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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: 

X 

- 

véleményezi - 

- 

X 

es  Klímavédelmi A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kerületfejlesztési, Környezet- 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény  42-43.  §-ai rögzítik az helyi önkormányzatok, 
mint ajánlatkérő szervezetek kötelezettségét az éves közbeszerzési terv elkészítésére  es 
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 
közbeszerzési 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 abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
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közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is." 

Az ajánlatkérő köteles az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) 
közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően 
haladéktalanul. 

A  közbeszerzési terv minimális adattartalmát az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet szabályozza. Eszerint az ajánlatkérő a közbeszerzési terv 
minimális adattartalmaként az EKR-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  Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati költségvetési szervek, valamint az 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján az előterjesztés 
mellékletét képezi a  2020.  évi közbeszerzési tervre vonatkozó javaslat. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési tervre 
vonatkozó javaslatban szereplő közbeszerzési eljárások egyike sem indult meg. 

II. A  beterjesztés indoka 

A 2020.  évi közbeszerzési terv jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  2020.  évre vonatkozó közbeszerzési terv jóváhagyása.  A  közbeszerzési tervben 
szereplő feladatok és hozzárendelt értékek fedezete a  2020.  évi költségvetésben, a  2019.  évi 
költségvetési maradvány terhére és pályázati támogatásból biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  15.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 

Magyarország Kormánya a  40/2020.  (III.  11.)  számú Kormány rendelettel Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelyet a koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi 
XII. törvénnyel is megerősített.  A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. 
rendelet értelmében, a katasztrófavédelernről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  1.  sz. közbeszerzési terv 
2.  sz. polgármesteri döntés tervezete 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2020. 
(IV.....)  számú határozata a  2020.  évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező, az Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési 
tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  április  06.,  aláírás esetében  2020.  április  07. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály 

Budapest, 2020.  április  P!".• 

Tö yességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

a) 
tjt----

 

  i 

Pikó András 
polgármester 
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Közbeszerzisi eljáris megnevezése 

 

Közbeszerzés tirgya 
Köz nisieljnas 

lä 

Eljáris 
i i  

blegaditisnk 
leriezett idinontia 

Sgeniedéskötés 
terra&  idépoatja Kilzbeszerzt tervezett mennyisége 

1 
Onkormanyzati rulajdono imptlanok, 

lakások. helyisigek  =dumb  felmirese, 
belemay  alkalizes 

4387  db 
szelgáltatás 
megandelis 

Kbt  al-  §. linióSnYi2t 
közbeszerzési  eat 2020.1  negyedév 2420.  szeptember 0-ig 

 

Onkormányzati  Selo=  helyisé gel 
műszaki felmäise (csak a fmktentáit helyea 

livi. hasznoPtható behiségek) 
331  db szolgiltatás 

memendelis 
Ebt_  81.  § unit nyílt 
közlitzerzési eljárt 202011 impedes' 2020.  szeptember 30-ig 

3 Pieter u.  I  (Pule u.  - Szigome r k ti) 
406  m hosszban teljes pályaszerkezetn es 

järdaipitt.  51  mNA  240 PVC  csat e 
Mirelljitás 

Etet.  112  . §  myth 
közbeszerzisi eljäres' 

202011 Remelt' 2020.  szeptember 30-ig 

 

4 Tötel  u.  L extardo  u.  - Szigarty  u.  között) 

209  m hosszbas teljes pályaszerkezelinat-  es 
iárdaipites,  29  m EPP csö, NY16, D32 ú!feiájit 

vizveze- téképitt,  2  bida30319 db kentirithi.  mil,
 

építise alipilmamYel 

 

Ebt_  112.1  nyiit 
közbeszerzisi  ?bate 

242011  negjelk 2020.  szeptember 30-ig 

 

O=  eszközök besz - db rörtmengép 2  db Kbt  El'  §. 12116Ont eljert 5113* 

 

közbeszerzist  
2020.  II negyedét' 2020.  szeptember 30-ig 

 

Onkormányzat és költségvetea szent 
üzseti-számla  vest e is kapcsolodo 

szolgálatásds 
it2 db baÉszámla  -,-26% 

szolgáltatás 
me greadelis 

Elm 85.  §  =es 
canalises 

közbeszetzisi elites 
2020.  L negyediv 2020.  november 30-ig 

 

Berl is feitio 50  db ipítési beruházás Mt 112..,5 myth 
Ipiebeszeszési eljárás 2020. IL  negyedét' 2620.  szeptember 30-ig 

 

2  db napteljesumeretz takaritinep 2db 
beszezése 

 

árabeszerzés Kbt I  11  § IlYüt 
közbeszazisi eliáS 

20.19.  II. pegyedt 2020.  szeptember 30-ig 

 

Magdeeka  33  addiltállgia 547  m''' éPi 
Met_ 112.  § nyüt 

közkozerzési eljáris 2020. IL pettedly 2020.  szeptvollue 30-ig 

90 
Eiptalneredi gyermek-es  margétlasabor 

kivitelezése 2060 2 mp éitési uházis ber  Kbt  al' unibs nYtb 
közbeizemisi 

2020. negyedét' IL 2020.  december  314e 

HI VEKOP-FP2:  Maas: 0E3  tnfolyamok 
lebonteitisa 

12  db 
szolgáltatis 
memo:Wes 

Ebt_  112.  §  myth 
közbeszerzisieliáras-  

2020.  L negyedév 2020.  ápnlis 15-ig 

12 STROP-EPS: Kilviria tar gyalogosbaritolat 511  m' `tesi terulimis Illet_  115. 5  ILyüt 
közbaszemie si at  20201  neuvedie 

- 
2020.  április 15-ig 

 

VEROP-LP5: Motivicit csomagok 
teszerzése L Sz 

bútort. kis is nagy háztartási  gip WO Sarni 
részére 

imbesterzés KM. 112.  .s nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljária 

2020.  R  negyede  2020. 
sills 

1  sdg 

14 STEOP-1135: Motiviciés csomagok 
beszerzese  U.  resz 

battik.  kis is nagybiztartitsi gepek worisztvevé 
reszere 

anbeszemis Ebt.  112.  §  mud  nyilt 
közbeszerzési eljárt 

2020.  a nerfEdie, 2020.  sin  Ist 

15 VEKOP-FP1: Motivácies csomagok 
'venerate 

bier - is nagy biatartási . Itie riatorel , 
arabeszazes t, Kb  .  112.1 mewed  nyílt 

közbezerzisi eljárt 
2020 U.  negyedét' 2020. met  15-ig 

 zeszere 

16 VEKOP-EP2:  !data  program 
megvalásitásimak beszezése 

1  db Jelenlét Program szolgáltatás 
megnindelis 

KM. 112.  §  Minn nti .  

1621*szer-zest  eat 
2020.R pettedly 2021.  äpplis 15-ig 

27 TEK-KOZ  A  Din Miksa  u. 5500 in: orrehijitás KM_ 112.  § ayiat 
közbeszerzésieljärt 

2020. IV.  negyedét' 2021.  ámilis 15-ig 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
Pot  GÁRMESTER 

2.  melléklet 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet I. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva . ..... ./2020. (IV.....)  számú határozatot hozom: 

Pikó András polgármester úgy döntök, hogy jóváhagyom az előterjesztés  1.  számú 
mellékletét képező, az Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési tervét. 

Határidő: az érintettek tájékoztatása a döntésről:  2020.  április  07. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály 

Budapest, 2020.  április 

Pikó  Andras 
polgármester 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  •  Telefon:  06  I  459 2100  • E-mait polgarmestergozsefearos. hu • wene.jozsefearos. hu 

Je734-Pe  QS IDŐ SBARÁT 
UJJAÉPL19 ÖNKORMÁNYZAT.7. 
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Közbeszerzési eljárás megnevezése Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzés tárgya 
Közbeszerzési eljárás 

fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződéskötés 
tervezett időpontja 

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, 
lakások, helyiségek műszaki felmérése, 

bérlemény ellenőrzés 
4387  db szolgáltatás 

megrendelés 
Kbt.  81.  § uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020.11.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

2 
Önkormányzati tulajdonú helyiségek 

műszaki felmérése (csak a frekventált helyen 
lévő, hasznosítható helyiségek) 

331  db szolgáltatás 
megrendelés 

Kbt.  81.  § uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020.11.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

3 Práter  u.  I. (Futó  u.  - Szigony  u.  között) 
406  m hosszban teljes pályaszerkezetű út-és 

járdaépítés,  51  m  NA 200 PVC  csatorna építés 
útfelújítás Kbt.  112.  * nyílt 

közbeszerzési eljárás 
2020.11.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

  

209  m hosszban teljes pályaszerkezetű út- és 
járdaépítés,  29  m KPP cső, NY16,  D32 

vízvezetéképítés,  2  oldalon  9  db közvilágítási oszlop 
építése alépítménnyel 

 

Kbt.  112.  § nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020.11.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

5 Orvosi eszközök beszerzése  2  db röntgengép 2  db árubeszerzés 
Kbt.  81.  § uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020. 11.  negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

6 
Önkormányzat és költségvetési szervei 
fizetési-számla vezetése és kapcsolódó 

szolgáltatások 
82  db bankszámla  +20% 

szolgáltatás 
megrendelés 

Kbt.  85.  § uniós 
tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás 
2020.  I. negyedév 2020.  november 30-ig 

7 Bérlakás felújítás 50  db építési beruházás 
Kbt.  112.  § nyílt 

közbeszerzési eljárás 
2020.  II. negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

8 
2  db nagyteljesítményű takarítógép 

beszerzése 
2  db árubeszerzés 

Kbt.  112.  § nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2019.  II. negyedév 2020  szeptember 30-ig 

9 Magdolna  33.  addiktológia 547 m2 építési beruházás 
Kbt.  112.  § nyílt 

közbeszerzési eljárás 
2020.  II. negyedév 2020.  szeptember 30-ig 

10 
Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlástábor 

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

2020.11.  negyedév 2020.  december 31-ig 

11 
VEKOP-FP2: Oktatás: OKJ tanfolyamok 

lebonyolítása 
12  db 

szolgáltatás 
megrendelés 

Kbt.  112.  § nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020.  I. negyedév 2020.  április 15-ig 

12 VEKOP-KP5: Kálvária tér gyalogosburkolat 581 m2 
építési beruházás Kbt.  115.  § nyílt 

közbeszerzési eljárás 
2020.  I. negyedév 2020.  április 15-ig 

13 
VEKOP-LP5: Motivációs csomagok 

beszerzése  1.  rész 
bútorok, kis és nagy háztartási gépek  100  résztvevő 

részére 
árubeszerzés 

Kbt.  112.  § nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020.11.  negyedév 2020.  május 15-ig 

14 
VEKOP-LP5: Motivációs csomagok 

beszerzése II. rész 
bútorok, kis és nagy háztartási gépek  100  résztvevő 

részére 
árubeszerzés 

Kbt.  112.  § nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020 negyedév 2020.  május 15-ig 

15 
VEKOP-FP I: Motivációs csomagok 

beszerzése 
bútorok, kis és nagy háztartási gépek  100  résztvevő 

részére 
árubeszerzés 

Kbt.  112.  * nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020 negyedév 2020.  május 15-ig 

16 
VEKOP-KP2: Jelenlét program 

megvalósításának beszerzése 
1  db Jelenlét Program 

szolgáltatás 
megrendelés 

Kbt.  112.  § nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2020 negyedév 2021.  április 15-ig 

17 TÉR-KÖZ  A  Déri Miksa  u. 5500 m2 útfelújítás 
Kbt.  112.  § nyílt 

közbeszerzési eljárás 
2020. IV.  negyedév 2021.  április  I5-ig 
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