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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § alapján, az
Önkormányzatnak, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérőnek, a
költségvetési év elején (legkésőbb március 31. napjáig) éves összesített közbeszerzési tervet kell
készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megállapításáról szóló 1/2020 (IX. 1.)
normatív határozata II 1.11.) pontja alapján a Képviselő-testület hagyja jóvbá az éves összesített
közbeszerzési tervet vagy annak módosítását.
Ebben az évben Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről
szóló döntést a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet hatálya
alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a képviselő-testület tagjaival
történő véleményezést követően a polgármester hozta meg a 121/2021. (III. 31.) polgármesteri
határozattal.
Az első módosítást a Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete a
70/2021. (VII. 15.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen előterjesztés célja egy második módosítás jóváhagyása, amely egyrészt a Közterület
felügyelet munkájához szükséges ügyviteli rendszer közbeszerzése miatt válik szükségessé,
másrészt az időközben elindított eljárások adatainak átvezetésére kerül sor.
A Közterület-felügyelet által jelenleg használt ügyviteli rendszer nem felel meg a kibővült
feladatkörnek, nem segíti elő a gyors és hatékony munkavégzést. 2022 január hónaptól
szükség lenne egy hatékonyabb ügyviteli rendszer használatára, ezért még 2021. évben
szükséges lenne közbeszerzés megindítása.
Léteznek a piacon olyan speiálisan a közterület-felügyeletek számára kifejlesztett rendszerek,
amelyek a közterület-felügyelők munkája során komplexebb, hatékonyabb intézkedéseket
tesznek lehetővé és biztosítják az egyes intézkedések közötti átjárhatóságot. Mindemellett az
adminisztratív feladatok egy részét is képesek automatikusan elvégezni (jogszabályi
rendelkezések által kötelezően vezetett nyilvántartásokba történő rögzítés, automatikus
postázás stb.) Ezek az ügyviteli rendszerek lehetővé teszik az ügyfélbarátabb, gyorsabb és
gazdaságosabb ügyintézést.
A megismert ügyviteli rendszerek megfelelnek a GDPR elvásrásainak. A vállalkozók
szolgáltatása kiterjed a szoftver használatán túl a rendszer teljeskörű működtetésére,
üzemeltetésére, a biztonságos adatkapcsolatok létrehozására, a rendszergazdai, és
karbantartási feladatok ellátására a nap 24 órájában a hét minden napján.
A rendszerek modulokból épülnek fel, melyek az alapfeladatok ellátásán túl opcionálisan,
egymásra építve választhatók a szolgáltatási csomagba és havonta fizetendő szolgáltatási díj
ellenében használhatók.
A rendszerek használatának éves díja meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, az éves
szolgáltatási díj várhatóan 15 500 000 Ft.

Javasolom, hogy a Közbeszerzési terv kerüljön kiegészítésre a 10. ponttal az alábbiak szerint:

Ssz.

10.

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Tervezett
eljjárás
fajtája

Ügyviteli rendszer
használata a
2022. évben

1 Ikalmazás/év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pont

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

2021. IV. negyedév

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2022. IV.
negyedév

Javaslom továbbá az év közben megindított eljárások konkrét adatainak átvezetését a
tervben, valamint azon eljárások törtését, amelyek megvalósítása nem érte el a közbeszerzési
értékhatárt, vagy a megvalósításra nem kerül sor.

Kivonat a hatályos tervből:
Ssz.

1

Közbeszerzés
tárgya
Várnegyed újság
nyomdai
feladatainak

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Ingatlan
értékbecslési
szolgáltatás

9.

Társasház
alapításhoz
szükséges
komplett műszaki
dokumentáció
elkészítése

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

22 példány/év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pont

2021. III.
negyedév

2023.
IV.negyedév

758 db lakás

Uniós nyílt

Kbt. 81. §

2021.111.negyedév

2022. 1. negyedév

116 db
társasház

Uniós nyílt

Kbt. 81. §

2021.111.negyedév

2022. 1. negyedév

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

2021. IV.
negyedév

2023.
IV.negyedév

2021.1 V.negyedé

2023. IV.
negyedév

ellátása 2022 és
2023 években

8.

Tervezett
eljjárás
fajtája

Az átvezetésre javasolt változások:
Közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Ssz.

Közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

1

Várnegyed újság
nyomdai
feladatainak
ellátása 2022 és
2023 években

22 példány/év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pont

8.

Ingatlan
értékbecslési
szolgáltatás

nettó
66 000 000
Ft
keretösszeg

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pont

Társasház
alapításhoz
szükséges
komplett műszaki
dokumentáció
elkészítése

nettó
66 000 000
Ft
keretösszeg

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pont

9.

3

Tervezett
eljjárás
fajtája

V

2021.IV.negyedé
V

2023. IV.
negyedév

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására!

2. Döntési

javaslat

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (XI. 25.) önkormányzati határozata
a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Közterület-felügyelet részére a 2022. évre közbeszerezni kívánt ügyviteli rendszer
közbeszerzésének megindításához 15 500 000 Ft azaz tizenötmillió-ötszázezer forint összeg
erejéig a pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

2.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (XI. 25.) önkormányzati határozata
a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi módosított közbeszerzési tervét a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2021. november

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

Ssz.

1.

2.

Közbeszerzés tárgya
Várnegyed
újság
nyomdai
feladatainak ellátása 2022 és 2023
években
1015 Budapest 1. kerület
Szentháromság tér tervezése

Közbeszerzés
tervezett mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

22 példány/év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

2021. IV. negyedév

2023. IV.negyedév

4 000 m2

Nemzeti

tervpályázat

2021. II. negyedév

2021. IV.negyedév

420 m2

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

2021. II. negyedév

2022. IV.negyedév

nettó 66 000 000 Ft
keretösszeg

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

2021. IV.negyedév

2023. IV. negyedév

nettó 66 000 000 Ft
keretösszeg

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

2021. IV.negyedév

2023. IV. negyedév

1 alkalmazás/év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

2021. IV.negyedév

2022. IV. negyedév

3.
4.

Zsinagóga projekt

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Ingatlan értékbecslési szolgáltatás
Társasház alapításhoz szükséges
komplett műszaki dokumentáció
elkészítése
Ügyviteli rendszer használata a
2022. évben

5

