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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2009. június 23-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézményhez tartozó intézmények részére élelmiszerek beszerzése” tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének biztosítania 
kell a fenntartásában működő intézményekben történő élelmiszer-ellátást. A közbeszerzés a 
Gazdasági Intézmény fenntartásában működő óvodák és bölcsődék élelmiszer-beszerzését 
érinti, hús (tőke sertés, marhahús; baromfi) tej, tejtermékek, friss zöldség, gyümölcs, mirelit 
termékek, kenyér, péksütemény, felvágottak, töltelékáru, nehéz áru, konzerv és fűszer 
beszerzésére irányul. A szerződést az Önkormányzat két évre köti. 
 
A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, becsült értéke 115.000.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a 
becsült érték meghaladja a nettó 206.000 eurót (53.012.225 forint), ezért a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete (közösségi értékhatárt 
meghaladó közbeszerzések) szerinti nyílt eljárás lefolytatása indokolt. 
 
 
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 ajánlati 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: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó 
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intézmények részére élelmiszerek beszerzése” 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 
 
Budapest, 2009. június 16. 
 
        
        dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
Melléklet: Ajánlati felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Mészáros Karina aljegyzői referens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


