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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére

Tárgy: Javaslat parkfenntartási munkákra új határozott idejű szerződés megkötésére
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk 2010-ben kötött határozatlan idejű szerződések alapján három különböző
vállalkozóval látja el a közterek, közparkok, játszóterek parkfenntartási munkáit. A
szerződésekben meghatározott árakon és az adott területen végezhetnek munkát a cégek, a
munkák gyakorisága és megrendelésének módja is a szerződések szerint történik.
Az elmúlt 9 évben az ellátandó területek mennyiségi változása (pl. új területek bevonása),
valamint minőségi változása (pl. automata öntözőrendszer kiépítése miatt egyes területek nem
kiemelt területből kiemelt kategóriába kerültek) miatt a jelenleg érvényben levő szerződések
alapján már nehezen valósíthatók meg a parkfenntartási feladatok.
A 2010. évi vállalási áron a munka nyereséget már nem termel, így a három vállalkozó egyike
a szerződését 2019. májusban felmondta, ezáltal három hónap múlva lejár mindenféle
kötelezettsége a szerződésben foglalt munkavégzést illetően.
Fentiek alapján új, 3 évre szóló határozott idejű szerződés megkötését javaslom, amely
kezelné a megváltozott igényeket is. A szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges. A közbeszerzés előkészítése, valamint a becsült költség meghatározása
érdekében indikatív árajánlatokat kértünk be, amely alapján az új szerződés költségigénye
463.000 eFt/év.
Az új szerződéskötésre várhatóan 2019. november 01-től kerülhet sor, ezért a szükséges
fedezetet ennek figyelembe vételével szükséges biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
parkfenntartási munkákra 3 éves időtartamra határozott idejű szerződés megkötéséhez
szükséges közbeszerzési eljárást indít, melyhez a a 2020. évi költségvetés terhére 463.000
eFt, a 2021. évi költségvetés terhére 463.000 eFt, a 2022. évi költségvetés terhére 408.000 eFt
Ft fedezetet biztosít az adott évi költségvetésekben a parkfenntartási soron. A 2019. évi
ütemhez szükséges 55.000 eFt fedezetet a 2019. évi költségvetésben céltartalékban lévő
üzemeltetési és karbantartási kiadások keretből biztosítja.
Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására: 2019. augusztus 01.
Felelős: Polgármester
A határozat végrehajtását végzi: Gazdasági Iroda
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda
A támogató döntéshez az SZMSZ 39 § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
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