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CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat: 
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A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
tárgyalását. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény  42-43.  Fai rögzítik az helyi önkor-
mányzatok, mint ajánlatkérő szervezetek kötelezettségét az éves közbeszerzési terv elkészíté-
sére és közzétételére vonatkozóan az alábbiak szerint: 
„Az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március  31.  napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről.  A  közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi.  A  közbe-
szerzési terv nyilvános. 
A  közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  A  közbeszerzési terv nem vonja maga után az 
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abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlat-
kérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz ké-
pest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, meg-
adva a módosítás indokát is." 

Az ajánlatkérő köteles az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EI(R) 
közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően hala-
déktalanul. 
A  közbeszerzési terv minimális adattartalmát az elektronikus közbeszerzés részletes szabálya-
iról szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szabályozza. Eszerint az ajánlatkérő a közbe-
szerzési terv minimális adattartalmaként az EICR-ben megadja: 
a) a közbeszerzés tárgyát, 
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 
d) a tervezett eljárás fajtáját, 
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és 
0  a szerződés teljesítésének várható időpontját. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján hozott  118/2020. 
(IV. 06.)  számú határozatban az Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési terve elfogadásra 
került. Az elfogadott közbeszerzési terv az Önkormányzat honlapján, továbbá az EKR-ben 
közzétételre került. 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  34.  §  (3)  bekezdése alapján  A  helyi ön-
kormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskör-
ében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

A 194/2020  (V.  20.)  számú határozatban Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester saját hatáskörében előirányzatok módosításá-
ról, átcsoportosításáról döntött a koronavírus járványa miatt.  A  meghozott döntések indokol-
ják a  118/2020. (IV. 06.)  számú határozatban elfogadott közbeszerzési terv módosítását. 

A. Közbeszerzési tervből kikerülő eljárások 

Az előirányzatok zárolása, módosítása, átcsoportosításának következményeként kikerülő fela-
datok, fejlesztések: 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások műszaki felmérése, bérlemény ellenőr-
zés (Közbeszerzési terv  1.  sora szerinti eljárás); 

Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lé-
vő, hasznosítható helyiségek) (Közbeszerzési terv  2.  sora szerinti eljárás); 

Prater u.  I. (Futó  u.  Szigony  u.  között) (Közbeszerzési terv  3.  sora szerinti eljárás); 

2  db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése (Közbeszerzési terv  8.  sora szerinti el-
járás); 

Magdolna  33.  addiktológia (Közbeszerzési terv  9.  sora szerinti eljárás). 

B. Közbeszerzési tervbe bekerülő eljárások 

A 2020.  május 14.-én kelt támogatói okirat alapján az Emberi Erőforrás Minisztériuma az 
Önkormányzat részére  461.950  ezer  Ft  támogatást nyújt járóbeteg-szak ellátás eszközpark 
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korszerűsítésére.  A  közbeszerzési tervet módosítani szükséges, mert újabb közbeszerzési eljá-
rás lefolytatására került sor, „Orvosi eszközök, bútorok, valamint informatikai eszközök be-
szerzése" (Közbeszerzési terv I. sz. módosítás  18.  sora szerinti eljárás) tárgyában. 

Az Egészséges Budapestért Program keretében a  199/2020.  (V.  20.)  és a  200/2020.  (V.  20.) 
számú határozatok alapján eredménytelenül lezárt eljárások miatt is szükséges a közbeszerzé-
si tervet módosítani: 

Rectoscop készülékek beszerzés (Közbeszerzési terv  1.  sz. módosítás  1.  sora szerinti 
eljárás); 

Video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülé-
kek (Közbeszerzési terv I. sz. módosítás  2.  sora szerinti eljárás). 

A 217/2020. (V.25.)  számú határozat alapján a Klassz Menza Kft.-vel (jogelőd: PENSIO Mi-
nőségi Közétkeztetés Kft.) a  2015.  augusztus  3.  napján a közétkeztetési feladatok ellátására 
kötött Vállalkozási Szerződést  2020.  május  25.  napjával érvénytelennek nyilvánítása alapján 
is szükséges a közbeszerzési tervet módosítani: 

- Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése (Közbeszerzési terv  1.  sz. módosítás  3.  sora 
szerinti eljárás); 

- Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése (Közbeszerzési terv I. sz. módosítás  4.  sora 
szerinti eljárás). 

A  Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt beruházás végett a Tömő  u. 23/A.  és  23/B.  szám alat-
ti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása tárgyában szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatása (Közbeszerzési terv  1.  sz. módosítás  19.  sora szerinti eljárás). 

A  Közbeszerzési Iroda valamennyi szakterülettel, irodával, gazdasági társasággal történő 
egyeztetés alapján jelen előterjesztés  1.  számú mellékletét képező az Önkormányzat közbe-
szerzési tervének  1.  számú módosítását összeállította. 

II. A  beterjesztés indoka 
A 2020.  évi közbeszerzési terv I. számú módosításának jóváhagyásához a Képviselő-testület 
döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a  2020.  évre vonatkozó közbeszerzési terv  1.  számú módosításának jóváhagyá-
sa.  A  közbeszerzési terv  1.  számú módosításában szereplő feladatok és hozzárendelt becsült 
értékek fedezete a  2020.  évi költségvetésben, a  2019.  évi költségvetés maradvány terhére és 
pályázati támogatásból biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  4.2.  pontján alapul. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képvise-
lő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkor-
mányzati rendelet  7.  mellékletének  1.2.5.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizott-
ság véleményezi az előterjesztést. 

Melléklet: I. sz. melléklet:  2020.  évi közbeszerzési terv  1.  számú módosítása 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.(VI.  25.)  számú határozata 

a  2020.  évi közbeszerzési terv módosításáról 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

jóváhagyja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező  Budapest  Főváros VIII. kerület Jó-
zsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési terv  1.  számú módosítását  es  felkéri a pol-
gármestert annak aláírására és gondoskodjon nyilvánossá tételéről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25.,  aláírás esetében  2020.  június  26. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 

Budapest, 2020.  június  17. 

 

Pikó András 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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1. seam('  melléklet 

2020. SKI  közbenerzés1 terv  1.  sz. 
Budapest  Főváros VIII. kerület 36zservárosi Onkormányzat 

 

Közbeserzési Sás megnevezése Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzés tárgya Közbeszerzési eljárás fajtája Eljárás megindslásának 
tervezett  'dementia 

Szerződéskötés tervezett 
id600ntia 

 

Rectoscop készulékek beszerzsebeszerzés Rectoscop -  6  db árubeszerzés Kbt.  81.  § uniós nyit közbeszerzési 
eliárás 

2020  III. negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

2 Video-gasztroszkóp,- kolonoszke és 
endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
készülékek 

5  db árubeszerzés Kbt.  81.  § uniós nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2020.  III. negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

 

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése 48  hónapra közétkeztetés szolgáltatás megrendelés Kbt.  81.  § uniós nyílt közbeszerzési 
eliárás 

2020.  III. negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

4 Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése átmeneti időszakra (max.  6  hónapra) 
közétkeztetés 

szolgáltatás megrendelés Kbt.  98.  §  (2)  e tárgyalásos 2020.  II. negyedév 2020.  május 

 

Tömő  u.  I.  (Leonardo u.  - Szigony  u.  között) 209  m hosszban teljes pályaszerkezetű út-és 
járda építés,  29  m KPE cső, NY16,  032  vízvezeték 
építés,  2  oldalon  9  db közvilágítási oszlop építése 

alépítménnyel 

útfelújítás Kbt.  112.  § nyílt közbeszerzési eljárás 2020.11.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

6 Orvosi eszközök beszerzése 2  db árubeszerzés Kbt.  81.  § uniós nyílt közbeszerzési 
eliárás 

2020.  II. negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

7 Önkormányzat  As  költségvetési szervei fizetési- 
számla vezetése  es  kapcsolódó szolgáltatások 

82  db bankszámla  +20% szolgáltatás megrendelés Kbt.  85.  § uniós tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 

2020.  I. negyedév 2020.  november 30-ig 

8 Bérlakás felújítás 50  db építési beruházás Kbt.  112.  §  Twit  közbeszerzési eljárás 2020. H.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

9 Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor 
kivitelezése 
(BMSK  Zit.  folytatta  It) 

2000 m2 építési beruházás Kbt.  81.  § uniós nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2020.  II. negyedév 2020.  december 31-ig 

10 VEKOP FP2 Oktatás OKI tanfolyamok 
lebonyolítása 

12  db szolgáltatás megrendelés Kbt.  112.  § nemzeti nyílt közbeszerzési 
eliárás 

2020.  II. negyedév 2020.  július 31-ig 

11 
VEKOP KP5 Kálvária téri gyalogosburkolat 582 m2 építési beruházás Kbt.  115.  § nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárás 
2020.  I. negyedév 2020.  június 15-ig 

12 VEKOP  L125  Motivációs csomagok beszerzése I. 
rész 

kis és nagy háztartási gépek  100  fő részére árubeszerzés Kbt.  112.  § nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2020.  II. negyedév 2020.  július 31-ig 

13 VEKOP  L125  Motivációs csomagok beszerzése 
H.  rész 

bútorok  100  fő részére árubeszerzés Kbt.  112.  § nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2020.  II. negyedév 2020.  július 31-ig 

14 VEKOP FPI Motivációs csomagok beszerzése I. 
rész 

bútorok kis és nagy gépek  100  fő részére árubeszerzés Kbt.  112.  § nemzeti nyit közbeszerzési 
eljárás 

2020.  II. negyedév 2020.  július 31-ig 
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VEKOP LP5 Jelenlét program megvalósítása 2020. 
1  db jelenlét program szolgáltatás megrendelés Kbt.  112.  § nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárás 
H.  negyedév 2020.  július 31-ig 

16 TER-KÖZ  A  Oda Miksa  u. 5500 m2 útfelújítás 
Kbt.  112.  § nyit közbeszerzési eljárás 

2020. Iv.  negyedév 2021. !Pardus  15-ig 

17 Operációs rendszer licenc beszerzése 200  db árubeszerzés Kbt.  112.  § nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2020  IH.  negyedév 2020.  december 31-ig 

18 Orvosi eszközök, bútorok, valamint informatikai 
eszközök beszerzése 

133 fete  orvostechnikai eszköz,  12  féle bútor, 
valamint különféle informatikai eszközök 

(szerverek, számítógépek, szoftverek, monitorok) 

árubeszerzés 
Orvosi eszközök esetében Kbt  81.  § 

uniós nyílt közbeszerzési eljárás 
Bútorok esetében Kbt.  112.  § nyílt 

közbeszerzési eljárás 
Informatikai eszközök esetében Kbt 

81.  § uniós nyit közbeszerzési eljárás 

2020  III. negyedév 2021.  március 31-ig 

19 Tömő  u. 23/A.  és  23/B.  szám alatti épület 
kiürítése miatti cserelakások felújítása 

20  db lakás építési beruházás Kbt.  112.  § nyílt közbeszerzési eljárás 2020.  II. negyedév 2020.  október 30-ig 
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