
 

 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  

 1041 Budapest, István út 14. 

 231-3141, Fax.: 231-3151 

mszabolcs@ujpest.hu 
ALPOLGÁRMESTERE 

 

www.tuv.com 

ID 9105075801 
Management System 

ISO 9001:2008 

valid until: 2016.06.26. 

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 

 
2016. április 28.-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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 ajánlatkérő 

indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően 
szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 

felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 

A 256/2015. (XII.17.) önko. határozattal elfogadott Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet, és annak módosítását a 

Képviselő-testület fogadja el. 
 
Önkormányzatunk indulni kíván a közép-magyarországi régió települési 

önkormányzatai számára kiírt épületek energiahatékonysági és 
megújuló energiaforrás hasznosítására vonatkozó KEHOP-5.2.9 

pályázaton, az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréje és az épület utólagos hőszigetelése érdekében. A 
pályázat beadásának egyik feltétele, egy már előzetesen lefolytatott (ún. 

feltételes) közbeszerzési eljárás dokumentumainak benyújtása, sikeres 
pályázat esetén a kivitelezési munkák 2017. év nyarán valósulhatnak 

meg. 
 
A Képviselő-testület 61/2016 (III. 31.) Önko határozatával tulajdonosi 

hozzájárulását adta a 75214/4 hrsz-ú ingatlanon új tornatermi egység 
építésére TAO pályázat keretében. Az építési engedélyezési eljárás 
folyamatban van, a jövő évre tervezett építéshez szükséges a tervezett 

csarnok területén lévő, több, mint 40 éves gázkazánokat magába foglaló 
kazánház elbontása. Az új, korszerű kondenzációs falikazánok az iskola 

meglévő pincéjébe kerülnének elhelyezésre, a gázkazánok előtti érából 
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megmaradt széntüzelésű kazánok helyére, s kicserélésre kerülhetnek az 
épület forróvizes radiátorai is. Ezen épületgépészeti szerelési, bontási 

feladatok elvégzésére 2016. év nyarán, oktatási időszakon kívül 
kerülhet sor, melyhez közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 
 

A tervben a „Nagygép igényű parkfenntartási munkálatok elvégzése” 
tárgyú beszerzésünknél a CPV kód pontosításra került. 
 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Határozati javaslat: 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2016. 

évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
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