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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2009. december 15-i ülésére 
 
 

Tárgy: Döntés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közterületein 
gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú gépjárműparkoló építése tárgyában 
egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest közlekedésének egyik legnagyobb problémája a parkolás. Az itt élők és az 
agglomerációból érkező autóknak nincs elegendő kiépített parkoló hely. Önkormányzatunk az 
elmúlt két évben már tett lépéseket, felmérte a lehetőségek egy részét és az adottságoknak 
megfelelően épített eltérő burkolatú parkolókat. Ezt a folyamatot tovább kell vinni és 
megfelelő kultúrált és szabályozott helyet kell biztosítani a parkoló autók számára. A feladat 
mértéke miatt szükséges a közbeszerzési eljárás kiírása. 
 
A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 50 000 000 forint. Mivel a 
beszerzés becsült értéke a nettó 5.150.000 eurót (1.325.305.627 forint) nem éri el, de a nettó 
15.000.000 forintot meghaladja, ezért a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti általános egyszerű eljárás lefolytatása indokolt a 
Kbt. VI. fejezete alapján. A szerződést. 2 éves határozott időtartamra köti az Önkormányzat. 
 
 
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 23.) rendeletének 5. § (1) 
bekezdése szerint a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezet a Képviselő-testület. A (2) bekezdés szerint az 
ajánlatkérő helyben központosított közbeszerzéseit a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontjai: Összességében legelőnyösebb szolgáltatás 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat közterületein gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú 
gépjárműparkoló építése” tárgyában a határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. A 
fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás biztosítja.  
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
Budapest, 2009. december 8. 
 
       Tisztelettel: 
 
        
        Dr. Trippon Norbert 
 
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 
 


