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Tárgy: Javaslat a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére 
munkavédelmi és tűzvédelmi 
feladatok ellátása" tárgyában 
indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 59/2009. (11.12.) sz. határozata 
értelmében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló, 
egyszerű közbeszerzési eljárást indított „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása" tárgyában. 

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. 
hivatkozási szám alatt. 

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig négy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az 
eljárásról készült értékelést előterjesztésemhez mellékelem. A Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
számára az eljárás nyertesének az IGNIPLUS Betéti Társaságot (8330 Sümeg, József Attila u. 
3.) javasolja bruttó 596.400,- Ft/hó vállalási árral, 48 hónapos időtartamra, 2009. június 1. 
napjától 2013. június 1. napjáig. 

Az előterjesztést a Bíráló Bizottság, valamint a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési 
Bizottság 2009. május 14-i ülésén tárgyalja. A Bizottság döntését az elnök szóban ismerteti a 
Képviselő-testület ülésén. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása 
(K.É.4090/2009.) hirdetmény közzétételével induló, egyszerű közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyerteseként az IGNIPLUS Betéti Társaságot (8330 
Sümeg, József Attila u. 3.) hirdeti ki bruttó 596.400,- Ft/hó vállalási árral, 48 hónapos 
időtartamra, 2009. június 1. napjától 2013. június 1. napjáig, egyben felkéri a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2009. június 1. 

Verbai Lajos polgármester 

dr. Neszteli István jegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. május 07. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



ELŐTERJESZTÉS 
a Bíráló Bizottság részére közbeszerzési eljárásra 

benyújtott ajánlatok értékeléséről 

1. Az eljárás megnevezése 
Vállalkozási szerződés / Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása 

2. A szerződés meghatározása/tárgya 
Határozatlan idejű vállalkozói szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részben önállóan működő intézményei, valamint polgármesteri hivatala 
részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására 

3. A szerződés időtartama 
48 hónap. 
2009. június 1. napjától 2013. június 1. napjáig terjedő időtartamra 

4. Ajánlattételi határidő: 
2009. május 05. 10,00 óra 

5. Az eljárás típusa: 
Hirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárás. 

6. A Közbeszerzési Értesítőben való megjelenés időpontja: 
2009. március 18. 

7. Hirdetmény száma: 
K.É.4090/2009. 

8. Előzmény 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 59/2009. (11.12.) sz. határozata 
értelmében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével 
induló egyszerű eljárást indított „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása" szolgáltatás-megrendelést 
elvégző ajánlattevő kiválasztására. 

9. Az ajánlattételi felhívásban közölt értékelési szempontok és módszer 

Az ajánlatkérő a beérkezett érvényes ajánlatot az ajánlati felhívásban rögzítetteknek 
megfelelően, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint (Kbt. 
57.§ (2) bekezdés a) pontja alapján bírálja el. 

10. Az ajánlattevők ismertetése 

Az ajánlati dokumentációt az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig (2009. május 
05. 10,00 óra) hat cég vitt el, de a fenti határidőig csak négy ajánlattevő nyújtotta be 
ajánlatát. 
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A benyújtott ajánlatok adatai: 

Az első ajánlatot 2009. május 04-én 11 óra 35 perckor nyújtották be, zárt, bontatlan és 
sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, 1 db CD-melléklettel, a 
megfelelő felirat feltüntetésével. 
Ajánlattevő neve: IGNIPLUS Bt. 
Székhelye: 8330 Sümeg, József Attila utca 3. 
Bruttó ajánlati ár: 596.400.-Ft/hónap 

A második ajánlatot 2009. május 05-én 9 óra 26 perckor nyújtották be, zárt, bontatlan és 
sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, 1 db CD-melléklettel, a 
megfelelő felirat feltüntetésével. 
Ajánlattevő neve: INVEST-STEEL Kft. 
Székhelye: 1239 Budapest, Láva utca 21. 
Bruttó ajánlati ár: 6.792.000,- Ft/hónap 

A harmadik ajánlatot 2009. május 05-én 9 óra 45 perckor nyújtották be, zárt, bontatlan és 
sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, 1 db CD-melléklettel, a 
megfelelő felirat feltüntetésével. 
Ajánlattevő neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a. 
Bruttó ajánlati ár: 2.248.800,- Ft/hónap 

A negyedik ajánlatot 2009. május 05-én 9 óra 46 perckor nyújtották be, zárt és sértetlen 
csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, 1 db CD-melléklettel, a megfelelő felirat 
feltüntetésével. 
Ajánlattevő neve: B&P-'97. Tűzvédelmi és Munkavédelmi Bt 
Székhelye: 1104 Budapest, Kada utca 140/A. 
Bruttó ajánlati ár: 720.000,- Ft/hónap 

11. A benyújtott ajánlatok értékelése 

Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság tagjai az 1. számú mellékletben szereplő bírálati 
lapon értékelik. 

Az ajánlatok értékelése során a Bíráló Bizottság először a bírálati lap 1. pontja szerinti 
érvényességi feltételeket vizsgálja. 

Csak az érvényes ajánlatok kerülhetnek ezek után az ajánlatok tartalma szerinti 
bírálatra. 

Az ajánlatok bírálata az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint történik. 

12. A benyújtott ajánlatok értékelése 

Az IMSYS KFT, INVEST-STEEL KFT. valamint, B&P-'97. TŰZVÉDELMI ÉS 
MUNKAVÉDELMI BT. ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 

Az érvényes ajánlatot egyetlen cég, az Igniplus Bt. tudta - a törvényes határidőn belül -
hiánytalanul benyújtani. 
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13. Javaslat az eljárást lezáró döntés meghozatalára 

A beérkezett ajánlat áttanulmányozása után a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály az alábbi javaslatot teszi az eljárás eredményének megállapítására: 

13.1. Az eljárás eredményes. 

13.2. A Bíráló Bizottság az eljárás nyertesének az 

IGNIPLUS BT-t 
(8330 Sümeg, József Attila utca 3.) 

javasolja a mellékelt költségvetésben meghatározott vállalási árakkal, 48 hónap időtartamra, 
2009. június 1. napjától 2013. június 1. napjáig. 

Budapest, 2009. május hó 07. nap 
/ 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 
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