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Tárgy: Javaslat közbeszerzési felhívás 
módosítására a képviselő-testület 
bizottságai nem képviselő tagjai 
részére notebook beszerzése 
céljából, valamint forrás 
biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. július 8-ai ülésén az 544/2010. 
(VII. 8.) sz. határozatával az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési ajánlati 
felhívást j óváhagyta. 

Tekintettel arra, hogy az előző választási ciklusban tevékenykedő képviselő-testületi és külső 
bizottsági tagok részéről felmerült az általuk használt notebook-ok és egyéb a képviselői 
munkához biztosított eszközök megvásárlásának az igénye, a 2010. október 3-ai választásokat 
követően megalakuló új képviselő-testület nem képviselő bizottsági tagjainak munkájuk 
ellátásához notebook-ok beszerzése válik szükségessé. 

A közbeszerzési felhívás elfogadásakor hatályos közbeszerzési törvény egybeszámítási 
előírásai alapján a képviselői notebook-ok beszerzése egybeszámítandó az intézmények és a 
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzéseivel. 

Fentiekre tekintettel a folyamatban lévő eljárásban a notebook és interaktív táblarendszer 
megoldások megnevezésű az ajánlatban harmadik részként szereplő tétel tárgyévi bruttó 10 
millió forintos keretösszegét javaslom bruttó 15 millió forintra megemelni, a 2010. évi 
költségvetésben szereplő „Felhalmozási feladatokra tervezett felhalmozású célú céltartalék" 
terhére. 

A korábban elfogadott, valamint a jelenlegi módosítással kialakuló táblázat az alábbi: 

Eredetileg elfogadott 
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Ajánlatkérő részére informatikai eszközök beszerzése keretszerződés keretében, a 
dokumentációban részletezettek szerint. Az egyes részek vonatkozásában a becsült értékektő 
50% eltérés lehetséges. 

Részek Megnevezés Keretösszeg (bruttó millió Ft) Részek Megnevezés 
2010. év 2011.év 2012.év Összesen 

1.rész 
Számítástechnikai 
alkatrészek, és 
hálózati eszközök 

5 6 6 17 

2.rész 
Számítógépek -
munkaállomás(ok) 
és szerver(ek) 

14 14 14 42 
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3.rész 

Notebook(ok) és 
interaktív tábla 
rendszer 
megoldások 

10 4 4 18 

4. rész 
Nyomtató(k), 
multifunkciós 
eszköz(ök) 

5 6 6 17 

Összesen 34 30 30 94 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: HUF 
VAGY: és között Pénznem: 

Javasolt 
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Ajánlatkérő részére informatikai eszközök beszerzése keretszerződés keretében, a 
dokumentációban részletezettek szerint. Az egyes részek vonatkozásában a becsült értékektő 
50% eltérés lehetséges. 

Részek Megnevezés Keretösszeg (bruttó millió Ft) Részek Megnevezés 
2010. év 2011. év 2012.év Összesen 

1.rész 
Számítástechnikai 
alkatrészek, és 
hálózati eszközök 

5 6 6 17 

2. rész 
Számítógépek -
munkaállomás(ok) 
és szerver(ek) 

14 14 14 42 

3.rész 

Notebook(ok) és 
interaktív tábla 
rendszer 
megoldások 

15 4 4 23 

4. rész 
Nyomtató(k), 
multifunkciós 
eszköz(ök) 

5 6 6 17 

Összesen 39 30 30 99 
h la ismert, becsült érték AFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: HUF 

AGY: és között Pénznem: 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére informatikai 
eszközök beszerzése tárgyú hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívás II.2.1) táblázatát az alábbiak szerint módosítja, melynek pénzügyi fedezete a 
„Felhalmozási feladatokra tervezett felhalmozási célú céltartalék" soron rendelkezésre álló 
bruttó 11.574.425,-Ft-ból bruttó 5 millió forint. 
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II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Ajánlatkérő részére informatikai eszközök beszerzése keretszerződés keretében, a 
dokumentációban részletezettek szerint. Az egyes részek vonatkozásában a becsült értékektől 
50% eltérés lehetséges. 

Részek Megnevezés Keretösszeg (bruttó millió Ft) Részek Megnevezés 
2010.év 2011. év 2012.év Összesen 

1.rész 
Számítástechnikai 
alkatrészek, és 
hálózati eszközök 

5 6 6 17 

2. rész 
Számítógépek -
munkaállomás(ok) 
és szerver(ek) 

14 14 14 42 

3. rész 

Notebook(ok) és 
interaktív tábla 
rendszer 
megoldások 

15 4 4 23 

4. rész 
Nyomtató(k), 
multifunkciós 
eszköz(ök) 

5 6 6 17 

Összesen 39 30 30 99 
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csakszámokkal): Pénznem: HUF 
VAGY: és között Pénznem: 

Budapest, 2010. október 12. 

Sövegjártó Ferenc 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


