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Előterjesztés 

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

2016. évi közbeszerzési tervéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §(l) bekezdés 
c) pontja a helyi önkormányzatot a Kbt. alkalmazásában ajánlatkérőnek minősíti, és a Kbt. 42. 
§ (l) bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirőL 

A közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzési Hatóság 2016. január 29-ei Elnöki 
tájékoztatója szerint: 

l. Uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás esetén: 

Beszerzés fajtája Ertékhatár (Ft) 
Arnbeszerzés 8 OOO OOO 
Epítési beruházás 15 OOO OOO 
Epítési koncesszió 100 OOO OOO 
Szolgáltatás megrendelése 8 OOO OOO 
Szolgáltatási koncesszió 25 OOO OOO 

2. Uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás esetén 

Beszerzés fajtája Ertékhatár 
euró Ft 

Arnbeszerzés és szolgáltatás megrendelése 209 OOO 64 135 830 
Epítési beruházás 5 225 OOO l 603 395 750 
Epítési és szolgáltatási koncesszió 5 225 OOO l 603 395 750 

A becsült értékek és a közbeszerzési értékhatárok ismeretében került összeállításra a 2016. évi 
közbeszerzési terv. 

A közbeszerzési terv készítésénél figyelembe vettük az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében tervezett beszerzéseket és beruházásokat 

A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása előtt már közbeszerzési eljárást indítottunk a 
határozattervezet mellékletének 2., 3., 4., 5. és 6. pontjában tervezett beszerzések tárgyában. 
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Az 6. pont szerinti beszerzés, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. kivitelezésében történik az Önkormányzat helyett és nevében, ezért a 
beszerzést az Önkormányzat közbeszerzési tervében szerepeltetni kell. 

A 18. pontban tervezett "Fapótlások, faültetések" beszerzés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
általi telepítések költségeit is tartalmazza. 

Az idei évben közbeszerzési eljárást tervezünk lefolytatni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
részére nyomtatószolgáltatás, valamint iratkezelő rendszer beszerzése érdekében, ezen 
beszerzések pontos műszaki tartalma, valamint előzetesen becsült nettó értéke azonban még 
nem ismert, ezért a későbbiekben várhatóan a közbeszerzési terv módosítását igénylik. 
Szintén módosítás útján kerülhetnek a közbeszerzési tervbe a műszaki tartalom kidolgozását 
követően a Kőbányai Hírek szerkesztésével és nyomdai előállításával kapcsolatos 
beszerzések. 

A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzéseket, melyek önállóan vagy az 
egybeszámítást követően nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, az önkormányzati 
beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
beszerzési eljárás alkalmazásával kell lefolytatni. 
Ebben az esetben a beszerzés saját becsült értékét kell figyelembe venni az eljárási mód 
kiválasztásakor, és nem kell másik beszerzés értékével egybeszámítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A 2016. évi közbeszerzési terv tervezete összhangban van a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben tervezett beszerzésekkeL A Kbt. 42. § (l) bekezdése alapján összeállított és a 
Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv lehetőséget nyújt az éves 
közbeszerzések időbeli tervezésére, a beszerzések előkészítésének ütemezésére. 

III. A végrehajtás feltételei 

A közbeszerzési terv elfogadása lehetövé teszi a tervezett közbeszerzési eljárások sztenderd 
eljárási szabályok szerinti megindítását, ugyanakkor a terv közbeszerzési eljárás 
megindítására vonatkozó kötelezettséget nem keletkeztet Később felmerült közbeszerzési 
igény esetén a tervet legkésőbb a közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg módosítani 
szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. március" :t(. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12016. ( ...... ) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről 

Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (l) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a 
következő normatív határozatot adja ki: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 
l. melléklet szerint elfogadja. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát 
veszti. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

l. melléklet a .. .12016. ( ..... .) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi éves összesített 
közbeszerzésiterve 

A B c D 

A beszerzés 
Előzetesen 

A beszerzéstárgya Az eljárás típusa becsült nettó 
típusa érték (Ft) 

Hideg élelmiszer beszerzése 
Kbt. Második része szerinti nyílt 

Árubeszerzés 276 319 328 
eljárás 

Földgáz energia beszerzése a 
Kbt. Második része szerinti nyílt 

Kőbányai Önkormányzat és Árubeszerzés 104 012 700 
intézményei részére 

eljárás 

Köztemetési szolgáltatás 
Kbt. Harmadik rész 113. §(l) 

Szolgáltatás 60 OOO OOO 
bekezdése szerinti nyílt eljárás 

Nyomdai szolgáltatások, 
valamint emblémázott Kbt. Harmadik rész 113. § (l) 
ajándéktárgyak szállítása bekezdése szerinti tárgyalásos Szolgáltatás 50 OOO OOO 
vállalkozási keretszerzödés eljárás 
keretében 
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"A kőbányai Ujhegyi sétány 
komplex megújítása" címen 
benyújtott pályázat alatt futó, 
Budapest X. kerület Újhegyi 
sétányhoz (a Bányató utca és Kbt. Harmadik rész 113. § (l) 

6. 
Harmat utca közötti szakasz) bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 40 OOO OOO 
tartozó kültéri bútorok, kültéri nélküli tárgyalásos eljárás 
fitneszeszközök, kültéri 
játszótéri eszközök, 
berendezések szállítási, 
elhelyezési, felszerelési 
munkái 
Telefonos rendszer kiépítése, 

7. üzemeltetése és vezetékes Kb t. Harmadik rész 113. § (l) 
Szolgáltatás 54 OOO OOO 

távközlési szolgáltatás bekezdése szerinti nyílt eljárás 
nyújtása 
Altalános felhasználású 

Kbt. Második része szerinti nyílt 
villamos energia beszerzése a Árubeszerzés 85 621 316 

8. 
Kőbányai Önkormányzat és 

eljárás elektronikus árlejtéssei 

intézményei részére 

Bútor beszerzése a Kőbányai 
Kbt. Harmadik rész 115. § (l) 

9. bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 13 300 OOO 
Önkormányzat részére 

nélküli eljárás 

HPV elleni védőoltás 
Kbt. Harmadik rész 115. § (l) 

10. 
beszerzése 

bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 8 500 OOO 
nélküli eljárás 

Tisztítószer beszerzése a 
Budapest Főváros X. kerület 

Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 
ll. 

Kőbányai Önkormányzat által 
bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 13 OOO OOO 

müködtetett köznevelési 
intézmények ellátására nélküli eljárás 

keretszerződés keretében 
A Polgármesteri Hivatal 

Kb t. Harmadik rész 115. § (l) 
12. épületének felújítása 

bekezdése szerinti hirdetmény Építési beruházás 68 898 OOO 
(nyílászárók cseréje, 

nélküli eljárás zárófödém szigetelése) 

Digitális közterületi és 
Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 

13. bekezdése szerinti hirdetmény Szolgáltatás 15 748 032 
közműtérkép készítése 

nélküli eljárás 
Kb t. Harmadik rész 115. § (l) 

14. Jégpályák építése bekezdése szerinti hirdetmény Szolgáltatás 29 921 260 
nélküli eljárás 

Füzér utca 32. alatti, a 
> 

Helytörténeti Gyűjtemény 
Kbt. Harmadik rész 113. § (l) 15. tervezett elhelyezéséhez Építési beruházás 248 lll OOO 

kapcsolódó épületfelújítás, 
bekezdése szerinti nyílt eljárás 

átalakítás 

16. Fapótlások, faültetések 
Kbt. Harmadik rész 113. § (l) 

Szolgáltatás 34 803 150 
bekezdése szerinti nyílt eljárás 
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