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Városgazdálkodásĺ és PénzĺiryÍ@
Humánszolgáltatásĺ Bizottság v é|emény ezi

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/řIumánszolg á|tatásiBizottság javasolja a Kép-
viselő-testĹiletnek az előteries ztés mestárove|ńc,Át

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A közbeszerzésekről szó|ő 2011. évi CVil. töľvény ( a továbbiakban: Kbt.) 33. $ (1) bekezdése alap-ján a helyi önkoľmányzat e törvény 6. $ (1) bekezdés.u; ponga szerinti ajőníatkérőiek minősül, ezért aköltsegvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig.éve"s ö,sszesített közbeszerzési tervet köteleskészíteni azadott évre tervezettk(jzbeszerzeseikľoi. e közbeszerzésl tervet legalább 5 évig meg kel|őrizni. A közbeszerzési teľv nyilvános.

A közbeszerzési terv e|készítése 
9|őtt az ajĺínlatkérő indíthat közbeszerzési eljáľást, amelyet a tervben

szintén megfelelően 
|.z91eľeltĺni kell. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, nogy zols. évben a terv

elfogadása e|ótĺ. az a|ábbi esetekben került soľ közbeszerzési eljáľás megindÍĺásĺárä:

A Vĺíľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság 223l2O|3. (III.11.) szźtmtlhatźrozata a|apján,
mely szerint aBizottság a ,,Kdlvdria tér kiviteli tervek és Telekiiér kłzasségt zÓtdfeliilet ter-
v e z é s i s z o l gál t at á s,, tźr gy tl kozb eszer zési elj ĺírásban úgy döntött, ho gy
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l. aBíráIő Bizottság á|ta| 20|3.03.O7-énjavasolt, és az e|őterjesztés 1. szrĺmú mellékleteszerint szakmai indokolásra tekintettel, aközbeszerzési e|jarásľól szóló 20l1.évi CV[I.törvény I22. s Q)bekezdés a) pontjában foglalt, hirdetmény kozzétététenélküIi tárgya|á-sos eljiĺľást folytat le.
2. elfogadja az előterjes ztés 2. száműmellékletét képező aján|attéte|i felhívást és ajĺĺnlattéte-li dokumentaciőt.
3. ahatźltozat szerinti közbeszerzési eljáľást megindítja és az aján|attételi felhívást megkĹildiaz a|őbbi 5 szervezetnek:

1. Atelierarchitects ÉpítészetiKfr..,székhely: t 138 Budapest, Danubius utca 12-16.v/6.2. ZsuffaésKďmrír Epítészmíit-erem Kft., śzékhely: l012 Bp. Logodi u. t0/I2.3. GARTENśTUDIO Táj- és Kertépíteszetĺ szoiiĺltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-lelősségÍĺ]T:1ľg.l'ffi9ly; 10lż Budapest, Pälya u l3.4. INCORSO EPÍTÉSZ es ÉpÍľŐ ľĺŰHpĹv Szo|gá|tatő Kft., székhe|y: 1025 Buda-pest, Szépv<ilgyi út 84.I/l.5. viirny raiep,te', Korlátolt Felelősségiĺ Társaság, székhely: 1013 Budapest, AttilaiÍ 4I.III. em. 7.

A Kbt. 33. $ (3) bekezdése szerint aközbeszeruési terv nem vĘa maga után az abbanmegadott köz-beszerzésre vonatkozó eljĺárás lefolytatásának.kötelezett.eget..ľouaubá a közbes zeruésiteľvben nemszereplő kozbeszerzésre vagy a teľvben foglaltakhoz đ;; módosított közbeszerzésre vonatkozó

;ľ,ä1T.;::fflTjľn".j"' 
ha az źúta|a előre nem |źtható otĹol eIoĺllt közbeszerzésiigény vagy egyéb

A 2013. évi közbeszerzési terv összeállítĺása érdekében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, azönkormányzati fenntartĺásu költségvetési szeľvek, ya|amint e.gyszemélyes tulajdonb an á||óvary tĺibb-ségi tulajdonban áIló gazdaságitĺársaságok adatszo|géútatására.Ĺerült soľ.
Ezen tulmenően figyelembe vételre kerii|t a Képviselő-testtilet źilta| 84/2013. (III.l3.) számú hatfuozat1. pontjában elfogadott, a Budapest-Józsefuáros ľ,ĺ"ga"1'" 

""gyed 
Progľam III. projektszintiĺ közbe-szerzési teľv 1. szźmű módosításában foglalt tti"te.zE."tsi 

"ijáie'onAz adatszo|gáltatásokon alapuló összesített 2013. évi közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletétképezi.

A 84/20|3. (III.ĺ3.) száműhatáĺozatta| elfogadott és 2013. máľcius I4-énhatźilyba lépett Józsefuiáľosionkormányzat Kijzbeszerzési és Beszerzesi Szabźúyzłtn'ŕ li. ,e,"eľe rendelkezik a közbe szerzésiteľvről. ASzabźůyzat szerint aközbeszerzési tervneŕ tartalmlamiakell a közbe,"".,é.l e|járástátgyai(źtrubeszerzés, építési 
.beruhźuźs, építési koncesszió, szolgáitatás megrendelése és szolgáltatási kon-cesszió) szeľinti bontiísban, az e\járás rendje szeĺiń 

".álí"n".i..tt (uniós érték,Jlatárt e|érő, nemzetiértékhatĺĺrt elérő, illetve nemzeti ěrté|úatfu łutti; l.tĺ"u..,äoe,"t."t, az e|járétsoklefolytatásának terve-zett időpontját. A közbeszerzésitervet a Polgármeste. 
" 

r1p'ĺ."lő-testiilet elé terjesai j őváthagyásra.
A Képviselő-testtilet döĺtését a Magyaroľszág helyi önkormányzataiľól szóló 20||. évicLxxxx.tcirvény 4l. $ (3) bekezdése, a Kbt. g]. s ĺrl uJtezatse łl^pii"i"-a meg.
Kéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület rĺgy dönt, hory

|. jővehagyja u előteľjesztés mellékletétképező 20t3. évi közbeszerzésitervet és felkéri apo l gláľm esteľt annak a|áír ásěn a.
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2. fe|kéri a jegyzót, hogy gondoskodjon az |. pontszeľinti terv honlapon történő megjelente-
téséľől.

Felelős: 1. pont esetén polgáľmester
2. pont esetén jegyző

Hatźndő: 1. pont esetén 20|3.március}7,
2. pontesetén 2073. március 28.

A dti ntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egys ég: J eg5t zőiKabinet

Budapest, 2013. március 22.

*Í,,?l
polgáľmester

Ttĺľvényességi ellenőľzés :
Rimrĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásából

t i,, ,f/ w,/^ĺ,..,/- ą-vM- p(ź,ru7 ,/
Dt.MészarErika ,/

a|jegyző



1.

K<izbeszerzési e|járás tárgya

tnkormányzati tu|ajdonban |évó
lakÓépriIetek felrij ítása

2.
Mag(lo|na u., Bauer S. u., Te|eki tér
utak, csomÓpontok kivite|ezése

3.

4.

FiDo tér kivite|ezése

5.

Ká|vária tér kivitelezése

5_1

TeIeki tér kĺviteIezése

Te|eki tér kozosségi zo|dfe|Ü|et tervezés

62
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Ká|vária tér kiviteli terv

Megjegyzés

Térfigyelő kamerarendszer kiéítése

8.

eu-s projekt

9.

Márkus Emilia u.tca ritépítése

eu-s projekt

E,.ŹlU|'s u. *JozseT Kn. csomopont
megépítése

10.

KategÓria

eu-s projekt

11

Ideig|enes piacon konténer bér|és

építési
beruházás

eu-s pĘekt

Karácsonyi díszvi|ágítás

12.

eu-s projekt

13

Be|éptetó rendszer kiépítése

eprresl
beruházás

KÖzbeszerzési
eljárás Íaitája

14.

eu-s projekt

Polgármesteri Hivata| és te|epl.letyeirleł
|akarítása

épĺtési
herllhÁzá

nyí|t e|járás
keretmegá||apodásos

l nf o rm ati ka i esz roztilĺ b eszerzése-

eu-s projekt

eptresl
beruházás

eu-s projekt

epitési
beruházás

nyílt eljárás

EUárás
megindításának

tervezett
idóoontia

szolgá|tatás
meorendelés

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
megrende|és
szo|gá|tatás

nyí|t e|járás

nyílt eljárás

2013. 04 11.

hirdetmény nélkĹiIi
tárgva|ásos

eptresl
beruházás

2013.05.21

hIrdetmény né|kÜ|i
tárgyalásos

Szerzódés kÖtés I
teĺvezett 

-- 
| .KÖzbeszeĺzés

idópontja | 
értéke (Ft) NettÓ

építésĺ
beruházás

2013.07.06

szoIgá|tatás
meorende|és

nyí|t e|járás

2013.08.21

2013.06.21

szolgá|tatás
meqrende|és

nyí|t e|járás

2013.10.15

szolgá|tatás
meqrendelés

nyí|t e|járás

2013.08.05

2013.03.12

szoIgá|tatás
meqrende|és

nyí|t e|járás

2013.09.03

2013.03.12

nyí|t e|járás

2013.10.18

2013.06.03

nyí|t e|járás

.362.338.233

2013.12.02

2013.04.15

nyĺ|t eljárás

241.408.662

2013.04.26

2013.04.01

162.598.425

y||r ęui'li1s

2013.04.26

2013.04.01

140.658.000

2013.07.26

2013.10.01

132.678.220

2013.07.01

2013.04.15

8.661.417

f013.07.13

201 3.1 0.1 5

7.086.614

2013.07.01

ZU1ó.U5.o1

17.144.882

2013.11.15

15.000.000

2013.06

3.000.000

2013.12.15..

,01

21.000.000

2013.06.1s

11.000.000

12.000.000

20.000.000

19.685.000
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KÖzbeszezési eljárás tárgya

16

Irodaszer beszezés
Gyorsszo|gá|at, hibae| hárítás,
karbantartás

17
SzupervíziÓ szociá|is munkások
számára

18
Ká|vária téri ifjtjsági, kozosségi szociá|is
munka

19.
Társada|ombÓ| kirekesztett nők
rehabiIitáciÓia

20.
LakásfeI j ításhoz kapcso|ÓdÓ
motiváciÓs csomag biztosítása a
csa|ádfej|esztési szolgá|tatás számára

21.
ľehetségondozÓ m he|yek szervezése
ás m kodtetése

22.

Megjegyzés

Keszty gyĹiri szakképzések tartÓs
munkané|ktjIiek részére

eu-s projekt

KategÓria

eu-s projekt

árubeszeŻés

eu-s projekt

ápítési
beruházás
szoIgá|tatás
meorende|és

eu-s projekt

KÖzbeszerzési
eljárás fajtáia

szolgaltatas
meorende|és

nviI e||äras

eu-s projekt

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
meqrende|és

eu-s projekt

nyí|t e|járás

Erjeras
megindításának

tervezett
id nonfia

árubeszezés

nyí|t e|járás

nyílt e|járás

szoIgá|tatás
meorende|és

2013.05.15

szoIgá|tatás
meorende|és

nyí|t e|járás
kerďmegá||apodásos

2013.04.15

2013.03.26

Szerzódés kÖtés
tervezett
idópontja

nyí|t e|járás

2013.04.03

nyí|t e|járás

2013.07.01

2013.05.16

2013.06.25

2013.05.31

2013.04.30

KÖzbeszerzés
értéke (Ft) NettÓ

2013.05.17

2013.05.,ĺ6

16.535.000

2013.07.01

2013.05.16

585.826.000

2013.09.30

12.096.000

23.622.047

2013.07.01

31.704.723

2013.07.01

23.114.000

19.685.039

9.078.677


