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Hatarozati javaslat:
A Kbltsegvelesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjcsztes
i megtargyalasat.
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l isztelt Kcpvisdo-kstulet!
I.

Tcnv alias es a diintcs tartahnanak rcszlclcs ismcrtctcse

A kozbeszerzcsekrol szolo 2015. evi CXL1II. tdrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 42-43. §-ai rogzitik
a helyi onkormanyzatok. mint ajanlatkero szervezetek kotelezettseget az eves kdzbeszerzcsi terv
elkeszftesere, az esetleges modositas elkcszftesere es kozzcletelerc vonatkozoan az alabb'iak

OOBilililillililllfflltilllM
„Az ajanlatkerok a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31. napjaig eves dsszesitett
kbzbeszerzesi lervet (a tovabbiakban: kdzbeszerzcsi terv) keszitenek az adotl evre tervezett
kozbeszerzeseikrol. A kdzbeszerzcsi tervet az ajanlatkero Icgalabb dt evig megorzi. A
kdzbeszerzcsi terv nyilvanos.

£RKEZETT

A kozbeszerzesi terv elkeszitese elbtt az ajanlatkerd indithat kozbeszerzesi eljarast, dmelyet a
tervben szinten megfeleloen szerepeltetni kell.

A kozbeszerzesi terv nem vonja maga utdn az abban megadott kbzbeszerzesre vonatkozd eljaras
lefolytatasdnak kbtelezettseget. Az ajanlatkerd a kozbeszerzesi tervben nem szereplo
kbzbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest modositott kbzbeszerzesre vonatkozb eljarast
is lefolytathat. Ezekben az esetekben a kozbeszerzesi tervet modositani kell az ilven igeny vagy
egyeb vdltozds felmeriilesekor, megadva a mddositas indokdt is. ”
Az ajanlatkerd koteles az Elektronikus Kozbeszerzesi Rendszerben (a tovabbiakban: EKR)
kozzetenni a kozbeszerzesi tervet, valamint annak modositasat az elfogadast kovetoen
haladektalanul.

A kozbeszerzesi terv minimalis adattartalmat az elektronikus kozbeszerzes reszletes szabalyairol
szolo 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az ajanlatkerd a kozbeszerzesi
terv minimalis adattartalmakent az EKR-ben megadja:

a)

a kozbeszerzes targyat,

b)

a kozbeszerzes tervezett mennyiseget,

c)

a kbzbeszerzesre iranyadd eljarasi rendet,

d)

a tervezett eljaras fajtajat,

e)

az eljaras meginditasanak tervezett idbpontj at, es

f)

a szerzodes teljesitesenek varhato idopontjat.

A Polgarmesteri Hivatal, az bnkormanyzati kbltsegvetesi szervek, valamint az bnkormanyzati
tulajdonban allo gazdasagi tarsasagok adatszolgaltatasa alapjan a polgarmester - a
veszelyhelyzet miatt atruhazott kepviseld-testiileti hataskbrben - a 2021. evi kozbeszerzesi terv
elfogadasarol a 205/2021. (IV. 22.) szamu hatarozataval dontott, mely hatarozat a 247/2021. (V.
07.) szamu hatarozattal egyszer mar modositasra keriilt az Egeszseges Budapestert Program
kereteben megvalositando egyes kozbeszerzesi eljarasok reszei, ezzel egyutt a beszerzes
mennyisegenek es a becsult ertekei valtozasa miatt.
A 2021. evi kozbeszerzesi terv jelen eloteijesztes melleklete szerinti 2. szamu modositasa az
alabbi okokbol valt szuksegesse:
A korabbi kozbeszerzesi tervben szereplo hataridok frissitesre kerultek.
A kbltsegmegtakaritas es a hatekonyabb kivitelezes erdekeben ket bnallo eljaraskent
szerepeltetett alabbi eljarasok egyeljarasbankeriilnek kbzbeszerzesre.
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa I,
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok felujitasa II.
A Polgarmesteri Hivatal, valamint a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. adatszolgaltatasa
alapjan uj kozbeszerzesi eljarasok meginditasanak az igenye meruit fel. Ezek:

-

Budapest Fbvaros VIII. keriiletenek tertlleten uzemelb terfigyelb rendszer karbantartasi es
hibajavitasi munkai. A tervezett kozbeszerzesi eljaras becsult erteke nettb 65 836 170 Ft. Az
eljaras lefolytatasat ket reszben tervezztik megvalositani. Az elsb reszben 14 kamera
beszerzese szerepel, a masodik reszben a rendelkezesre allo 240 kamera karbantartasara es
javitasara kivanunk kozbeszerzesi eljarast kiimi keretszerzddes kereteben 3 eves
idbtartammal.

-

Jozsefvaros Onkormanyzat tulajdonaban allo zoldfeliiletek, fak es fasorok apolasa,
fenntartasa. A tervezett kozbeszerzesi eljaras becsult erteke netto 663 000 000 Ft. Az eljaras
lefolytatasaval 3 evre kivanjuk a szolgaltatast biztositani.

-

Jozsefvaros Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es
hozzatartozo utszegelyek javitasa, felujftasa. A tervezett kozbeszerzesi eljaras becsult erteke
netto 240 000 000 Ft. Az eljaras lefolytatasaval 3 evre kivanjuk a szolgaltatast biztositani.

II. A beterjesztes indoka
Az Onkormanyzat 2021. evi kozbeszerzesi tervenek modositasa a Kepviselo-testulet hataskore.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasanak jovahagyasa, mely dontes
nem igenyel penziigyi fedezetet

Az alabbi kozbeszerzesek eseten a Kepviselo-testulet a 2021. oktober 21-i iilesen dont az
Onkormanyzat 2022-2025. evi koltsegvetesei terhere vallalt elozetes kotelezettsegvallalasrol:
-

-

Jozsefvaros Onkormanyzat tulajdonaban allo zoldfeliiletek, fak es fasorok apolasa,
fenntartasa.
Jozsefvaros Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es
hozzatartozo utszegelyek javitasa, felujftasa.

Ezen eldterjesztesek elfogadasa utan a kozbeszerzesi tervben szereplo feladatok es hozzarendelt
ertekek fedezete az Onkormanyzat 2021. evi, valamint azt koveto evek koltsegveteseiben
biztositott.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet dontese a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi
CLXXXIX. torveny 107. § es a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) szamu rendeletel5. § (1)
bekezdesen alapul.
A Kbt. 5. § (1) bekezdesenek c) pontja szerint kozbeszerzesi eljaras lefolytatasara kbtelezett Ajdnlatkero, azaz a Kbt. alanyi hatalya aid tartozo szervezet - tobbek kozott - a helyi
onkormanyzat es minden koltsegvetesi szerv. Ezen eloiras alapjan - a 2011. evi CXCV. torveny
23. § (2) bekezdeseben eloirtakkal is osszhangban, mely szerint elkuldnulnek egymastol a helyi
onkormanyzat koltsegvetesi bevetelei es koltsegvetesi kiadasai, valamint a helyi onkormanyzat
altal iranyitott koltsegvetesi szervek (ideertve az onkormanyzati hivatalt is) koltsegvetesi
bevetelei es koltsegvetesi kiadasai - kiilon kozbeszerzesi terv kesziil az Onkormanyzatra, es a
Polgarmesteri Hivatalra (a Polgarmesteri Hivatal azonban 2021. evre nem tervez olyan
arubeszerzest, szolgaltatasmegrendelest vagv epitesi beruhazast mely eleme a kozbeszerzesi
ertekhatarokat).
A Kbt. 43.§ (2) bekezdes a) pontja szerint az ajanlatkero koteles az Elektronikus Kozbeszerzesi
Rendszerben (EKR) kozzetenni a kozbeszerzesi tervet, valamint annak modositasat az elfogadast
kovetoen haladektalanul.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.
Melleklet: modositott 2021. evi kozbeszerzesi terv

Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek

...../2021. (X. 21.) szamu hatarozata
a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasarol

A kepviselo-testulet

1. modositja az Onkormanyzat 2021. evre vonatkozo kozbeszerzesi tervet az eloterjesztes
melleklete szerinti tartalommal, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a
tovabbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdes szerint;

2. felkeri a polgarmestert, hogy a Kbt. 43. § (2) bekezdes a) pontja szerint gondoskodjon a
modositott kozbeszerzesi terv kiizzetetelerol.
Felelos: polgarmester

Hatarido: a dontest kovetoen haladektalanul

.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi es
Palyazatkezeld Iroda, Felelos Akkreditalt
Kozbeszerzesi Szaktanacsado

Budapest, 2021. oktober 07.

Pikd Andras

polgarmester

Melleklet az eloterjeszteshez: modositott 2021. evi kozbeszerzesi terv
J4>9«hfiro«i dnkvnn*n>xal 2021.
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A Budapest Jdzscfvdrosi Onkorminyzat

J.

tuhjdonaban aB6 lakdsok fciujilasa MI
l.rfaz. 6dblakds fekijilasa
2.rfaz 8 db Ukis fcMjiidsa
3.rfaz:4 db Ukis kkijiUsa
4 r6sz. 5 db Ukis Ifainlasa

ho/beszer/f* h 'maii nu nnru'cgi

k^iegom
(k6zbeszerz4si
tdrgy)
(szojg. epttcsi
beruhazas,
anibeszerzes)

K6zbeszcrz4sr
e b4ayad6
rend

dsssfacn:23db
: l.tfai6db

116 100 982

2.rfai8db
3.rfaz: 4 db
4.rfaz:5db

epilesibenihazas

nemzeti

1

me/eH eijnns
tajiaja

Kbt. 112.<(1)
bekezdes b) pent
$ zerimi nyiK Claras

Kbt. 112. § (1)
bekezdes b) pom
SCTndnvfk di^ras
Kbt. M3. § (1)
bekezdes b) pent
szOTitinvfk didris

h Ijnt os
mrknici'ntnnok
tervezett
Idipentja

Sxcrzodis
1el|e»It4scnek
varneto
idopontja

2021. IV.
ncgyojfa

2022. juntos

2021. IV.
negyudev

2022. szeptember

2021. JV.
negyedev

2022. novenib®

2.

A Budapest Jozscfvdrosi Onkormanyzat
tuiajdonaban 4145 hkasok fdqjitasa Hl

165 354 330

36db

epitesiberuliazis

nanzeti

3.

A Budapest JozscMmsi Onkprm&nyzat
tulajJonaban 5U6 ipulctek rdszleges fdiyflisa

64 566 000

3 db

q>Ufai beruhdzfa

nonzeti

irubeszerzes

ncinzcti

4rubeszerzes

unx5s

Kbt. 81. § (I)
bekezdes szerind
nviK cHaras

2021.Ul. negyedfa

4fubcszcrzcs

unids

Kbt. 8I.§(I)
bekezdes szerind
nyiit Claras

2021. II. negy«ifa 2021. daember

5rubcszcrzes

laws

Kbt. 81. § (I)
bekezdes szerind
nyiIt cl£ras

2021. U. negyedev 2021. dwember

1. rfaz lOdb
2. rfaz 1 db
3. rfaz 1 db
4. rfaz 1 db
5. rfaz 10 db

dnibcszozds

uuds

Kbt. 81.5(1)
bekezdfa szerinti
nylh e(jir6s

2021.11). ncgyalfa' 2021. dacraber

1. rfaz: 14 db
2.rfaz:ldb
3.rfaz:lldb
4. rfaz: 8 db
5. rfaz:5db

4n>bcszcrzes

unlds

Kbt. 81. |(1)
bekezdes szerinu
nyih cyaras

2021. U.ncgycdfa- 2021.december

275 000 O00

4650 m2 fadpitfa, 13 db koztilagltds kandeUba

cpitfai bcruhAzas

nemzeti

150 000 000

1950 m2 ulepitfa, 17 db kowfagius kandddber, 100 fmvizveza&
dpilfa

dphesi bcruhirfs

nanzcii

405 000 OOO

6400 m2 tlicpilcs, 24 db kdzviUgiUs ksndehber, 1 db csdszliaz es
JAtszdlto

dpitesi bcruh5z4$

nemzetj

szolgaltatas

nemzeti

Kbt. 112. § (I)
bekezdes b) pom
szcriitti nyih djaras

2021. U. negyedfa' 2021.dec ember

4.

EBPU - bulorbeszcrzfa

26 052 170

1.rfaz:3IOdb
2. rfaz: 32 db
3. rfaz: 50 db
4. rfaz: 50 db

5

EBl’H • infonnatikai beszerzes
1) szcncck es szerver szofverek
21 szdnutdccock. monkorok fa szoftvcrck

86 572 937

1. resz 868 db
2. resz 275 db

6.

7.

8.

9.

10.

EBP H • Diagnosaika
1) Rad»k5giai bcrcadcz&ck 1
2)
RadioUgtai berazlcz&ek II
196 23) 774
3)
Uhrahang kcszulckck
4)
Gasarocnteroftgiai berendezesek
5) Kardio Ideal berendezesek
MOtOfe^zcrelcsek 2 reszben
1)
MfrdBmpa es m&tdaszud beszerzes
26057 168
2)
MOiobercndezesck

EBPU • MOld H
J • Rcctoscop beszerais
2 - Kauier beszerzes
12 292 244
3 • Boka-kar index miro beszerzds
4 • Ridid&ckvcncias v4gd beszerzes
5 - StcrilEakj debozbeszerzds
EBPU - Orvosieclinotigia
1) Fiaoterapia
2)Szcm6szel
64 140 127
3) Bdrgybgyaszat
4)
Laboratorium
5)
N6gvbcY8szat
Pdicr utca kdaeruled tncgujiUsa a Fino utca
& S agony ulca kozdtli szakaszon
Bp VIII. Tomd utca kOztcrOkU rncgupUsa a

IE

12.

Leonardo da Vinci utca cs 8 Szigony utca
kozotti szakawn

Bp. VIII. Dot MJcsa utca kbzKraleti
mcMltisa

Rcndczvtayszervczcsi s zolgakatasok
biztos Itasa a VEKO F-6.2. J -15-2016-00013
n.

14.

azcnosltoszamu JludapesWOzscfvnrcs,
Magdoha-Orczy Ncgycd Szociahs
Varosrclwbiliac jos Program” c i md
pilyizathoz

Jozseharos Onkormany^ata cs intezmenyei
vagyon-es fdeftsscgbizk’sitis

Budapest FAvAros VII I. keruktenek tcmkndn
ozemek* lerfigyelo kamcrak cscrcjc,
karbantartdsa 4s h^^aviUsa
1. resz: ..Budapest FAvaros VIIL keriUetenek
15.
terukten tecmeld terfigyelo rcncUzcr
kamcracscrck”
1. resz: ..BudapestFovaros VlIL kertliclenck
tcrtlfclcn UzcmclO ttofigyeld tendszer
karbunlart8si 6s lubainiiasi munkat”

60 000 000

2022. Sprite

2022. m^rcrus

5. rfaz 11 db

I. rfaz 2 db
2. rfaz 23 db

Az 1. Egdszsdgtudatos elctnidd program sorozat leclmikai
kivUelez&c (FP3) tev&cnysdg keretdben mcgvaldsub rend czvtoyek
* Eg&zsignapok:
o Rak mcgelOzdscvclkapcsofetos egeszsegnap 6 dris program
c Teritessdg, koragycnnckkori fcjludcs temOpban egeszsegnap 6
oras program
o Idoskon cge.szs4gmegdrzessel kapcsolalos eg4szscgnap 6 drts
program
o Csaladi egdszsegnap az egeszseges taplalkozds jegydben l£m5ju
cgesz$4gnap 6 6ras program
• Drogprcvcncid 6s sportnap • 8 draban
Varhato ktszam: 300 • SCO fd / 2 nap

m 112. |(I)
bekezd^s b) pom 2021.IV. negyedfa 2022. augusztus
szerind nvilt chatis
Kbt. 112. §(1)
bekezdes b) pom 2021.IV. negyedfa 2022. augusrlus
szerinti nvih el#ras
Kbt. 112. §(1)
bckezdfa b) ponl 2021. IV.negyedev 2022. szepternber

Az 11. A Keszlyugyfr KdzOsscgi ikz sapt szakmai mcgvalosttasu
progranyainak tcchnikai kivitdezese (KPI) icYckcnyscg kereteben
mcgvabsulO rcndczx'cnyck
•
Csaladi piknik a lircn - 6 atkaJom
*
Fold nupjo i Okonap - 1 alkalom
a Maryas teri dalhmok - 14 alkak>m
• Gycrcknap - 1 aScahm
• Tancolja szabadban - I alkaJom

115039 6)1

Vagyon-es fcklossegbiztosiUs a Jozsefxirosi Onkormanmt ds
mtezmcnycj reszdre 2022.04.01. • 2025.12 31 ki^szokra

szolgaltatas

unids

Kbt 85. § szerind
idrgyalasos cairns

2021. IV. negy«dfa

65 836 ) 70

240db.kamoa

szolgaltatas

unk5s

Kbt. 81. §(1)
bekezdes szerimi
nyih e^aras

2021. IV. negyodfa 2024. dec ember

szolgahatas

unios

Jdzsefvaros Onkormanyzat tuhjdon&ban 41b
zdUfduktek. fak ds fasorok apoiasa,
fcnnlartdsa

663 000 000

Jdzscfvaros Onkonndnyzal tulajdonjban 6s
17. kezeieseben 506 utp&yak, jirdaszakaszok 6s
hozzatartozd uiszcgdlvek aviUsa, fchiiiUsa

240 000 000

16.

1. rfaz2db
2. rfaz 2 db
3.rfaz3db
4. rfaz 1 db

Kbt. M2. § (1)
bekezdes b) pom 2021.IV. negyedfa
szarinli nyilt djaras

Parki tenlktek fOnyinisa
Idcnymunka, elomunkaigenyes fenntartasj munkdk
Kcrtdszeti szakmunka
VjragSgjak cldk&zil&e, bcOltetese
Ampolnas novduyek kihelyczcse es leszodcsc
Onloz&i munkak
FbkltnunkAval jaro munkalatok, burkolat bontasi es teri lesi munkak,
tuskoirtasok
Faapolasi munkdlatok
Nov towed dmi munkak

145 ul fa 21 ler

2021. IV. negyedfa-

2025. marcius

Kbt. 112. § (I)
bekezdes b)pom 2021. IV. ncgi'cdfa
szerimi nyth eljaras

2025. inarc ius

njihcSfaas

epitesi benthazas

5

Kbl.81. 5(1)
bckczdfa szerimi

2025. mfacius

nemzeti

