
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
„ , „„ , „,. , , , „ „ , , . JK , , Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat / . . 
Polgármestere ^/AA-J / 5" / 2o/Q 

Budapest, .:..„.„„..„.„ , 
Tárgy: Javaslat az 500/2010. (VI.16.) 
számú Vagyongazdálkodási és Kerület
üzemeltetési Bizottság határozatának 
felfüggesztését követő testületi döntésre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. június 16-án tárgyalta 
- meghívó szerinti 46. napirendi pontként - a Javaslat a „Budapest X. kerület, Gyöngyike u. 
4. előtti közterület lekerítése, területrendezés pályázat eredményének megállapítása tárgyú 
előterjesztést. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése jogszerűtlen volt, 
hiszen a BER-KON BAU Kft. - az ajánlati felhívásban szereplő két példány helyett, egy 
eredeti példányban nyújtotta be ajánlati dokumentációját - így ajánlatát érvénytelennek kellett 
volna nyilvánítani, mint ahogy tette azt az Értékelő Bizottság. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 25. § (2) bekezdésének, 
valamint az SZMSZ 57. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a polgármester 
felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását, s a felfüggesztett döntésről a 
képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

A bizottsági döntést, annak felfüggesztését, valamint az azt megelőző pályázati 
bontással kapcsolatos, illetve Értékelő Bizottság döntését tartalmazó anyagokat, a jogi 
feljegyzésben megfogalmazott törvényességi észrevétellel és a bizottsági előterjesztéssel 
együtt mellékelem. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gyöngyike u. 4. sz. előtti közterület lekerítésére, területrendezésére kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben felkéri a polgármestert új pályázat kiírására, a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottságot pedig az új eljárás lefolytatására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Radványi Gábor bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. június 24. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Budapest Fó'város X. kerület Korányai Önkormányzat 
Polgármestere 

1102 Budapest Szent László tér 29. El: 1475 Budapest, Pf.: 35. Tel. 
4338-201 

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 

Radványi Gábor 
Elnök részére 

Tárgy: bizottsági döntés végrehajtásának felfüggesztése 

Tisztelt Elnök úr! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 25.§ (2) bekezdésében 
biztosított j ogkörömben 

felfüggesztem 

a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 500/2010. (VI. 16.) sz. 
határozatának a végrehajtását, mivel az sérti az önkormányzat érdekeit. 

Jelen indítványom alapján a felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő 
ülésén határoz. 

Budapest, 2010. június 21. 

Tisztelettel: 

1102 Budapest, Szent László tér 29. S : 1475 Budapest, Pf.: 35. Tel.: 4338-200. 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI FŐOSZTÁLY 

KIVONAT 
A 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS KERÜLETÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

2010. június 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: Képviselő-testület 

500/2010. (VI. 16.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
határozata 
(5 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a Budapest X., Gyöngyike u. 4. 
szám előtti közterület lekerítésére, területrendezésére kiírt pályázat nyertesének a BER-
KON BAU Kft-t (1188 Budapest, Vasút u. 93.) hirdeti ki. 
A Bizottság egyben felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére bruttó 
2.687.500 Ft vállalási összeggel és 2010. július 30. teljesítési határidővel. 

Budapest, 2010. május 18. 

Korány iné £sősz Anna 
osztályvezető 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

Jogi Osztály 

1102 Budapest, Szent László tér 29. M: 1475 Budapest, Pf.: 35. Tel: 4338-
197 

Dr. Neszteli István 
Jegyző úr részére 

Feljegyzés a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 500/2010. 
(VI.16.) számú," a Budapest X., Gyöngyike u. 4 előtti közterület lekerítése, 
területrendezés"pályázat eredményének megállapításáról szóló határozata 

tárgyában 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta 
„a Budapest X., Gyöngyike u. 4 előtti közterület lekerítése, területrendezés" pályázat 
eredményének megállapítását. 
2010. május 20-án fenti tárgykörben ajánlati felhívás került közzétételre. Az ajánlatok 
tekintetében egyéb információk alcím alatt került felsorolásra az alábbi feltétel, 
miszerint a) pont szerint az ajánlatokat 2 példányban (egy eredeti, egy másolati) kell 
benyújtani, zárt, jelöletlen, sértetlen csomagolásban. A fent felsoroltak közül az 
ajánlattevők egyike,nevezetten a BER - KON - BAU Kft. (1188 Budapest, Vasút u. 
93)- aki összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette - elmulasztotta 2 példányban 
csatolni az ajánlatát, csupán az ajánlati felhívás azon pontjának tett eleget, miszerint: 
„A pályázatoknak tartalmazniuk kell a felsoroltakon kívül 2 példány beárazott 
feladat ellátásának költségvetését(árajánlatot), valamint a vállalt határidőt." 
A Városüzemeltetési Ügyintéző Hegedűs Henrietta tájékoztatása szerint, valamint a 
pályázatok bontásánál felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a másik ajánlatot tevő 
cég (Ladányi és Társa Kft.) képviselőjének tudomása volt jelen előző cég (BER - KON 
- BAU Kft.) által elkövetett hiányosságról, de a bontásnál észrevételt nem kívánt 
tenni ezzel kapcsolatban. 
Az értékelő bizottsági ülésen a bíráló bizottság tagjaiként Hegedűs Henrietta és dr. 
Lakatos Nóra jelezték fenti hiányosságokat, bár a bontási jegyzőkönyvben nem 
szerepeltették ennek ellenére a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
elé kerülő előterjesztésben határozati javaslatként 3 variáns szerepelt. 

1.) az eljárást nyilvánítsák eredménytelennek, és felkéri a polgármestert új 
pályázat kiírására (amely az ajánlati felhívásban is szerepelt, miszerint 
fenntartja magának a jogot a kiíró, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa indokolás nélkül.) 

2.) A BER - KON- BAU Kft. -t hirdeti ki nyertesnek.(aki egy példányban 
csatolta a pályázati dokumentumait, kivéve az árajánlatát, amelyet kettőben, 
azonban a bontási jegyzőkönyvben ezen hiányosság nem került rögzítésre.) 

3.) A Ladányi és Társa Kft-t hirdeti ki nyertesnek, aki árak tekintetében a 
második legelőnyösebbet adta. 



Összességében tehát, a BER - KON- BAU Kft pályázatát érvénytelennek kellett 
volna nyilvánítani már a bontási jegyzőkönyvben, nem a kiírásnak megfelelő 
számban benyújtott pályázati dokumentáció miatt. Ez azonban elmaradt, de a 
bíráló bizottsági ülésen már írásban rögzítésre került. Majd a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 2. határozati javaslat 
mellett döntött 5igen és 3 tartózkodás mellett, miszerint a fenti pályázat 
nyertesének a BER - KON- BAU Kft-t (1188 Budapest, Vasút u.93) hirdeti ki és 
egyúttal felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére bruttó 2.687.500,- Ft 
vállalási összeggel és 2010. július 30. teljesítési határidővel. 
A két cég tekintetében bár a Ladányi és Társa Kft. nem tett írásban ezidáig 
észrevételt a BER - CON- BAU Kft. által egy példányban benyújtott ajánlati 
dokumentáció tekintetében , azonban ezt még megteheti. Valamint tekintettel 
arra, hogy összességében nem a Ladányi és Társa Kft. nyújtotta be a 
legelőnyösebb ajánlatot, az Önkormányzat érdekeit leginkább az szolgálná, ha az 
eljárást eredménytelennek nyilvánítanánk és új pályázati eljárás kerülne kiírásra, 
tekintettel arra, hogy így még kedvezőbb feltételeket tartalmazó ajánlatok is 
érkezhetnének az Önkormányzathoz. 

Budapest, 2010. június 21. 

Dr. Korpái Anita 
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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

A Budapest Főváros X. kettilel Kőbányai Önkormányzat nyílt eljárású pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
X. kerület, Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti közterület lekeritése, területrendezési munkák vállalkozási 
szerződéssel I. osztályú minőségben. 

Ajánlatot kérő neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Eljárásban eljáró neve, telefonszáma; Hegedűs Henrietta 43-38-253 

Az ajánlati dokumentáció és a tételes költségkiírás térítésmentesen vehető át a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1102 
Budapest, Szent László tér 16. IJI. 309. szobában 2010. május 27-től 2010. június 3-ig ügyfélfogadási 
napokon (Hétfőn 13^-lö^ig, szerdán 8--15^ig, pénteken 8^-11^-ig), illetve előre egyeztetett időpontban. 
Az aj ánlatkérö el ől eget nem biztosit. 

Ajánlatokat az ajánlati felhívás és a műszaki leírás alapján kell összeállítani. 
Az ajánlatkérő által kért teljesítési határidő: 2010. július 30. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

A pályázó számlát állít ki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ÁFA tartalommal. Az igazolt számla 
kiegyenlítése a nyertes pályázó számlavezető bankjához átutalással történik az igazolást követő 30 napon 
belül. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

A pályázatokhoz mellékelni kell: 
• 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, (vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát)amennyiben el 

nem bírált módosítási kérelembejegyzést tartalmaz, úgy a változás bejegyzési kérelem cégbíróság 
által érkeztetett másolati példányát is. A cégkivonat az internetről, Céginformációról letöltött 
formában is elfogadható. 

• Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs adótartozása.(Az APEH, valamint a cég 
székhelye szerint illetékes adóhatóság hat hónapnál nem régebbi, eredeti igazolását arról, 
hogy ezen intézményeknél nincs az ajánlattevőnek tartozása, csak a nyertes ajánlattevőnek 
kell bemutatnia az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül.) 

• A cég képviselőjének aláírási, címpéldányát, 
» Ha a pályázó részéről nem bejegyzett képviselője jár el, akkor a képviselő által az eljáró 

személy nevére kiállított közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghálál mázasát. 

• amennyiben a pályázót a cégbíróság még nem jegyezte be, szükséges: 
tanúsítvány a Cégbíróságtól, hogy a cégbejegyzés folyamatban van; 

az elmúlt 2 évben e tárgykörben végzett szolgáltatásokról szóló referenciákat 
• műszaki-technikai felszereltségről szóló nyilatkozatot 
• ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a felhívás összes feltételét elfogadja; 
• cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely szerint a pályázó nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, 

nem indult ellene csődeljárás; 
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (felelős szakmai vezető) végzettségüket is tartalmazó 
szalonai önéletrajzát, a jogosultságukat, végzettségüket igazoló okirat másolatával 

Mellékelni kell továbbá a munkáltatói és munkavállalói felelősségbiztosítási kötvénymásolatot, vagy olyan 
nyilatkozatot, hogy a pályázat elnyerése esetén a szerződéskötés előtt ezeket a biztosításokat megköti és a 
szerződéshez mellékeli, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek 
bemutatását. 

A pályázatoknak tartalmazniuk kell az előbbiekben felsorolt dokumentumokon kívül 2 példány beárazott 
feladat ellátásának költségvetését (árajánlatot), valamint a vállalt határidőt. 

A kiírásban megjelölt bármely irat, dokumentum hiánya, valamint alaki és tartalmi hiányossága, az 
ajánlatkérő megtévesztése, hamis adat közlése a pályázat bontásakor és az értékelés során kizáró ok. 
Bármely kizáró ok alá eső pályázatot a Hivatal érvénytelenné nyilvánít és az eljárásban nem keiül 
értékelésre. 
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Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

A pályázatok beadása: 
2010. június 3. 11 óráig, történhet személyesen vagy postai úton. 
Személyesen: a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (Cím: Szent László tér 16. HL em. 
308. sz.) hivatali szobájában. 
Postai úton: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest Szent László tér 
29. sz. Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály címre kérjük eljuttatni. 
A lei írás szerinti időpont lejárta után érkezett pályázatokat a Hivatal érvénytelennek nyilvánítja és a 
pályázatot bontatlanul visszajuttatja a pályázónak. 
A bontás 2010. június 3-án 11 órakor lesz a Szent László tér 16. 306. sz. helyiségében. 

Az eredményhirdetés időpontja 2010. június 18-án 10:00 órakor, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szent László tér 16.111. em. 306. sz. hivatali helyiségben. 

F.gyéb információk: 
a) Az ajánlatokat 2 pld.-ban (egy eredeti, egy másolat) kell benyújtani, zárt, jelöletlen, sértetlen 

csomagolásban. A csomagoláson fel kell tüntetni: „Budapest Főváros X. kerület, Gyöngyike u. 4. 
Óvoda előtti közterület lekerítése, területrendezési munkák " „Tilos felbontani 2010. június 3-
án 11 óráig" 

b) A postai úton, vagy a beadási határidőt megelőző bármely napon benyújtott ajánlatokat az 
ajánlatkérő a csomagolás sértetlenségének ellenőrzését követően a bontási határidő időpontjáig zárt 
páncélszekrényben őrzi. 

c) Az ajánlatok elbírálását követően az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről ajánlatkérő 
írásban értesíti ki ajánlattevőket, legkésőbb a tényleges szerződéskötést megelőző ötödik napon. 

d) Amennyiben ajánlattevőnek kérdése van az eljárással kapcsolatosan, kérjük, hogy a 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztályon Takács Ágnest keressék a 43-38-196-os 
telefonszámon. 

A Főosztály indokolt esetben az eredményhirdetés időpontját legfeljebb 30. nappal meghosszabbíthatja. 
Amelyről a pályázókat az új időpont megjelölésével írásban értesíti. 
A kiíró a pályázatra vonatkozó döntését indokolni nem köteles és fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, de mindenkor az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadja el. 
Minden egyéb - j elén felhívásban nem szereplő- tárgykörben a Budapest Kőbányai Önkormányzat módosított 
23/2007. (V1.29.) sz. rendelete az irányadó. 

Budapest, 2010. május 20. 

/i u'abor 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 

Bizottsági elnök 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: a Budapest Kőbányai Önkormányzat hivatalos helyiségében M?~, év . A?.^AHr1..,hó 
.^O.... napján. /l^~~ .r~y >s SÍ ■ • J </ 
Tárgy: a Budapest Kőbányai Önkormányzat által a .. 7f>:. * : . . ^M?A.Qtf7.ÁC.. A $.-. GtöCCo. ■ e&W'-' 
KáMfSkCtf..ÍA/^Tr^.riténkára kiírt tyfl'.Üf. ...„ pálvázat borítékbontása. Xo . ^ . . 

Jelen vannak : Alulírottak. 

Az önkormányzat megbízottja a boríték bontásra kijelölt ülés megnyitása után tájékoztatja a 
jűlenlé vöket, hogy a ■ » • / . „ ^ ' i 
Z ^ : . . ^ > ^ pályázatról 
készített dokumentációt ..fi. vállalkozó váltotta k i , .de határidőn belül a következő 

JL . pályázat érkezett be. 

Ajánlattevó'k: 

Neve: Bef. határidő: Ajánlad ár: 

\(T) Oo/e.jrw. 3. 3^ Oo/o> jut. őo. JZ. G&- ttv,— & 

.Mú<?:'éfc.\<b7^..ffi.\ „hSiJkh<tíQ/foMJÜ 
Jm3fi\..jv^%*!wAl...^ 
A részvevők észrevételei : 

■\ jelen levőknek a borítékbontással kapcsolatban egy<*b észrevételük nincs. •\ |eien ícvoKiiek a boiiteicöontassai Kapcsolatban egyéb eszreveteiuK 
Az eredményhirdetés határideje; '~f?A&:. JMA...&f. /P. 

«£> 

Kmf. 

Aláírásuk: 
olvasható név: cégmegnevezése: 

ai.jMertgttQia ^Cffl fM.GtíX...... 
'fyx&&{fe/faem ^ . - T T T T f c : „. 
4^.a,.&>'űL>cá. ^o~^r3fv...£ff.:  
lMctá*.te..rf?ÍKS. ,4e*<y *#&*■. f "' Ú?('i*-,Ji<?uZ&;fiLM. .&$?£, 

of^rO— 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat lf Q napirendi pont 
Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 

Tárgy: Javaslat a „Budapest X. kerület, 
Gyöngyike u. 4. előtti közterület lekerítése, 
területrendezés" pályázat eredményének 
megállapítására 

Tisztelt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. május 20-án Pályázati felhívás 
kifüggesztésével ajánlattételre kérte fel a lehetséges kivitelezőket az alábbi témakörben: 

Budapest Főváros X. kerület, Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti közterület lekerítése, 
területrendezési munkák 

Az ajánlati felhívás megjelenése után a megadott határidőig négy cég váltotta ki az ajánlati 
dokumentációt, és a megadott határidőre kettő cég nyújtotta be ajánlatát. 

Az ajánlati felhívás „Egyéb információk" a) pontja szerint az ajánlatokat 2 pld.-ban (egy 
eredeti, egy másolat) kell benyújtani, zárt, jelöletlen, sértetlen csomagolásban, ezért a formai 
hiány miatt javasoltuk a BER-KON BAU Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani és a pályázat 
nyertesének a Ladányi és Társa Kft-t kihirdetni. 
Radványi Gábor Elnök úr azt javasolja, hogy a BER-KON BAU Kft. ajánlatát érvényesnek kell 
tekinteni, mivel a kiírás úgy is értelmezhető, hogy az árajánlatot kell az ajánlatban két pld-ban 
csatolni és ennek a vállalkozó eleget tett, emellett az ajánlati árat tekintve kedvezőbb ajánlatot 
tett. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatok közül az 
Önkormányzat számára kedvezőbbet elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

A./ A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a Budapest X. kerület, Gyöngyike 
u. 4. előtti közterület lekerítésére, területrendezésére" kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja és egyben felkéri a polgármestert új pályázat kiírására. 

B./A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a Budapest X. kerület, Gyöngyike 
u. 4. előtti közterület lekerítésére, területrendezésére" kiírt pályázat nyertesének a BER-KON 
BAU Kft-t (1188 Budapest Vasút u. 93.) hirdeti ki és egyúttal felkéri a polgármestert bruttó 
2.687.500,- Ft vállalási összeggel és 2010. július 30. teljesítési határidővel a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

c\D»™nMi »d Sm^\AíwrtAnM\pilíit«iMk\MU\ny*ám^ 



C./A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a Budapest X. kerület, Gyöngyike 
u. 4. előtti közterület lekerítésére, területrendezésére" kiírt pályázat nyertesének a Ladányi és 
Társa Kft-t (1106 Budapest Jászberényi út 13/a.) hirdeti ki és egyúttal felkéri a polgármestert 
bruttó 2.990.238,- Ft vállalási összeggel és 2010. július 30. teljesítési határidővel a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

Budapest, 2010. június 8. 

Szarvasi Ákos ^ 
főosztályvezető 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

Tárgy: Döntési javaslat a „Budapest Főváros X. kerület, Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti 
közterület lekerítése, területrendezési munkák " tárgyú pályázati eljárásra beérkezett 
ajánlatok elbírálásához 
A pályázat során beadott ajánlatot a kiírásban szereplő szempontok alapján kellett 
megadni. 

I. Előzmények: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 / 2010. (II. 15.) 
sz. rendeletével döntött a felhalmozási feladatok között a Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti 
közterület lekerítéséről, területrendezéséről 3.000 e Ft fedezet biztosításával. 

A határozat és az Önkormányzat 23/2007. (VI. 29.) sz. az önkormányzati beszerzések 
versenyeztetésének rendjéről szóló rendelete (Rendelet) alapján a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály Pályázati felhívás kifüggesztésével ajánlattételre kérte fel a 
lehetséges kivitelezőket. 

A pályázati dokumentációt a BER-KON-BAU Kft, a Ladányi és Társa Kft, a Wolf build Kft, 
a WY-BAU Kft. váltotta ki a pályázatban meghatározott időpontig. 

A megjelölt beadási határidőre a BER-KON-BAU Kft. és a Ladányi és Társa Kft. nyújtott be 
ajánlatát. 

A döntést elősegítő -a Rendelet V. pont 5 § (1) bekezdése szerint létrehozott- bíráló bizottság 
átvizsgálta és kiértékelte az ajánlatokat. 

A bíráló bizottság véleményét és döntési javaslatát az alábbiakban összegzi: 

II. Értékelés: 

Az ajánlati felhívásban szereplő bírálati szempont az összességében legkedvezőbb ajánlat. 

1 sz. Ajánlat: 

Ajánlattevő: BER-KON-BAU Kft. 
1188 Budapest, Vasút u. 93. 

Vállalási ár: nettó 2.150.000,- Ft+ 537.500,- Ft (25% ÁFA), azaz bruttó 2.687.500,- Ft 
Vállalt határidő: 2010. július 30., kiírás szerint 

Az ajánlatát csak egy példányban nyújtotta be, nem a kiírásnak megfelelően állította össze. 
A pályázó műszaki - technikai felszereltsége, referenciája alapján megfelel a munka I. 
osztályú teljesítésére. A pályázati kiírás összes feltételét elfogadta. 



2 sz. Ajánlat: 

Ajánlattevő: Ladányi és Társa Kft. 
1106 Budapest, Jászberényi út 13/A. 

Vállalási ár: nettó 2.392.000,- Ft+ 598.048,- Ft (25% ÁFA), azaz bruttó 2.990.238,- Ft 
Vállalt határidő: 2010. július 30., kiírás szerint 

Az ajánlatát a kiírásnak megfelelően állította össze. 
A pályázó műszaki - technikai felszereltsége, referenciája alapján megfelel a munka I. 
osztályú teljesítésére. A pályázati kiírás összes feltételét elfogadta. 

III. Döntési javaslat: 

Fentiek alapján az értékelő csoport az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felé: 

A pályázatban a kiadott műszaki leírásnak megfelelően kellett beadni az ajánlatot a 
lekerítésre és a terület rendezésére. 

A BER-KON BAU Kft. beadott ajánlata formai hiányok miatt érvénytelen. 
Műszaki - technikai felszereltsége valamint referenciája alapján a másik pályázó megfelel a 
munka I. osztályú teljesítésére és a rendelkezésre álló fedezet a kivitelezésre elegendő. 
Mint az ajánlati felhívásnak mindenben megfelelő érvényes ajánlatot tevőt, az 
Önkormányzat számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevőt javasoljuk 
nyertesként kihirdetni a: 

Ladányi és Társa Kft. 
1106 Budapest, Jászberényi út 13/a. 

pályázatát, s egyúttal javasoljuk bruttó 2.990.238,- Ft vállalási összeggel és 2010. július 30-ai 
véghatáridővel vállalkozási szerződés megkötését. 

Budapest, 2010. június 8. 

a bíráló bizottság tagjainak aláírása 
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