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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2010. szeptember 14-i ülésére 
 
 

Tárgy: Döntés karácsonyi szociális csomag beszerzése tárgyában egyszerű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Újpest Önkormányzata hagyományosan minden évben karácsonyi csomagot oszt szét a 
szociálisan rászorulók között. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 619/2010. (IX.6.) sz. 
határozata alapján a támogatottak száma 2.900 fő, a támogatás mértéke:                              
bruttó 5.000.- Ft/fő, formája: karácsonyi élelmiszer csomag. A támogatásban részesülő 
személyek körében elsősorban a több gyermekes családok, egyedül álló, alacsony jövedelmű, 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek támogatása kap prioritást. 
 
A beszerzés pénzügyi fedezete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
intézményei és Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás 
szabályairól szóló 5/2010. (III.5.) számú rendelete 8. címe egyéb önkormányzati eseti 
pénzbeli ellátások alatt rendelkezésre áll. 
 
A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, becsült értéke nettó 12.000.000,- Ft. Mivel a beszerzés 
becsült értéke a nettó 193.000 eurót (50.737.770 forint) nem éri el, de a nettó 8.000.000 
forintot meghaladja, ezért a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti általános egyszerű eljárás lefolytatása indokolt a 
Kbt. VI. fejezete alapján. A Kbt. 2010. szeptember 15-től hatályos 251. § (2) bekezdése 
szerint, ha az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 25.000.000 forintot, az ajánlatkérő 
legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül, írásbeli ajánlattételi felhívást 
küldeni.  
 
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 23.) rendeletének 5. § (1) 
bekezdése szerint a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezet a Képviselő-testület. A (2) bekezdés szerint az 
ajánlatkérő helyben központosított közbeszerzéseit a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” tárgyában 
a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívást 
legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban küldje meg, továbbá a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
Budapest, 2010. szeptember 8. 
 
 
        
        dr. Derce Tamás 
         
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
 
 

 


