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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének
módosítása

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) 
bekezdése értelmében Tapolca Város Önkormányzata, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti ajánlatkérő, a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. E kötelezettséget 2013. évre vonatkozóan 
teljesítettük, a 2013. április 5-én megtartott nyilvános ülésünkön, az 51/2013. (IV. 5.) számú
határozatunkkal fogadtuk el az idei évre szóló közbeszerzési tervet.

A Kbt. 33. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervezet a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathat, 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.
Tekintettel arra, hogy a 2013. évi közbeszerzési terv megvalósítása során az abban
foglaltakhoz képest történtek változások, illetve a terv elfogadását követően újabb 
közbeszerzési igények merültek fel, a közbeszerzési tervet a törvény előírásainak megfelelően 
módosítani szükséges.

A közbeszerzési terv mindhárom tárgykörében történtek változások, így az árubeszerzés, az
építési beruházás és a szolgáltatás-megrendelés kategóriákban az alábbi változtatások
rögzítésére kerül sor:

I. Árubeszerzés

 A „Tapolcai Óvodák fejlesztése”, az „Egészségre nevelés, szemléletformálás a
Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében” valamint az „Egészségre nevelés,
szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében” című projektek 
keretében egyenként tervezett eszközbeszerzések hasonló jellegük, és az egy időben 
történő felmerülés tekintetében egybeszámítási kötelezettség alá estek, ezért a Kbt. 
egybeszámítási szabályainak, illetve az árubeszerzés esetén nemzeti eljárásrendben



irányadó értékhatár együttes figyelembevételével egy eljárás keretében kerültek
lebonyolításra 2013. júliusában. A nyertes ajánlattevő valamennyi részfeladat 
tekintetében a HOR Zrt. lett, a szerződések teljesítése folyamatban van. 

 A közvilágítási célú villamos energia 2014. évre történő beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának megindítására a tervezettel ellentétben – a minél
kedvezőbb szolgáltatási díj elérése érdekében elektronikus árlejtés alkalmazásával – 
várhatóan november hónapban kerül sor.

II. Építési beruházás

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 
kódszámú projektben gyalogos sétány építési munkái” és „A Tapolcai Batsányi János
Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése című beruházás „Vívóterem 
komplex felújítása akadálymentes bejárat kialakításával” tárgyban felújítási munkák
végzése” tárgyú közbeszerzési eljárások a tervezettől eltérően március hónap helyett 
április hónapban kerültek lefolytatásra. Az eljárások megindításának eltolódását az
Önkormányzat képviseletében eljáró közbeszerzési partnercég személyében
bekövetkezett változás indokolja. Ez év márciusában felmondtuk a Provital Zrt-vel
kötött szerződésünket, az általános közbeszerzési lebonyolítói és tanácsadói 
tevékenység egy éves ellátására új pályázatot írtunk ki, melyet a veszprémi székhelyű 
VeszprémBer Zrt. nyert el. Ezen közbeszerzési eljárásokat már az új partner
bonyolította le.

 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt keretében tervezett 
„Belvárosi Irodaház tűzjelző rendszer kiépítése” tárgyú beszerzés becsült értéke nem 
érte el az építési beruházás tárgykörben nemzeti eljárásrendben irányadó nettó 15
millió Ft értéket, így a beszerzés nem esett a Kbt. hatálya alá. A beszerzés meghívásos
pályázati kiírás keretében valósult meg. A tervezett közbeszerzési eljárást a
közbeszerzési tervből törölni szükséges.  

 A városi termálfürdő fejlesztése céljából a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2012. 
évben pályázatot nyújtott be a KDOP-2-1-1/D-12 kódszámú pályázati kiírásra. A
pályázat elutasításra került. A városi strand felújítása a szükséges pénzügyi forrás
rendelkezésre állása esetén valósítható meg, várhatóan a következő évben. A tervezett 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervből törölni szükséges. 

 A 2013. június 28-án megtartott ülésünkön döntöttünk „A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 kódszámú 
projektben nem tervezhető, nem támogatható, nem elszámolható karbantartási és 
felújítási munkák fedezetének biztosításáról. Így a Tamási Áron Művelődési Központ, 
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, valamint a Belvárosi Irodaház karbantartási és
felújítási munkáinak fedezetére 90 millió Ft összegű forrás biztosításáról 
gondoskodtunk. E keretösszegből az építési munkák együttes becsült értéke nettó 
51.774.082 Ft volt, mely összeg meghaladta az építési beruházás esetén, nemzeti
eljárásrendben irányadó nettó 15 millió Ft-os értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás
lefolytatására volt szükség. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője mind a három 
részfeladat tekintetében a tapolcai székhelyű SZ-L BAU Kft. lett. A beruházás 
megvalósult. A közbeszerzési tervben a vonatkozó közbeszerzési eljárás adatainak
rögzítése szükséges.

 Az Önkormányzat 2012. év májusában pályázatot nyújtott be „Hajléktalan személyek
átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán” címmel az „Önkormányzati, állami, 
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című, TIOP-



3.4.2-11/1 kódszámú pályázati kiírásra. 2013. év április hónapjában megérkezett a
támogatói döntés, melynek értelmében Tapolca Város Önkormányzata 115.070.895 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült 100 %-os támogatási intenzitás 
mellett. A Támogatási Szerződés 2013. július 25. napján lépett hatályba. A projekt 
keretében tervezett építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 2013. október 30-án megkezdődött. Az eljárás 
lefolytatása folyamatban van, a szerződéskötés tervezett időpontja 2013. december 3. 
A közbeszerzési tervben a vonatkozó közbeszerzési eljárás adatainak rögzítése
szükséges.

 Tapolca Város Önkormányzata 2013. február 12-én „Közvilágítás korszerűsítése 
Tapolca városában” címmel pályázatot nyújtott be az „Épületenergetikai fejlesztések
és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 
pályázati kiírásra. 2013. október 21-én megérkezett a támogatói döntésről szóló levél, 
melyben Tapolca Város Önkormányzatát a Környezet és Energia Operatív Program
Irányító Hatóságának vezetője 298.866.661 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 
85 %-os támogatási intenzitás mellett. A tervezett projekt összköltség tehát
351.607.837 Ft. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A projekt 
keretében tervezett kiviteli terv, valamint az építési beruházás beszerzésének
előkészítése megkezdődött. A beszerzések együttes becsült értéke várhatóan 
meghaladja az építési beruházások esetén nemzeti eljárásrendben irányadó 15 millió
Ft-os értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség. A
közbeszerzési eljárás lefolytatására várhatóan november-december hónapokban
kerülhet sor. A közbeszerzési tervben a tervezett közbeszerzési eljárás adatainak
rögzítése szükséges.

III. Szolgáltatás-megrendelés

 Az Önkormányzatunk 2012. év szeptemberében „A tapolcai szennyvíztisztító telep
technológiai korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia 
Operatív Program „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című, KEOP-
7.1.0/11 kódszámú pályázati felhívására. Tavaly novemberben megszületett a
támogatói döntés, melynek értelmében Tapolca Város Önkormányzata az előkészítő 
projekt megvalósítására nettó 38.756.652 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 85 
%-os támogatási intenzitás mellett. A Támogatói okirat 2013. augusztus 23-án lépett
hatályba. A projekt keretében tervezett elvi engedélyezési terv elkészítőjének, illetve a 
projektben felmerülő egyéb tervezői feladatokat ellátó szervezet kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatása előreláthatóan az idei év végén, 
november-december hónapokban megkezdődhet. 

 A városi termálfürdő felújításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítése – az építési 
beruházáshoz hasonlóan – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén valósulhat
meg. A tervezett közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervből törölni szükséges. 

 Tapolca város közterületein a gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok
ellátását az idén új, közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés keretében 
terveztük megvalósítani, tekintettel a korábbi években felmerült költségek nagyságára.
Ennek érdekében kísérletet tettünk a feladatot jelenleg ellátó Remondis Tapolca
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. jogelődjével 1996. évben kötött szerződés 
felmondására. A szolgáltatóval nem sikerült megegyezni, így a feladatot az idei téli
szezonban is a Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. teljesíti. A
tervezett közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervből törölni szükséges. 

 A 2013. november 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésünkön, a 157/2013. (XI.
12.) számú határozatunkkal döntöttünk arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata a



Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjének megemelése céljából 200 millió Ft 
összegű, 15 év futamidejű fejlesztési célú hitelt vegyen fel. Az így biztosított forrást a 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a városi strand felújítására kell fordítania. A Kbt.
14. §-a értelmében a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások igénybevétele esetén a
szolgáltatás becsült értékének megállapításakor a díjat, a jutalékot, a kamatot és egyéb
ellenszolgáltatásokat kell figyelembe venni, továbbá a szolgáltatás becsült értéke négy
évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 
negyvennyolcszorosa. A 200 millió Ft összegű hitelfelvétel fentiek szerint 
meghatározott becsült értéke meghaladja a szolgáltatás-megrendelés esetén irányadó
közösségi értékhatárt, mely nettó 54.560.000 Ft. Így a beszerzés a Kbt. hatálya alá
esik. A közbeszerzési tervben a tervezett közbeszerzési eljárás adatainak rögzítése
szükséges.

A 45/N/2012. (III.29.) Kt. határozattal elfogadott Tapolca Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak módosítását a Képviselő-
testület fogadja el. A tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindítását indokolt 
esetben a polgármester elrendelheti, ilyenkor a terv utólagos módosítását hagyja jóvá a
Képviselő-testület. A 2013. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési Terv javaslatát az 
előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

A Képviselő-testület 51/2013. (IV. 5.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő:  Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

Tapolca, 2013. november 14.

Császár László
polgármester



1. sz. melléklet

Tapolca Város Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

A közbeszerzés tárgya
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

Tapolca, helyi óvodák számára eszközbeszerzés 3 db
TÁMOP projekt keretében

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2013. július

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662

Közvilágítási célú villamos energia beszerzése nemzeti
Kbt. 121.§. (1)

bekezdés b) pontja
2013. november



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-11-2012-0037

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. április 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. április
Belügyminisztérium
pályázati kód: 97542

Tapolca, 3 épületen felújítási és karbantartási munkák
elvégzése

nemzeti
Kbt. 122/A.§ (1)

bekezdése
2013. július

„Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése 
Tapolcán” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191 kódszámú 
projekt keretében megvalósítani kívánt építési beruházás

kivitelezése

nemzeti
Kbt. 122/A.§ (1)

bekezdése
2013. október TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191

A „Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában” című, 
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 kódszámú projekt keretében

kiviteli terv készítése és építési beruházás kivitelezése
nemzeti

Kbt. 121.§ (1)
bekezdés b) pontja

2013. november-
december

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175

III. Szolgáltatás-megrendelés

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés előkészítéséhez 
kapcsolódó elvi engedélyezési terv készítése

nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

v. 122/A.§ (1)
bekezdése

2013. november-
december

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés
előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tervezés

nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

v. 122/A.§ (1)
bekezdése

2013. november-
december

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

Fejlesztési célú hitel felvétele közösségi
Kbt. 89.§ (2)

bekezdés d) pontja
2013. november


