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Tárgy: Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2009. évi módosítása során a 40. § által 
előírt egybeszámítási szabályokat a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
(továbbiakban: szakfőosztály) értelmezte és meghatározta milyen jellegű beszerzéseket kell 
együtt kezelni. 

A megállapításuk alapján az egybeszámítandó beszerzés, illetve szerződés típusok: 
■ a tonerek, tintapatronok a nyomtatókba, és multifunkcionális készülékekbe (a 

kizárólagosan fénymásolási funkciót ellátó berendezéseket nem kell e tételekkel 
egybeszámítani), továbbiakban tonerbeszerzés, 

■ számítógép, notebook, monitor, kis- és nagy értékű nyomtató, szkenner, 
számítástechnikai alkatrészek, továbbiakban számítógép-beszerzés 

■ minden olyan szoftver, amely több szállítótól is beszerezhető (ide sorolandó a 
Microsoft belépő licence továbbá víruskereső, spam-szűrő, valamint egyéb 
célszoftverek), továbbiakban szoftverbeszerzés, 

■ mobil és vezetékes telefon- és faxkészülékek, telefonközpontok, telefonalközpontok, 
telefonközponthoz adapterek, végberendezések, továbbiakban telefonkészülék 
beszerzés, 

■ vezetékes és mobil telefonszolgáltatás, internet-szolgáltatás, továbbiakban 
telefonszolgáltatás. 

A beszerzés szempontjából az önkormányzat költségvetésének gazdálkodási körében 
megvalósuló valamennyi beszerzést egybe kell számítani. Ebből következően a hivatali, 
valamint az önállóan működő intézmények beszerzéseit együttesen kell kezelni. 

A számítógép-beszerzésekből a 2008-as évről áthúzódó pályázat teljesítés miatt elértük a 
közbeszerzési értékhatárt. 

A tonerbeszerzés a napokban lezáródó meghívásos beszerzési eljárással az egybeszámítandó 
beszerzések mintegy nettó 100.000,-Ft-tal vannak a közbeszerzési eljárás határa alatt. 
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A szoftverbeszerzés együttes összege 2009. október l-jén bruttó 5.492.320,-Ft, amely a 
november-december hónapra várható meghívásos, vagy nyílt beszerzési eljárás keretében 
bonyolítandó önkormányzati, hivatali, intézményi beszerzésekkel, melynek becsült várható 
bruttó összege 4.000.000,-Ft nem fogja elérni a nettó 8.000.000,-Ft bruttó 10.000.000,-Ft-os 
értékhatárt. 
A telefonkészülék beszerzés az elmúlt 12 hónap összesítésében jelentősen a közbeszerzési 
értékhatár alatt van. A képviselő-testület elé kerülő mobiltelefon beszerzési javaslat testület 
által biztosított, vagy intézményi gazdálkodási körben biztosított keretből a 
legkedvezőtlenebb esetben, amikor a Vodafone nyer, mintegy 200 db készülék vásárlása 
esetén a 30.000,-Ft/db bruttó árat számolva mindösszesen 6.000.000,-Ft, összevonásával is a 
közbeszerzési értékhatár alatt marad. 

A telefonszolgáltatás mobil részére a központosított közbeszerzés keretében az eljárás 
lebonyolítása folyamatban van, egyéb szolgáltatás szerződés kötésére tárgyévben nem 
számolunk. 

Fentiekre tekintettel javaslom a 2009. évi közbeszerzési tervbe a számítógép-beszerzések és a 
tonerbeszerzések tételek beemelését. Terveink szerint előminősítéses közbeszerzési eljárást 
kívánunk kiírni 2012. december 31-ei befejezési időponttal. A pályázati felhívás 
összeállításához a közbeszerzési időszakra vonatkozó beszerzési összegeket javaslom a 
képviselő-testületnek az alábbiak szerint meghatározni: 

számítógép-beszerzés 
2009. év 13.000.000,- Ft 
2010. év 25.000.000,-Ft 
2011. év 27.000.000,-Ft 
2012. év 30.000.000,-Ft 
tonerbeszerzés 
2009. év 5.000.000,- Ft 
2010. év 14.000.000,-Ft 
2011. év 16.000.000,-Ft 
2012. év 18.000.000,-Ft 

A 2009-es évben szereplő sorokon mindenképpen várható az oktatási intézmények normatív 
támogatásának fenti tárgyú beszerzési körben történő elköltése, a közbeszerzési eljárás 
lezárásának hiányában, vagy jogkövető módon semmit sem szereznek be, vagy a 
közbeszerzési kötelezettséget megkerülve egyszerű intézményi szerződésként kezelve 
bonyolítják azt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1006/2009. (V. 
26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi sorokkal 
kiegészíti: 



Ft-ban 

Srsz. A beszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(bruttó 
Ft) 

Megjegyzés Forrás 

Egyszerű eljárások 
számítógép, 
notebook, monitor, 
kis- és nagy értékű 
nyomtató, szkenner, 
számítástechnikai 
alkatrészek, 

2009. év 13.000.000,-Ft 
2010. év 25.000.000,-Ft 
2011. év 27.000.000,-Ft 
2012. év 30.000.000,- Ft 

Közbeszerzési 
eljárás 
előminősítéssel 

Önkormányzati 
Költségvetés 

A tonerek, 
tintapatronok a 
nyomtatókba, és 
multifunkcionális 
készülékekbe (a 
kizárólagosan 
fénymásolási funkciót 
ellátó berendezéseket 
nem kell e tételekkel 
egybeszámítani), 

2009. év 5.000.000,-Ft 
2010. év 14.000.000,-Ft 
2011. év 16.000.000,-Ft 
2012. év 18.000.000,-Ft 

Közbeszerzési 
eljárás 
előminősítéssel 

Önkormányzati 
Költségvetés 

Egyben felkéri a polgármestert a közzététel érdekében szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a közbeszerzési eljárás megindítására. 
Határidő: közbeszerzési tervbe felvétel: azonnal 

közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2009. december 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2009. október 2. 

C. T 
Sövegjarto Ferenc 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 


