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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervének elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §(l) bekezdés 
b. pontja a helyi önkormányzatot a Kbt. alkalmazásában ajánlatkérőnek minősíti és a Kbt. 33. 
§ (l) bekezdés alapján az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirőL 

2013. év február hónapban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését, amely alapján a Polgármesteri Hivatal irodáitól, illetve az önkormányzat 
önállóan működő intézményeitől bekérésre került a szerződéssel le nem fedett, új 2013. évi 
beszerzéseikre vonatkozó adatszolgáltatás a közbeszerzési eljárás köteles beszerzések 
meghatározása, a közbeszerzési terv elkészítése érdekében. 

A beérkező adatok ismeretében került az egybeszámítás elvégzésre a Kbt. 18. § (2) bekezdése 
alapján. 

"Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy 
szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a 
beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás 
megvalósítására irányuló szerződések értékét. " 

Az évről-évre folyamatosan jelentkező szolgáltatások esetében a határozott idejű több évre 
szóló, illetve a határozatlan idejű szerződésekre vonatkozóan a Kbt. 14. § (l) bekezdés 
előírásainak megfelelően került a becsült érték meghatározásra. 

"A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes 
díjat: 

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; 

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött 
szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. " 

A beszerzés becsült értéke vagy az egybeszámított beszerzések együttes becsült értéke, ha 
eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, akkor a Kbt. eljárási szabályait kell 
alkalmazni a beszerzés bonyolítása során. 
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Közbeszerzési értékhatárok 

l. Nemzeti közbeszerzési eljárás esetén: 

Árubeszerzés esetén: 
Szolgáltatás megrendelése esetén: 
Építési beruházás esetén: 

8 millió Ft, 
8 millió Ft, 

15 millió Ft. 

2. Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás esetén 

Árubeszerzés esetén: 
Szolgáltatás megrendelése esetén: 
Építési beruházás esetén: 

200 OOO euró, azaz 
200 OOO euró, azaz 

5 OOO OOO euró, azaz 

54 560 OOO Ft, 
54 560 OOO Ft, 

l 364 OOO OOO Ft. 

A becsült értékek és a közbeszerzési értékhatárok ismeretében került összeállításra a 2013. évi 
közbeszerzési terv. 

A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzéseket, amelyek önállóan vagy az 
egybeszámítást követően nem érik el a közbeszerzési értékhatárt az önkormányzati 
beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletben szereplő 

előírásoknak megfelelő beszerzési eljárás alkalmazásával kell lefolytatni. Ebben az esetben a 
beszerzés saját becsült értékét kell figyelembe venni az eljárási mód kiválasztásakor, és nem 
kell másik beszerzés értékével egybeszámítani. 

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 12. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ...... ) határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét az l. rnelléklet szerint határozza meg. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatály ba, és 2013. decernber 31-én 
hatályát veszti. 

l. melléklet a . ../2013. (. ..... ) KÖKT határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 

I. Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések 

l. Árubeszerzés: 

(ha a nettó értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (l) bekezdés a) pontja szerinti, az 
árubeszerzésre vonatkozó 200 OOO euró, azaz 54 560 OOO forint uniós közbeszerzési 
értékhatárt) 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

1.1.1. Elektromos áram (a Szent László Gimnázium kivételével) 588 976 380 
1.1.2. Gáz beszerzése (csak a kisfogyasztóknak) 97 637 795 

1.1.3. Közétkeztetés l 429 562 460 

2. Szolgáltatás: 

(ha a nettó értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 10. § (l) bekezdés a) pontja szerinti, a 
szolgáltatásra vonatkozó 200 OOO euró, azaz 54 560 OOO forint uniós közbeszerzési 
értékhatárt) 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

1.2.1. Felnőtt háziorvosi ügyelet 134 095 680 

1.2.2. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ étkeztetés 287 328 OOO 
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II. A nemzeti eljárásrend alá tartozó közbeszerzések 

l. Árubeszerzés: 

(ha a nettó értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 10. §(l) bekezdés b) pontja szerinti, az 
árubeszerzésre vonatkozó 8 OOO OOO forint nemzeti közbeszerzési értékhatárt) 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

11.1.1. Humán papilloma vakcina-gyógyszerek 16 OOO OOO 

11.1.2. Eszközbeszerzés a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a 
44 788 654 

kísérletező természettudományos oktatásért" c. projektben 

11.1.3. 118 munkaállomás cseréje az 12 656 OOO 
EKOP 3-1-3 pályázat keretében 

11.1.4. 118 db Office Pro Plus licensz az 
16 783 OOO 

EKOP 3-1-3 pályázat keretében 

11.1.5. Toner beszerzése 32 OOO OOO 

11.1.6. Szervergépek az iktatórendszer részére 10 OOO OOO 

11.1.7. E-önkormányzati és elektronikus ügyfélszolgálati modul készítése, 
20 OOO OOO 

bevezetése az EKOP 3-1-3 pályázat keretében 

11.1.8. Dokumentumfeldolgozó rendszer beszerzése, beüzemelése 
10 724 OOO 

az EKOP 3-1-3 pályázat keretében 
11.1.9. Iratkezelő rendszer beszerzése 24 OOO OOO 

2. Szolgáltatás: 

(ha a nettó értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 10. § (l) bekezdés b) pontja szerinti, a 
szolgáltatásra vonatkozó 8 OOO OOO forint nemzeti közbeszerzési értékhatárt) 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték 

Pályázati tanácsadás, pályázatok figyelése, projektek 
11.2.1. előkészítése, pályázatírás és a támogatott projektek menedzselése 50 OOO OOO 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 

Tananyag nyomdai előkészítése, tördelése a 
11.2.2. TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 "Kőbánya 9 259 843 

a kísérletező természettudományos oktatásért" c. projektben 

Tananyagfejlesztés (tanári és tanulói segédlet) a TÁMOP-3.1.3-
11.2.3. 1111-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos 42 402 835 

oktatásért" c. projektben 

11.2.4. Lektorálás a TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 "Kőbánya a 13 431 496 
kísérletező természettudományos oktatásért" c. projektben 
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11.2.5. Digitalizálás a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a 
17 555 150 

kísérletező természettudományos oktatásért" c. projektben 

11.2.6. Mobiltelefon szolgáltatás 16 OOO OOO 

11.2.7. Nyomtatókonszolidáció szolgáltatás 28 OOO OOO 

11.2.8. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 39 955 200 

3. Építési beruházás: 

(ha a nettó értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 10. §(l) bekezdés b) pontja szerinti, az 
építési beruházásra vonatkozó 15 OOO OOO forint nemzeti közbeszerzési értékhatárt) 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték Ft 

Építés a TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 "Kőbánya 
11.3.1. a kísérletező természettudományos oktatásért" c. projektben, 20 136 945 

laborfel ú i í tás 
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