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Előterjesztés a Képviselő-testület 
 

2018. szeptember 27-i ülésére 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi módosított közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 

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 Polgármester – a beruházás kiemelt sürgősségére is tekintettel – a 

60/2012. (XII.21.) Önko. r. 70. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
szerint az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az építési 

beruházások sorban 2018. június 18-i hatállyal kiegészítette a 
„Homoktövis iskola homlokzati nyílászáró csere” tárgyú eljárással. 
 

A „76334/7 hrsz-ú ingatlanon útépítési, közműépítési és egyéb 
kapcsolódó munkák” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás óta a 
műszaki dokumentáció tartalmának jelentős módosítására volt szükség, 

amely nem volt előre tervezhető, látható. A kivitelezési munkák emiatt 
el sem kezdődhettek. Ezen indokok miatt a szerződésben vállalt 

határidők nem lettek volna tarthatók, illetve a műszaki tartalom is 
olyan mértékben módosult, hogy a szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése volt indokolt. Az új, megváltozott műszaki 

tartalmú beruházást megismételt eljárásként szükséges a tervbe 
felvenni. 

 
Önkormányzatunk a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 kódszámú, „A 
leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” elnevezésű pályázaton támogatást nyert el. A támogatási 
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szerződés 2018. szeptember 15-én lépett hatályba. A támogatási 
szerződés 8. számú melléklete tartalmazza a projekt szintű 

közbeszerzési tervet, amely szerinti beszerzéseket az Önkormányzat 
közbeszerzési tervében is szerepeltetni szükséges. 
 

A VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 pályázattal kapcsolatos kerékpár 
infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervezési szolgáltatások becsült 

értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így ezen beszerzésre 
közbeszerzési eljárást  
 

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. 
 

Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2018. 

évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budapest, 2018. szeptember 21. 
 

         Dr. Molnár Szabolcs 
 
Az előterjesztést készítette: dr. László Viktor felelős akkreditált közbeszerzési 

tanácsadó, közbeszerzési szakjogász 
 
Melléklet: 

Az Önkormányzat 2018. évi módosított Közbeszerzési Terve 
 


