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J avaslat a 20 ll. évi 
közbeszerzési terv módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011. 
(III. 17.) határozatával jóváhagyta az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervét, amely az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben szereplő közbeszerzésekre vonatkozó előirányzatok 
figyelembevételével került meghatározásra. 

A gyakorlatban felmerült újabb igények szükségessé tették az Önkormányzat közbeszerzési 
tervének módosítását. 

A tantárgyi és neveltségi mérések közbeszerzésre a Humán Iroda tájékoztatása szerint már 
nem fog sor kerülni az idei évben, ezért ki kell venni a közbeszerzési tervbőL Az előterjesztés 
előkészítése során tudomásomra jutott, hogy a közbeszerzési tervben szereplő II.2.13 pontban 
- tantárgyi és neveltségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: 4 812 500 Ft - tévesen 
szerepelt az összeg, mert ez az összeg valój ában a bruttó érték, és az előzetesen becsült nettó 
értéknek 3 850 OOO Ft-nak kellett volna lennie. 

Ugyanez a probléma merült fel a II.2.12 ponttal - iskolai felmérések, szakértői elemzések -
kapcsolatban, mivel ott is előzetesen becsült nettó értékként a bruttó összeg szerepel a nettó 
érték helyett. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedj ék. 

Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2.12 pontjában - iskolai 
felmérések, szakértői elemzések - módosítja az előzetesen becsült nettó értéket 4 830 500 Ft
ról 3 864 400 Ft-ra, valamint kéri az "értékhatár alatti" megnevezés feltüntetését. 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének II.2.13 pontját- tantárgyi és 
neveJtségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: 4 812 500 Ft- törli. 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felszabaduló 
bruttó 4 812 500 Ft-ot céltartalékba helyezi. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (Ill. 
17.) határozatával elfogadott 20 ll. évi közbeszerzési tervének Il.2. pontj át az alábbi sorokkal 
egészíti ki: 

Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 
nettó érték 

II.2.13 KSZT -khez tartozó tanulmánytervek és telekalakítások 
elkészítése 3 részajánlattételi lehetőséggel: 
- kerületi alapintézmények elhelyezésének szabályozása 
-Rákos-patak menti kerékpárút előkészítése 
- KSZT -k által kiszabályozott, tervezett kerületi 
közterületek telekalakításai 10 400 OOO 

Il.2.14 Parkolási rendelet felülvizsgálata, közterületfejlesztési és 
közlekedési tervek készítése 16 400 OOO 

II.2.15 Epítészeti tervek készítése 20 OOO OOO 
Il.2.16 Egységes vagyon- és felelősségbiztosítás 13 600 OOO 

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének 1.2. pontját az alábbi sorral 
egészíti ki: 

1.2.2 Kerületi V árasrendezési és Ep í tési Szabályzat egyes 
ütemeinek elkészítése 62 520 OOO 

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 31. 
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163/2011. (III. 
(18 igen, egyh 

17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
angú szavazattal) 

Budapest F öv 
önkormányzat 

áros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
20 ll. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 

1.1. Árubesze rzés (ba értéke eléri vagy megbaladja a 193.000,- eurót, azaz az 50.737.770,-
forint összege t a Kbt. 30. b ont' a ala 'án 

Terve zett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 
érték 

1.2. Szolgálta tás megrendelés (ba értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz a 
nettó 50.737. 770,- forint össze et a Kbt. 32. b ont' a ala 'án 

Terve zett beszerzés megnevezése 

1.2.1 Kétmi lliárd forintos fol ószámla hitel-keret biztosítása 

Előzetesen becsült nettó 
érték 
100 OOO OOO 

1.3. Építési b eruházás (ha értéke eléri vagy meghaladja az 4.845.000,- eurót, azaz a nettó 
1.273. 702.050 -forint össze et a Kbt. 31. l bekezdése ala 'án 

Terve zett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 
érték 

11.1. Árubesz 

II.l.1 
II.1.2 

II.1.3 

ILl .4 

Terve zett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

HPV védőoltás beszerzése 

Gázk azánok, hőköz ontok megvásárlása 
Számí tó gépek cseréje (11.582.400,-) 
Hálóz ati eszközök (1.200.000.-) 
Szüne tmentes áramforrás (3.200.000,-) 
Szab á lysértés szerver ( 480.000,-) 
Bán y a u. 35 szerver (640.000,-) 
Pedag ógiai Szolg. Számítástechnikai eszk. Beszerzés 

OOO) (120. 

Zenei skola hangszervásárlás 

érték 

29 280 OOO 

12 OOO OOO 

17 222 400 

18 352 OOO 

11.2. Szolgált atás megrendelés (ha értéke eléri vagy megbaladja a nettó 8.000.000,- forint 
összeget) 

Terve zett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 
érték 

Kőb' anyai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
Il.2.1 város rehabilitációja- Pongrác közösségi ház kiviteli l 442 OOO 

tervei nek elkészítése 

Kőb ányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
II.2.2 város rehabilitációja- Gyöngyike utcai intézmények tetőcsere l 352 OOO 

kivite li terveinek elkészítése 

l 



11.2.3 Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
10 218 160 városrehabilitációja- müszaki ellenőr kiválasztása 

II. 2.4 Kőbánya Kártya bevezetése 8 OOO OOO 
11.2.5 Térfigyelő-rendszer bövítése 24 OOO OOO 
ll.2.6 Web portál fejlesztés 10 300 OOO 
ll.2.7 Nyomdai szolgáltatás ,15 OOO OOO 

23 darab önkormányzati intézményben lévő fűtési és 
használati melegvíz berendezés rendeltetési céljának 

30 OOO OOO 
megfelelő költségtakarékos müködéshez szükséges 

II.2.8 üzemeltetési szakfeladatok 
Pályázatrrák közbeszerzése konkrét pályázatok vonatkozásában 
Pályázatírok közbeszerzése még nem ismert pályázatok 50 OOO OOO 

ll.2.9 vonatkozásában 
Európai Uniós pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó 20 OOO OOO II.2.10 müszaki szakértő beszerzése 

II. 2. ll Könyvvizsgáló 12 OOO OOO 
II.2.12 Iskolai felmérések, szakértői elemzések 4 830 500 
II.2.13 Tantárgyi és neveltségi mérések 4 812 500 

11.3. É !)ítési beruházás iha értéke eléri va2y meghaladja a nettó 15.000.000,- forint össze2et) 
Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó 

érték 

II.3.1 Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 299 376 OOO 
városrehabilitációja-társasházak felújítása 

ll.3.2 Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 21 970 160 
városrehabilitációja - Pongrác közösségi ház kialakítása 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
11.3.3 városrehabilitációja-Gyöngyike utcai intézmények 40 200 800 

tetőcseréje 

II. 3.4 Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 378 OOO OOO 
városrehabilitációja-közterület rendezés 

113.5 X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont 48 OOO OOO 

II.3.6 Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása 40 OOO OOO 

113.7 Allandó kistermelői piac 16 OOO OOO 
ll.3.8 Máltai játszótér 120 OOO OOO 

Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 
általános iskolában - fűtés, melegvíz, utólagos hőszigetelés, 160 892 978 
külső nyílászárók cseréje és egyéb járulékos munkálatok 

113.9 elvégzése 
Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Aprók háza óvoda-
bölcsőde energetikai korszerűsítése - fűtés, melegvíz, 185 794 580 
utólagos hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje és egyéb 

11.3.10 l járulékos munkálatok elvégzése 

2 



A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) szám ú határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének 11.3. pontját az alábbi 
sorral egészíti ki: 

11.3. Epítési beruházás (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 15.000.000,- forint 
összeget) 

Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 
nettó érték 

II.3.11 Kőbánya-Gergely park fejlesztése ( Szánkózódomb) 80 146175 
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KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL lJ-

FŐÉPÍTÉSZ! ÉS FEJLESZTÉSI IRODA / 

Verbai Lajos irodavezető 
Jegyzői Iroda 
HELYBEN 

Tisztelt l rod avezet ő ú r! 

lkt. sz.: Kl l /2011/XI 
Előadó: Hegedűs Viktória 
T elefon: 4338-368 
Tárgy: közbeszerzési terv 

módosítása 

Kérjük, hogy a 2011. évi közbeszerzési tervbe az alábbi tervezett közbeszerzési 

eljárásokat felvenni szíveskedjenek. 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat egyes 
ütemeinek elkészítése 

KSZT-khez tartozó tanulmánytervek és telekalakítások 
elkészítése 3 részajánlattételi lehetőséggel: 
- kerületi alapintézmények elhelyezésének szabályozása 
- Rákos-patak menti kerékpárút előkészítése 
- KSZT-k által kiszabályozott, tervezett kerületi 
közterületek telekalakításai 

Parkolási rendelet felülvizsgálata, közterületfejlesztési és 
kőzlekedési tervek készítése 

Építészeti tervek készítése 

Intézkedésüket előre is köszönjük. 

Budapest, 2011. május 25. 

62 520 OOO 

10 400 OOO 

16 400 OOO 

20 OOO OOO 


