
 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 1041 Budapest, István út 14. 

 231-3155 

trippon.norbert@ujpest.hu 

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

BP04ONKO, KRID: 358468376 

ALPOLGÁRMESTERE 

 

ID 114 601 0024 
Management System 

MSZ EN ISO 9001:2015 

valid until: 2022.06.25. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * trippon.norbert@ujpest.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Polgármester részére 

 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 2. módosítására 

 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

Előterjesztést készítette: dr. László Viktor felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Előterjesztés egyeztetve:                               

 

 -  

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a szerint 

az Önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni 

az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az aján-

latkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepel-

tetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzés-

re vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbe-

szerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest mó-

dosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látha-

tó okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetek-

ben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülé-

sekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt az újpesti épületek (intézmények, középüle-

tek) fertőtlenítése jelenleg is zajlik, az ezzel kapcsolatos beszerzések még nem érik el a 

közbeszerzési értékhatárt.  
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A járványügyi helyzet esetleges elhúzódása esetére célszerű viszont a fertőltenítési fela-

datokra vonatkozóan keretszerződést kötni. 

 

A Közbeszerzési terv elfogadása, és módosítása a Képviselő-Testület hatásköre. 

 

A közbeszerzési terv módosítására tett javaslatot jelen előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza (a módosítás vastagon van szedve). 

 

Fentiekre tekintettel kérem T. Polgármester Urat, hogy a jelen helyzetben irányadó, ka-

tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján az Önkormányzat 2020. évre 

vonatkozó Közbeszerzési tervét az alábbi határozati javaslat elfogadásával módosítsa: 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavé-

delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdés 2.-3. mondata szerint - az Önkormányzat 2020. évre 

vonatkozó Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

A terv szolgáltatások sora kiegészül az alábbi közbeszerzéssel: 

 
Épületek fertőtleníté-

se Újpest területén 

90921000-9 közösségi eljá-

rásrend 

(gyorsított) nyílt eljá-

rás 

2020. II. n.é. 12 + 12 hónap 

 

 

2. Felkéri az eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót, hogy a módosított 

Közbeszerzési Terv EKR-ben történő megjelenéséről – a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pont 

szerint - gondoskodjon. 

Felelős: a közbeszerzési eljárást lefolytató személy 

Határidő: 3 munkanapon belül 

 

 

 

Budapest, 2020. május 22. 

 

                      dr. Trippon Norbert 

 

 

Melléklet: 

Az Önkormányzat 2020. évi módosított Közbeszerzési Terve 


