
9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 427 /2013.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
  Hársfalvi József irodavezető 
  Kruchió Edina előadó 

Megtárgyalja: Minden bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdés 
értelmében az önkormányzat, mint ajánlatkérő a költségvetési év elején éves összesített 
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.  A közbeszerzési 
terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési 
eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 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 lefolytathatja, ha
az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az előterjesztés mellékletét képező „Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 
terve” javaslat tartalmazza a 2013. évben tervezett közbeszerzéseket. Közülük a „Tapolca
Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz 
kapcsolódó két árubeszerzés, azaz a Tamási Áron Művelődési Központba belső építészeti 
elemek beszerzése, illetve hang- és fénytechnika beszerzése, a „Tapolcai belterületi
önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1 u. korszerűsítése” című, KDOP-4.2.1/B-
11-2012-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó építési beruházás és a napelemes rendszer 
kiépítése tárgyában benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó feltételes építési beruházás esetében
a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2013. év január és február hónapokban megtörtént,
feltüntetésük azonban az éves összesített tervben szükséges.

A közbeszerzési terv – fentieken túl – olyan beszerzéseket tartalmaz, melyek már elbírált,
nyertes pályázatokhoz vagy az Önkormányzat saját finanszírozású beruházásaihoz
kapcsolódnak, vagyis ténylegesen tervezhetőek. Az Önkormányzat árubeszerzést óvodákhoz 
kapcsolódó pályázatokhoz kötődően, valamint villamos energia beszerzése során tervez. 
Építési beruházás körében a „Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” nevű 
pályázathoz, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és
korszerűsítése projekthez, valamint a városi termál fürdő felújításához kapcsolódó 



beszerzések kerülnek lebonyolításra a terv szerint 2013. évben. Szolgáltatás-megrendelésre
pedig a tapolcai szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó tervek, a 
városi termál fürdő felújításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítése során kerül sor. E körbe 
tartozik még a hóeltakarítási, síkosságmentesítési szolgáltatás is, mely közbeszerzési
tervezését az előző években felmerült költségek méretei indokolják. 

A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések egyik esetben sem érik el a közösségi 
értékhatárokat, így lebonyolításuk nemzeti eljárásrendben történik. A 2013. évi nemzeti
közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény 67. §-a tartalmazza.
Amennyiben az év során olyan beszerzés válik szükségessé, mely a jelen terv készítése során
még ismeretlen volt, a terv-módosítást a Képviselő-testület elé terjesztem. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő:  Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

Tapolca, 2013. március 25.

Császár László
polgármester



1. sz. melléklet

Tapolca Város Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Irányadó

eljárásrend
Tervezett eljárási

típus

Az eljárás
megindításának,

illetve a
közbeszerzés

megvalósításának
tervezett időpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Tamási Áron Művelődési Központba belső építészeti 
elemek beszerzése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. január KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Tamási Áron Művelődési Központba hang- és fénytechnika 
beszerzése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. február KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

„Tapolcai Óvodák fejlesztése” című projekt keretében 
eszközbeszerzés

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. augusztus TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094

„Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézményében” projekt keretében

eszközbeszerzés
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2013. augusztus TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659

„Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézményében” projekt keretében

eszközbeszerzés
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2013. augusztus TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662

Villamos energia kereskedelmi szerződés nemzeti 
Kbt. 121. §. (1)

bekezdés b) pontja
2013. október



1. sz. melléklet

II. Építési beruházás

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
/Tapolca 1973, 2138/11, 2138/12 hrsz. utak/

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. január KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú pályázat

Napelemes rendszer kiépítése tapolcai intézmények
épületén (feltételes)

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. február KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázat

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Tapolca-patak sétány építési munkái
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2013. március KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális
fejlesztése és korszerűsítése 

/Tapolca, Liszt F. u. 12-14., 2031 hrsz./
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2013. március
Belügyminisztérium
pályázati kód: 97542

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
Belvárosi Irodaház tűzjelző rendszer kiépítése 

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. április KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Városi termál fürdő felújítása nemzeti nyílt 2013.  

III. Szolgáltatás-megrendelés

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés előkészítéséhez 
kapcsolódó elvi engedélyezési terv készítése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja

Támogatási
Szerződés megkötése

függvényében
KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés
előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tervezés 

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja

Támogatási
Szerződés megkötése 

függvényében
KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat

Városi termál fürdő felújításához kapcsolódó kiviteli terv 
készítése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013.

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Tapolca Város
közterületein

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. október


