
 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében 

meghozott ……./2021. (………..) határozata a „Parképítés IV. – Kordován tér” tárgyú Kbt. 115. § 

(1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

. A veszélyhelyzet kihirdetéséről a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 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) bekezdésé-

nek felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat- 

és hatáskörében eljárva a „Parképítés IV. – Kordován tér” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti köz-

beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza meg: 

 

I. 

 a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja; 

 a Bálványfa General Környezetrendező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2132 Göd Rákóczi Ferenc utca 133., adószám: 25048599-2-13, cégjegyzék-

szám: 13-09-172283); a DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1139 Budapest Lomb utca 35. a. ép., adószám: 23930685-2-41, cégjegyzékszám: 01-

09-985133); Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (szék-

hely: 1116 Budapest Barázda utca 42., adószám: 11936749-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-

725354); és a Zöld Környezet Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest 

Lukács utca 6. fsz.1., adószám: 26216236-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-348267) ajánlatait érvé-

nyesnek nyilvánítja; 

 az eljárás nyertesének a Bálványfa General Környezetrendező, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2132 Göd Rákóczi Ferenc utca 133., adószám: 

25048599-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-172283) nyilvánítja, mint a legjobb ár – érték arányú 

ajánlatot benyújtót. 

 

II. 

 Felkéri a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az EKR-ben a döntésről az érintetteket 

értesítse. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. 

 A Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti moratórium lejártát követően a szerződést megköti. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti moratórium lejártát követő első munkanap 

 

 

 

 


