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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Képviselő-testület 2009. szeptember 29-i ülésére 
 
Tárgy: Előterjesztés önkormányzati intézmények karbantartási munkái tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézményekben a karbantartási munkák 
elvégzését köteles biztosítani, ezen feladatának teljesítését az Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye látja el, egyrészt saját műhely kapacitással, nagyobbrészt különálló vállalkozási 
szerződések alapján. Ezen szerződések együttes összege jelentősen meghaladja a 
közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 40. §-a alapján fennálló egybeszámítási kötelezettség, valamint a 
költséghatékonyság indokolja, hogy ezen munkálatokat is közbeszerzési eljárás keretében 
végeztesse el az Önkormányzat, átvéve egyben a feladatokat a Gazdasági Intézménytől. 
Ennek érdekében az alapító okirat módosítása is szükséges. 
 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján az építtető felel az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező 
kiválasztásáért. Mivel jelen pillanatban a feladat elvégzéséhez szükséges számú műszaki 
ellenőr nem áll rendelkezésre a Polgármesteri Hivatal állományában, ezért a további 
munkaerő szükségletet a Gazdasági Intézménynél a feladatcsökkenésből adódóan 
felszabaduló státuszokkal kívánjuk megoldani. 
 
 
A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 320.000.000 forint. A 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 40. §- a szerint az 
egybeszámítási kötelezettség miatt a Kbt. második része szerinti nyílt eljárás lefolytatása 
indokolt a Kbt. IV. fejezete alapján. A szerződést az Önkormányzat két évre köti. 
 
 
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 
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Az ajánlati felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi, a mellékletek megtekinthetők az 
Aljegyzői titkárságon (István út 14. II. em. 67-es szoba) 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Önkormányzati intézmények karbantartási munkái” tárgyában az ajánlati felhívást 
jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
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3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak teljesülése érdekében a Gazdasági 
Intézmény alapító okiratának módosításáról, valamint a szükséges műszaki ellenőri 
létszám átcsoportosításáról  gondoskodni, valamint az ehhez szükséges intézkedéseket 
megtenni szíveskedjék. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 
 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 22. 
 
    
        dr. Trippon Norbert 
 
 
Melléklet: Ajánlati felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens  


