PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

Kivonat
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2016. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből
Tárgy: a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére történő bútorbeszerzés
15/2016. (02.26.) PMÖ határozat
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
1. felhatalmazza a jegyzőt a bútorbeszerzésre vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben
az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő
szerződés aláírására, eredménytelen eljárás esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatására
az 1. számú melléklet szerinti beruházási célokmány és célindoklás alapján, bruttó
20.756.880 forint értékben;
2. a felmerülő költségek fedezetéül a Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete 6. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként K7 Hivatali
helységek, tárgyalók felújítása 30.000 eFt keretet jelöli meg azzal, hogy a soron
következő ülésén a fedezetet átcsoportosítja a 7. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati
Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként K64 Egyéb tárgyi
eszközök beszerzése, létesítése sorára.
3. a felmerülő bútorbeszerzési és felújítási költségek fedezetére rendelkezésre álló 30.000
eFt-os keretet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére 1.000 eFt-al megemeli.
Határidő: 1. pont vonatkozásában: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés
aláírásáig
2. pont vonatkozásában: a Közgyűlés soron következő ülése
3. pont vonatkozásában: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős:
1. pont vonatkozásában: dr. Szép Tibor jegyző
2. pont vonatkozásában: Szabó István elnök
3. pont vonatkozásában: Szabó István elnök
dr. Szép Tibor sk.
jegyző
A kiadmány hiteléül:
Nagy Edit

Szabó István sk.
elnök

Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklete
Beruházási célokmány és célindoklás
1. A beruházó megnevezése és címe:
2. Az üzemeltető megnevezése és címe:
3. A beruházás megnevezése, jellege (építési
beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzés,
vagyoni értékű jogok, immateriális javak
beszerzése):
4. A beruházás célja és szükségessége:

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Bútorbeszerzés

A bútorok elhasználódása, fokozott
állagromlása okán szükséges – a
tárgyalótermek felújításával párhuzamosan –
új bútorok beszerzése oly módon, hogy az
igényes
megjelenést
biztosítson
a
tárgyalótermeknek (Visegrád terem, Török
Ignác terem), megőrizve ugyanakkor
alapvető stílusjegyeiket. A tárgyalótermek
nem csak Pest Megye Közgyűlése bizottsági
üléseinek adnak helyt, de számos más
rendezvény, megbeszélés, konferencia
helyszínei is egyben. A termek leromlott
állaga nem biztosít olyan környezetet,
amelyek a különböző rendezvények
színvonalas
megtartására
alkalmasak,
felújításuk ezért már nélkülözhetetlen. Az új
bútorok beszerzése, illetve a termek
felújítása együtt biztosíthatják továbbá, hogy
a termeket minél nagyobb számban vegyék
igénybe olyan külső szervezetek, amelyek a
teremhasználat díjának megfizetése útján
további
bevételt
jelenthetnek
az
önkormányzat számára.
5. A beruházás megvalósításának helyszíne:
1052 Budapest, Városház u. 7., Visegrád
terem és Török Ignác terem (a továbbiakban:
tárgyalótermek)
6. A műszaki leírás tartalmának rövid A tárgyalótermekbe, valamint előtéri
összefoglalása:
helyiségbe történő bútorok beszerzése
7. A beruházás költségelőirányzata (éves
2016. évben bruttó 20.756.880,-Ft.
bontásban):
8. A beruházási költségek fedezete, tervezett Pest Megye Önkormányzata 2016. évi
megoszlása (pl. költségvetés, pályázat):
költségvetéséről
szóló
Pest
Megye
Közgyűlésének
2/2016.
(II.08.)
önkormányzati rendelete
9. A beruházást megalapozó tanulmányok,
tervek,
előzetes
megállapodások,
stb. indikatív ajánlat
felsorolása:

10. A szállító kiválasztásának módja (pl.:
közbeszerzés):
11.
Kapcsolódó
beruházások
szükségességének
rövid
leírása
és
költségkalkulációja:
12. A megvalósítás jogi feltételei (pl. hatósági
engedélyek):
13. Az üzembehelyezés várható időpontja,
feltételei (pl. használatbavételi engedély):
14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok
fedezetének biztosítása
15. A tervezett beruházás környezetre
gyakorolt hatása:
16. A beruházás várható hatása:

közbeszerzési eljárás
A tárgyalótermek felújítása szükséges a
bútorbeszerzést megelőzően.
Költségkalkulációja: kb. bruttó 10 millió
forint.
nem releváns
2016. II.-III. negyedév
nem releváns
nem releváns

Felújított, régi stílusjegyeit megőrző
tárgyalótermek kialakítása; külső, piaci
szereplők
teremhasználata
bevételt
generálhat az önkormányzat számára.
17. A beruházás megvalósításának, vagy a A
tárgyalótermi
bútorok
állagának
beruházás elmaradásának kockázatai, egyéb továbbromlása
a
rendeltetésszerű
fontosnak tartott körülmények:
használatot
veszélyezteti,
színvonalas
rendezvények, konferenciák megtartására
nem alkalmas.
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