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Előterjesztés a Képviselő-testület 

 

2017. november 30-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. 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. 

 

Szerkezetépítési munkákra -azok volumene illetve a hatékonyabb és gyorsabb kezelése miatt- 

célszerű egy keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 

„KEHOP-5.2.11. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” tárgyban az 

Észak-budapesti Tankerületi Központ pályázatot kíván benyújtani, amelynek keretében III. és 

IV. kerületi intézményekben kerülhet sor napelemes rendszerek telepítésére. Szándékaink 

szerint ezen közbeszerzési eljárást Újpest Önkormányzata folytatná le gesztor Ajánlatkérőként, 

így ezen eljárást a közbeszerzési tervbe szükséges felvenni. 

 

Az Önkormányzat nagygép igényű parkfenntartási munkákra vonatkozó keretszerződése 2018. 

májusában lejár. A folyamatos feladatellátásra is tekintettel -figyelemmel a közösségi, nyílt 

közbeszerzési eljárás időigényére- célszerű ezen beszerzést már 2017-ben elindítani. 

 

A módosítások a tervben vastagon szedve jelennek meg. 

 

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. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Újpest, 2017. november 27. 

 

         Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest Főváros 

IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2017. évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Az előterjesztést készítette: dr. László Viktor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

közbeszerzési szakjogász 

 

Melléklet: 

Az Önkormányzat 2017. évi módosított Közbeszerzési Terve 

 


