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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2010. június 15-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
játszótereinek karbantartása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2010. március 30-i ülésén a 169/2010. (III.30.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata játszótereinek 
karbantartása” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, 
hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék.  
 
Az ajánlati felhívás 2010. április 10-én 2010/S 70-105294 hivatkozási szám alatt jelent meg 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 43. 
számában KÉ 8669/2010 hivatkozási szám alatt. 
Az ajánlatok felbontására 2010. június 1. napján 9.00 órakor került sor. Az ajánlati 
felhívásban megadott határidőre egy (1) ajánlat érkezett.  
 
Ajánlattevő neve: Kenéz János egyéni vállalkozó 
Ajánlattevő székhelye: 1223 Budapest, Gyep tér 2.  
Nettó ajánlati ár (az elbírálás alapjául szolgáló viszonyszám): 10 437 652,- Ft 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlati felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt. 57. § 
(2) bekezdés a) pontja értelmében. 
 
Az ajánlat hibát, hiányosságot nem tartalmazott, ezért hiánypótlási eljárást nem kellett 
lefolytatni. 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
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2. A bírálati szempont – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – alapján Kenéz 
János egyéni vállalkozó (1223 Budapest, Gyep tér 2.) ajánlattevőt hirdesse ki 
nyertesnek. 

 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata játszótereinek karbantartása” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési 
eljárás nyertesének Kenéz János egyéni vállalkozó (1223 Budapest, Gyep tér 2.) 
ajánlattevőt jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel, 
kösse meg.  
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. július 6. 
 
 
Budapest, 2010. június 9. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 
 
 


