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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési 

tervének módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről szóló 31 /2020. 
(II. 20.) normatív határozatával elfogadta az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) 
bekezdése szerint a közbeszerzési tervet év közben módosítani szükséges, amennyiben annak 
egyes pontjaiban változás következik be. 

A közbeszerzési terv elfogadását követően bekövetkezett változások miatt az alábbiak szerinti 
módosítás vált szükségessé. 

Az uniós értékhatárt elérő értékű eljárásrend alá tartozó „Felhő alapú telefonközpont
szolgáltatás, vonalas telefon- és internetszolgáltatás beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 2020 májusában került sor, mivel a műszaki tartalom összeállítása a 
tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A közbeszerzési eljárás eredménytelenségére 
tekintettel új közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, ezért a közbeszerzési terv 
kiegészítése (7. pont) szükséges. 

Az uniós értékhatárt elérő értékű eljárásrend alá tartozó „Élelmiszeripari alapanyagok 
beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére I." tárgyú közbeszerzési eljárás 
tekintetében a szerződések lejáratának rövid határideje miatt versenyeztetési eljárás keretében 
került sor szerződéskötésre. A műszaki tartalom összeállítását követően a közbeszerzési 
eljárás megindítására várhatóan legkorábban 2020 októberében kerül sor az összes rész 
tekintetében, így a közbeszerzési terv 4. pontja (Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére II.) törlésre kerül. 

A nemzeti eljárásrend alá tartozó „Kőbányai Hírek című önkormányzati lap szerkesztése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor, mivel a feladatot az Önkormányzat 
tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. látja el. 

A nemzeti eljárásrend alá tartozó „Sportliget gördeszkapálya építése" tárgyú közbeszerzési 
eljárás indítására fedezet hiányában nem kerül sor. 

A nemzeti eljárásrend alá tartozó „Földgázenergia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás előzetesen 
becsült nettó értéke 30 992 572 Ft-ról 31 249 479 Ft-ra módosult, mivel a tervezett mennyiség 
205 822 m3-ről 207 529 m3-re nőtt. 



Az uniós értékhatárt elérő értékű eljárásrend alá tartozó „Villamos energia beszerzése a 2021. 
évre" tárgyú közbeszerzési eljárás 2020 szeptemberében kerül kiírásra, így a terv ennek 
megfelelően módosul. 

Az Önkormányzat a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének 
az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes 
feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17 .) Korm. határozat alapján 500 millió forint támogatásban 
részesült az 1107 Budapest, Szárnyas u. 3. szám alatti felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő 
felújítására irányuló projekt megvalósítására. Mivel az ezzel összefüggő közbeszerzési eljárás 
nem szerepelt a tervben, ezért annak kiegészítése (8. pont) szükséges. 

A Miniszterelnökség a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. ev1 
LXXI. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 
jogcímcsoport, 8. A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a 
közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli 
utak szilárd burkolattal történő ellátása jogcím (ÁHT: 376051) terhére 40 850 OOO Ft vissza 
nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott az Önkormányzat részére. Mivel az ezzel 
összefüggő közbeszerzési eljárás nem szerepelt a tervben, ezért annak kiegészítése (9. pont) 
szükséges. 

II. Hatásvizsgálat 

A közbeszerzési terv módosításával a döntéshozó eleget tesz a Kbt. 42. § (3) bekezdésében 
foglalt előírásoknak, így a közbeszerzési eljárások lefolytatása kapcsán a törvényben előírt 
feltételek teljesülnek. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az előterjesztés mellékletét 
képező képviselő-testületi határozat elfogadását követően a közbeszerzési terv módosítása 
haladéktalanul közzétételre kerül az Önkormányzat honlapján. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. augusztus "1f, 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2020. ( ...... ) határozata 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 

közbeszerzési tervéről szóló 31/2020. (II. 20.) határozat módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli 
el: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 
szóló 31/2020. (II. 20.) határozata 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. melléklet a .. ./2020. (. . .. .) határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített 
közbeszerzési terve 

A B e D E F G 

A közbeszerzési 
A szerződés 

Közbeszerzés Becsült nettó Tervezett Irányadó eljárás 
teljesítésének 

tárgya érték (Ft) mennyiség eljárásrend Eljárás fajtája megindításának 
várható tervezett 

időpontja 
időpontja 

1300 m2 Kbt. III. rész 
futópálya 117. §-a 

Sportligeti futókör felület, szerinti saját 
2020. III. 252 479 942 Ft közvilágítás nemzeti beszerzési 2020. január építési munkái 

és szabályok negyedév 

térfelügyeleti alkalmazásával 
rendszer járó tárgyalásos 

Felhő alapú 
63 telephely; telefonközpont-, 
438 készülék; Kbt. II. része 2024. II. vonalas telefon- és 86 631 840 Ft 
83 hívószám/ 

uniós 
szerinti 

2020. május 
negyedév internetszolgáltatás 

tartomány beszerzése 

Földgázenergia 
Kbt. 111 . rész beszerzése Budapest 

112. § (1) 
Főváros X. kerület 

31 249 479 Ft 207 529 m3 nemzeti bekezdés b) 2020. július 2021. III. 
Kőbányai negyedév 

Önkormányzat és pontja szerinti 

intézményei részére nyílt 

Felhő alapú 
63 telephely; telefonközpont-, 
438 készülék; Kbt. II. része 2024. II. vonalas telefon- és 86 631 840 Ft 
83 hívószám/ 

uniós 
szerinti 

2020. augusztus 
negyedév internetszolgáltatás 

tartomány beszerzése 11. 

Villamos energia 
2 923 996 Kbt. II. része 2021. IV. beszerzése a 2021. 114 584 094 Ft 

kwh 
uniós 

szerinti 2020. szeptember 
negyedév évre 

Kbt. 111. rész 
117. §-a 

Szárnyas utca 1-3. szerinti saját 
2020. Ill. 2021. II. szám alatti orvosi 653 209 746 Ft 1 db Nemzeti beszerzési 
negyedév negyedév rendelő felújítása szabályok 

alkalmazásával 
járó tárgyalásos 
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Kbt. III . rész 
117. §-a 

Földutak szilárd 
szerinti saját 

2020. III. 2020. IV. burkolattal való 
61417323Ft 163 m Nemzeti beszerzési 

negyedév negyedév 
8. 

ellátása (Vaspálya 
szabályok 

utca) 
alkalmazásával 
járó tárgyalásos 

Élelmiszeripari 

2023. IV. alapanyagok Kbt. II. része 
2020. október 9. beszerzése a 411 864 897 Ft 1 db uniós 

szerinti negyedév 
Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére. 
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