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Előterjesztés a Képviselő-testület 

 
2019. november 28-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. 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 közbeszerzé-
si 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 felmerü-

lésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
A „VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok 

megépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban rendelkezésére álló anyagi 
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett érvényes ajánlattevővel, ezért ezen 

eljárás megismétlése, új közbeszerzési eljárás megindítása vált szükséges-
sé. 

 
A korábban lefolytatásra kerülő VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 
Antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő program” tár-

gyú eljárás is eredménytelenül zárult, így ezen eljárást is újra le kell foly-
tatnunk. 
 

A „Nagygép igényű parkfenntartási munkálatok” és a „Faápolási munkála-
tok” elvégzésére is szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatni, tekin-

tettel arra, hogy ezen beszerzések meghaladják a közbeszerzési közösségi 
értékhatárt. 
 

A módosítások a tervben vastagon szedve jelennek meg. 
 

A 46/2018. (III.29.) 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. 
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Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javasla-
tot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2019. évi módosított 
Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Budapest, 2019. november 25. 

 
 
                      Dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
Az Önkormányzat 2019. évi módosított Közbeszerzési Terve 
 


