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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának  

205/2022. (X. 17.) számú határozata 

 

a „Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredménymegállapításáról 

 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Takarítógép és elektromos 

kisteherautó beszerzés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásra 

vonatkozóan az alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Bírálóbizottság javaslata alapján: 

 

1. a „Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés” közbeszerzési eljárás I. részében 

(melynek címe: Takarítógép beszerzése): 

 

a) a 2clean Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, 

ÁTI-Sziget Ipari park 37. ép. 1. ajtó) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és 

e) pontjaiban foglaltak alapján érvénytelen; 

 

b) a NILFISK Kereskedelmi, Értékesítő és Szolgáltatóipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság (2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc utca 34.) ajánlattevő ajánlata a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltak alapján érvénytelen; 

 

c) megállapítja, hogy az eljárás eredményes; 

 

d) megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevő az alábbi: 

 

nyertes ajánlattevő neve: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

székhelye: 9791 Torony, Ipari út 10. 

adószáma: 10505111-2-18 

cégjegyzékszám: 18-09-100616 

elfogadott ajánlat: nettó 29.867.215 Ft; (mely az opció értékét is tartalmazza) 

alkalmasságát megfelelően igazolta; az értékelés indokolása: az adott ajánlat 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot,  

 

e) a d) határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti vállalkozási szerződés aláírására a nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel. 

 

2. a „Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés” közbeszerzési eljárás II. részében 

(melynek címe: Elektromos kisteherautó beszerzése) megállapítja, hogy a Kbt. 75. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen. 

 



Felelős:  polgármester 

Határidő:  az eredményhirdetésre a Kbt. 79. § (1) bekezdésében rögzített időn belül (döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül).  

A szerződés aláírására a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, 

az 1.e) határozati pont szerinti eredményhirdetéstől számított 30 napon belül  

(a szerződéskötési moratórium lejártát követően) 


