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1. szám

TA RTA L O M J E G Y Z É K
Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete



– Budapest Főváros Közgyűlésének 81/2009. (2010. I. 1.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési
rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet
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Budapest Főváros Közgyűlésének
81/2009. (2010. I. 1.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 17/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladatés hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében a „Fővárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe
a „Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „3%-a” szövegrész helyébe az „1%-a” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési szervek a közbeszerzés tervezett
nettó értékének 1%-át a keretmegállapodásos eljárás lefolytatását követően, a keretszerződés alapján vásárolt
áru és szolgáltatás értékének megfelelően havonta fizetik meg a helyi központi beszerző által kibocsátott számla
alapján, a számla kiállítását követő 30 napon belül.”
(4) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(6) A Rendelet 24. § új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet 16. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.”
(7) A Rendelet 1. számú mellékletében „ A helyben
központosított közbeszerzések személyi hatálya” címszó alatti felsorolásból a „Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.” szövegrész törlésre kerül, továbbá kiegészül az alábbi új szövegrészekkel: „Villamos energia
beszerzése, földgáz beszerzése, valamint a projekt- és
tervelőkészítés, pályázatírói szolgáltatás beszerzése esetén a személyi hatály a Fővárosi Önkormányzat összes
intézményére kiterjed.”
(8) A Rendelet 2. számú mellékletében „A kiemelt beszerzési tárgyak” címszó alatti felsorolásból törlésre kerül az „Élelmiszerek beszerzése” szövegrész.
(9) A Rendelet 2. számú mellékletében „A kiemelt
beszerzési tárgyak” címszó alatti felsorolás kiegészül a
„Karbantartási szolgáltatások”, „Veszélyeshulladékszállítási szolgáltatások”, „Villamos energia”, „Földgáz”, valamint a „Projekt- és tervelőkészítés, Pályázatírói szolgáltatás” szövegrésszel.
2. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

„(3) A helyben központosított közbeszerzési díj mértéke
a villamos energia és földgáz beszerzése esetében a közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 0,075%-a.”

INDOKOLÁS

(5) A Rendelet 24. § új (3) bekezdéssel egészül ki:

Általános indokolás

„(3) 2010. december 31-ei hatállyal e rendelet 3. §
(1) bekezdésében a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. feladatait a Fővárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság veszi át.”

A helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetési feltételei még nem kerülhettek kialakításra,
ezért indokolt a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX.05.) számú Főv.
Kgy. rendelet módosítása.
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A Fővárosi Egészségközpont Zrt. a tervek szerint 6 hónap alatt fel tud készülni a feladatok ellátására.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fővárosi Egészségközpont Zrt. felkészüléséig a feladatokat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és
Szervező Kft. veszi át.
A közbeszerzési díj 3%-os mértéke túlzottnak értékelhető – figyelemmel arra, hogy a Fővárosi Központi
Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. eddigi eljárásainak lebonyolításában 1%-nál magasabb díjat nem alkalmazott (Általában 0,7%-os díjakkal dolgozott), és teljes
kapacitás kihasználása mellett nyereségessé vált a működése.
Tekintettel arra is, hogy a rendelet 1. számú melléklete szerint a helyben központosított közbeszerzések személyi hatálya jelenleg csak egészségügyi intézményekre
terjed ki, az egyes eljárások sikerességének ismerete nélkül indokolatlan az előre fizetés.

Mivel a helyben központosított rendszer indításakor
keretmegállapodások még nem jöttek létre, erre időt kell
adni.
Az 1. mellékletben szereplő Budai Gyermekkórház és
Rendelőintézet Kht. törlésére azért van szükség, mert a
társaság jelenleg végelszámolás alatt áll, semmiféle tevékenységet nem végez.
A 2. melléklet tartalmi módosítása figyelembe veszi a
már kialakult gyakorlatot, amely szerint az élelmiszerek
beszerzése – figyelemmel a beszállítók számának nagyságára és az egyes élelmiszerek idényjellegére – központosítottan rendkívül nehézkesen valósítható meg, a
költséghatékonyság nem kimutatható, továbbá az eredményes közbeszerzési eljárások után a tárgykörök bővíthetők.



A (2) bekezdés szövegmódosulása miatt a (3) bekezdésben foglaltak okafogyottá válnak.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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