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Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-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 13/2012. (I.26.) 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. 
 
Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervében a röntgenberendezések beszerzése nyílt eljárási típusban 
szerepel. A röntgen berendezések szállítási határideje előzetes információink alapján 10-12 hétre tehető, 
ezt követően a röntgenek beépítése is hosszadalmas folyamat. A közbeszerzési eljárási határidők és a 
hosszabb szállítási határidő folytán a beüzemelés számításaink szerint 2013. december végére tehető, ami 
az Ünnepek, illetve az engedélyeztetési eljárások esetleges elhúzódása miatt akár a következő évre is 
áthúzódhat. Az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a berendezések mielőbb a rendelőintézet, így a 
lakosság használatába kerüljenek, ezért célszerű a Közbeszerzési Tervben az erre vonatkozó eljárás 
gyorsításának lehetőségét is lehetővé tenni. 
 
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 2013. évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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         Dr. Molnár Szabolcs 
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