
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021 .10. 07.

Javaslat  az OCTOPUS Invest Kft. - vel  kötött Határidős Adásvételi Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről

 
Előadó: pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:     

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 10.  07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                       2021. 10.  07.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés az OCTOPUS Invest Kft. - vel  kötött
„  Térfigyelő  kamerák  kihelyezése  5  helyszínen”  tárgyú  Határidős  Adásvételi  Szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 35375- 3/2021.

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544- 163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupin Andrea 
Leadás dátuma: 2021. 10. ….  Ellenőrzés dátuma: 2021. 10. …..
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pitnér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. 10. 01. Ellenőrzés dátuma: 2021. 10. 01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021. 10. 01. Ellenőrzés dátuma: 2021. 10. 01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

az OCTOPUS Invest Kft. - vel  kötött Határidős Adásvételi Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről

Tisztelt Közgyűlés !

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi

CXLIII. törvény alapján nemzeti nyílt eljárás szabályai szerint EKR000794802019 azonosító

számú  „Térfelügyeleti  kamerák  kihelyezése  5  helyszínen”  tárgyú  közbeszerzési  eljárást

folytatott le.  A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az OCTOPUS Invest Kft.   lett,

melyre  tekintettel  a  Felek  között  2019.  10.  01.  napjától  Határidős  Adásvételi  Szerződés

lépett hatályba.( 1. számú melléklet)

A szerződés szerint Dunaújváros közigazgatási területén a szelektív hulladékgyűjtők mellett

térfigyelő  kamerák  kihelyezése  történt  volna  meg  öt  helyszínen,  mely  a  szerződésben

rögzített határidőre nem készült el.

A Felek ezt követően többször egyeztettek, melynek végeredményeként  Polgármester úr

2021. szeptember 13-án kelt levelében kezdeményezte a szerződés közös megegyezéssel

való megszüntetését az Önkormányzat érdekmúlása miatt, a Felek kölcsönös elszámolása

mellett. ( 2. sz. melléklet ) 

Az OCTOPUS Invest Kft. 2021. szeptember 20-án kelt válaszában ( 3. számú melléklet )

Polgármester úr javaslatát elfogadta.

A fentikre  tekintettel  kérjük  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a  Határozati  javaslatot  elfogadni  és

Határidős Adásvételi  Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését (határozati

javaslat melléklete ) támogatni szíveskedjen.

Az  előterjesztést  a  2021.  október  06-ai  ülésein  megtárgyalta  a  pénzügyi,  gazdasági  és

városüzemeltetési bizottság, valamint  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…  ./ 2021. (X. 07.) határozata  

az OCTOPUS Invest Kft. - vel  kötött Határidős Adásvételi Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
az OCTOPUS Invest Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
1. ép. 2. em.) 2019. október 01-én hatályba lépett Határidős Adásvételi Szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.
  

 2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést ( Határidős Adásvételi
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése)  az OCTOPUS  Invest Kft.
- vel  írja alá.
    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a városüzemeltetési  osztály vezetője

                   
Határidő:  - 2021. október 20.

 3.)  A határozat 2. pontjában hivatkozott szerződés   kapcsán az Önkormányzatot
terhelő 1. 087.841 Ft + Áfa összeg  a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet  12.
melléklet,  ” Közbiztonsági feladatok „ 8. pont, ” Szelektívhulladék – gyűjtő állomások
mellé kamerák telepítése” 8.b során    rendelkezésre áll.       
            
      
Dunaújváros, 2021. október 07.

                                 Tóth Kálmán s.k.                                                Tóth Kálmán s.k.
          pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési                         ügyrendi, igazgatási és jogi
                              bizottság elnöke                     bizottság elnöke

                                                                                                  
         

      
 








