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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2010. augusztus 17-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés az „Üzletutca programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2010. június 15-i ülésén a 269/2010. (VI.15.) számú határozatával 
döntött az „Üzletutca programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” tárgyú egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-17641/2010. számon 2010. július 9. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok felbontására 2010. augusztus 2. napján 10.00 órakor 
került sor. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidőre két (2) ajánlat érkezett.  
 
1.sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zrt. 
Ajánlattevő székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 3-4. 
Nettó ajánlati ár: 7.654.700,- Ft 
 
2.sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve: RVI Magyarország Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1179 Budapest Fehérvári út 179. 
Nettó ajánlati ár: 4.950.000,- Ft. 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 57. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében. 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
- Az ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zrt. a hiánypótlásnak eleget tett, azonban az 
ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az üzemi (üzleti) 
tevékenységének eredménye a 2009. évben negatív volt. 
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- Az RVI Magyarország Kft. a hiánypótlásnak nem tett eleget, ajánlata a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen. 
 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 
1.Az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 92 § b) pontja értelmében, tekintettel arra, 
hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
2. Az ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zrt. (1056 Budapest, Belgrád rkp. 3-4.) 
ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján.  
3. Az RVI Magyarország Kft. (1179 Budapest Fehérvári út 179.) ajánlattevő ajánlatát 
nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján. 
 
Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tanulmány része a „Nagyvárosi Jövő – Új 
Főtér” pályázatnak, melynek befejezési határideje 2010. szeptember 30-a, és a közbeszerzési 
eljárás során beadatott ajánlatok alapján egyértelművé vált, hogy a beszerzés eredetileg 
becsült értékéhez (nettó 8.333.000 forint) képest az ajánlatok egyike sem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt (nettó 8 millió forint), ezért újabb közbeszerzési eljárás megindítása 
nem indokolt. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Üzletutca programhoz kapcsolódó 
tanulmányok elkészítése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) 
pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.  
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. augusztus 18. 
 
 
 
2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az „Üzletutca programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő RVI Magyarország Kft.-vel, 
valamint ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zrt.-vel folytasson tárgyalásokat, és a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 17. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
         s.k. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 


