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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Képviselő-testület 2010. június 15-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés az „Üzletutca programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” 
tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagyvárosi Jövő- Új Főtér pályázat része, hogy a kialakult új miliő milyen változtatásokat 
generálhat a térfalakon elhelyezkedő vállalkozásoknál. Ehhez kívánunk egy irányvonalat 
megadni a tanulmány elkészítésével. 
 
Az üzletutca program tanulmánynak ki kell térnie a működő, üzlethelyiséggel rendelkező 
kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások egységes arculatának megteremtésére, közös 
marketingtevékenység folytatásának megvalósításához szükséges feladatokra, a vállalkozások 
tevékenységbe való bevonásának lehetőségeire, a tevékenységet veszélyeztető kockázatok 
felmérésére, azok kezelésére, és dolgozza ki a minden résztvevő számára elfogadható 
megvalósítási módozatot. Tartalmazza továbbá a későbbi pályáztatás feltételeire és 
módszereire és a beérkező pályázatok értékelési rendszerére is vonatkozó javaslatot. Ezt a 
feladatot kívánjuk megpályáztatni. 
 
A közbeszerzés tárgya szolgáltatás, becsült értéke nettó 8.350.000 forint. Mivel a beszerzés 
becsült értéke a nettó 193.000 eurót (50.737.770 forint) nem éri el, de a nettó 8.000.000 
forintot meghaladja, ezért a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti általános egyszerű eljárás lefolytatása indokolt a 
Kbt. VI. fejezete alapján. 
 
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: összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az „Üzletutca 
programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” tárgyában az ajánlattételi 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, 2010. június 7. 
 
 
        dr. Trippon Norbert 
 
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens  
 
 
 
 


