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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő- testület 2010. szeptember 14-i ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyú 
egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. június 29-i ülésén a 282/2010. (VI.29.) sz. határozatával döntött a 
„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő 
intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-19373/2010. számon 2010. július 30. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok felbontására 2010. augusztus 23. napján 9.00 órakor 
került sor. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidőre öt (5) ajánlat érkezett.  
 
1. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Hold On Építőipari Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1028 Budapest, Dózsa György u. 10. 
Ajánlati ár  (nettó Ft) 19 151 809,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt 
kötelező jótállási időn túl további 3 hónap 
jótállási időt? (igen/nem) 

igen 

Korábbi részteljesítési határidő vállalása 
(napokban) 29 

 
2. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: KERIT-OFF med KFT 
Ajánlattevő székhelye: Budapest 1037 Ürömhegyi út 25. 
Ajánlati ár  (nettó Ft) 19 140 294,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt 
kötelező jótállási időn túl további 3 hónap 
jótállási időt? (igen/nem) 

igen 

Korábbi részteljesítési határidő vállalása 
(napokban) 19 

 
3. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: ÉPKOMPLEX KFT 
Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Rét utca 37.  
Ajánlati ár  (nettó Ft) 13 517 110,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt 
kötelező jótállási időn túl további 3 hónap 
jótállási időt? (igen/nem) 

igen 



Korábbi részteljesítési határidő vállalása 
(napokban) 20 nap 

 
4. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: VÁRÉPKER KFT 
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58.  
Ajánlati ár  (nettó Ft) 19 845 481,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt 
kötelező jótállási időn túl további 3 hónap 
jótállási időt? (igen/nem) 

igen 

Korábbi részteljesítési határidő vállalása 
(napokban) 20 

 
5. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Fővárosi Építő Zrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.  
Ajánlati ár  (nettó Ft) 16 388 244,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt 
kötelező jótállási időn túl további 3 hónap 
jótállási időt? (igen/nem) 

igen 

Korábbi részteljesítési határidő vállalása 
(napokban) 20 

 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az eredménytelen a Kbt. 92. § c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem 
tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.  
 
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 fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási 
munkák” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 
92. § c) pontja alapján. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal. 
 
Budapest, 2010. szeptember 8. 
 
 
                                                                                           Dr. Derce Tamás 
 
 
 
 
 


