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Előterjesztés 

                        a Képviselő-testület 2009. május 26-i ülésére 
 
Tárgy: Előterjesztés „Intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése” 

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2009. március 31-i ülésén a 63/2009. (III.31.) sz. határozatával döntött 
az „Intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése” tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az „Intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése” tárgyában az ajánlattételi 
felhívás KÉ-6738/2009 számon 2009. április 17. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 
XV. évfolyam 45. számában. 
 
Az ajánlattételi felhívás alapján az ajánlattételi határidő lejártáig 1 (egy) darab ajánlat 

érkezett: 

 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

A vállalkozói díj 
számított 
mértéke 
(nettó) 

Időszak 

Kenéz János egyéni 
vállalkozó 1223 Bp., Gyep tér 2. 1.099.572,-Ft. 2009.12.31. -ig                                                                                                                                                                                                                                              

 
Az ajánlat felbontására 2009. május 12-én 9.00 órakor került sor.  
 
Az ajánlat értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.), 
az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
Kenéz János egyéni vállalkozó a hiánypótlásnak eleget tett, ajánlata érvényes, az ajánlattevő 
alkalmas.  
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
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2. Kenéz János egyéni vállalkozó ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt alkalmasnak 
nyilvánítsa. 

3. Kenéz János egyéni vállalkozót hirdesse ki nyertesnek. 
 
Háttéranyag az aljegyzői titkárságon megtekinthető (István út 14. II. emelet 67. szoba). 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Intézményi játszóudvarok felújítása, új 
játékelemek telepítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének Kenéz János 
egyéni vállalkozót (1223 Budapest, Gyep tér 2.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel kösse meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. június 4. 
 
Budapest, 2009. május 19. 
 
 
                                                                                            dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens



 


