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Előterjesztő: Dr. Mészár Erika _ a jeg,,zőt helyettesítő aljeg,lző

A képviselő-testĺileti tilés időpontja: 201 1 . szeptembeľ 1 5. sz. napirend

Táľgy: Takaľítási szeľződés felmondása és új kőzbeszerzési eljáľás kiíľása

A napiľend et nvi|tlztlrt Ĺilésen kell taľgya|ni, a hatáĺozat elfogadásźlhoz egyszertĺ/pg!g[g!!9!!
szav azattiJbb s é g sztiksé ge s.

ElorÉszÍro szľRvpzľrĺ ľcysÉc (NÉv, szlcNo): Szervezési és Üzemeltetési Üg51qsńáIy

KÉszÍrprrr (ÜcvrNrÉzo NEvr): on. FóNłcy Acorł ÜcyoszrÁl yvľlz';ro A .p" 1
PÉNzÜcylFEDEZETETlcÉNyeI./NplrĺlcÉNyeI,'lc,łzoI,Ás: cł,:^J- ć; / . ']Íl ,d
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Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság vé|eményezi x
HumánszolgáItatási Buottságvéleményezi tr

Hatźr ozati jav aslat a bizottsźĘ, számáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stti l etnek az előtei eszté s me stársy a|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

Budapest VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzat Polgĺármesteri Hivatala és a Jránosik és
Társai Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 23., koľábbi székhely: 3533 Miskolc,
Kerpely Antal u., tĺirlés kelte: 2010. 06. 09.) 2008. május I3-aÍI _ közbeszerzési e|jźrás
lefolytatását ktjvetően - váIlalkozási szeruőđést kótött a Polgármesteri Hivatal és egyes
telephelyeitakantźsźna,hatźnozatIanidőre.

A vállalkozási szeruóďés zźlrő ręndelkezésében foglaltak lehetővé teszik, hogy a felek íľásos
formában a szerződést bármikor, 60 napos hatáľidővel felmondhassĺĺk.

A vállalkozási szerződés alapján a takaľítást végzó feladatát nem képezte a tisńítőszerek
biztosítása.
Az e|miit időszakban a hivatali telephelyeknéI váItozás következett be (a Józsefuĺáľos újság
feladatainak el|túása a Hivatalhoz került).
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Mindezek alapjźn a hivatali takaĺítási feladatok színvonalasabb és maľadéktalan ellátása
érdekében javaslom a hivatkozott vállalkozási szęrzőđés felmondását. A feladatellátás
folyamatos biztosítása érđekében egyúttal javaslom a takaľítási feladatokĺa vonatkozóan új

kozbeszerzési eljárás megindítását. Az új közbeszeruési eljarás a\apjźn kötendő vtúIaIkozási
szerzőđés kezďő iđőpontja 2012. január 01. napja, időtaĺama határozatIarl, éves szinten a
költsége a bruttó 24 m1IIiő Ft-ot ne haladja meg.

A kĺjzbeszeľzésekľől szőIő 2003. évi CXXD(. torvény 38. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján a
szoIgá|at becstilt éľtéke olyan szerződés esetében, amely nem taľtalÍnazza a teljes díjat
határozat|an időre köttitt szeruődés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszoľosa.

F enti ek al apj aĺr kérem az a|ábbí hatźtr o zati j avasl at el fo gadás át.

Ha,ľÁnoza'Tl JAVAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a jegyzőt helyettesítő a|jegyzőt a Jánosik és Taľsai Kft. (székhely: 3531

Miskolc, Győri kapu23.) és a Polgármesteri Hivatalkozott, a Polgĺírmesteri Hivatal és

telephelyei takaľítása táĺgyű,2008. május 13-źnhatfuozatIan időre kötött, módosított
v áI|a\ko zási szerző dés 20 I I . decemb er 3 | . napj ár a történő felmondására.

Felelős : a jegyzót helyettesítő a|jegyzo
Hatéĺiđő 20II . november 1 .

2. felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a Polgármesteľi Hivatal és

telephelyei takarítási feladatainak eL|źtásttra vonatkozó kozbeszerzési eljĺĺľás
meginđítására.

Felelős: a jegyzót helyettesítő a|jegyző
Hatráľidő: VPB 2011. október 5-ei ülése

3. előzetes kĺjtelezettséget vállal 2012. évre és az azt követő koltségvetési évekľe, évente

bruttó 24 mill|iő Ft összegben a Polgármesteri Hivatal és telephelyei takaĺítási
feIadatainak ellźtásáĺ a.

Felelős: polgármester
Hataridő : a mindenkori kĺiltségvetés készítése

A dönté s vé grehaj tás át v é gző szerv ezeti e gys é g :

1. pont: Szervezési és IJzęme|tetési Ügyosztály, Jegyzoi Kabinet
2. pont: Szervezési és Üzemeltetési ÜgyosĺáIy, Jegyzoi Kabinet
3 . pont: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztál y, P énzťlgyi IJ gy osńá|y

Budapest, 2011. szeptember 5.

,(/, "kJ+-,Dr. Mészár Eľika /
ajegyzothelyettesítő a|jegyző ,',/


