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Előterjesztés 
                        a Képviselő-testület 2010. június 15-i ülésére 
 
 
Tárgy: Előterjesztés a Városháza épületének pincéjében tervezett Városháza Vendéglő 

kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. március 30-i ülésén a 170/2010. (III. 30.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy a „Városháza épületének pincéjében tervezett Városháza Vendéglő emelt szintű 
szerkezetkész kialakítása” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. 
 
Az ajánlati felhívás 2010/S 68-101856 hivatkozási számon jelet meg Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2010. április 8-án. Tájékoztató jelleggel az ajánlati felhívás megjelent a 
Közbeszerzési Értesítő 155. számában 2010. április 12-én KÉ-8665/2010. hivatkozási szám 
alatt. 

Az ajánlati felhívásban megadott határidőre 2 (kettő) ajánlat érkezett. 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 57. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében. 
 
Ajánlattevők neve, székhelye és ajánlata: 
 
1.sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Bau-Trade Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10.  
Ajánlati ár (nettó Ft): 184 449 852,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 6 hónap jótállási 
időt? (igen/nem): igen 
Teljesítés során benyújtott számlák darabszáma: 3 db 
Ajánlattevő vállal-e a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési határidőnél (2010. 
szeptember 15.) korábbi teljesítési határidőt (igen/nem): nem 
 
2.sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Fővárosi Építő Zrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.  
Ajánlati ár (nettó Ft): 146 077 349,- Ft 
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 6 hónap jótállási 
időt? (igen/nem): igen 
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Teljesítés során benyújtott számlák darabszáma: 3 db 
Ajánlattevő vállal-e a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési határidőnél (2010. 
szeptember 15.) korábbi teljesítési határidőt (igen/nem): igen 
 
Az ajánlatok felbontására 2010. május 27-én 8.30 órakor került sor. Ajánlatkérő hiánypótlási 
eljárást folytatott le. A hiánypótlás teljesítésének határidejét ajánlatkérő 2010. június 7-én 
14.00 órában jelölte meg. 
 
Az ajánlatok értékelése a Kbt., az ajánlati felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció 
alapján történt.  
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
- Az Bau-Trade Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 
- A Fővárosi Építő Zrt. a hiánypótlásnak eleget tett, ajánlata érvényes, az ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas.  
 
Ezt követően a Bizottság az érvényes ajánlatok tekintetében elvégezte a részszempontok 
szerinti ajánlati elemek értékelését. 
 
   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás A részszempontok Bau-Trade Kft.  Fővárosi Építő Zrt.  
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár (Ft) 60 8,57 514,2 10 600 
Ajánlattevő vállal-e 
a szerződésben előírt 
kötelező jótállási 
időn túl további 6 
hónap jótállási időt 

20 10 200 10 200 

 Teljesítés során 
benyújtott számlák 
darabszáma 

10 0 0 0 0 

Ajánlattevő vállal-e 
a felhívás II.3 
pontjában megadott 
teljesítési 
határidőnél korábbi 
teljesítési határidőt 
(igen/nem).  
 

10 0 0 10 100 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 

  

 714,2  900 
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ajánlattevőnként: 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat– alapján az Fővárosi 

Építő Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 
A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Bau-Trade Kft. (2100 Gödöllő, 
Gábor Áron u. 2-10.) ajánlattevőt jelölje meg. 

 
Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Polgármesteri Hivatala (IV. kerület István út 14.) épületének pincéjében tervezett 
Városháza Vendéglő kialakítása” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 
nyertesének az Fővárosi Építő Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) ajánlattevőt, 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Bau-Trade Kft. (2100 Gödöllő, 
Gábor Áron u. 2-10.) ajánlattevőt jelölje meg ajánlattevőt jelöli meg. Egyben 
felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. július 6. 
 
 
Budapest, 2010. június 9. 
 
 
                                                                                            dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 
 


