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ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésére 

 
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadása 
 

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 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 Országgyűlés 2015. szeptember 22-i ülésnapján elfogadta a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvényt (továbbiakban: új Kbt.), amely november elsejétől hatályos. 
Az Új Kbt. számos jogintézményt átalakít, új rendszereket vezet be. Az ebből kezdetben 
törvényszerűen adódó jogalkalmazói (ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt) 
bizonytalanság elkerülése érdekében (különös tekintettel arra is, hogy a végrehajtási 
rendeletek még nem jelentek meg) célszerű az idei évben tervezett valamennyi be-
szerzést, még a jelenleg hatályos – minden gazdasági szereplő által ismert – Kbt. szerint 
lefolytatni. 
 
A hatékonyabb, és gyorsabb projekt-előkészítés, lebonyolítás érdekében a bontási 
munkák, és szerkezetépítési munkák tekintetében indokolt egységáras elszámolású 
keretszerződést kötni, illetve a Jókai utca 1-3. szám - Petőfi utca 2-6. szám - István út 13. 
szám alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő és iroda épület bontását is el kell végez-
ni. Valamennyi beszerzés meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért ezek beszerzé-
sére közbeszerzést kell lefolytatni. 
 
A intézményi villanyszerelési munkák tekintetében a beszerzések a jövő évben elérik a 
közbeszerzési értékhatárt, ezért a karbantartási munkákra közbeszerzést kell lefolytatni, 
szintén keretszerződéses rendszerben. 
 
Néhány beszerzés indításának dátumát korrigáltuk a tervben. Az új beszerzéseket, kor-
rekciókat a tervben vastagon szedve találják! 
 
A 13/2012. (I.26.) önko. határozattal elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-
kormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési 
tervet, és annak módosítását a Képviselő-testület fogadja el. 
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Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét jelen előterjesz-
tés melléklete tartalmazza. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfo-
gadni szíveskedjen. 
 
Újpest, 2015. október 21. 
 
 
                     Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Készítette: dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési szakjogász 
 
Melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi módosított Közbeszerzési Terve 


