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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Képviselő-testület 2009. december 15-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés a Városháza épületének pincéjében tervezett Rathaus –Keller 
kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városháza épületének pincéjében tervezett Rathaus-Keller kialakítása a megújuló Főtérhez 
való illeszkedés szempontjából is fontos eleme a Főtér projektnek, annak elválaszthatatlan, 
szerves része. A Rathaus-Keller a Városháza épületének északi oldalán, az épület pincéjének 
funkcióváltásával nyitott, közösségi célt szolgáló hasznosításával kb. 800 nm területen kerül 
kialakításra. Ez a létesítmény új vonzerővel gazdagítja a Főteret, az Önkormányzat 
intézménye nyitottabbá válik. A 800 nm területből, az étterem vendéglátó egysége kb. 240 
nm, a konyharész kb. 240 nm, a fennmaradó terület a közlekedők, kiszolgálóhelyiségek ill. 
szociális helyiségekből áll.  
 
A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 80.000.000 forint. A 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. §- a szerint az 
egybeszámítási kötelezettség miatt a Kbt. második része szerinti nyílt eljárás lefolytatása 
indokolt a Kbt. IV. fejezete alapján. 
 
A pénzügyi fedezetet a Regionális Operatív Program keretein belül az Európai Unió 
biztosítja. Amennyiben az eljárás lezárásáig a támogatási szerződés nem kerül aláírásra az 
Önkormányzat a Kbt. 48. § 3) és 4) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja. 
 
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 ajánlat 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a „Városháza 
épületének pincéjében tervezett Rathaus –Keller kialakítása” tárgyában az ajánlati 
felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
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Budapest, 2009. december 9. 
 
    
        dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
Melléklet: Ajánlati felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens  
 
 
 
 


