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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgrĺrmester

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a: 20|3 . j úlius 1 7. . sz. napiľend

Tárry: Javaslat a2013. évi ktizbeszerzési telv aktua|,izáiására

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a hatarozat elfogadásélloz egyszeru szavazattöbbség
szfüséges
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Városgazdálkodásĺ és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi
Hatźr ozati j av aslat a bizottság szźnltlr a:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesz-
tés mestársvaläsát.

Tisztelt Képüselő.testület!

L Előzmények
A Képviselő-testiilet a II9/20|3. (nI.27.) száműhatározatźnak 1. pontjában jőváŕĺlagyĺta Budapest Fő.
város VIII. kerĺilet Józsefüárosi onkormányzat2}|3. évi közbeszerzési tervét. A terv elfogadását kii-
vetően a Képviselő-testület az a|ábbiakbanrész|etezettek szerint, több olyan döntést hozott, amelyeket
az e|fogadott terv nem taľtalmazott, ezért a terv kiegészítése szi'ikséges, másrészt olyan döntést hozott,
melynek alapján a tervből törölni szükséges.

1. A Képviselő-testĺilet az 50/20|3. (II.20.) számú hatźrozatźlban úgy döntött, hogy a 373/20|2.
(xI.08.) szÍlműhatźrozatának 1. pontját úgy módosítotüa, hogy a Józsefuáľosi Galéria felújítási
(külső, belső), átalakíüási, flĺtés korszeriĺsítési munkálatainak e|végzését, valamint azahhozkap-
csolódó helyreállítási munkálatok elvégzését támogatja, és fehijíüíshoz 42,000'5 e Ft összegben
biztosított fedezet a miĺszaki ellenőri feladatok díjazásátva| együtt.
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A Józsefuárosi galéria felújítására vonatkozóan a k<izbeszerzésekről szóló 20l1. évi CVIII. ttirvény (a
továbbiakban: Kbt.) 12l. $ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljáľásrend szeľinti, nyílt közbe-
szerzési eljárás került lefolýatásra.

2. A Képviselő-testület a ,,Hitel nyujtása Józsefuárosi onkormányzat szttmára vźútő źúa|akitźsárď,
tárgyűközbeszerzési eljáľás indíĺĺsĺáróI, az ajtn|attételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásárő| a
|07 12013 . (III.f7 .) számű hatÁrozatźpal döntött. |5 .832.242 CřIF összegű annuitiásos fej lesztési cé-
lú hitel nyújt.ása az önkormányzatszámźravźůtó hitellé történő átalakitásźra a MagyaroľszźryZ0|3.
évi központi költségvetésról szolo 2012. évi cclv. törvény 72.|j (1) bekezdése és 

./2.$ (5) bekez-
dése, valamint a Magyar Allam és az önkormányzat között létrejött megállapodĺás alapján avźitő-
ban szeľeplő feltételekkel azonos feltételek mellett.

A lefolytatoĺ közbeszerzési eljárás uniós éľtékhatźtrtelérő nyílt közbeszerzési e[iarás.

3. A Képviselő-testtilet a |4|/20|3. (IV.l7.) száml]l határozatátban a Kisfalu Kft. javaslata a|apjźn
összesen 22 önkormétnyzati tulajdonban á||ó út és járda felújÍtások előkészítéséhez az engedé|yezé-
si és kiviteli terveinek elkészítésére (hatósági eljrárási dijjal egyĺitt) bruttó 12.280 e Ft-ot biztosít a
1 1 60 l cím felújítási e\őirźnyzatźn

A tervezési szolgáltatás megrendelésére a Képviselő-testület a hivatkozott határozatźnak 2. pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keľült lefolyatrásra.

4. A Képviselő-testiilet a |35l20I3. (tV.17.) szÁműhatározatátban rigy döntött, hogy azBurőpa Belvá-
rosa Program II. 1. Komplex akcióprogram előkészítéséhez aKözterĺiletek minőségi megujítása
alprogramban megvalósítható útépítések e|őkészítéséhez az engedéýezési és kiviteli terveinek el-
készítésére (hatósági eljárási díjjal eryütt) bruttó l5.000 e Ft biztosít.

A teľvezési szo|gźůtztźts megrendeléséhez nyílt közbeszerzési eljráľás keriilt lefolýatásra.

5. A Képviselő-testiilet a375/20|l. (IX. 15.) számú hatźrozatában döntött arró|, hory támogatjaaz
önkormányzat részvételét ,Ąz źt|dozattá válás megelőzése, źidozatsegités'' címiĺ, TAMOP - 5.6.l-
C-|Lll. kódszámú páiyánaton (továbbiakbaĺ: pźůyéuat). Apźúyź.z;at20|3. mźrcius l-től 20|5. feb-
ruár 28. napjáig taĺt, a megvalósításra fordítható összeg 100%-ban ťlnanszírozott 19.722.748,- Ft,
önrészt nem igényel. A ,,Bűnmege|őzés,és áldozatsegítés Budapesten Józsefuárosi Modellprog-
ramma|'' elnevezésíĺ (azonosító szám: TAMOP-5.6.1. CĄI/1-20II-0002) projekt keretében ,,Szu-
perviziő hatósági tigyintézők szttmtra., szo|gát|tatás biztosítását vátl,|a|ta az onkormányzat, me|ynek
becsült értékę nettó 661 4|6,-Ft.

A Képviselő-testiilet előtt ismertes, hogy a Budapest-Józsefuáľos Magdolna negyed Program II[. pro-
jekt is tarta|mazszupeľvíziós szolgáltatast, melynek megrendeléséhezaz elfogadott Közbeszęrzési terv
szerint nyílt közbeszerzési eljárás lefolýatasa szükséges.

A közbeszerzésekrőI sző\őf0L1. évi CV[I. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 18. $ (2) bekezdése sze-
ńnt: ,,l4z ajartlatkérőnek egłbe kell szómítanią azon hasonló óruk beszerzésére, vagł szolgóItatások
megrendelésére irdnyuló szerződések értékét, amelyeÄlcel kapcsolatban ą beszerzési igény egł időben
mertilfel, valamint az ug)anązon építési beruhdzds megvalósítósara irányuló szerződések értékét.,,

Fenti ek a|apján nyílt közbes zer zési elj árás lefolytaĺása sziiksé ges.

6. A Képviselő-testiilet 2013. május 8-án tartott ülésén a20|3. évi költségvetésľől szóló önkormány-
zati rendeletet módosította a2|120|3. (V.l3.) önkormányzati rendelettel. Az önkormźnyzati rende-
let módosítĺása értelmében a Képviselő-testtilet a Budapest, VIII. keriilet Hoľváth Mihály tér felújĹ
tására l00.000,0 e Ft-ot biztosított. A tervezési terület, beleérwe a Micimackó parkot megközelítő.
leg 3900 m2. Abeszerzés becsült értéke nettó 8.000,0 e Ft.
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A teľvezési szo|gáltatás megrendeléséhez nyílt közbeszerzési eljĺáĺás lefolytatĺása sziikséges.

7. A Képviselő-testiilet 25812013. (vl.f7.) szźműhatźrozatában úgy döntött, hory a Nemzeti Fejlesz-
tési Ürynökség által kiíľt KMOP-4.3.2/A-I3 kódszĺmú pźůyźaaton indu|, az Auróra utcai rendelő-
intézet felíljításával a magasabb szintű egészségüryi ellátĺás megteremtése céljából.

A hivatkozotthatźrozat 7.b) pontjában a Képviselő-testület úgy döntött hogy a Budapest, VIII. kerület
Auróra u.22-28. szám a|atti épületben működő Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat épület felújítását
érintő engedé|yezési és kiviteli terveinek źtdo|gozására vonatkozóan hiľdetmény nélküli tárgyalásos
kozbeszerzési eljárást folytat le, figyelemmel a Kbt. 94. $ (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra. A
szolgáltatás becsült értéke bruttó 23.000,0 e Ft.

8. Az elfogadott közbeszerzési terv 12. pontja a Polgármesteri Hivatalban a beléptető rendszer kiépĹ
téséhezsztikségesközbeszerzésieljárĺísttarta|mazza.

A Képviselő-testület ugyanakkor a17612013. (V.08.) szźtműhatározatźtnak 7. pontjában úry döntött,
hogy a 1220|-0| cím kiadás beruháások _ önként vállalt feladat - beléptető rendszer _ e|óiráĺnyzatrő|
12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás _ önként vái|alat feladat _ Polgármesteri Hivatal épülete fflld-
szintjének felújításara. Mindezek alapjĺĺn a tervből való törlése indokolt.

9. Az elfogadott közbeszerzési teľv 10. pontja Ideiglenes piacon konténer béľlés táÍgyű közbeszerzési
eljárĺást tarta|maz, a lefo|ytatandó eljárás nyílt eljárás, a becsült éľték nettó 21 millió Ft.

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő.testĺiletet, hogy a Teleki téri ideiglenes piacon 20||. év óta (közbe-
szerzési eljarások eredményeként) az Önkoľmányzat a Mobi|box Kft-től bérli a konténereket. A Kft.
folyamatosan és szerződésszerűen biztosítja télrgyi szo|gźt|tatrĺst. Az ideiglenes piacon a bérlők is 201l.
év őta már jelentős anyagi ráfordítiást eszközöltek a kontérekben (pl. tereprendezés, konténerek köz-
miĺvesítése, víz, elektromos ĺĺrammal történő e||átása,vagy az árusítĺás céljának megfelelő, különböző
beépített eszközök, berendezések pl. hĺĺtő, fagyasztő kiépítése, egyebek).
Mindezen költségvetési és pénzügyi indokok alapjźn, és nem utolsó sorban a kereskedők érdekeit is
szem előtt taÍBłajavasolt tźlrgyi szolgáltatĺás megrendelésre a Kbt. |2f . s (7) bekezdése szerinti, hir-
detmény nélküli közbeszerzési eljánĺs lefolytatása. Mindezek a|apján a közbeszerzési teľv szerinti
eljárási típus módosíüása sziikséges.

il. A beteľjesztés ĺndokolása
A hivatkozott képviselő-testiileti határozatoka|apjźn, a2013. év első felévében indított vagy indítandó
közbeszerzés i e lj árásokk a| a f0 13 . év i közbeszerzés i terv aktua|izitlása indokolt.

III. Tényáltás
Az e|ozmények részben hivatkozott vagyontźrgyakra vonatkozó és lefolýatott közbeszerzési eljáľások
áttv ezetése a közb eszer zési terven.

IV. Jogszabályĺ kiiľny ezet ismeľtetése
A Kbt. 33. $ (1) bekezdése alapjźna helyi önkormányzat e törvény 6. $ (l) bękezdés b) pontja szerinti
ajánlatkérőnek minősül, ezért a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikľől, melynek a Képviselő-
testiilet előtt eleget tett.

A Kbt. 33. $ (3) bekezdése szerint aközbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott köz-
beszeľzésre vonatkozó eljĺáľás lefolytatĺásának kötelezettségét. Továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszeruésľe vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárłást is lefolýathatja,ha az źitz|a előre nem |źthatő okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
váůtozźs merült fel.

A84/2013. (III.13.) szźműhatározatta| elfogadott és20|3. március | -énhatáúyba lépett Józsefuáľosi
onkormányzat Kłőzbeszerzési és Beszerzési Sz'abźůyzatźnak II. részére rendelkezik a közbeszerzési
tervről. ASzabźiyzat szerint aközbeszerzési tervnek taĺ1a|maznia kell a közbeszerzési eljárás tźtrgyai
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(árubeszerzés, építési beruhĺĺzás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási kon-
cesszió) szerinti bontásban, az e|járás rendje szerint csoportosított (uniós élték'hatźtrt eléró, nemzeti
értéVJnatźtrt elérö, illetve nemzeti értékhatĺír alatti) közbeszerzéseket, az e|járźsok lefolytatásának terve-
zett időpontját. A közbeszerzésitervet a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesai jővźthagyásĺa.

Fentiek a|apján a Képviselő-testület döntését a Magyaľország helyi onkormźnyz'atairól szóló 20l l. évi
cLxXxIX. törvény 41. $ (3) bekezdése, a Kbt. 33. $ (l) bekezdése alapján hozzameg.

v. A dłintés taľtalmának részletes ismertetése
Az előterjesztésben felsorolt átwezetésével a Képviselő-testtilet jóvźthagyjaa2013. évi közbeszerzési
terv módosítását, mely az e|őterjesztés mellékletét képezi.

vI. A dtĺntés célja' pénzüryi hatása
A Képviselő-testiilet döntésével aközpénzek ésszeríĺ és hatékony felhasználásának és nyilvános elle-
nőrizhetőségének feltételeit, a közbeszerzések során a verseny tisztasźęźú biztosítja. Továbbá azÖn-
kormźnyzat, mint ajánlatkérő aközbeszerzési eljrárasokban bizosítja a veľseny tisztaságźtt, źt|źthatősźr
gát és nyilvánosságát.
A kĺizbeszerzési terv módosítlísának nincs költségvetési hatása, uz egĺes közbeszerzési eljáľásokhoz
kapcsolódó költségvetési fedezetek (becsült értékek) az onkormźnyzat 2013. évi kö|tségvetéséről
szóló önkorm ányzati rendeletben rendelkezésre állnak.

Kéremaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testü|et úgy dfint' hogy

l. jóvĺĺhagyj a az e|óteiesztés mellékletét képező 2013. évi közbeszerzési terv módosítását és
felkéri a polgáľmęsteľt annak a|áirásźra.

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 20 13. július 17.

2. felkéri ajegyzőt, hogy gondoskodjon az |. pont szerinti terv honlapon történő megielentetéséről.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2013. jťllius l8.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegzői Kabĺnet

Budapest, 20l3. július 08. A^ľ1,/(
Dľ. Kocsis Mátě

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegzőt

nevében és megbízásából

ti {
J,-rltĺp;n.ry

Dľ. Mészĺĺľ Eľika /a|jegyzó /
2013 JÚt Ü 8'



KÖzbeszerzési eljárás tárgya

1.
tnkormányzati tu|ajdonban |évó
lakÓépĺiIetek fel j ítása

Budapest Fóváros V||l. keriilet JÓzsefvárosi Önkormányzat2o13. évi kÖzbeszerzési terve í. szám mÓdosĺtás

2.
Magdolna u., Bauer S. u., Teleki
tér utak, csomÓpontok kivite|ezése

3. FiDo tér kivite|ezése

4 Ká|vária tér kivite|ezése

5. Te|eki tér kivite|ezése

3_1

Megjegyzés

Te|eki tér kÖzÖsségi zÖ|dfe|Ü|et
tervezés

)z

eu-s projekt
(MNPilr.)

Ká|vária tér kiviteli terv

7
TérfigyelŐ kamerarendszer
kiéítése

eu-s projekt
(MNPilr.)

I

Eljárást
kezdeményezó

9

Márkus Emí|ia utca tépítése

eu-s projekt
(MNPill.)

Baross u. JÓzsef krt. csomÓpont
meoéoítése

10.

Kisfalu Kft.

eu-s projekt
(MNPilr.)

11.

Ideig|enes piacon konténer bér|és

eu-s projekt
(MNPilr.)

PoIgármesteri
Hivatal

12

Karácsonyi dísżvi|ágítás

KategÓria

eu-s projekt
(MNPilt.)

PoIgármesteri
Hivatal

13.

J lzsefu árosi galéri a fel j ítása

eu-s projekt
(MNPilr.)

építési
beruházás

PoIgármesteri
Hivatal

Po|gármesteri Hivata| és
teIeohelveinek takarítása

eu-s projekt
(MNPilt.)

PoIgármesteri
Hivatal

KÖzbeszerzési
e|járás fajtája

építési
beruházás

PoIgármesteri
Hivatal

nyí|t eljárás
keretmegá||apodásos

építési
beruházás

PoIgármesteri
Hivatal

építési
beruházás

Po|gärmesteri
Hivatal

nyílt eljárás

építési
beruházás

Eljárás
megindításának

tervezett
ir|ónnnfia

PoIgärmester|
Hivatal

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
meorende|és

Po|gármesteri
Hivatal

nyí|t e|járás

szoIgáltatás
meorende|és

2013.04',t1.

Polgármesteri
Hivatal

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
meorende|és

Polgármesteri
Hivatal

Szerzódés kÖtés
teĺvezett
idópontja

hIrdetmény ne|Kij||
Íárova|ásos

2013.05.21

épitésI
beruházás

PoIgármesten
HivaÍal

hirdetmény né|kÜ|i
tárova|ásos

építési
beruházás

2013.07.06

PoIgármesteri
Hivatal

20'13.06-21

nyí|t e|járás

szoIgä|tatás
meorende|és

2013.08.21

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
meorende|és

2013.10.15

KÖzbeszeĺzés
értéke (Ft) NettÓ

2013.08.05

éptési
beruházás

nyí|t e|járás

2013.03.12

2013.09.03

hirdetmény nélkĹjli
tárqvalásos

szolgá|tatás
meorende|és

2013.03.12

1.362.338.233

2013.10.18

nyí|t e|járás

2013.06.03

2013.12_02

241.408.662

nyílt eljárás

2013.04.15

2013.04.26

nyĺ|t eljárás

162.598.425

2013.04.01

2013.0026

2013.04.01

140.658.000

2013.07.26

2013.10.01

132.678.220

2013.07.01

2013.05 hÓ

8.661.417

2013.07.13

2013.'t0.'t5

7.086.614

2013.07.01

17.144.882

2013.11.15

15.000.000

2013.07 hÓ

3.000.000

2013.12.15..

21.000.000

11.000.000

30.999.000

20.000.000





KÖzbeszerzési e|járás tárgya

14.

15.

I nformatikai eszkÓzÖk beszezése

16.

Irodaszer beszezés
Gyorsszolgálat, h ibae| hárítás,
karbantartás

17.
SzupervĺziÓ szociá|is munkások
számára

18.
Kálvária téri ifitisági, kÔzosségi
szociá|is munka

19.
TársadalombÓ| kirekesztett nók
rehabiIitáciÓja

20

Megjegyzés

LakásfeI jításhoz kapcsoIldÓ
motiváciÓs csomag bĺztosítása a
családfejlesztési szo|gá|tatás
számára

21
TehetségondozÓ m helyek
szervezése és m kÖdtetése

22.

E|járást
kezdeményezó

Keszty gyĹĺri szakképzések tartÓs
munkané|kÜliek részére

:u-s projekt
tMNPilt.)

23.
H itel ny(ljtása Jőzsefu árosi
t n korm ányzat sz á m á ra v áltÓ
alakítására

PoIgármesteri
Hivatal

au-s projekt
tMNPilt.)

24.

Po|oármesteri HivataI

eu-s projekt
(MNPilt.)

22 (lVjárda fel(ljĺtás teruezési
szenódés keretében

25.

Kisfalu Kft

EUB l l keretében (ltfeliljítás
teruezési szenódés keretében

PoIgármesteri
Hivatal

KategÓria

eu-s projekt
(MNPilr.)

26.

JÓzseÍvárosi csa|ádsegĺtő és
GyermokjÓ|éti KÖzpont

árubeszezés

Szu peruĺziÓ h atlsági tigyi ntézök
részére

eu-s projekt
(MNPlil.)

árubeszerués

27.

lÓzsefr árosi Családsegítô és

3yemekjőléti Ktĺzpont

ápítési
ceruházás

KÖzbeszerzési
eljárás fajtája

eu-s proJeKt
(MNPilt.)

Horuan MnalyrcrrcluJiÄsa
te ruezési sze ĺzódés keretében

szolgá|tatás
neorendelés

nyí|t e|járás

Kisfalu Kft.

szoIgá|tatás
meorende|és

nvĺ|t e|iárás

PoIgármesteri
Hivatal

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
megrende|és

Eljäräs
megindításának

tervezett
iĺ|ónnnfia

lÓzsefu árosi KÖz{'sségi
{ázak NKt.

nyí|t eljárás

árubeszezés

nyí|t e|járás

Polgármesteri
Hivatal

eu-s projekt

[AMOP-5.6.1. C-
11/1-2011-0002

2013.05.01

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
meorende|és

2013.05.15

Kisfalu Kft.

2013.04.15

szo|gá|tatás
meorende|és

Szerzódés kÖtés
teľvezett
idópontja

Polgarmesten
Hivatal

nyí|t eljárás
keretmegá||apodásos

2013.03.26

szolgáltatás
megrendeIés

Polgármesteri
Hivatal

2013.04.03

nyí|t e|járás

2013.06.15

szolgáltatás
meorendelés

2013.07.01

nyí|t e|járás

2013.05.16

Polgármesteri
Hivatal

2013.06.25

szolgal|'p'tas
meorendelés

KÖzbeszerzés
értéke (Ft) NettÓ

uniÓs éĺtékhatárt
eléró

2013.04.30

2013.05.31

szolgáltatás
megrendelés

hirdetmény nélktjli
tárovalásos

19.685.000

2013.05.17

16.535.000

2013.0s.16

szolgáltatás
meorendelés

nyílt

2013.07.01

585.826.000

2013.05.16

12.096.000

nyíIt

2013.09.30

2013. B. hr

23.622.047

nyílt

2013.05. hő

2013.07.01

31.704.723

2013.05. hÓ

2013.07.01

23.,ĺ14.000

2013. 05 hr

2013' 07. hÓ

19.685.039

2013.07. hÓ

2013.07. hr

9.078.677

2013.07. hÓ

15.832.242 CHF

2013.09. hr

9.500.000

2013.09. hr

11.023.622

666.600

8.000.000





Kiizbeszerzési e|járás tárgya

28.

AurÓra u. 22-28. épĹ)let
engedélyezési és kiviteli terveinek
m Ódosĺtása te ĺv ezési sze nöd és
kerctéhcn

Megjegyzés

eu-s projekt
KMOP-A.3.?JA-13

Eljárást
kezdeményezó

Polgármesteri
Hivatal

KategÓria

szolgáltatás
megrendelés

KÖzbeszerzési
eljárás fajtája

hirdetmény nélk li
tárgyalásos

EUaras
meginditásának

tervezett
idrSnonfia

2013.07. hr

Szerzódés kÖtés
tervezett
idópontja

2013.08. hÓ

Ktizbeszerzés
értéke (Ft) Nettć

18.110.000




