.) II.24.)
Józsefvárosban" című,
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

12020.) m24.

s Pénzügyi Bizottság javasolja a
Polgármesternek, hogy a társasházi információs táblák

Jaktualizálása érdekében az önkormányzati. közérdekű
adatokat tartalmazó információs táblákra öntapadós
etikettek beszerzése céljából 300 c Ft-ot felhasználjon a

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ,az

2020. évi költségvetés terhére.

A Költségvetési

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában átló Józsefváros

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály

Polgármesteri

2020. január 27.
7

:

1247 db öntapadós etikett
címke került megrendelésre
bruttó 234.386 Ft értékben, a

2020. március 12-én kelt
vállatkozási szerződéseknek
megfelelően,

A kifizetés teljesítésigazolása

2020. április 7-én megtörtént.

A határozat végrehajtása

sás

atáírá

A módosítottalattszerződés
aláírás
van.

édosűi

A járványhelyzet miatt RÉvő
v
suo
Zrt.megbizásának
határideje
2020. szeptember
beat 30-ra

mal kossági egyeztetése le zárult.

megtörtént, további
intézkedést nem igényel.

álkodási Üezosztá
Gazdálkodási Úgyosztály

2020. január 27.

Közösségeiért Nonprofit Zrt. teljes körű átvilágítása" tárgyú
közbeszerzési
;
7 értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást
visszavonja.

elfogadja az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között kötendő,

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1.

Rév8 Zr/
kegsénítészeti Iroda
Városépítészeti

,
Rév8 Zrt. megbízási szerződése
2020. február. 28, [ 2020.03.06 ! 120.03.06-án aláírásra került

A Költségvetési

felkéri Rév Zrt.-t, hogy a , Csarnok Negyed Program DériM projekt - Aker negyed
főutcája" program
keretébenkak
F
káMiksa utca
His kapcsolódó
bonyolítsa
felújításához
dee tervezési
át le a Dériezezsi folyamatot,
közösségi
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 2.

Polgármester/
Rév8 Zrt.

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

egyetért 3. egyetért az Önkormányzat és a Heket Kft, között

020, február 24.

megtörtént,

2020.02.24 ] A határozat végrehajtása

A mérfölkő módosítás
2020. február 24. ) 2020.02.28 [- 2020.02.28-án benyújtásra
került.

2020. június 30.

a határozat 1. sz. mellékletét képező Csarnok Negyed
Program . DériM projekt— A negyed főutcája" projekt
megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződést és
felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

2020. február 28.
5.
keitéear tárni
tervének elkészítése" tárgyú

Polgármester
évé zt
7

Városépítészeti Íroda

, Polgármesteri

létrejött, , Józsefváros Csarnok negyed TÉR KÖZ 2018

;

pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése

4.
engedélyez.

tervezési szerződés 2. sz. melléklet szerinti módosításával,
egyúttal felkéri a polgármestert annak aláírására.
s Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja a , Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a
Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
[Józsefvárosban című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011
azonosítószámú projekt mérföldkő ütemezésének
módosítását a határozatban fogiait feltételekkel és

kondíciókkal.

s Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy

Ügyosztály, WIT Zrt.

. a .Kisértékü orvostechnikai eszközök beszerzése" tárgyú,
e közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 81. §. Polgármester Gazdátkodási
(10) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás a Bíráló
Bizottságnak az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
javaslata alapján eredményes.
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eljárások eredményének

Javaslat az Egészséges
Budapest Program keretében
lefolytatott közbeszerzési
megállapítására, közbenső
döntés meghozatalára

a

L

2.

3.

1.

2.

3.

"

"

Elfogadott ajánlati ára nettó 5.450.000 Ft t ÁFA, azaz

a .Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése" tárgyú
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, az Ultragel
Hungary 2000 KR (1023 Budapest, Bécsi út 4.), amely a
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta.
bruttó 6.921.509 Ft.

felkéri a nolo
klanián
,
a határozat
Hi felkéri a polgármestert a
kvark 2. pontja alapján
orvostechnikai
,.Kisértékü
egárú
ag
ő
l
e
az
n
á
r
e
előterjesztés
tárgyú,
eszközök
alálvású5. számú
e rzádes aláírására.
lágya et, azszerződés
kerező adásvételi
elert beszerzése"
képező
mellékletét

r10) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás a Bíráló

Ügyosztály, WIT Zrt.

Polgármester/ Gazdálkodási

ajá.

si

A határozat végrehajtása

Az összegzés megküldésre

2920. február 24. [ 2020.02.24—"/egtörtént.

,

2020.-február 24. ) 2020.02.24

2020, február; 24. ] 2020.02.24

megtörtént.

A batározat végrehajtása

orahoítú
végrehajtása
A határozat
megtörtént
gtorténk,

TEZÜSSZEEZES TITERT

követően a szerződés

került 2020.02.26-án, majd ezt

[megkötésre
já kerültz. a nyertes
ajánlattevővel.
A határozat végrehajtása

Kbt. szerinti

követően

A határozat végrehajtása
megtörtént,

moratórium
ve lejártát ) 2020.02.26

e

2020.02.26-án, § majd ezt
került vetől
vs
a
követően
Kbt. SZET szerinti
Polgármesteri
v.
ke a szerződés
,
eesáea f)
moratórium
)
Ügyosztály,
Gazdálkodási
ha került8 a nyertes
ver lejártát ) 2020.02.26 ] megkötésre
ajánlattevővel.
követően
WIT Zrt.
veeepnitó
7
A határozat
h.végrehajtása

Ügyosztály, WIT Zrt.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a a
,.Sterilizáló készülékek beszerzése" tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 81. §— ) Polgármester Gazdálkodási
Bizottságnak az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
javaslata alapján eredményes.
a ,Sterilízáló készülékek beszerzése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes

a.

Madá
óvár,
Zrt. (2
AMedix
jánlattevő
Gazdálkodási
gármester/
ajánlattevő,
WIT Zrt
1) amely a a NoveiMedix Zrt, (2615 Csávár, Madách utca ! pot Ünyosztály,
7
gyosztííya
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta.

Elfogadott ajánlati ára nettó 5.042.000 Ft-t ÁFA, azaz
bruttó 6.403.340 Ft.

a határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert a

.sterítizáló készülékek beszerzése" étel tárgyú.
WIT Zrt.
Ügyosztály, Gazdátkodási
atot es, ] olgármester
ar azegtéeelőterjesztés.
ek keze en
e

6. számú mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására.

[9 február 24.
7
.

re

A határozat végrehajtása
megtörtént,

megtörtént

A határozat végrehajtása

került 2020.02.26-án, majd ezt
követően a szerződés
megkötésre került a nyertes
ajánlattevővel.

ÁZ összegzés megi

[og febmár 24.
.
.

Kbt. szerinti
Polgármester / Gazdálkodási...
Úevosztály, WIT Za. , Moratórium lejártát
követően
7
gyosztáy,

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Multifunkcionális elektromos stimuláló eszköz
Polgármester Gazdálkodási
peszezése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi]
Úgyosztály, WIT Zrt.
JCXLIIL törvény 81. § (10) bekezdése szerinti közbeszerzési!
eljárásnak a Bíráló Bizottságnak az előterjesztés 3. számít
mellékletét képező javaslata alapján eredményes.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt,
hogy, Multifunkcionális elektromos stímuláló eszköz
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes
Polgármester/ Gazdálkodási
ejnlattevő, az Uitragol Hungary 2000 Kereskedelmi és)
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest ) Úgyosztály, WIT Zrt.
Bécsi út 4.), mely a legalacsonyabb árat tartalmazó
érvényes ajánlatot adta, Elfogadott ajánlati ára nettó

620.000 forint, bruttó 787.400 Ft.
A. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a
határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert a
.Multifunkcionális elektromos
stimuláló eszköz beszerzése" tárgyú, az előterjesztés 7.
számú mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására.
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2920.
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H.24.

Javastat a Józsefvárosi

Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi

Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel

visszavételére

kötött együttműködési
megállapodás megszüntetésére,
valamint helyiség és eszközök

1

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a
, Videogasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosófertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottságnak az előterjesztés 4. számú

s Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

mellékletét képező javaslata alapján a HUN-MED
hiánypótlást követően megfelelő. A

(2045 Törökbálint, Tó Park Utca 3.) ajánlattevő

ajánlata a teljesített

közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII.
törvény 69. §
(4) bekezdése alapján, a HUN-MED Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint egyetlen

megfelelő és az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb
ajánlatot ben
ajánlattevő kerüljön felhívásra az ajánlati felhívásban és
közbeszerzés

dokumentációban előírt igazolások benyújtására.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
a Budapest VIII, kerület, Magdolna u. 33. szám alatti
addiktotógiai rendelő kialakítása érdekében elfogadja az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Önkormányzati
és a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület között
2013. április 12. napján megkötött együttműködési
megállapodás felmondását, és felkéri a polgármestert az
együttműködési megállapodás felmondásának aláírására.
felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a

Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és

Katasztró favédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

térítésmentesen használatba adott 35469/9/A/29 helyrajzi

űj

számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Magdolna
utca 33. szám alatti földszinti
349 m2 alapterületű

helyiségből 52.19 m2 alapterül

valamint a 35469/0/A/30 hedyraj;
számú, természetben ugyanott található 197 m2-es

alapterületű pincehelyiségből elkülönített 38.48 m2
alapterületű rész Józsefvárosi Közbiztonsági Polgái

Katasztró favédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől történő
visszavételére.

felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Józsefvárosi
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére térítésmentesen használatba
adott, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező leltári
lista szerinti berendezési tárgyak, valamint a KHT-790
forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1.3 típusú, és az IXK950 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú
zemélygépjárművek Józsefvárosi Kö
Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettől történő visszavételére.

Polgármester/ Gazdálkodási
Ügyosztály, WIT Zrt.

Polgármester/
Jegyzői Kabinet,

Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. igazgatósági
elnők
/ Jegyzői Kabinet,
Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Jegyzői Kabinet Belső
Ellátási Iroda
vezetőjefjegyzői Kabinet,
Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

2020. február 24.

2020. március 15.

2020. március 15.

2029. március 15.

megtörtént.

A határozat végrehajtása

A Polgármesteri Hivatai intézi
a kiürítést, ameddig ez nem

történik meg a felújítási

munkálatok megkezdésére

nincs lehetőség a JGK Zrt,
részéről.

x

el még

visszavétj

nem

mindig

történt

meg,
addig a

ni

IJGK
nem tud
intézked
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43

43

Beszámoló vagyonnyilatkozattételi kötelezettség és a

köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvétel
teljesítéséről

Javaslat az Egészséges

Budapestért Programhoz

endoszkópmosáó-fertőtlenítő

kapcsolódóan "Videogasztroszkóp,- kolonoszkóp és
automata készülékek" tárgyú

közbeszerzési eljárás

megindítására

4 [avaslat az Egészséges
Budapestért Programhoz

kapcsolódóan "Rectoscop
beszerzés" tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítására

4.

L

2.

3.

1.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési
Bizottsága úgy dönt, hogy
tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesterek,

jvalamennyi önkormányzati képviselő, továbbá a
megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak 2020.
január 31-ig történő vagyonnyijatkozat-tételi kötelezettsége
s a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétei
teljesítéséről
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. az Egészséges Budapcst Program keretében nyert
támogatási összeg felhasználása céljából a , Videogasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő

Tatomata készülékek, tárgyú nyílt, uniós közbeszerzési

eljárás megindítható, az előterjesztés mellékletét képező
ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti
tartalommal.
2. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció
felhasználásával felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a
Íközbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről

3. A határozat 1. pontjában szereplő készülék beszerzésére

szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti határidők
betartásáról.

további 2.629,0 ezer Ft-ot biztosit a működési általános

cél és általános tartalék" cím — kötelező fetadat —

tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás , 11107-O1
Működési

feladatok" cím — önként vállalt feladat — beruházások

ezen belül az általános tartalék előirányzatát 2.629.0 ezer Ft
tal csökkenti és ezzet egyidejűleg a 11704 Egészségügyi
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a
költségvetési rendelet következő módosításánál vegye
figyelembe.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. az Egészséges Budapest Program keretében nyert
támogatási összeg felhasználása céljából a , Rectoscop

uniós közbeszerzési
tárgyú nyílt,
beszerzése"
[készülék
ve.
enek
z
,
.
ve.
eljárás megindítható az előterjesztés mellékletét képező

szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti határidők

Jegyző/
Jegyzői iroda
Kabinet
Szervezési

Iroda, Költségvetési

Polgármester/ Gazdálkodási
Ügyosztály Közbeszerzési
Ügyosztály

Polgármester/ Gazdálkodási

ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti!
Ügyosztály Közbeszerzési
Iroda
tartalommat,
2. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáci
felhasználásával felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a
közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről
docAattásáról

Azonnal

san;

2020. június 22.

2020. június 22.

22.

an

2020. június)

T

2920. július

megtörtént.

A határozat végrehajtása

megtörtént.

A határozat végrehajtása

karehaitó

A kae

foglaltak a 2020. évi

A határozat 3. pontjában

költségvetésről szóló 8/2020.

(1I.28.) önkormányzati rendelet
Soron következő módosításánál

,

szeptember
:

figyelembe vételre fognak

2020
2929. június 22.

24.

végrehajtása
A határozat
megtörtént.

kn

módosítása

! 2020.06.22

kerülni.

sorehai

megtörtént.

A határozat végrehajtása

;

A határozatban foglaltak a
2021. — Í költségvetésről szóló rendelet
költségvetéstől szóló)
rendelet következő. Í szeptember ) követktező módosításánál

átvezetésre kerülnek.

2020. június 22.

2020. június 22. . ] 2020.06.22

NYÍ
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12020. VI.22.

Javaslat a BudapestJózsefváros Magdolna-Orezy

1.

]2920.Í vI.22.

3.

44

44

4.

NYIÍ

Negyed Szociális
Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan
12020.) VI.22. [ "OKJ tanfolyamok szervezése [/ 2.
és lebonyolítása" tárgyú
közbeszerzési eljárás
ra

NY

12020. VI.22.

eljárások

megindítására

3.

2.

1.

44

Javaslat a Budapest

NYI

VI.22.

45

12020.)

NYI

12020.) VI.22.

Józsefváros Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Virosrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan
, Motivációs csomagok
(bútorok) beszerzése (LP5)"
tárgyú és a
(2020. VI.22.
, Motivációs csomagok
(műszaki cikkek) beszerzése
(UPS)" tárgyú közbeszerzési

45

45

NYÍ

NYÍ

TOMYELVETEETETTENZÜLYT
BIZOTT TEV TONTTOTT
1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabititációs
Program című projekten belül , Az OKJ tanfolyamok
lebonyolítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 12. részében az LK-EURÓPA Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Iközbeszeszésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdése alapján
érvénytelen. Mindhárom részben a rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot
ás — mindhárom részben — a
. évi CXLIII. törvény. 75. §

SÜTÉS "azönosító — szam
GES ÉT TSZÍÓTÉ
Ezé
Városrehabilitációs
Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Program című projekten belül ,OKJ tanfolyamok]
szervezése és lebonyolítása" tárgyú a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást indít, a rész ajánlattétel lehetőségének.
hiztosítá:

é

letét képező közbeszerzési eljárást

3. a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az

s csornagok

összefoglaló tájékoztatás alapján 5 munkan:
eljárásra való érdektödésre rendelkezésre ál
lösszefoglaló tájékoztatás lejártát követően legkésőbb 2
munkanapon belül kerüljön megküldésre az eljárást
megindító felhívás a gazdasági szereplőknek. Az
ajánlattételi határidő: 10 nap.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Program című projekten beli

(bútorok) beszerzése (LP5)" tárgyú és a , Motivációs
csornagok (műszaki cikkek) beszerzése (LPS)" tárgyú a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti
nyílt közbeszerzés
ENNE
ló Bizottság javaslata alapján elfogadja az
Jelőterjesztés mellékletét képező közbeszerzési eljárást
indító felhívásokat és közbeszerzési dokumentumokat.
az eljárások határdöit tekintve úgy dönt, hogy az
összefoglaló tájékoztatás alapján 5 munkanap legyen az
eljárásokra való érdeklődésre rendelkezésre álló időtartam.
Az összefoglaló tájékoztatás lejártát követően legkésőbb 2
munkanapon belül kerüljön megküldésre az eljárásokat
megindító felhívás a gazdasági szereplőknek. Az

Polgármester/
Rév Zrt., WIT Zrt.

Polgármesteri
,
Rév8 Zrt, WIT Zn.

A határozat végrehajtása
egi

hajtás
hatá
ém megtörtént, ajtása
megtörtént

2020. június 22.

2020. június 22.

A ke

megtörtént.

c

.
Jelenleg az jártatok bírálata

A ka

A határozat végrehajtása

A Bíráló Bizottság a közbeszerzési
eljárás érvénytelenségét
állapította meg.

;
2020. június 22.

2020. június 22.

2020. június 22.

2020. június 22.

NYI

NY)

NYI

NYI

NYÍ

NYÍ

NY
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47
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48
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12020.] vi.22.!

12020. VI.22.

12020. VI.22.

12020.) vI.22.]

12020.! VI.22.

(2020. VE22.]

12020.) vi22.)

Javaslat a Budapest-

Józsefváros Magdolna-Orey
ociális
N

Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan a
könyvvizsgálói szerződés
módosítására

Városrehabilitációs

, Javaslata Budapest.
Józsefváros Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Programhoz kapcsolódóan, a

Budapest Főváros VII. kerület

Házfelügyelői álláspályázat

á
ózsefvárosi Önkormányzat
]
Tézsefvárosi
álta! kiírt Szomszédsági

és döntések meghozatalára

eredményének megállapítására

képviselő
nem tagok
Beszámoló
bizottsági
e
si
vagyonnyitatkozat-tételi
a.
éz
kötelezettségének
knettágárő]
teljesítéséről

Javaslat az Egészséges
Budapestért
osei
kelne Programhoz
"Digitális
kapcsolódóan

röntgen berendezések" tárgyú
közbeszerzési eljárásban köztes
döntés meghozatalára

(4.

2

1.

2,

3.

1.

1.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú, BudapestJózsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális

városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan
a könyvvizsgálói feladatok ellátására kötött megbízási

szerződés módosítást elfogadja az előterjesztés E. számú
mellékletét képező tartalommal,
a
sz
ser

2 polgármestert a
údosítá felettialáírására,
elgvijlimódosítás
a határozatszerződés
megbízási

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a Polgármestert Tóth

1. a VEKOP-6.2.1-15-2016 azonosító számú projektben a
..KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem
keretén belül Szomszédsági Házfelügyelői feladat ellátása"
tárgyú [dryálláspályázat
YEZEKiss t Tóth
PE pályázók:
nyertes Katalin,
os (sA nyertes
meny Mariann
t Gyuricza
ÉGpi íyágal ereredményes.
ér Urbánszkiné
Mihály,
István, Horthy Sándor, akikkel a Józsefvárosi
Önkormányzat megbízási szerződést köt 2020. július 1.
napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra,
havi bruttó 232.500,- forint díjazás ellenében.

Istvánnat, Horthy Sándorral kötendő, a VEKOP-6.2.1-15-

;

Mihállyal, Urbánszkiné Gyuricza Mariann Katalinnal, Kiss

megvalósuló ,.KP3
2016 azonosító
NÁNÁNÁGKÁKÍNÉAÁONÁNRÉBAI
HNTNGÁNNÁNS számúNLG projektben

Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén

betül Szomszédsági Házfelügyelői feladat eltátása" tárgyú

megbízási szerződések aláírására.

az előterjesztés mellékletét képező határozott idejű

3. a VEKOP-6.2.1-15-2016 azonosító számú projektben

megvalósuló .KP3 Problémaorientált közösségi rendészet —
Szomszédsági Házfelügyelő projekthez kapcsolódó képzési
feladatok" tárgyút megbízási szerződést köt dr. Molnár
Katalinnal, bruttó 360.000,- forint díjazás ellenében és
felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
megbízási szerződés aláírására.
8 4

:
:
szgtó bes sárosa

hogy
úgy dönt,
A Költségvetési c és Pénzügyi Bizottság
kong
z

fdddomásu veszi
vil es

tudomásul veszi a 2020. február 27-én megválasztott nem

ve

telesttésesőt

képvisető bizottsági tagokra vonatkozó vagyongyilatkozattételi kötelezettsége teljesítéséről szóló beszámolót.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan
"Digitális röntgen berendezések" tárgyú közbeszerzési
a
eljárásban elrendeli a Kbt, La69. § (4) abekezdése alapján,
ÍMEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kít.-ét, mintb

egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok szerint
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az Mi
alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlati
felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt
igazolások benyújtására,

Rév8 Zrt.

Polgármester/

Polgármester/Rév8 Zrt.

ezi

ző

Szervezési Iroda

vs

jegyző Jegyzői Kabinet

Iroda

2020. június 22.

2020. jűnius 29.

A határozat vésrehajtása
klrtémÉs
cg

módosítása
aláírásra2020.07.14-én
került,

A könyvvizsgálati szerződés

2020. június 22.

ási

l
K
a megbízási
házfelügyelükkel
A szerződések
alá
2020.07.17-én
írva,
Tettek
.

Tettek írva.

mgvatái

a megbízási
házíelügyelükkel
Aszerződések
atá
2020.07.17-én

7

2020. június 22.

ú

jási
szerződé
;
RE 7e17-én
Megbízási szeszédés
7
eg

a.

(vé

megtörtént.

egrehnité
;
végrehajtása
A határozat

megtörtént.

A határozat végrehajtása

k.

2020. június 22.

azonnal

elod
;
Gazdálkodási
Polgármester/
] 2020. június 22.
Ügyosztály Közbeszerzési

Z ) 73
12020. VII.02.

2020. VI13.

20207 VII.02.

T7
12020. VII.13.

73

NYÍ
97

ZO!

NYÍ

12020. va13.]

12020. VILI3
e

78

70

NY

NY!

Javaslat a "Közétkeztetés"

kre

megindítására

tárgyú közbeszerzési eljárás

c

ellenienergiaszegénységi
h
való Y részvétellet
projektben
kapcsolatos döntés
meghozatalára

Javaslat a H2O20
finanszírozású RenoHub
projektben való részvétellel

meghozatalára

kapcsolatos döntés

Javaslat a , Vállatkozási

szerződés keretében kontplex
végzése"

kutatási tevékenység

1.

2

1.
2.

1.

7

2.
1.

Í2020VEL13.]

3.

2.

79

02020. VIL13.

1.

megállapítására

NYI

79

2020.[v43

közb
c érték té
1
67vezetési
he eárás
siményé ek megálln mításá;

NYI

80

eredményének

NYI

rás megindítható. az előterjesztés

" tárgyú nyílt, gyorsított uniós

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a ,Közétkeztet.

letét képező ajánlati felhívás és közbeszerzési

dokumentumok szerinti tartalommal; .
2. az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció
közbeszerzési
felhasználásával
szófó 2015.
Laj intézkedjenzekröat szóló
megindításárota Polgármester
[se megindításáról
ésás aa közbeszerzésekről
eljárás

évi CXLIII. törvény szerinti határidők betartásáról
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

projekt partner részvételével 2020 szeptemberében induló

nro,
rélző projekt
eezevénysén mérséklesés célzó
H2020-as
s
veeeesté, 1.mérséklését
sza energiaszegénység
szerinti c
sz. melléklete
az előterjesztés
munkájához
szándéknyilatkozattal,
2-2 határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a

szándéknyilatkozat aláírására.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat csatlakozik az Európai Unió Horizon 2020
[innovációs programja keretében megvalósuló , RenoHUb
című H2020-as lakóépületek energetikai felújítását
mesáltapodás

szeri

támogató rendszer kialakítását célzó projekt munkájához az

együttműködési

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás

AÁÍKÁSÁTA.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1 . 2..Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási
[tevékenység végzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el
:

Iroda

Ügyosztály, Közbeszerzési

llotási
;
Gazdálkodási
Polgármester/
b
z
Ügyosztály

— )
—.
;
Polgármester/ Gazdálkodási
Ügyosztály

Bizottság elnöke

Költségvetési és Pénzügyi

ve,

nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Polgármester/
Jegyzői Kabinet Belső
Ellátási Iroda

ENátási íroda

Jegyzőt Kabinet Belső

Tea

2. a beszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot a TARKI

Társadalomkutatási Intézet Zrt. (1112 Budapest, Budaörsi
lút45.X-XI, cégjegyzékszáma:01 10 043879, adószáma:
12385184.2-43)
ajánlattevő tette, ezért
a Zrt. a nyertes
ajánlattevő.

vállalkozási szerződés al
nettó 3.950.000,- Forint 4
Í2794 mértékű ÁFA, azaz bruttó 5.016.500,- Forint
értékben.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére
történő, 6 db kizárólagos várakozóhely (4 db parkoló
Budapest VIII. kerület Kálvária utca 2., 2 db parkoló a
Kálvária tér 7. szám alatti épület homlokzata előtt) további
biztosításával egyetért 2020. december 31. napjáig.

A határozat végrehajtása
rt

2020.07.16

2020.08.11

A határozat végrehajtása
megtörtént
e.
8

A megállapodás aláírása

vegrema]
megtörtént.

y

megtörtént.

2020. július 02.

A határozat végrehajtása
;
eredménytelen lett.
Az eljárásmegtörtént.

2020.08.11

,

;
03.
2020. július

ú
2020.július13.

] 2020.07.16.

A határozat végrehajtása
megtörtént, felek a szerződést
aláírták.

B megtörtént,
pot

A erátanodás atáírása

megtörtént,

2020. július 14.

2020. július 13.

2020. július 24.

.

VH.13.

VII.13.

2029.

2020.

89

80

NY

VIL13.

VIEI3.

VH.13.

2020.

2820.

2029.

81

81

NY

NY

81

VII.13.

NY

2020.

VII.13.

VELI3.

82

2020.

2020.

NY

83

82

NY

Javaslat kizárólagos
várakozóhelyek

díjmenteségének
meghosszabbítására

Javaslat kizárólagos
várakozóhelyek
díjmenteségének
meghosszabbítására

Javaslat a Molnár Ferenc

Általános Iskola tornaterménekl
meghozatalára

felújításával kapcsolatos döntés,

Javaslat a BudapestJózsefváros Magdolna-Orczv

2. az 1, pont szerinti kizárólagos várakozóhelyek után
fizetendő várakozási megváltási díjról (évi 662.500,Ft/várakozóhely) 2020. december 31. napjáig lemond azzal,
hogy az elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő
önkormányzati ÁFA fizetési kötelezettséggel azonos
összeget (fél évi 70.423 FUvárakozóhely) összesen 422.538
Ft-ot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
köteles az Önkormányzat részére megfizetni.

3. felkéri a polgármestert a határozat 1-2. pontjában foglalt
megállapodás aláírására.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Magyar Államkincstár részére történő, 2 db kizárólagos
várakozóhely (a Budapest VIII. kerület Alföld u. 20. szám
alatti épület homlokzata előtt) további biztosításával
egyetért 2020. december 31. napjáig.
2. az 1. pont szerinti kizárólagos várakozóhelyek után
fizetendő várakozási megváltási díjról 2020. június 012020. december 31. napjáig lemond, azzal, hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő
önkormányzati ÁFA fizetési kötelezettséggel azonos

Ft-ot az Magyar Államkincstár köteles az Önkormányzat

TTÍT

összeget (fél évi 70.423 Ft/várakozóhely) összesen 140.846
részére megfizetni,

3. felkéri a polgármestert a határozat 1-2. pontja szerinti
megállapodás aláírására.
TITMULYEKEZTTVTTSZOTESETTTTÜTTETTÜTITŰT

kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Belső — Pesti
Tankerüjeti Központ között 2918. július J6-án kötött - a
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.
tornatermének felújítása tárgyában — megállapodást az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommai

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a
megállapodás módosításának aláírására.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez
kapcsolódóan a , Önkormányzati lakóépületek komplex
közösségi megújítása (LP1)" tárgyú, 1. rész , Budapest,
VIII. kerület, Diószegi u. 7. (hrsz.: 35897) épület ki
tulajdonú részeinek felújítása" nevű szerződés módosítást
jóváhagyja. Az elfogadott új ajánlati ár összesen nettó
169.352.104 Ft. azaz nettó százhatvankilenemittióháromszázötvenkétezer- száznégy forint, A teljesítési
határidő 210 nap.

Polgármesteri
Gazdálkodási Ügyosztály
Kerületgazdálkodási Iroda

Polgármester/

Gazdálkodási Ügyosztály

Kerületgazdálkodási Iroda

Polgármester/ Gazdálkodási
Ügyosztály

ZOZG. julus 15.

2029. július 31.

2020. július 13.

2020. július 31.

július 25.

2020. július 13.

29020.

2020. júlis 13.

A megállapodás aláírása 2020.
szeptember 11-én megtörtént.

MKSZfelé

A megállapodás aláírása 2020.
szeptember 18-án megtörtént.

A megállapodás

megküldésre került, az aláírt
szerződés a hivatalba még ne
mérkezett vissza

A vállalkozási szerződés
módosítása 2020.08.18-án
aláírásra került.

2020.

novem

ber 27.
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83

85

85

VH.I3.

VII.13.

VH.i3.

VH.I3.

2020. VILI3.

2028.

2026.

2020.

2020.

2020. VH.I3.

Negyed Szociális
Városrehabilitációs

Programhoz kapcsolódóan

wÖnkormányzati lakóépületek
kötött 1. rész és 2. rész

komplex közösségi megújítása
(LPIY" tárgyú eljárásban

szerződéseinek módosítására

Javaslat a Budapest-

Józsefváros Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan
nBérházak üzemeltetési

költségesökkentése (LP3)"
tárgyú eljárásban kötött 2. rész
szerződésének módosítására

Javaslat az Egészséges

Budapestért Programhoz

kapcsolódóan "Digitális
röntgen berendezések" tárgyú

közbeszerzési eljárás
állanítácára

2.

1.

2. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilitáci
ű
j
tulajdonú részeinek felújítása" nevü szerződés módosítást
jóváhagyja. Az elfogadott új ajánlati ár összesen nettó
166.623.755 Ft. azaz nettó százhatvanhatmillióhatszázhuszonháromezer-hétszázötvenőt forint. A teljesítési
határidő 210 nap.
3. a határozat 1.-2. pontja alapján felkéri a polgármestert, a
közbeszerzésekért felelős miniszter, eljárásra vonatkozó,

támogató vagy feltéteilel támogató tartalmú záró
tanúsítványa eseten és — egyezően a tanúsítványban

foglaltakkat — a , Önkormányzati lakóépületek komplex
szerződés módosítások 1. és 2. részének aláírására.

közösségi megújítása (LP1)" tárgyú a vállatkozási
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális
Városrehabilitációs Program című projekthez
kapcsolódóan a , Bérházak és bérlakások üzemeltetési
költségcsökkentése (LP3)" tárgyú, 2. rész , Budapest, VII
kerület, Dankó u 34, (hrsz.: 35474) Budapest, VIII. kerület,
Dankó u, 40 (hrsz.: 35477) épületek homlokzati
höszigetelése és Budapest, VIII. kerület, Dankó u 40. (hrsz.:
35477) központi fűtés korszerűsítése" nevű szerződés
módosítást jóváhagyja. Az elfogadott új ajánlati ár összesen
nettó 104.880.043 Ft. azaz nettó száznégymilliónyolcszáznyolcvanezer-negyvenhárom forint, A teljesítési

határidő 210 nap,

2. a határozat k. pontja alapján felkéri a polgármestert, a
közbeszerzésekért felelős miniszter, eljárásra vonatkozó,

támogató vagy feltétellel támogató tartalmú záró

tanúsítványa eseten és — egyezően a tanúsítványban

foglaltakkai — a , Bérházak és bérlakások üzemeltetési
költségcsőkkentése (LP3)" tárgyú a vállalkozási szerződés
módosítás 2. részének aláírására.

A
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. Az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan "
Digitális röntgen berendezések" tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.
§ (10) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás — a Bíráló
Bizottság javaslata alapján (mely a határozat mellékletét

képezi) — eredményes.
ZÉgészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan "
Digitális röntgen berendezések" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő a MEDIMAT Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, XIV. utca 37.), a
felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján
legkedvezőbb és egyetlen, érvényes ajánlatot adta,
Elk

Polgármester/
JGK Zrt., Révő Zrt.,
WIT Zrt.

Polgármesteri
IGK Zrt., Rév8 Zrt.,
WIT Zrt.

Közbeszerzési Iroda

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály

Miniszterelnökség — az
záró tanúsítványának
kiadását követően

2020. július 13.

Miniszterelnökség — az
záró tanúsítványának
kiadását követően

2020. július 13.

A vállatkozási szerződés
módosítása 2020.08.18-án
aláírásra került.

megtörtént.

A határozat végrehajtása

A vállalkozási szerződés
módosítása 2020.08.31-én
aláírásra került.

A vállalkozási szerződés
módosítása 2020.08.31-én
aláírásra került,

A határozat végrehajtása
megtörtént.

A határozat végrehajtása
megtörtént.
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Javaslat a Csarnok Negyed

"egyed főutcáj:

Keeeramc
De mrleke a]
ktg
meghozatalára

3.

1.

3. A határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert az

j

előterjesztés
2. Tekeakt
számú melléklete
a ,ezerásts
Digitális
jee berendezések"
tárnak adásvételi
adás szerinti
zételi szerződés
röntgen
tárgyú
megkötésére és aláírására.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között kötendő,

eram Tt OKÉV

projekt

A negyed fóutcája prajci

ig dteáeszést sz metánt képző Csok Kegyed

2. a Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési

megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződés ].
kg rzlk te
ÉN ÉRANSÁPRÓKTÁNÁI
számú módosítását, ami szerint a megbízási szerződés
módosított határideje 2020. szeptember 30. napja és felkéri
a polgármestert a megbízási szerzödés módosítás aláírására.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési
szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a
]70096-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, Kbt. Második
Része szerinti gyorsított tárgyalásos eljárásban a benyújtott
részvételi jelentkezések megfelelőek, érvényesek;

előkészítő feladataival
kapcsolatos döntések

Javaslat a , Józsefvárosi
Önkormányzat és költségvetési
szerveinek, a nemzetiségi

szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a

1.

önkormányzatok, valamint a

1009-ban önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági

zának

vezetése és a számlavezetéshez

részvételt

kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, Kbt. Második

é5

3. a Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési ;
ő
erne
szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a
kiséB
ÖT tulajdonban lévő
ke gazdaságinti
10096-ban önkormányzati
társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, Kbt. Második
Része szerinti gyorsított tárgyalásos eljárás második,
ajánlattételi szakasza megindítható az előterjesztés

agy
gármesteri

Rév8 Zrt.

Iroda

a

elnökelTózsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.

melfékletét képező ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok szerinti tartalommal;
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
informatikai beszerzés céljára kötöt 12.700.000-Ft
összegű, és szoftverfejfesztés céljából kötött 25.400.000-Ft
,
ersefyárosi
Polgármester, Józsefvárosi
lás
z,
rá
kelta
zu
iz
összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználására
4
kez
Gazdálkodási
x
edoeitága oly módon,
át tea módosítását,
e
a Támogatási
irányuló
szerződések
ot sezásKözpont Zrt,
vaz
ké
.
;
;
igazgatóságának
En/Tő

Kbeben
meghatározott
vet
időtartamban

2020. július 17. ! 2020.07.28]

2020. augusztus 10.

2020. augusztus 10.

munkanap

közléstől számított 5

2020. augusztus 10.,
valamint: az
eredménynek a
részvételre
jelentkezőkkel történt.

1009-ban önkormányzati7 tulajdonban lévő gazdasági
;
alkodá
Gazdálkodó
Polg
társaságok1. bankszámláinak
vezetése
ése a számlavezetéshez
[olgármester 7Közbeszerzési
Gezdálkod
ési (020, augusztus 10.
v.
ven
SZ
S sz [ Ügyosztály,

Része szerinti gyorsított tárgyalásos eljárás első, részvételi
szakasza eredményes;

Hjárás

3.

v ] 2.
eitá bankszámláinak
társaságok
Hil s

kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása" tárgyú közbeszerzési
lejezárására,
jjárás részvételi
szakaszána
az eljárás
második,
tó
kenti
a
ajánlattételi
szakaszának
megindítbatóságára
§
§

Javaslat a Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központa. Zrt,
;
a
informatikai beszerzés és
kén
a
szoftverfejlesztés
céljából
Szoftver
kai

hogy a szerződések 5.2. és 6.3. pontjaiban foglalt támogatás

2020. szeptember 30, napjára módosul. Felkéri egyúttal a

felhasználásának véghatárideje 2020. : augusztus 31., o a

kötött, vissza nem térítendő

beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje

támogatás felhasználására

irányuló támogatási

szerződések módosítására

polgármestert a határozatban foglaltak szerint módosított
"Támogatási szerződések aláírására.

Az összegzés megküldésre
került 2020.07.14-én, majd ezt

követően került
a szerződés
megkötésre
a nyertes
sa
ő
ajánlattevővel,

A határozat végrehajtása
megtörtént.

ks
zet Meghiás

szerződésének módosítása

ez
ie
került.
2020.07.28-ána aláírásra

egrehnitá

A határozat végrehajtása
megtörtént.

;

A Határozat
végrehajtása
megtörtént.

felkérésre kerültek.

tú
A határozat végrehajtása
megtörtént, Az ajánlattételre
2020.08.19-én a nyertes
részvételre jelentkezők

aláírásra kerültek.

v4
a
A szerződés-módosítások
ves
ea

Javaslat az Egészséges
Budapestért Programhoz
a
kapcsolódóan ,Rectoscop
készülék
beszerzése" tárgyú

közbeszerzési
eljárásban köztes
döntés meghozatalára

kegcál

Budapestért Peggrarkaz

VIII. kerületének területén

(1

[1

1.

2.
a.

1.

Javaslat az , Entézményi

valamint az önkormányzat

megkötésére

selő

ak

fenntartásában lévő szociális

2.
;

Heszárztásani

gvonnvilatkozntéteti
seagyonayilnt kozttrtátel
kötelezettségének
teljesítéséről

1. .

intézményekben a közétkeztetés
biztosítása 3 részajánlati
körben" tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó szakértői
Szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szerződés

gyermekétkeztetési feladatok,

eredményének megállapítására

üzem lő
térfigyelő rend:
karbantartási és hibajavítási
munkái" közbeszerzési
értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárás

.
Javaslat , Budapest Főváros

döntés meghozatalára

közbeszerzési eljárásban köztes

automata készü tékek" tárgyú

kapcsolódóan , Video:
asztroszkóp,: kolunoszkáp és
108 f 2020/VEN31 [ek osávfertőtlemető

NY Í 107 Í 2020ÍVINL31)

NY)

109 ) ZOZOÍVIIL31

NY Í 109 ) 2020ÍVINL31

NY)

2020ÍVINL3I

2020ÍVEL3I]

[130 Í 2020ÍVHIL3:!

NY Í 109 ) 2020ÍVIIL31

NY

Ny ol 410

111.

TEDTTETÉVETESTESTTTTZÜTYTTTZOTSTETÉJ TTTTTTOTT

az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan
,.Rectoscop készülék beszerzése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban elrendeli a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a
megfelelő
és az
eteketési
tok mint szentegyetlen
leekedvezőbb
ajánlatot
SzamosMediko Kft.-t,

követelmény tekintetében az

benenyújtó
ee ajánlattevőt
sze pONÁOK felhívnszert
9 ajén atal
i
azEg MIkelVezÉ
alkalmassági

közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan

,. Video-gasztroszkóp, - kolonoszkóp és endoszkópmosó-

fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési
eljárásban elrendeli a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a
ÍHUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságot, mint egyetlen megfelelő és az

Közbeszerzési Íroda

1. a Budapest Főváros VIII, kerületének területén üzemelő [/ CSteágvetsi és erszütgyi
Ügyosztály

sz

12020. szeptember [1

2920. augusztus 31.

2020. zugusztus 31.

2020. augusztus 31.

;
Polgármester
Gazdálkodási
Ügyosztály. ] 2020. augusztus 31.

Közbeszerzési Iroda

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály

öltségvetési és

értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot

benyújtó ajánlattevőt felhívni az MI alkalmassági
követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és
közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások,
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

Közterület felügyeleti.)
ove eztá

Bényüoyi

rérfigyelő rendszer karbantartási és hibajavitási munkái
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3

Úgyosztály

:

eg

A határozat
megtörtént,

eg

7

végrehajtása

A határozat végrehajtása
megtört

A határozat végrehajtá

ető
§

A határozat végrehajtása
megtörtént

aláírták.

tét

A határozat végrehajtása
megtörtént, feleka szerződést

A határozat végrehajtása

.

megtörtént

megtörtént

2020. augusztus 31.

Polgármestert

A határozat végrehajtása

Közbeszerzési Íroda
2020. szeptember 02.

Jegyző!

.

A.határozat végrehajtása
megtörtént.

c

Jegyzői Kabinet Szervezési ] 2020. augusztus 31.
troda

Polgármesteri
Közterület-felügyeleti

2. a beszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot a Video-Data. ] Költségvetési és Pénzügyi
Kít.(1184 Budapest, Nefelejcs u. 10.), cégjegyzékszáma:
Bizottság elnöke/
Íg109 174787, adószáma: 24392046.2-43) ajánlattevő tette.
Közterület-felügyeleti
ezért a Video-Data Kft. a nyertes ajánlattevő.
Ügyosztály
3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a Polgármestert a

vállalkozási
nettó 12.200.000,Forint
4 27 96keretszerződés
mértékű ÁFA,aláírására
azaz bruttó
15.494.000,-

Forint értékben.

Jenelőterjesztés 1. számú mellékletében

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. elfogadja a.

lévő megbízási szerződést,

2.2 határozat 1. pontja alapján felkért a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.

tudomásul veszi a 2020. július 16-án megválasztott Hé

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, ho;

Gosztonyi Géza nem képviselő
tagra vonatkozó!
vagyotnyilatkozat-tételi
kötelezettsége teljesítéséről szóló
beszámolót,
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IX.21

IX.21

Javaslat , Bérlakás felújítás
Józsefvárosban" tárgyú
közbeszerzési eljárás
megindítására

Javastat az Egészséges
Budapestért Programhoz
kapcsolódóan , Rectoscop
készülék beszerzése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredmény
megállapítására

Javaslat az Egészséges

kapcsolódóan , Video-

Budapestért Programhoz
gasztroszkóp,- kolonoszkóp és

endoszkópmosó-fertőtlenítő
automata készülékek" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredmény
megállapítására

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. A Bérlakás felújítás Józsefvárosban " tárgyú
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLI. törvény (Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt, nemzeti eljárásrendben megindíthatól
az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívás és
közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal.
2. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció
felhasználásával a Polgármester intézkedjen a közbeszerzési
eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről szótó 2015.
évi CXLIII. törvény szerinti határidők betartásáról.

úitatt. he

A

" tárgyú, a
évi CXLIN. törvény (a
bekezdése szerinti
Bizottság javaslata alapján

TRZ Egeszseges Budapestért FTOBTMMOZ KAPTSÖIGTOTTT

iáni:

analláblen

tárgyban kiírt

és

TEKÖTEELVETETTET TENZÜLYT BIZOTS TETATEPTJETTÖTT
1. Az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan "
Rectoscop készülék beszerzése " tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során a SzamosMediko Kft. (1124
Budapest Fodor utca 93. fszt. 2.) ajánlattevő érvényes

ám

Rectoscop készülék beszerzése
iközbeszerzésekről szóló 2915.
továbbiakban: Kbt.) 81. $ (10)
közbeszerzési eljárás - a Bíráló

S-EgÉSzsegés údapcslért frogramhoz kapcsolódóan

"Rectoscop készülék beszerzése" tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő a SzamosMediko Kft.
(1124 Budapest Fodor utca 93. fszt. 2.), a felhívásban
meghatározott értékelési szempontok alapján

legalacsonyabb árú és egyetlen, érvényes ajánlatot adta.
Elfna
jánlati áj
A
§
4. A hatarozat 25 pontja alapjat Télkéti ő DOTGATTTESI
az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a , Rectoscop
készülék beszerzése" tárgyú adásvételi szerződés

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy

automata készülékek"

1. Az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan
"Video-gasztroszkóp,- kolonöszkóp és endoszkópmosó-

fertőtlenítő

Törökbálint Tó Park utca 3.) ajánlattevő érvényes ajánlatot

közbeszerzési eljárás során a HUN-MED Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2045

nyújtott be,

3-Egészseges Budapestért Programhoz KApcsólódóan

számú melléklet) — eredményes.

2. Az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan
"Video-gasztroszkáp,- kolonoszkóp és endoszkópmosófertőtlenítő automata készülékek" tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 81. § (10) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárás - a Birálóbizottság javaslata alapján
fi.

"Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosófertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési

eljárásban a nyertes ajántattevő a HUN-MED Kereskedelmi
értékelési szempontok alapján legkedvezőbb és egyetlen,

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2045
Törökbálint Tó Park utca 3.), a felhívásban meghatározott

érvényes ajániatot adta. Elfogadott ajánlati ára nettó 21 800

00£LEt.

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály
Közbeszerzési Iroda

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály
Közbeszerzési Iroda

Polgármester/
Gazdálkodási Ügyosztály
Közbeszerzési Iroda

2820.09.22

4. pont esetében;

aKbt, 131 § (5)-(6)
valamint a

bekezdésekben,

időtartamban

(8) bekezdés a)
pontjában rögzített

2020.09.21

megtörtént.

A határozat végrehajtása

megtörtént.

A határozat végrehajtása

megtörtént.

Az összregzés megküldésre
került 2020. 89.23-án, majd ezt
követően a szerződés aláírásra
kierült a nyertes
ajánlattevővel,
A határozat végrehajtása

megtörtént.

A határozat végrehajtása

megtörtént.

A határozat végrehajtása

A határozat végrehajtása
megtörtént.
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[2020j

Javaslat Dr. Ajtay Zsófia
Eszter egyéni vállatkozóvat

megkötött támogatási szerződési

sera
vegy

Ta

A határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a , Video-

jtámogatási szerződésmódosítás aláírására.

2 felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti

támogatási szerződést a határozat 1. melléklete szerinti

1. módosítja a Dr. Ajtai Zsófia Eszter egyéni vállalkozóvat
Jtszékhelye: 1085 Budapest, József krt. 48. 2. 12.,
adószáma: 56126145-2-42) 2020. januárban megkötött]

TUTTT
TENRÜNTYELVETEETETTÜNZÜGYTŰTZÖTYETTTY

megkötésére és aláírására.

automata készülékek" tárgyú adásvételi szerződés

4. — [gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő

4.

2

Polgálrmester/
Humánszolgáltatási

:

Ügyosztály Humánkapcsolati

hroda

Polgármester

a Költségvetési és Pészügyi Bízottság úgy dönt, hogy a
józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és

7

Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettei 2019.

vaeestat a nene
Negyed Szociális
szerződéstől a szerződés

Városrehabilitációs

április 26. napján kötött Megbízási

,

Rév8 Zn,

vine
folytassa le.

KÖTSELVETETESTEEZÜTYTBTZTTTTET TÖTT TOLY
1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs

című projekten belül Az OKJ tanfolyamok
Program
iszervezése és lebonyolítása" tárgyú közbeszerzési

eljárásban 1., valamint a 6. részekben eredménytelen a
2015. évi CXLI. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, tekintettei arra, hogy nem került ajánlat

HÓ SETTTTSZOTGVDÜTT SZOROZ SZÁTTT

Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Program című projekten belül , OKJ tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása" tárgyú közbeszerzési

Kbt.-ben

időtartamban

meghatározott

—[2029.09.30

2020. október 20.

2020. szeptember 21.

2020.09.30

2020.09.30

követően a szerződés aláírásra

Az összegzés megküldésre
került 2820.09.23-án, majd ezt

ajántattevővel.

kierült a nyertes

megtörtént.

A határozat végrehajtása

A határozat végrehajtása
megtörtént.

megtörtént,

z

A határozat végrehajtása

;

A határozat végrehajtása

lefolytatása megkezdődött.
.
y

megkezdődött, az elszámolás

megtörtént.

.

A határozat végrehajtása

A közbeszerzési eljárás

eredménytelenül lezárásra
került.

.
A határozat végrehajtása
megtörtént.

orahaitéi

Jeljárásban a 2., 3., 4., valamint 5, részek vonatkozásában
eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIE
törvény 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján,
sr ÁlJA
;
B
h
tekintettel arra, hogy ezen részek vonatkozásában a

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a VEKOP-6.2.1-15-2046-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs

mentorálás — Közösségi programok - A , settlement" tárgyú
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL.III. törvény
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít.

az
elfogadja eljárá
a Bíráló Bizottság
2.előterjesztés
közbeszerzési
képező alapján
mellékletétjavaslata
Jelőterjesztés meltékletét képező közbeszerzési eljárást

indító felhívásokat és közbeszerzési dokumentumokat,

megtörtént,

A határozat végrehajtása

12929. szeptember 25.

Program című projekten belül , LPS Család - és Lakóház

Polgármester
Rév8 Zrt., WIT Zrt.

"

.2. pontjapontja alapján
kghogy a
elá, és felkéri a Polgármestert,
alapján eláll,
6.2.
szerződés teljesítésével kapcsolatban az elszámolást

1.

1.

2. .

kEEt YTE Zrt

Programhoz
Egymásért
Szomszédok kapcsolódóan,

döntések meghozatalára

kvint
Mozgalom alprogramot érintő

Javaslat a Budapest-

Józsefváros Magdolna-Orezy
Negyed Szociális
Városrehabílitációs

Programhoz kapcsolódóan

5 OKJ tanfolyamok szervezése
és lebonyolítása" tárgyú
közbeszerzési eljárás

.

eredményének megállapításáraj — 2.

Javastat a Budapest-

Józsefváros Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Városrehabititációs

Programhoz kapcsolódóan
és Lakóház
Család -— Közösségi
IX.21 ] .LPS
mentorálás
programok - A ,settlemenf"
síron lakálüeki
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EX.21

62 pp ügyesek

tárgyú közbeszerzési eljárás

ájytáosa azni
megindítására

Javaslat a Budapest-

Józsefváros Magdolna-Orezy
Negyed Szociális
Városrehabilitációs

Programhoz kapcsolódóan

sÖnkormányzati lakóépületek

(LPI)" tárgyú eljárásban

komplex közösségi megújítása

kötött 1. rész és 2, rész

IX.2I

Javaslat a BudapestJózsefváros Magdolna-Orezy
Negyed Szociális
Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan
Műszakilag szükséges
Épületek bontása (LP2)" tárgyú
eljárásban kötött 2. rész
szerződésének módosítására

szerződéseinek módosítására

IX.2I

Csarnok negyed TÉR KÖZ

Javaslat a , Józsefváros

Javaslat a , Józsefváros
Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának felülvízsgálata?
tárgyú tervezési szerződés
módosítására

EX.21

meghozatalára

2018 pályázathoz kapcsotódóan
a Déri Miksa utca átépítése
engedélyezési és kiviteli
tervének elkészítése" tárgyú
tervezési szerződéssel
kapcsolatos döntések

időtartam.

összefoglaló tájékoztatás alapján 5 munkanap legyen az

3. az eljárások határidőit tekintve úgy dönt, hogy az
eljárásokra való érdeklődésre rendelkezésre álló

Az összefoglaló tájékoztatás lejártát követően legkésőbb 2
munkanapon belől kerüljön megküldésre az eljárásokat

LÓG

eeeteSr ENZELYTTTZOTETZ
ETT
TET TÜTTTOTT

megindító felhívás a szereplőknek. Az ajánlattételi határidő:

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez
kapcsolódóan a , Önkormányzati lakóépületek komplex
közösségi megújítása (LP1)" tárgyú, t. rész , Budapest,
VII kerület, Diószegi u. 7. (hrsz.: 35897) épület közös
tulajdonú részeinek fefújítása" nevű szerződésmódosítást

Asénl al

alul AZ 04

Szociális Városrehabilítációs Program című projekthez
kapcsolódóan a . Önkormányzati lakóépületek komplex
közösségi megújítása (LP1)" tárgyú, 2. rész , Budapest,
VIII. kerület, Köris u, 4/a, (hrsz.: 35874) épület közös
tulajdonú részeinek felújítása" nevű szerződésmódosítást
end,
3. a határozat 1.-2. pontja alapján felkéri a polgármestert,
hogy a közbeszerzésekért felelős miniszternek az eljárásra
vonatkozó támogató, vagy feltétellel támogató tartalmú
Záró tanúsítványa esetén — egyezően a tanúsítványban
foglaltakkal, az , Önkormányzati lakóépületek komplex
közösségi megújítása (LP1)" tárgyú 1. és 2. rész

vállalkozási szerződések módosításának az aláírására.

TENÖTSSEVETETTETTETZTETTTTZÜTSIÉ TÉT TÖNTOTT

huszonhárommillió-hétszázötvennyolcezer-

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilitációs Program címü projekthez
kapcsolódóan a , Műszakilag szükséges épületek bontása"
tárgyú, 2. rész , Budapest, VIII. kerület, Illés utca 20. épület
részleges bontása "B" és "C" szárnyat illetően" nevű
szerződésmódosítást jóváhagyja. Az elfogadott új ajánlati ári
összesen nettó 23.758.881 Ft. azaz nettó
imnináai hatást tá EN
s
1 ha
a
2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert, a
Műszakitag szükséges épületek bontása" tárgyú a
vállalkozási szerződésmódosítás 2. részének aláírására.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
egyetért a , Józsefváros Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának felülvizsgálata" tárgyú tervezési szerződés
melléklet szerinti módosításával, egyúttal felkéri a
polgármestert annak aláírására.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

egyetért a , Józsefváros Csarnok negyed TÉR KÖZ 2018

pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése" tárgyú
tervezési szerződés melléklet szerinti módosításával,
egyúttal felkéri a polgármestert annak aláírására.

Zrt.

Polgármester
JGK Zrt., Rév8 Zrt.,
WIT Zrt.

WIT

2020.szeptember 21.

Miniszterelnökség —
az eljárást támogató
vagy feltétellel
támogató — záró
tanúsítványának
kiadását követően

2020. szeptember 21.

A hirdetmény feladásra került.

Az 1. rész tekintetében a
vállatkozási szerződés
2020.10.12-én alá lett írva.
A 2. rész atáírás alatt van.

A határozat végrehajtása
megtörtént.

A Pénzügyi Főosztály részéről
külön uintézkedést nem
igényel. A módosított szerződés
aláírás alatt van.

Polgármester/
IGK Zrt., Rév8 Zrt.,

2020. szeptember 24.

A Pénzügyi Főosztály részéről
külön intézkedést nem igényel.
A módosított szerződés aláírás
alatt van.

aláírásra került,

A szerződésmódosítás

Polgármester/
Városépítészeti Iroda,
Pénzügyi Ügyosztály

2920. szeptember 24.

2020. szeptember 25.

Polgármester/
Városépítészeti Iroda,
Pénzügyi Ügyosztály
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Javaslat a , Köztemetéshez
temetési helyre

kapcsolódóan az elhunyt

hamvainak

történő elhelyezése"
közbeszerzési értékhatártel !
pítására

nem érő beszerzési eljárás

eredményéni

Javaslat az , Írodabútor

beszerzési eljárás

beszerzése" közbeszerzési
értékhatárt elnem érő

eredményének megállapítására

zési eljárás

felújítás

Javaslat a , Budapest VIII.
kerület, Tömő u. 23/A. és 23/B.
cser

szám cserelakások
alatti épület felújítása"
kiürítése
[/riatti

jat i

tárgyú

megindítására

"

"

"

2.

3.
1

2.
3.

1

2.

4.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a , Köztemetéshez kapcsolódóan az elhunyt hamvainak

temetési helyre történö elhelyezése" tárgyú közbeszerzési

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek

DIKÁRÍJ zesr
TTTORJOTU ZJzITTATOT ZT TSUTSUT
Józsefvárosi Református Egyházközség (1089 Budapest,
IKöris u. 13., adószáma: 198180094-1-42) ajánlattevő tette,

ezért a Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség a

3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a Polgármestert a

1. az , [rodabútor beszerzése" tárgyú közbeszerzési

vállalkozási keretszerződés aláírására nettó 14.900.000,- Ft
27 96 mértékű ÁFA, azaz 18.923.000 - Ft értékben.
agas
TETT TTOZY
ME OÉSZÉTZESTETJAT SÜTIT TT TEHJTÜTT

TETVITTZT TET

Jértékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek

és Külkereskedelmi Szolgáltató Kft. (2146 Mogyoród,
ÍSzent Jakab park 233., cégjegyzékszáma: 13 09 138432, — Í
adószáma: 22729925-2-13) ajánlattevő tette, ezért a NET21

Jedésvéteti

szerzödés aláírására nettó 2.973.450.- Forint

edrmuartza zZÁtőréjerapjtar
TETRETT ZTE zotz—

1. A , Budapest VIII. kerület, Tömő u. 23/A. és 23/B. szám
alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása" tárgyú
eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi

JCXLHI törvény (Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt, nemzeti
eljárásrendben megindítható

előterjesztés
ajánlati felhívás és
mjeszté mellékletét képező
épozó ajá

özbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal,

kőaz

2. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció
felhasználásával a Polgármester intézkedjen a közbeszerzési
eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény szerinti határidök betartásáról,
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. A , Bértakás fel
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLI. törvény (Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyilt, nemzeti eljárásrendben megindított

eljárásban meghatározott minőségi értékelési szempontokat

az alábbiak szerint módosítja:
1. minőségi értékelési szempont megnevezése: A
teljesítésbe bevont személyi állomány többlet szakmai

[tapasztalata az M.1. pont tekintetében bemutatott személyi

állomány esetében (minimum 0, max 36 hónap) egész
hónapokban/ Súlyszám: 20

2. minőségi értékelési szempont megnevezés

terület építőanyag tárolására szolgáló részét, megközelítési

lerakó —
aalerakó

hogy az építési területen keletkezett bontási hulladékot

Javaslat , Bérlakás felújítás
Józsefvárosban" tárgyú

lektíven — iinert
gyűjti é
szelektíven
nert ésé. szerves — gyű
elyre (igennem) / Súlyszán: 5
3. minőségi értékelési szempont:
módosítására

közbeszerzési
eljárás ésajánlati
felhívásának
ának
dokumentációjának

A határozat végrehajtása
megtörtént.

2020.szeptember 30.

Polgármester
Hatósági Ugyosztály

2020.10.06

2020.10.06

;

;

határozat végrehajtása

megtörtént.

A határozat végrehajtása
megtörtént. Az ajánlati
felhívás feladásra került a KH
részére,

megtörtént.

A határozat végrehajtása

megtörtént.

,
egvenaitó
9 határozat végnenajtása
Ellátási Iroda

Jegyzől
Jegyzői Kabinet Belső — ] 2020. október 05.

a

Közbeszerzési Iroda

Folgérmésteri
(Gazdálkodási
Ügyosztály

á

polgármesteri
(Gazdálkodási
Ügyosztály
Közbeszerzési Iroda

NYÍ
NYI

NY

NYÍ

NY

12020)

20201

120201

[2020]

x.26 )

X.05

sztvivelőtelepi Magyarok

Javaslat a Budapest-

Negyed Szociális
Városrehabilitációs
Programboz kapcsolódóan
"Motivációs csomagok

Józsefváros Magdotna-Orczy

eredményének megállapítására

beszerzési eljárás

értékhatárt el nem érő

feldíszítése és díszkivilágítása"
tárgyú, közbeszerzési

FEKÁNTÁANNI
ózsefváros váeset
karácsonyi

Javaslat a , Vállatkozási

X.05 ! Nagyasszonya Plébániúval
enáva
a
megkötött dmogatási szerződési
módosítására

x.05

149 (20201 X.05
149

150

151

153

(bútorok) beszerzése (FPLY"
tárgyú és a , Metivációs

beszerzése (FIV" tárgyú

csomagok (nűszaki cikkek)

2. A , Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására hozott 1 14/2020
(IX.21.) határozat 1. pontjában elfogadott ajániati felhívást

és dokumentumokat az előterjesztés mellékletét képező
módosított tartalommal elfogadja.

ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti

3. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció
felhasználásával a Polgármester intézkedjen a hiánypótlás
EKR-ben történő feltöltéséről.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. módosítja a Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok
Nagyasszonya Plébániával (székhelye: 1089 Budapest,
Bláthy Ottó u. 22.; adószáma: 19818771-1-42) 2019. július

Polgármester/

Polgá

11. napján megkötött támogatási szerződést az előterjesztés ] — Humánszolgáltatási —Í
Ügyosztály Humánkapcsolati
1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Iroda

támogatási szerződésmódosítás aláírására.

2. felhatalmazzaa polgármestert az 1. pont szerinti

TT

érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

77

ve

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a vállalkozási szerződés keretében Józsefváros
karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást
7

7
Folgármesterő
2. a határozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás
a KÁTAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató K. . Gazdátkodási Ügyosztály
$nyertesének

11465795.2.-14, cégjegyzékszám: 14-09-314754)

Polgármesteri

Rév8 Zrt., WIT Zrt.

(székhely: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 8/E fsz, 3., adószám: ) Kerületgazdálkodási Iroda

13.865.800,- Ft-r 2796 ÁFA, azaz bruttó 17.609.566.- Ft.

ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajániati ár:

3. felkéri a polgármesterta 4. mellékletben szereplő
vállalkozási szerződés aláírására.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Program című projekten belül , Motivációs csomagok
csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FPIY" tárgyú a

(bútorok) beszerzése (FP1)" tárgyú és a , Motivációs

nyilt közbeszerzési eljárásokat indít.

közbeszerzésekrő! szóló 2015, évi CXLIII. törvény szerinti

2.a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az

előterjesztés meltéktetét képező közbeszerzési eljárást
indító felhívásokat és közbeszerzési dokumentumokat.

2g2g.40.15

li

2920.10.o5

2020.10.08

2020.11.04.

2020.10.20

0

2020.10.05 —— ) 2020.10.05

2020.10.20

2020.10.26
2020.1 1.04

megtörtént,

A határozat végrehajtása

A határozat végrehajtása
megtörtént.
7

megtörtént.

A határozat végrehajtása

ETTJTIKUTTTITETYZET T
A
ödésmódosíl

zerződé ela aláírta,

szerződé.

,
léc óda ítá nem írta
szerződésmódosítást

A vállalkozási

megtörtént.

4 vállalkozási szerződés
2020. október 16-án
aláírása

e TE bőe

04 felület

Összefoglató tájékoztató
bi
eve

publikálása a

.
Összefoglaló tájékoztató

publikálása az EKR felületre:
2020.31.04.

NYÍ

NY!

154

155

156

[2020]

[2020]

120201

X.26

X.26 (

közbeszerzési eljárások

megindítására

Javaslat a Budapest-

Szociális

Józsefváros Magdolna-Orezy
Negyed
Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan

Kálvária tér járás (KPSY"
tárgyú eljárásban kötött

szerződésének módosítására

Javaslat a BudapestJózsefváros Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Városrehabilítációs
Programhoz kapcsolódóan

, Műszakilag szükséges
épületek bontása (LP2)" tárgyú
eljárásban kötött 2. rész
szerződésének módosítására

2.

1.

3. az eljárások határidőit tekintve úgy dönt, hogy az

összefoglaló tájékoztatás alapján 5 munkanap fegyen az

eljárásokra való érdeklődésre rendelkezésre álló időtartam.

Az összefoglaló tájékoztatás lejártát követően legkésőbb 2

munkanapon belül kerüljön megküldésre az eljárásokat
megindító felhívás a gazdasági szereplőknek. Az
ajántattételi határidő: 10 nap.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális : árosrehabilítációs Program című projekthez

sapcsolódóan a Kálvária tér gyalogosburkolat (KPS9"

tárgyú szerződésmódosítást jóváhagyja. Az elfogadott új

A teljesítési határidő 150 nap.

ajánlati ár összesen nettó 21.165.370 Ft, azaz nettó
huszonegymillió-százhatvanötezer-háromszázhetven forint,

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert, a

Kálvária tér gyalogosburkolat (KP5)" tárgyban megkötött
vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilítációs Program című projekthez
kapcsolódóan a , Műszakilag szükséges épületek bontása
tárgyú, 2. rész , Budapest VIII. kerület, Illés utca 20. épület
részleges bontása "B" és 7C" szárnyat illetően" nevű

szerződésmódosítást jóváhagyja. Az elfogadott új teljesítési

határidő I74 nap.

2. a határozat 1, pontja alapján felkéri a polgármestert, a

, Műszakilag szükséges épületek bontása" tárgyú a
vállalkozási szerződésmódosítás 2. részének aláírására.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. A .Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
JCXLIII, törvény (Kbt.) Második rész, 81. § szerinti nyilt

uniós eljárásrendben megindítható az előterjesztés

mellékletét képező ajánlati felhívás és közbeszerzési

Javaslat a ,Közétkeztetési

dokumentumok szerinti tartatornmalk.

x.26 ) szolgáltatás megrendelése"

tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására

2. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció
felhasználásával a Polgármester intézkedjen a közbeszerzési
eljárás megindításáról és a közbeszerzésekrői szóló 2015.
évi CXLII. törvény szerinti határidők betartásáról.

;

WIT Za.

Polgármester/
IGK Zrt,, Rév8 Zrt.,

Polgármester/

IGK Zrt., Rév8 Zrt.,

WIT Zrt.

Polgármester/

Gazdálkodási Ügyosztály
Közbeszerzési és
Pályázatkezelő Iroda

2020.10.26

2020.10.30

2020.10.26

2020.10.30

2020.10.27

2020.11.04

2020.10.301

2020.10.30

2020.10.30
S

2020.10.30

Összefoglaló tájékoztató

pubfikálása az EKR felületre:
2020.11.04.

A szerződésmódosítást

2020.10.30-án
a Jogi Irodára
lett leadva.

A szerződésmódosítást

2020.10.30-án a Jogi Irodára
Tett legdva.

A szerződésmódosítást
2020.10.30-án a Jogi Irodára
lett leadva.

A szerződésmódosítást

2020.10.30-án a Jogi Irodára
lett leadva.

megtörtént.

A határozat
végrehajtás
atározat végrehajtása

A határozat végrehajtása
megtörtént. Az ajánlati
felhívás feladásra kerülta KH
részére,

