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Tárgy: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Előzmények 

Javaslat a közbeszerzési terv módosítá
sára a kőbányai honlap fejlesztés tár
gy3 ^Ridapesl * óváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest, 1M.M11 

1.1 A VAKERBI a 357/2010. (V.6.) sz. határozatában javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 
2010. évi közbeszerzési tervet akként módosítsa, hogy a kőbányai honlap fejlesztésével kap
csolatos közbeszerzés egyszerű közbeszerzési eljárásként kerüljön meghirdetésre: 

5./ napirendi pont 
Önálló kőbányai honlap közbeszerzés kiemelése az informatikai beszerzések közül 

357/2010. (V. 6.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a 2010. évi közbeszerzési tervét akként módosítsa, hogy a kőbányai honlap fejlesztésé
vel kapcsolatos közbeszerzés egyszerű közbeszerzési eljárásként kerüljön meghirdetésre. 

Testületi döntést igénylő probléma 
A közbeszerzési terv a megelőző bizottsági és testületi határozatok ellenére, valamilyen ok 
miatt a honlap fejlesztését és az informatikai eszközbeszerzéseket összevontan és egyben ke
zeli. 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a szakmai munka során nem a 
közbeszerzési kikerülésének lehetőségeit kerestük, hanem a lehető legnagyobb mértékben 
szem előtt tartottuk a törvényes kereteket, s ezen belül, éppen egy magas szakmai színvonalú 
közbeszerzési dokumentációt szándékoztunk letenni. 

A honlap fejlesztése külön költségvetési tételként került be a 2010. évi tervbe és teljesen ön
álló külön projektet képez. A honlap közbeszerzés nem számítható egybe az informatikai 
eszközök beszerzésével, mert nem informatikai eszköz, és a kbt. egybeszámítási szabályai 
nem vonatkoztathatók a honlap közbeszerzésre. (Lásd a mellékletet) 

Az előzőekben leírtak alapján, a VAKERBI 357/2010 sz. határozatának megfelelően, kérem 
a képviselő-testületet, hogy döntsön a kőbányai honlap fejlesztés közbeszerzésének kiemelé
séről az informatikai beszerzések közül, módosítva a közbeszerzési tervet és annak önálló 
projektként való egyszerű közbeszerzési eljárásként való meghirdetéséről. 
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Fentiek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete azt a határozatot hozza, 
hogy 
1./ kerüljön kiemelésre a közbeszerzési tervből az informatikai beszerzések közül a kőbányai 
honlap közbeszerzése külön tételként, és 

2.1 egyszerű közbeszerzési eljárásként kerüljön meghirdetésre. 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosításának végrehajtására, egyben a kőbá
nyai honlap fejlesztés egyszerű közbeszerzési eljárásként való meghirdetésére és ezek költségvetési 
rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. június 1. 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Méreg Gábor osztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. június 02. 
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ti 

Dr. Neszteli István 
jegyző I 
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l.sz. melléklet 

A Honlap közbeszerzésének bonyolításakor a következőket kell figyelembe venni a közbeszerzés 
eljárási aspektusa vonatkozásában. 

(1) A Honlap kifejlesztése egységes műszaki-szakmai projekt, amely nem minősíthető „in
formatikai eszköznek". 

(2) A Kbt. alább idézett szakasza, amely az ún. egybeszámítási kötelezettségről szól, nem vo
natkoztatható a honlap közbeszerzésére. 

Nincs olyan, jelenleg az Önkormányzatnál folyó közbeszerzés, amelynek rendeltetése 
azonos, vagy hasonló lenne, illetve felhasználásuk egymással közvetlenül összefüggene a 
honlap közbeszerzésével. 

„40. § 
(1) Tilos e törvény megkerülése céljával alkalmazni a 35-39. §-ban meghatározott becslési módszert, 

valamint ilyen célból a közbeszerzést a (2) bekezdésbe ütköző módon részekre bontani. 
(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szol

gáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 
a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt (37. § (1) bekezdése) kerül sor 

(a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével), és 
b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 
c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. 

(3) Ha a (2) bekezdés alapján több - egyenként a közösségi értékhatárt el nem érő értékű - beszerzési 
tárgy együttes értéke miatt e fejezet szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, nem minősül e tör
vény megkerülésének, ha az egybeszámított értékű beszerzési tárgyakat több, e fejezet szerinti közbe
szerzési eljárásban szerzik be. 

(4) Ha a becsült érték kiszámításakor a (2) bekezdésben foglaltakat nem vették figyelembe, az e feje
zet szerinti közbeszerzésnek a költségvetési évben vagy az adott tizenkét hónapban még beszerzendő 
tárgyaira - azok értékétől függetlenül - csak az e fejezet szerinti közbeszerzési eljárás alapján lehet szer
ződést kötni." 

(3) Tudni kell, hogy az egybeszámítási kötelezettség akkor áll fenn, ha mind a három felté
tel együttesen fennáll. Ez jelen esetben nem valósul meg. 

(4) Ajánlatkérő teljesen szabályos közbeszerzési eljárást tervez lefolytatni, egy, az Önkor
mányzat politikai, szakmai, gazdasági működését jelentős mértékben befolyásoló műszaki
szakmai területen. 

2010. június 02. 
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