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Tárgy: Javaslat a közbeszerzési terv 
módosítására informatikai eszközök beszerzése 
tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által üzemeltett harminc intézmény az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázaton, támogatást nyert el. A támogatás 
lehívásának feltétele, hogy a 2009. évben meginduljon a támogatásban részesült eszközök 
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás. 

A 2009. évben már lefolytatásra került informatikai eszközök beszerzési értéke meghaladja a 
közbeszerzési értékhatárt, tehát továbbiakban a közbeszerzési törvény egybeszámítási szabálya 
alapján az adott évben lefolytatandó eljárásokat össze kell vonni, így minden további informatikai 
eszközre irányuló beszerzés, értékétől függetlenül, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. Az 
elnyert pályázat többek közt informatikai eszközt is tartalmaz, ezen okból az Önkormányzat 
közbeszerzési tervét az adott soron módosítani szükséges. 

Jelen eljárás során a pályázati forrás bevonásával 15.680.150,-Ft értékű eszközt szerzünk be, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium HFPI-PÖO/6652/2009 iktatószámú értesítésében részletezettek 
szerint. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jogi Bizottsága 2009. november 19-i ülésén 
hozott 433/2009. (XI.19.) számú határozat alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére 1.315.000,-Ft értékű informatikai eszközt szükséges beszerezni. 

A tárgyban szereplő két beszerzés összértéke 16.995.150,-Ft mellyel a közbeszerzési tervet 
módosítani szükséges. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2009. december 08-i 
ülésén tárgyalja, a bizottság döntését az Elnök szóban ismerteti. 

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

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

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

A beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó 
Ft.) 

Megjegyzés 

Számítógép, notebook, monitor, kis- és 
nagy értékű nyomtató, szkenner, 
számítástechnikai alkatrészek 

15.680.150 Oktatási és Kulturális 
Minisztérium pályázata 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 



Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

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

A beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó 
Ft.) 

Megjegyzés 

Számítógép, notebook, nyomtató, 
szkenner, számítástechnikai 
alkatrészek 

1.315.000 Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

3.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az „Oktatási és Kulturális Minisztérium, informatikai beszerzés" és a „Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága részére beszerzendő informatikai eszközök" tárgyú 
eljárásokat egy közbeszerzési eljárás keretében folytassa le. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2009. december 01. 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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