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I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2018. (IX. 29.).

számú határozatában fedezetet biztosított a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú, BudapestJózsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (a
továbbiakban: Program) című projekthez kapcsolódóan az „LP5/Család és Lakóház
Mentorálás” alprogramban megvalósuló „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése
(LP5)” tárgyú projektelemhez. Az árubeszerzés megrendelésének becsültértéke nettó
19.685.039 Ft.
Az LP5/Család és Lakóház Mentorálás alprogram tartalma, hogy létrejöjjenek egymást
segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a
közös társadalmi felelősségvállalás, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő,
szegény családok számára hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási rendszerből való
kihullás megakadályozását. A tevékenység legalább 300 családdal teremt kapcsolatot.
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A motivációs csomag célja, hogy a Programban résztvevő lakosokat motiválja arra, hogy
minél aktívabban bekapcsolódjanak a Program megvalósításába.
A tevékenység keretei között többek között a lakóépületek bontásához, felújításához
kapcsolódó szociális munkás mediáció, az épületek lakóinak egyéni és közösségi képzése,
fejlesztése történik az épület és a lakások üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatban, valamint a
házszinten felmerülő közös problémák kezelése.
A tevékenység a sérülékeny csoportokhoz tartozó, háztartások élethelyzetét, körülményeit
törekszik rendezni, stabilizálni, a ,,motivációs csomagok'' ingóságaival (pl. bútorzat,
műszaki cikkek, alapvető szükségletek kielégítésével) érdemben javítja az itt élők
helyzetét.
A tevékenység végrehajtása során a JSZSZGYK legalább 300 családdal teremt kapcsolatot. A tevékenység 5
szakaszból ál1: (l) előkészítés, (2) bevonás, kiválasztás, (3) megvalósítás, (4) elszámolás, utógondozás.
1. Az előkészítő szakaszban létrehozásra került az akcióterületen a részletes társadalmi adatbázis (egyéni
kérdőívek alapján), az együttműködés eljárásrendje, meghatározásra került a szervezeti-humánerő bázis.
2. A bevonás, kiválasztás időszakában a JSSZGYK mentorai - egyéni mentorálási és segítő munka
keretében – kiválasztották a 300 családból a programban résztvevő családokat.
3. A megvalósítás: A kiválasztott családokkal megindították az egyéni munkát, és megkötötték az egyéni
fejlesztési megállapodásokat. A vállalt tevékenységek teljesítése és eredménye alapján születik meg a
döntési javaslat a motivációs ajándékok kiosztására azaz a kiválasztás megvalósítása: A Bizottság
összehívása, döntés, kliens kiértesítése, tárgyak kiválasztása a projekt. munkatárs segítségével,
megrendelés, szállítás, beállítás, beszerelés,
4. Az elszámolás: számla teljesítés igazolása, kifizetése, kliens utógondozása.

A „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást szükséges lefolytatni.
Jelen előterjesztést megelőzően, a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 45/2020. (VI.22.) sz.
határozatában döntött az eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel abban kizárólag érvénytelen ajánlatokat
nyújtottak be.
Az LP5 / Család és Lakóház Mentorálás alprogramnak a kitűzött célok szerint történő
megvalósulása érdekében – szükséges az újabb közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívásban módosításra került az
eljárás műszaki tartalma – egyszerűsödött a termékek specifikációja –, figyelembe véve az
eredménytelen eljárás tapasztalatait. Az előző eljárás és az új eljárás műszaki tartalmát
mellékeljük.
A közbeszerzés tárgya a műszaki cikkek esetében:
A beszerezni kívánt árucsoport összetettsége okán, valamint az egységes kezelhetőség
érdekében az Ajánlatkérő számára gazdaságilag ésszerűtlen lenne, ha a termékek külön-külön
kerülnének beszerzése, tekintve, hogy a különböző termékek halmozottan, de különböző
egyéneknek és helyekre, folyamatosan kerülnek kiosztásra ún. motivációs „adomány”-ként. A
termékek halmazából az Ajánlatkérő által összeállított, és a közbeszerzési eljárás részét
képező terméklistából, a speciális programelemben részvevő család választ, és a termékeket
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az Ajánlattevőnek közvetlenül a jutalmazott kliens lakására kell kiszállítani, és nem az
Ajánlatkérő raktárába. A részajánlattétel több Ajánlattevő részvételét, és számos, különböző
helyen és területen lévő magánlakásba történő kiszállítást eredményezne, több kiszállító által,
ami fokozottan akadályozná logisztikát, továbbá a projektelem megfelelő ellenőrzését, és a
kiosztás felügyeletét. Több szállító esetén további nehézséget okozna az Ajánlatkérő
jelenlétének megszervezése a szállítás helyére, miután a kiírás részét képezi, hogy a
kiszállítással egységesen, az Ajánlattevőt terheli a kiszállított termék összeszerelése oly
módon, hogy az a garanciális feltételek érvényesítését ne sértse.
A termékek beszerzése egy adott Projekt egyedi programeleméhez, a motivációs
ajándékcsomaghoz kapcsolódik, amelynek speciális kiosztási, felhasználási feltételei vannak,
amelyek kötelezően betartandó egységet alkotnak a motivációs csomag felhasználási –
kiosztási protokollal és annak mellékleteivel. A protokollt a programot megvalósító
konzorciumi partner, JSZSZGYK dolgozta ki.
Ezen egységesség megtartása érdekében, az Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel
lehetőségét.
A meghatározott mennyiségek becslésen és az ügyfelek előzetes megkérdezésén alapul. A
becsült mennyiséghez képest eltérés adódhat az igények változásának következtében. Emiatt
lehetséges, hogy egy-egy termékből több vagy kevesebb kerül megrendelésre.

Megnevezés
Hűtőszekrény (Kombinált)
Mikrohullámú sütő
Gáztűzhely
Villanytűzhely
Mosó és szárítógép
Mosógép előltöltős
Mosógép felültöltős
Szárítógép
Vasaló
Olvasólámpa
Kenyérpirító
Vízforraló

Menny.
(db)
70
70
50
30
50
15
15
30
40
50
47
50

Értékelési szempontok:
Minőségi szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása
egész hónapokban megadva (minimum 0, maximum 12 hónap)). súlyszám: 10
Költség szempont: Ár szempont: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / súlyszám: 90
Bíráló Bizottság döntése:
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Az eljárás megindítása érdekében a Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a Kbt.
Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti)
közbeszerzési eljárás alkalmazását.
A Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a felhívás, közbeszerzési dokumentumok
tervezetét és javasolta a döntéshozó részére, hogy a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el
nem érő, nyílt (a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás kerüljön
megindításra.
II. A beterjesztés indoka

A közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában szükséges, hogy a döntéshozó meghozza
döntését.
A döntés meghozatalának joga a veszélyhelyzet időtartamában visszakerül a Képviselőtestület hatáskörébe, melyet a polgármester gyakorol.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, a Program kapcsán a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása. A pénzügyi fedezet a pályázati támogatásból a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított.
IV. Jogszabályi környezet

A 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész uniós értékhatár alatti értékű nyílt (Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
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, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
Mellékletek:
- 1. sz. melléklet: Módosított Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció
- 2. sz. melléklet: Bíráló Bizottsági dokumentumok
- 3. sz. melléklet: Régi és új műszaki tartalom

4

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020.(XI….) számú határozata
„Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. egyetért a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális Városrehabilitációs Program című projekt keretében a „Motivációs
csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú, a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
megindításával,
2. a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
közbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési dokumentációt.
Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Határidő: 2020. november 27.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., WIT Zrt., JSZSZGYK

Budapest, 2020. november 23.

Sárkány Csilla
vezérigazgató
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