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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2009. szeptember 29-i ülésére 
 
 

Tárgy:  
Előterjesztés „Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok 
ellátása, objektum őrzése” tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat eredményes közbeszerzési eljárást követően 2009. február 6. napján 
megbízási szerződést kötött a Budapest IV. kerület Külső-Váci út 119. szám alatti ingatlan 
(Petőfi Laktanya) önkormányzati tulajdonú részének őrzése, a vagyonvédelmi feladatok 
ellátása tárgyában. A szerződés 2010. február 22-én lejár. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. §- a szerint 
az egybeszámítási kötelezettség miatt a fent megjelölt ingatlan őrzés-védelmére vonatkozó 
szerződés megkötése céljából közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani a nyertes 
ajánlattevőt, akivel az Önkormányzat négy éves határozott idejű szerződést köt azzal, hogy 
amennyiben az Önkormányzat az ingatlant értékesíti, a szerződés megszűnik. A becsült érték 
nettó 45.000.000,-Ft. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 4. számú mellékletében nevesítve van a 
biztonsági szolgáltatás, ezért a Kbt. 21/A. §-a szerint ezen szolgáltatás megrendelése esetén az 
ajánlatkérő egyszerű tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 
 
 
Az ingatlanok vonatkozásában a vagyonvédelmi feladatok ellátására valamint az objektumok 
őrzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére előzetes 
kötelezettségvállalás biztosítja. 
 
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: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Az ajánlattételi felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi, a mellékletek megtekinthetők 
az Aljegyzői titkárságon (István út 14. II. em. 67-es szoba) 



 
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Megbízási 
szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum őrzése” 
tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 
hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
gondoskodjék. 
Egyben a Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés 
terhére a Petőfi laktanya vagyonvédelmi feladatainak ellátása valamint az objektumok 
őrzése tekintetében. 
 
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. szeptember 23. 
 
        
        dr. Trippon Norbert 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 
 


