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Előterjesztés 

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

tervének módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2013. (III. 
21.) KÖKT határozatával fogadta el az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét. Az 
elfogadást követően eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt az alábbi esetekben 
szükséges a közbeszerzési terv módosítása. 

l. Az uniós eljárásrend alá tartózó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
az I. l. l. sorszámú Elektromos áram beszerzése (a Szent László Gimnázium részére is) tárgyú 
eljárás előzetesen becsült nettó értéke 187 032 413 Ft-ról az előzetes számítások alapján 
175 197 582 Ft-ra változik. 

2. Az uniós eljárásrend alá tartózó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
az I. l .2. sorszámú Gáz beszerzése (kis- és nagyfogyasztók részére) tárgyú eljárás törlésre 
kerül, mivel ez a közbeszerzési eljárás idén már nem kerül megindításra. 

3. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
a II.l.l. sorszámú "Humán papilloma vakcina gyógyszerek" eljárás megnevezése így 
változik: "HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási szerződés keretében, 2013.", az 
előzetesen becsült nettó érték pedig 16 OOO OOO Ft helyett 24 915 OOO Ft, amely tartalmazza az 
opcionálisan megvásárolható vakcinák árát is. 

4. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
a II.l.5. sorszámú "Toner beszerzése" tárgyú eljárás törlésre kerül, mivel ez a közbeszerzési 
eljárás idén már nem kerül megindításra. 

5. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázat 
II.l.6. pontja - Szervergépek az iktatórendszer részére - törlésre kerül, mivel ez a 
közbeszerzési eljárás nem kerül megindításra. 

6. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázat 
II.l.9. pontja - Iratkezelő rendszer beszerzése - törlésre kerül, mivel ez az eljárás nem fogja 
elérni a közbeszerzési értékhatárt, ezért versenyeztetési eljárásként került megindításra. 

7. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Árubeszerzés" tárgyú közbeszerzések táblázat 
kiegészül egy új II.l.l2. sorral, a közbeszerzési eljárás tárgya: Tisztítószer beszerzése a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények részére, előzetesen 
becsült nettó értéke 12 OOO OOO Ft. 

8. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
a II.2.6. sorszámú "Mobiltelefon szolgáltatás" eljárás törlésre kerül, mivel ez a közbeszerzési 
eljárás nem kerül megindításra. 
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9. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
a Il.2. 7. sorszám ú "Nyomtatókonszolidáció szolgáltatás" eljárás előzetesen becsült nettó 
értéke 28 OOO OOO Ft-ról az előzetes számítások alapján a hosszabb időtartam miatt 
48 OOO OOO Ft-ra változik. 

l O. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
a 1!.2.8. sorszámú "Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás" eljárás előzetesen becsült nettó 
értéke 39 955 200 Ft-ról az előzetes számítások alapján 29 365 200 Ft-ra változik. 

ll. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázatban 
a II.2.13. sorszámú "Kazánok cseréje és üzemeltetése 4 intézményben" tárgyú eljárás törlésre 
kerül, mivel ez a közbeszerzési eljárás idén már nem kerül megindításra. 

12. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázat 
kiegészül egy új II.2.15. sorral, a közbeszerzési eljárás tárgya: Újhegyi sétány közterület
megújításához kiviteli tervek, előzetesen becsült nettó érték: 13 OOO OOO Ft. 

13. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázat 
kiegészül egy új Il.2.16. sorral, a közbeszerzési eljárás tárgya: Újhegyi sétány 16. szám alatti 
épület átalakításához engedélyezési és kiviteli tervek, előzetesen becsült nettó érték: 
8 OOO OOO Ft. 

14. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázat 
kiegészül egy új Il.2.17. sorral, a közbeszerzési eljárás tárgya: Műszaki ellenőr az Újhegyi 
sétány közterület-megújítási kivitelezési munkáihoz és az Újhegyi sétány 16. szám alatti 
épület átalakítása kivitelezési munkáihoz, előzetesen becsült nettó érték: l O OOO OOO Ft. 

15. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Szolgáltatás" tárgyú közbeszerzések táblázat 
kiegészül egy új II.2.18. sorral, a közbeszerzési eljárás tárgya: "Állomás utca 26. szám alatti 
Polgármesteri Hivatal telephelyének tervezése", előzetesen becsült nettó érték: 12 OOO OOO Ft. 

16. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázatban a 1!.3.2. sorszámú "Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú projekt keretében Parkolóhelyek kiépítése tárgyában" eljárás megnevezése 
így változik: "Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú 
projekt keretében "Parkolóhelyek és új forgalomtechnikai rendszer kiépítése" tárgyában", 
előzetesen becsült értéke 80 885 OOO Ft. 

17. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázat 11.3.3. pontja törlésre kerül: Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-
0001 azonosító számú projekt keretében "Új forgalomtechnikai rendszer kiépítése" tárgyában. 

18. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázat 11.3.4. pontjában a Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú projekt keretében "Zöldterületek felújítása és parkfejlesztés" tárgyú eljárás 
előzetesen becsült nettó értéke 230 388 OOO Ft-ról 226 788 OOO Ft-ra módosul. 

19. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázat II.3.5., 1!.3.6., Il.3.7., 1!.3.8., 11.3.9. pontjai törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy 
ezek az eljárások egy közbeszerzési eljárásban kerültek kiírásra: II.3.11. pont: "Salgótarjáni u. 
47., 51. ,57., Csilla u. 2. és 8. szám alatti társasházak felújítása", előzetesen becsült nettó 
érték: 105 552 996 Ft. 
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20. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázatban a 11.3.10. sorszámú, "KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú pályázat 
keretében napkollektorok kihelyezése és az ehhez szükséges járulékos munkálatok elvégzése, 
valamint tetőszigetelés" tárgyú eljárás törlésre kerül, mivel ez a közbeszerzési eljárás idén 
már nem kerül megindításra. 

21. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázat kiegészül a 11.3.12. ponttal: Vállalkozási szerződés a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-
0001 azonosító számú projekt keretében 'Cserjekivágási munkák' ellátása, előzetesen becsült 
nettó érték: 3 600 OOO Ft. 

22. A nemzeti eljárásrend alá tartozó "Építési beruházás" tárgyú közbeszerzések 
táblázat kiegészül a II.3.13. ponttal: l. Társasházak és szociális bérlakások felújítása 2013. (5 
társasház felújítása) során műszaki ellenőri tevékenység ellátása, 
2. Zöldterületek komplex felújítása, városi és gyülekező tér kialakítása, játszótér felújítása, 
közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő karnerarendszer kiépítése során műszaki ellenőri 
tevékenység ellátása, előzetesen becsült nettó érték: 5 040 OOO Ft. 

II. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2013. december 7. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

tervének módosításáról 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 
szóló 102/2013. (III. 21.) KÖKT határozat l. melléklete az l. mellékletben meghatározottak 
szerint módosul. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

l. melléklet a .. .12013. ( ..... .) határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervéről szóló 102/2013. (III. 21.) KÖKT határozat l. mellékletének módosítása 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervéről szóló 102/2013. (III. 21.) KÖKT határozat l. melléklet (a továbbiakban: l. melléklet) 
1.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Sorszám 

1.1.1. 

Tervezett beszerzés megnevezése 

Elektromos áram beszerzése (a Szent László 
Gimnázium részére is) 

2. Az l. melléklet 1.1.2. pontja törlésre kerül. 
3. Az l. melléklet 11.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

Sorszám 

11.1.1. 

Tervezett beszerzés megnevezése 

HPV elleni védőoltás beszerzése szállítási 
szerződés keretében, 2013. 

4. Az l. melléklet 11.1.5 ., II.1.6. és 11.1.9. pontja törlésre kerül. 

Előzetesen 

becsült nettó 
érték (Ft) 

175197582 

Előzetesen 

becsült nettó 
érték (Ft) 

24 915 OOO 
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5. Az l. melléklet az alábbi II. l. l 2. ponttal egészül ki: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg 
11.1.12. Intézményfenntartó Központ által fenntartott 12 OOO OOO 

intézmények részére 

6. Az l. melléklet II.2.6. pontja törlésre kerül. 
7. Az l. melléklet 11.2.7. és 11.2.8. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

11.2.7. Nyomtatókonszolidáció szolgáltatás 45 OOO OOO 

11.2.8. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 29 365 200 

8. Az l. melléklet 11.2.13. pontja törlésre kerül. 
9. Az l. melléklet az alábbi 11.2.15., 11.2.16., 11.2.17. és 11.2.18. ponttal egészül ki: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

11.2.15. Újhegyi sétány közterület-megújításához kiviteli 13 OOO OOO 
tervek 

11.2.16. Újhegyi sétány 16. szám alatti épület 
8 OOO OOO 

átalakításához engedélyezési és kiviteli tervek 

Műszaki ellenőr az Újhegyi sétány közt~rület-

11.2.17. megújítási kivitelezési munkáihoz és az Ujhegyi 
10 OOO OOO 

sétány 16. szám alatti épület átalakítása 
kivitelezési munkáihoz 

11.2.18. 
Állomás utca 26. szám alatt a Polgármesteri 

12 OOO OOO 
Hivatal telephelyének tervezése 
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10. Az l. melléklet II.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

Vállalkozási szerződés a KM O P-5 .1.1 l A -09-2f-

11.3.2. 
2011-000 l azonosító szám ú projekt keretében 

80 885 OOO 
"Parkolóhelyek és új forgalomtechnikai rendszer 

kiépítése" tárgyában 

ll. Az l. melléklet II.3.3. pontja törlésre kerül. 
12. Az l. melléklet II.3.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

Vállalkozási szerződés a KM O P-5 .l. ll A -09-2f-

11.3.4. 2011-000 l azonosító szám ú projekt keretében 
226 788 OOO 

"Zöldterületek felújítása és parkfejlesztés" 
tárgyában 

13. Az l. melléklet II.3.5., !1.3.6., II.3.7., II.3.8., 11.3.9., és 11.3.10. pontja törlésre kerül. 
14. Az l. melléklet az alábbi II.3.11., II.3.12. és II.3.13. pontokkal egészül ki: 

Előzetesen 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése becsült nettó 
érték (Ft) 

11.3.11. Salgótarjáni u. 47., 51., 57., Csilla u. 2. és 8. szám 
105 552 996 

alatti társasházak felújítása 

Vállalkozási szerződés a KM O P-5 .1.1 l A -09-2f-
11.3.12. 2011-0001 azonosító számú projekt keretében 3 600 OOO 

'Cserjekivágási munkák' ellátása tárgyában 

l. Társasházak és szociális bérlakások felújítása 
2013. (5 társasház felújítása) során műszaki 

ellenőri tevékenység ellátása, 

11.3.13. 2. Zöldterületek komplex felújítása, városi és 
5 040 OOO 

gyülekező tér kialakítása, játszótér felújítása, 
közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő 

karnerarendszer kiépítése során műszaki ellenőri 
tevékenység ellátása 
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