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Előterjesztés 
                        a Képviselő-testület 2009. december 15-i ülésére 
 
 
Tárgy: Előterjesztés a Városháza rekonstrukciója tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2009. szeptember 29-i ülésén a 395/2009. (IX. 29.) sz. határozatával 
döntött a Városháza rekonstrukciója tárgyában közösségi közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlati felhívás KÉ-20788/2009 számon 2009. október 7. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítő XV. évfolyam 117. számában. 
 
Az ajánlati felhívásban megadott határidőre 3 (három) ajánlat érkezett: 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

Ajánlati ár 
(nettó) 

Bau-Trade Kft. 2100 Gödöllő, Gábor 
Áron u. 2-10 149.624.835,- Ft 

CBS-2010 Konzorcium 
2000 Szentendre, 

Szentlászlói út 36-38.. 198.448.023,- Ft 

Míves Építőipari Kft. 8360 Keszthely, Lovassy 
Sándor u. 11/A 145.822.217,- Ft 

 
Az ajánlatok felbontására 2009. november 30-én 9.30 órakor került sor.  
Az ajánlatok értékelése az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt. 57. § 
(2) bekezdés a) pontja értelmében. 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 

1. A Bau-Trade Kft. eleget tett hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, ajánlata érvényes, 
az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
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2. A CBS-2010 Konzorcium ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdése e) pontja alapján 
érvénytelen. 

3. A Míves Építőipari Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdése e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
A Kbt. 92/A §. (2) bek. szerint eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak, de a 
benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van. 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 92/A §. (2) bek. alapján. 
2. A CBS-2010 Konzorcium és a Míves Építőipari Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) 

bekezdése e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek. 
3. A Bau-Trade Kft. ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, az ajánlattevőt szerződés 

teljesítésére alkalmasnak. 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városháza rekonstrukciója tárgyában kiírt 
közösségi közbeszerzési eljárást a Kbt. 92/A §. (2) bek. alapján eredménytelennek 
nyilvánítja, egyben az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyja, és 
felkéri a Polgármestert, hogy annak közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Budapest, 2009. december 10. 
 
 
                                                                                            dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
Melléklet: Ajánlati felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 
 


