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Előterjesztés 

                        a Képviselő-testület 2009. május 26-i ülésére 
 
Tárgy: „Budapest Főváros IV. kerület Újpest közterületein játszótéri berendezések 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Budapest Főváros IV. kerület Újpest közterületein játszótéri berendezések szabványossá 
tételével kapcsolatos javítások” tárgyában az ajánlati felhívás KÉ-3727/2009 számon 2009. 
március 4. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítő XV. évfolyam 26. számában. 
 
Az ajánlati felhívás alapján az ajánlattételi határidő lejártáig 1 (egy) darab ajánlat érkezett: 

 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

A vállalkozói díj 
számított 
mértéke 
(bruttó) 

Időszak 

Főkert Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató 
Kft. 

1107 Bp., Ceglédi u. 30. 49.628.028,- 2009.08.14. -ig                                                                                                                                                                 

 
Az ajánlat felbontására 2009. április 23-án 09.30 órakor került sor.  
 
Az ajánlat értékelése az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÉRTÉKELÉSE 
 

1. Főkert Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1107 Bp., Ceglédi u. 30.) 

A vállalkozói díj számított mértéke (bruttó)   49.628.028,- Ft,  
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A Főkert Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, 
jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg valamint műszakilag alkalmas a feladat 
teljesítésére, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 
 
 
A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest közterületein játszótéri berendezések szabványossá tételével kapcsolatos 
javítások” tárgyában kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A Főkert Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát 

nyilvánítsa érvényesnek. 
3. A Főkert Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt nyilvánítsa 

alkalmasnak a feladat teljesítésére. 
4. A bírálati szempont – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – alapján a Főkert 

Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 
 
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 eljárás nyertesének a Főkert Parkfenntartó-
Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t (1107 Budapest, Ceglédi u. 30.) jelöli meg. Egyben felkéri 
a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel kösse meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. május 29. 
 
Budapest, 2009. május 19. 
 
 
                                                                                            dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 



 


