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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi

Humánszo|gáltatási Bĺzottság v é|eményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szőmára:

Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat
Képviselő-testü lete számár a

Tiszte|t Képvise|ő-testĺi|et!

Budapest I. kerület Budavráľi onkoľmĺínyzat, mint ajanlatkéľó aKozbeszerzési Éľtesítő 20l 1. októbeľ
|7-i, 20||ll2| sz. szźtmźtban, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában f01|/s |98-322857
azonosítósámon közbeszerzési eljĺáľásra vonatkozó hirdetményt jelentett meg.

A beszerzés tdrgła.. szolgáltatiásmegľendelés, a Budapest I. kerület Budavari onkoľmĺínyzat
parkolásellenőrzési- és közterületfelügyeleti.rendszerének és kapcsolódó berendezéseinek teljes körű
működtetéséhez sztikséges beszeľzések összesen négy iinállóan megajánlható részben.

A közbeszeľzési e|jaras fajtźtja: głoľsított meghívtÍsos, mely alkalmazźsźnak indoką hogy a [. kertilet
Budaváľi onkormányzat a meglévő paľkolásellenĺĺrzési rendszeľ üzemeltętését2011. december 23-tó1

kiiteles a jelenlegi szolgáltatótól átvenni, és azuzeme|tetést teljes körűęn ellátni.

A Kbt. előírasai a|apjźn tárgyi e|jánźls két részbő| á||. Az I' szakasz a résméte|i, a II. szakasz az
ajánlattételi.

A részvételi eljárásban azaján|attevőnek a részvétęlijelentkezését kell beadni, a hirdetmény szerint a
benyujtási hatźtridő 20] I. október 24. 12.00 órą.

Ajĺánlatkéró - I. keľületi onkoľmanyzat - a részvételi jelentkezéseket éľtékeli, ezt követően, akit
alkalmasnak minősített azon jelentkezíĺkrészére írásbeli aján|attéte|i felhívást kiild.
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A részvételi e|jáľásban a részvéte|re jelentkező nem tehet ajánlatot.

A Józsefuárosi Kĺjzteľiilet-feltigyelet 2010. januáľ 01.-től |átjae| a VIII. keľiileti, 20l1. március 2l.-től
a XI. kerületi önkormány7atok törzsvagyonźthoz tartoző köaerületi parkolóhelyek üzęmeltetési
feladatait.

A Józsefuárosi Közteľület.felügyelet Igazgatőja a fentiekben ismertetett ktizbeszerzési eljĺárasban

részvételi szźndékéújelezte. A XI. keľületi, Ujbuda parkoliás-üzemeltetéshez hasonlóan alapfeladaton
tuli feladatellátással végené a tevékenységet.

A Józsefvĺáľosi Ktizterĺilet-felügyelet kiemelkedő szakmai tevékenysĘe alapjan alkalmas arészvete|i
jelentkezésre.

Tekintettel aną hogy a részvételi eljarrásban azarra je|entkezĺí ajĺánlatot nem tehet, ezéľt, amennyiben
a részvételi jelentkezését a I. kerületi onkormányzat alkalmasnak minősíti, és részéľe ajánlattételi
felhívast kiild az abban foglďtakat és a Közteriilet-feliigyelet ajźn|atźłt a Képviselő-testiiletnek
tźrgya|nia szükséges. Azći|amhźztartrásról sző|ő 1992. évi XXXVII. törvény 93. $-a a költségvetési
szervek irźnyítására vonatkozóan tarta|maz ľendelkezéseket. A 93. $ alapjan az irźnyítási jog u
alapító szervet illeti meg, mely helyi önkormányzati költségvetési szervek esetén a Képviselő-testület.

Fentiekalapjánkéremaza|ábbihaÍáĺozati javaslatelfogadasát.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

A Képvise|ő-testü|et úgy dönt' hogy

1. engedélyezi a Józsefurárosi Közteľület-felĹigyelet részvételét a Budapest I. keľület Budavrári
Önkoľmanyzat áIta| meghiľdetett a ,,Budapest I. kerület Budavráľi onkoľmányzat
paľkolrásellenőrzési- és kĺizteriiletfelügyeleti-rendszerének és kapcsolódó beľendezéseinek
teljes kiiriĺ műkiidtetéséhez szükséges beszerzesek összesen négy önállóan megajĺánlható

részben.''tźlrgyilközbeszerzésieljráľĺásban.

f. felkéri a Józsefvĺírosi Közteľület-felügyelet igazgatőjőÉ az 1. pont szerinti a részvételi
e|jár ásho z szükséges dokumentumok benyúj tĺásĺáľa.

3. felkéri a polgĺáľmestert, hogy abban az esetben, ha az |. pont szerinti eljĺíľásban a Józsefoĺĺľosi
KözteľĹilet-felügyelet alkalmasnak minősül a Soron következő képviselő-testtileti ĺilésre
készítsen előterjesztést a Józsefuárosi Közteriilet-felĹigyelet ajźn|atárő|.

Felelős: l.'3.ponteseténpolgiĺrmester,f'ponteseténaJózsęfvárosiKtizterület-felügyeletigazgatőja
Hataridő: l. pont esetén 201l. október 20,2. pont esetén 2011. október 24.,3. pont esetén a

Képviselő-testiilęt 20l 1. novembeľ 3-i iilése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvĺáľosi Közteriilet-felügyelet.

Budapest, 201 1. október 20.
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