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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-ei ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 4. módosítására 

 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

Előterjesztést készítette: dr. László Viktor felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Előterjesztés egyeztetve:                                Medve Regina UPP Zrt. vezérigazgató 

Magyari Gabriella főosztályvezető-helyettes 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

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 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. 

 

Az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban és a tervben EBP) keretében Ön-

kormányzatunk támogatást nyert el, amelyből az egészségügyi alapellátás és 

járóbeteg szakellátás számára válik lehetőség eszközfejlesztésre, illetve megvalósulhat 

a Mozgásszervi Centrum. 
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A VEKOP pályázattal kapcsolatban a lakásmobilizációval érintett lakásokat 2 ütemben 

tervezzük felújítani. A közbeszerzési egybeszámítási szabályok alapján nyílt eljárásokat 

bonyolítanánk le, de vizsgáljuk az in-house beszerzés lehetőségét is. 

 

A TÉR-KÖZ pályázat keretében Multisport szolgáltatóházat kívánunk építeni. 

 

Újpesten a 24 órás folyamatos felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi ügyeleti 

ellátására vonatkozó szerződés a 2020. évben lejár, így a szolgáltatás folyamatosságá-

nak biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 

 

A tervben időközben történtek korrekciók, ezeket a tervben vastagon szedve jelenítet-

 tük meg.

A 70/2019.(IV.25.) önkormányzati határozattal elfogadott, módosított 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 elfo-

gadni szíveskedjen. 

 

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

tartalmazza (a módosítás vastagon van szedve). 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2020. évi módosított Közbeszerzési Tervét 

elfogadja. 

 

Felkéri az eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót, hogy a módosított 

Közbeszerzési Terv EKR-ben és a honlapon történő megjelenéséről gondoskodjon. 

Felelős: a közbeszerzési eljárást lefolytató személy 

Határidő: 3 munkanapon belül 

 

Budapest, 2020. szeptember 17. 

                      dr. Trippon Norbert 

 

Melléklet: 

Az Önkormányzat 2020. évi módosított Közbeszerzési Terve 


