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HATÁROZAT
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének
2020. december 22-én
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörében meghozott döntéséről
Napirend
4. A „Parképítés III. – Pácoló-Intarzia utca” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési
Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 261/2020. (XII.22.) határozata a
„Parképítés III. – Pácoló-Intarzia utca” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján
a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva a „Parképítés III. –
Pácoló-Intarzia utca” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban az alábbi
döntéseket hozza meg:
I.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tartalmát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
II.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL * JEGYZŐI KABINET *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14.

II.1. Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. 1125 Budapest, Napos út 5/b. cégjegyzékszám: 01
09 728250; adószám: 13301129-2-43
II.2. PARK-Tér Útépítő és Fenntartó Bt. 1044 Budapest, Székesdűlő sor 8. cégjegyzékszám: 01
06 115370; adószám: 28242321-2-41
II.3. Kobold 2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft. 1224 Budapest, Termő u. 93.
Cégjegyzékszám: 01 09 713155; adószám: 12982578-2-43
II.4. VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. Cégjegyzékszám: 01
10 045558; adószám: 13839129-2-43
II.5. Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Kft. 2117 Isaszeg, május 1. utca 15.
Cégjegyzékszám: 13 09 095214; adószám: 13068349-2-13
III.
Felkéri a Polgármester útján a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás
megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 8 munkanapon belül
5. A „Parképítés IV. – Kordován tér” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési
Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 262/2020. (XII.22.) határozata a
„Parképítés IV. – Kordován tér” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján
a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva a „Parképítés IV. –
Kordován tér” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza meg:
I.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tartalmát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
II.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:
2

II.1. DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 35/A. cégjegyzékszám:
01 09 985133; adószám: 23930685-2-41
II.2. Olio Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 31/B.
Cégjegyzékszám: 01 09 881344; adószám: 13948605-2-41
II.3. Zöld Környezet Építő Bt. 1023 Budapest, Lukács utca 6. fszt. 1. Cégjegyzékszám: 01 09
348267; adószám: 26216236-2-41
II.4. Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. 1116 Budapest, Barázda u. 42.
Cégjegyzékszám: 01 09 725354; adószám: 11936749-2-43
II.5. Bálványfa Generál Környezetrendező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2132 Göd, Rákóczi
Ferenc utca 133. Cégjegyzékszám: 13 09 172283; adószám: 25048599-2-13
III.
Felkéri a Polgármester útján a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás
megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 8 munkanapon belül

6. Az „Épületek fertőtlenítése Újpest területén-COVID19” tárgyú Kbt. II. rész szerinti
közösségi nyílt közbeszerzési eljárás” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési
Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 263/2020. (XII.22.) határozata az
„Épületek fertőtlenítése Újpest területén-COVID19” tárgyú Kbt. II. rész szerinti közösségi
nyílt közbeszerzési eljárás” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról,
és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján
a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva az „Épületek
fertőtlenítése Újpest területén-COVID1” tárgyú Kbt. II. rész szerinti közösségi nyílt
közbeszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza meg:
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I.
A tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal
II.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felkéri a közbeszerzési
eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal
III.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felhatalmazza a
közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy adott esetben a Közbeszerzési Hatóság jogi
lektorai által tett észrevételek szerinti hiánypótlást saját hatáskörben elvégezze.
Felelős: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere
Határidő: 3 munkanapon belül
Kmf.

Déri Tibor sk.
polgármester

Dr. Dallos Andrea sk.
jegyző

A kivonat hiteles
Budapest, 2020. december …..
……………………………….
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