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Váľos gazdálkodási és P énzüryi Bizotts ág v é|emény ezí
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Hatáĺ ozati j av asLat a bizottság számát a:

A Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság / HumánszoIgá|tatásí Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testĺ.iletnekazelőteriesztésmegtźreya|ź.sźrt.

Tisztelt Képviselő.testület!

L Előzmények

A Képviselő-testtilet 48512013. (KI.18.) számú hatátozatátval elfogadott,20|4.januáľ l-jén hatályba

lépetĹJózsefuárosi onkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabźt|yzat 4.1. pontja a|apjźn azOn-
kormźnyzat adott évre tervezett közbeszerzésefuó| az onkormányzat éves költségvetési rendeletének

elfogadásával egyidejűleg éves közbeszerzési tervet köteles összeállítani.

Fentiek atapjźn a f014. évi közbeszerzési terv összeállítása érdekében a Polgármesteri Hivatal illeté-
kes szeľvezeti egységeinek, az önkormányzat źńta| alapított költségvetési szerveknek, az önkormány-
zati tulajdonban álló gazdaságitáľsaságoknak közbeszerzési igénye felmérésre került.

il. A beterjesztés indoka

A közbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CVIII. tĺiľvény (Kbt.) a helyi önkormányzat e tö'ľvény 6' $ (1)

bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül, ezért a költségvetési év elején, legkésőbb máľcius
3I. nap1álig éves cisszesitettközbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tewezettközbeszerzé-
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seikľől. Mindezek a|apján a Képviselő-testtilet döntése sziikséges a 20L4. évi közbeszerzési tervre
vonatkozóan.

III. Tényállásĺ adatok

Az előterj esztés mellékl etét képező tervezet tarŁa|mazza akozbeszerzési igényeket az a|ábbiak szerint:

- a közbeszerzés tárgya szerinti bontásban, mely |ehet építési beruház;źs, szolgáltatásmegrendelés,
áľubcszcľzés,

- a közbeszerzési fedezetének fonása' eu-s forrás, vagy önkoľmźnyzati, egyéb hazai forrás.

- a közbeszerzési e|jźtrás rendje szerint csoportosított mely szerint uniós éľtékhatźrt eléró, nemzeti
éÍté|<hatź!Ít el érő közbes zerzések,

-aze|járásoklefolytatásánaktervezettidőpontja.

A Kbt. 33. $ (3) bekezdése szerint aktjzbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott köz-
beszerzésre vonatkozó eljárás lefolýatrísának kötelezettségét. Továbbá a közbeszerzési teľvben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolýathatja, ha az źita|a előre nem |źtthatő okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
vźitozá.s merült fel.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáľól szóló 25/20|3. N.27.) önkoľ-
mźtnyzati rendelet4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint: aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bi-
zottságdönt közbeszerzési ügyekben aze|jáľáls megindítĺásáról, eredmény megźů|apitátsáról, beszerzési
ügyekben az er edmény megál lapíüásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Képvise|ő.testĹiletet, hogy a Yáĺosgazdátlkodási és PénzügyiBizottsáry2D|4.
évben az a|źtbbi új közbeszerzési e|jźrások megindíüásáľól döntött:

- a 84120|4. (II.03.) száműhatározatában a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negłed Prog-
ram III. (azonosító szám: KMOP-í.].l/B-12-k-20]2-000]) Szerződés kt;zt)sségi, szociális
s z o l gál t at á s e l l át á s ár a,, tźr gy źtban,
- a8712014. (II.03.) száműhatfuozatźtbaĺ a,,Budapest, VIII. keriilet Teleki téri piac élőerővel
b i z t o s í t o t t v a gl o nv é d e l mi őr z é s e', tát gy źlban.

IV. A dtintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testtilet jóválhagyja az e|őterjesztés mellékletétképező ZDléviközbeszerzési tervet.

v. A döntés célja' pénziiryi hatása

A Képviselő-testiilet döntésével a közpénzek ésszeľÍĺ és hatékony felhasználásának és nyilvános elle-
nőľizlretőségének feltételeit, aközbeszerzések során a verseny tisztasáryźĄ az źtllźúhatőságot és nyilvá-
nosságot biĺosítja.
A közbeszeľzési tervnek nincs költségvetési hatása, az egyesközbeszerzési eljĺáľásokhoz kapcsolódó
koltségvetési fedezetek (becstilt éľtékek) az Önkoľmänyzat 2014. évi költségvetéséról szóló önkor-
mányzati rendeletben rendelkezésre állnak.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntését a Magyaľországhe|yi önkormányzatairő| sző|ó 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdése, a Kbt. 33. $ (1) bekezdése a|apjźnhozzameg.

Kéľemazatźbbihatźrozati javaslatelfogadását.
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Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet űgy dönt' hogy

1. jóvĺĺhagyja M előterjesztés mellékletét képezo az Önkoľmźnyzat 20|4. évi közbeszerzésí
tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. februfu |f.,a|áirás hatáľideje 2014.februźtr 14.

2. fe|kéri a jegyzot, hory gondoskodjon az I. pont szerinti közbeszerzési teľv hon|apon történő meg-
jelentetéséről.

Felelős: jegyző
Határidő: 20L4. február 14,

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegzői Kabinet

Budapest, 2014. február 10.

Ä'|lú]
dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzes :

Rĺmán Edĺna
jegĺző

nevében és megbÍzátsából

aljegyző

?i}ił i.iiii i 1.



KÖzbeszezési eljárás tárgya

1.

KMOP4.3.2/A-1 3-201 3-0001 je|Ĺĺ

pá|yázat keretében az AurÓra utcai
rendelőintézet fe| jítása és
bővítése
KMoP-4.3.2/A-1 3-201 3-0001 jel
pá|yázat keretében az AurÓra utcai
rende|ói ntézet fe| j ításához és
bóvítéséhez kapcso|ÓdÓ
eszkozbeszezés

2

Budapest Fóváros Vlll. kerii|et JÓzsefvárosi onkormányzat2014. évi kÖzbeszerzési terve

3.

KEo P-5. 5. 0/A/1 2-201 3-o1 22 je|íj
pá|yázat keretében utÓ|agos kÜ|ső
o|dai hőszigete|és, ktj|só
nyí|ászárÓk cseréje, f tés
korszer sítés

Megjegyzés

4.
EUB || projekt keretében Pa|ota
neovedben utak kivite|ezése

eu-s projekt

5.
|roda- és írÓszer, nyomtatvány, fax
és fénymáso|Ó gép festékhengerek
beszezése

Eljárást
kezdeményezó

eu-s projekt

NyomtatÓ- és fénymáso|Ó
berendezéseinek. va|amint az
TNKADT programmal kompatibilis
postázÓ gép bér|ése, javítása,
karbantartása, szÜkség esetén
festékek, a|katrészek,
ke||ékanyagok beszezése

6

tnkormányzat

eu-s projekt

Kategőria

7.

tnkormányzat

Po|gármesteri Hivata| és egyes
teIephe|veinek takarítása

építési
beruházás

KÖzbeszerzési
eljárás fajtája

tnkormányzat

árubeszezés

Nemzeti e|járásrend
szerinti, nyí|t e|járás

Önkormányzat

Po|gármesteri
Hivatal

EUaras
megindításának

teľvezett
ir|ónonfia

építési
beruházás

Nemzeti e|járásrend
szerinti, nyí|t e|járás

épÍtési
beruházás

PoIgármesteri
Hivatal

2014' február

Nemzeti e|járásrend
szerinti, nyí|t e|járás

ľhcluL|cŁ

árubeszezés

Szerzódés
kÖtés teruezett

idôpontja

Nemzeti eljárásrend
szerinti. nví|t e|iárás

2014. április

PoIgármesteri
Hivatal

Nemzeti e|járásrend
szerinti, nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
megrende|és

2014. április

K zbeszerzés
értéke (Ft) Nettő

2014'február

2014. május

szolgá|tatás
meorende|és

UnĺÓs értékhatárt
e|érÓ

2014. május

763.779.528

2014. március

2014. ápľíis

Nemzet| e|járäsrend
szerinti, nví|t e|iárás

43.222.000

2014. jrilius

2014. február

2014. j nius

78.652.401

2014. november

150.563.779

2014. mĄus

23.000.000

2015. február

86.614.000

24.000.000



KÖzbeszeľzési eljárás tárgya

KM O P-5. 1 . 1 I B -1 2-k-201 2-0001
projekt keretében,
bérházfeI jítások
keretmegá||apodás aIapján,
konzu|táciÓs e|iárás 1. rész

I

9.

KM O P-5. 1 . 1 I B -12-k-201 2-0001
projekt keretében,
bérházfel jítások
keretmegá||apodás alapján,
konzu|táciÓs e|iárás 2. rész

10.

KM O P-5. 1 . 1 /B-1 2-k-20 1 2-000 1

projekt kerďében,
bérházfeI jítások
keretmegá||apodás aIapján,
konzu|táciÓs e|iárás 3. rész

Megjegyzés

eu-s projekt

KM O P-5. 1 . 1 I B -12-k-201 2-0001
projekt keretében,
bérházfeI jítások
keretmegá||apodás aIapján,
konzu|táciÓs e|iárás 5' rész

11

E|járást
kezdeményezó

eu-s projekt

12.

KMOP-s. 1 .1 tB-12-k-201 2-000 1

projekt keretében,
bérházfeI jítások
keretmegá| lapodás a|apján,
konzu|táciÓs e|iárás 6. rész

tnkormányzat

eu-s projekt

KMOP-s. 1 .1 tB-12-k-201 2-0001
projekt keretében,
bérházfeI jítások
keretmegá||apodás aIapján,
konztlltáciĺis e|iárás 8 rész

KategÓria

13.

tnkormányzat

építési
beruházás

eu-s projekt

KÖzbeszerzési
eljárás faitája

tnkormányzat

Nemzeti e|járásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
a|apján konzu|táciÓs
eIiárás

építési
beruházás

eu-s projekt

tnkormányzat

EUaras
megindításának

tervezett
iĺ|ónonfia

Nemzeti e|járásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
alapján konzultáciÓs
eIiárás

építési
beruházás

eu-s projekt

tnkormányzat

Nemzeti e|járásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
a|apján konzu|táciÓs
eIiárás

2014' Íebĺuár

építési
beruházás

Szerzódés
kÖtés tervezett

idópontja

tnkormányzat

Nemzeti e|járásrend
szerinti.
kerďmegálIapodás
alapján konzu|táciÓs
eIiárás

2014. február

építési
beruházás

2014. március

KÖzbeszerzés
értéke (Ft) NettÓ

Nemzeti e|járásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
a|apján konzultáciÓs
eIiárás

2014.február

építési
beruházás

2014. március

170.337.434

Nemzeti eljárásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
alapján konzu|táciÓs
eIiárás

2014.Íebruár

20,|4. március

163.652.014

2014. február

2014. máricus

266.272.983

2014' febĺuár

2014. március

61.323.793

2014. március

142.368.674

52.988.050



KÖzbeszerzési eljárás tárgya

KM O P-5. 1 . 1 /B-1 2-k-201 2-0001
projekt keretében Szezódés
kozosség i szociá|is szo|gá|tatás
ellátására: 1. rész csoportos
szupervíziÓ 2. rész Ká|vária téri
if, tisági' kozosségi szociális munka
3. Társada|ombÓl kirekesztett nók
rehabiIitácilja és fogIaIkoztatása

14.

15.

KMoP-5' 1 . 1/B.1 2-k-201 2-000.ĺ
projekt keretében,
LakásfeI j ításhoz kapcsolÓdÓ
motiváciÓs csomao biztosítása

Megjegyzés

16.

KMOP-s. 1 .1 tB-12-k-201 2-000 I
projekt keretében,
TehetséggondozÓ mĹĺhelyek
szervezése és m kodtetése

17.

eu-s projekt

KM O P-5. 1 . 1 I B -1 2-k-201 2-000 1

projekt keretében, Térf igye|ó
kamerarendszer kiépítése

Eljárást
kezdeményezó

í8.

KMOP-s. 1 .1 tB-12-k-201 2-0001
projekt keretében,
bérházfel jítások
keretmegá||apodás alapján,
konzu|táciÓs e|iárás 4. rész

eu-s projekt

tnkormányzat

KategÓria

KM O P-5. 1 . 1 /B-1 2-k-201 2-000 1

projekt keretében,
bérházfeI jítások
kerďmegá||apodás aIapján,
konzu|táciÓs e|iárás 7' ĺész

19.

eu-s projekt

20
Hungária krt.2-4. MAV |akÓte|ep
e|ektromos hálÓzat és kozvi|ágítás
fe| iítás

Önkormányzat

szoIgá|tatás
megrende|és

Kôzbeszerzési
e|járás fajtája

eu-s projekt

21.
Hungária kÍt.24. MAV |akÓte|ep
víz csatorna há|Ózat fe| iítás

tnkormányzat

eu-s projekt

Nemzeti e|járásrend
szerinti, nyí|t eljárás

Eljares
megindításának

tervezett
ir|ánanfia

árubeszezés

tnkormányzat

eu-s projekt

szo|gá|tatás
megrende|és

tnkormányzat

Nemezeti e|járásrend
szerinti, nyí|t eljárás

SzerzŐdés
kÖtés tervezett

idópontja

2014. Íebĺuár

árubeszezés

Nemezeti e|járásrend
szerinti, nyí|t e|járás

tnkormányzat

építési
beruházás

Nemezeti e|járásrend
szerinti, nyí|t e|járás

tnkormányzat

2014'február

KÖzbeszeľzés
értéke (Ft) NettÓ

2014. március

Nemzetl e|járásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
alapján konzu|táciÓs
eIiárás

építési
beruházás

tnkormányzat

2014' február

1. rész: 576.000
2.rész:18.897.638
3.rész:25.676'164

Nemzeti eljárásrend
szerinti,
keretmegá||apodás
a|apján konzu|táciÓs
eIiárás

építési
beruházás

2014

2014. áprilĺs

építési
beruházás

marcrus

2014.

2014. március

Nemezeti eljárásrend
szerinti, nyí|t e|járás

23.114.000

március

Nemzetie|járás
szerinti. nvílt eliárás

2014. május

2014. ápri|is

15.748.031

2014. március

2014'február

17.144.882

2014. március

2014. ápri|is

317.508.446

2014. március

187.886.839

2014. ápri|is

34.240.145

165.000.000



KÖzbeszerzési eljárás tárgya

22.
Te|eki téri piac é|őerőve| biztosított
vagyonvéde|mi őzés

23. Kémény fel j ítás' karbantartás

Megjegyzés
Eljárást

kezdeményezó

tnkormányzat

tnkormányzat

KategÓria

szolgá|tatás
megrende|és

építési
beruházás

KÖzbeszerzési
e|járás fajtája

Nemezeti e|járásrend
szerinti, nyílt e|járás

Nemzeti e|járásľend
szerinti' nvílt eliárás

EUaras
megindításának

tervezett
ir|ónonfia

2014.tebruár

2014. május

Szezódés
k<ités tervezett

idópontja

2014' március

KÖzbeszerzés
értéke (Ft) NettÓ

2014. j nius

46.800.000

19.685.000


