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Tárgy: Javaslat közbeszerzési
tervének módosítására (informa
tikai eszközök vonatkozásában)

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2010. március 18-ai ülésén a 740/2010. (ÜL 18.) sz.
önkormányzati határozattal fogadta el a 2010. évi közbeszerzési tervét, melynek az 1.1.6.
pontban szereplő Informatikai eszközök beszerzése 34.000.000,-Ft becsült nettó összeggel
szerepel.
Tekintettel arra, hogy informatikai eszközökre igény a napi munka során, valamint egyes
pályázati lehetőségek kapcsán az elnyert pénzeszközök informatikai eszközök célú
felhasználásával merül fel, javaslom, hogy az informatikai eszközök beszerzése
keretszerződésről szóló közbeszerzési eljárás keretében történjen.
Ennek hiányában az eljárás során csak konkrét követelményeket tudunk szerepeltetni,
amelyekre az ajánlattevő konkrét, adott időpontban szállítható termékre ad műszaki ajánlatot
és a hozzá tartozó árat. Ez a termék - az informatikai terület sajátos fejlődési ütemére
tekintettel - félévvel későbbi időpontban már jelentősen avult, némiképpen alacsonyabb áron
szerezhető be a piacon, mint kifutó termék.
A pályázatok kapcsán felmerülő igények a beszerzés kiírásakor még nem ismertek, így erre
ajánlatot kérni sem lehet. A pályázati beszerzések lebonyolítására ezért újabb közbeszerzést,
beszerzéseket kellene kiírni.
Az eljárás lebonyolításának időtartama a kiírás elfogadásától az eredményhirdetésig tekintettel a testületi működés gyakoriságára - legkedvezőbb esetben három hónap. Például
egy májusi megjelenéssel, augusztus végén vagy szeptember elején lehet szerződést kötni.
Tekintettel a lebonyolítás viszonylag hosszabb idejére javaslom, hogy a 201 l-es és 2012-es
évre is határozzunk meg évi 30 millió forint nettó beszerzési keretet és a pályázatot erre az
időszakra írjuk ki. Az évi 30 milliós összeg tartalmazza az időközben különböző pályázaton
elnyert pénzeszközök, köztük az oktatási tárca által biztosított keretösszeg felhasználás
lehetőségét is (mely a 2009. évben 13,5 millió forintot biztosított informatikai eszköz
vásárlására).
A mostani javaslat azt az elvet tartalmazza, hogy minden hardver eszközt, ami az
informatikával közvetlenül összefügg - a 30 Ft-os kábeltől a több millió forintos szerverig
mindent egy kategóriába sorol -, egy eljárás keretében szerezzünk be.
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A fentiek alapján javaslom, hogy a kiírandó közbeszerzési eljárás - 2010-2012. évekre keretszerződés megkötésére irányuljon a számítástechnikai eszközök tekintetében, az alábbiak
szerint:
I. Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések
Tervezett beszerzés
megnevezése

1.1.6

Informatikai eszközök
beszerzése 2010-2012

Tervezett beszerzés
előzetesen becsült
nettó költsége
(HUF)

Megjegyzés

94 000 000

Keretszerződés megkötésére
vonatkozó, fedezete a
tárgyévi önk. költségvetésben
34 000 000 Ft biztosított, 2011-től
évente 30 M Ft

Ezen eljárás lebonyolításával együtt javaslom, hogy a bruttó 8 ezer forintos egyedi beszerzési
határig az intézmények saját felhasználású keretet különíthessenek el, az azonnali
hibaelhárítási igények megvalósítása érdekében, intézményi szinten 100 ezer forintos
összeghatárig.
Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság soron következő
ülésén tárgyalja, s javaslatukat a bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén ismerteti.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok
elfogadására.

Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010.
(111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének 1.1.6. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
I. Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések
Tervezett beszerzés
megnevezése

1.1.6

Informatikai eszközök
beszerzése 2010-2012

Tervezett beszerzés
előzetesen becsült
nettó költsége
(HUF)

Megjegyzés

94 000 000

Keretszerződés megkötésére
vonatkozó, fedezete a
tárgyévi önk. költségvetésben
34 000 000 Ft biztosított, 2011-től
évente 30 M Ft

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
intézkedések megtételére, valamint a 2011. és 2012. évre vonatkozó 30-30 M Ft biztosítása a
tárgyi költségvetésbe kerüljön betervezésre.
Határidő:
módosításra: azonnal
közbeszerzés megindítására: 2010. június 15.
betervezésre: a tárgyi költségvetés tervezéséig
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Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Verbai Lajos polgármester
dr. Neszteli István jegyző
Szarvasi Ákos
Bajtek Mihályné főosztályvezetők

2.
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az azonnali
informatikai hibaelhárítási igények megvalósítása érdekében engedélyezi a 2010. évi
költségvetési évre - az eredményes közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés
hatálybalépéséig:
• az intézmények részére a bruttó 8 ezer forintos egyedi beszerzési határig egy saját
felhasználású keret elkülönítését (intézményi szinten 100 ezer forintos összeghatárig)
az intézmény rendelkezésére álló előirányzatai terhére,
• a hivatal részére a bruttó 8 ezer forintos egyedi beszerzési határig egy saját
felhasználású keret elkülönítését (hivatali szinten 800 ezer forintos összeghatárig) a
számítástechnikai kis értékű eszközök kerete terhére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős:
dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős:
Bajtek Mihályné főosztályvezető
intézményvezetők

Budapest, 2010. május 6.
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Sövegjártó Ferenc
osztályvezető

Törvényességi szempontból látta:
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dr. Neszteli István
jegyző
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