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                       Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. február 24-i ülésére 
 
Tárgy: Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest közterületein játszótéri 

berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javítások” tárgyában kiírt 
nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésén a 379/2008. (XII. 18.) sz. határozatával 
döntött „Budapest Főváros IV. kerület Újpest közterületein játszótéri berendezések 
szabványossá tételével kapcsolatos javítások” tárgyában nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlatételi felhívás alapján az ajánlattételi határidő lejártáig 1 (egy) darab ajánlat érkezett: 

 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

A vállalkozói díj 
számított mértéke 

(bruttó) 

Kenéz János egyéni vállalkozó 1223 Bp., Gyep tér 2. 49 872 242,- 

 
Az ajánlat felbontására 2009. február 5-én 12.00 órakor került sor.  
 
Az ajánlat értékelése az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
 

 
AZ AJÁNLATTEVŐ ÉRTÉKELÉSE 

 
1. Kenéz János egyéni vállalkozó (1223 Bp., Gyep tér 2.) 

A vállalkozói díj számított mértéke (bruttó):   49.872.242,- Ft,  

 

 

Kenéz János egyéni vállalkozó ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kbt.)  88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mivel nem felel meg az 
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ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek. 
 
A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest közterületein játszótéri berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javítások” 
tárgyában kiírt nemzeti eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az 
alábbi határozatot hozza:  
 

1. Kenéz János egyéni vállalkozó ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek. 
2. Az eljárást a Kbt. 92. § b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek. 

 
Háttéranyag az aljegyzői titkárságon megtekinthető (István út 14. II. emelet 67. szoba). 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
közterületein játszótéri berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javítások” 
tárgyában kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budapest, 2009. február 18. 
 
                                                                                            dr. Trippon Norbert 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Mészáros Karina referens 
 
 


