
9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/488-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő: Lévai József alpolgármester
 Hederics Katalin ügyintéző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 
bekezdése értelmében Tapolca Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti ajánlatkérő, a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. E kötelezettség 2016. évre vonatkozóan 
teljesítésre került, a Képviselő-testület 2016. március 25-én megtartott nyilvános ülésén, a 
39/2015. (III.25.) számú határozattal fogadta el az idei évre szóló közbeszerzési tervet.

A Kbt. 42. § (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.

A közbeszerzési terv elfogadását követően került sor az „Egészséges Tapolca, Egészséges 
Gazdaság” című HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződésének 
aláírására. A pályázati követelményeknek való megfelelés érdekében a közbeszerzési eljárás
típusát módosítottuk, a Városi piac felújításához kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátására
kiírt közbeszerzési eljárást a Kbt. 113. § szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, nyílt eljárásrendben 
folytattuk le. A projekt szakmai megvalósítási feladatainak ellátása érdekében a közbeszerzési
tervben nem szereplő eljárás előkészítése vált szükségessé, melyet a Kbt. 115. § (2) bekezdése 
szerinti nemzeti eljárásrendben folytattunk le 2016. augusztus 22-én.

A Képviselő-testület 2016. 02. 19-i döntése alapján benyújtásra került, GINOP-7.1.3-2015 
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése kiírásra összeállított „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán”
elnevezésű pályázat bírálatáról ezidáig nem érkezett értesítés Tapolca Város Önkormányzata 
részére. Várhatóan az idei évben nem lesz szükség a projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárások megindítására, emiatt a projekt közbeszerzési tervében szereplő eljárások az 
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervében kerülnek tervezésre.

Az önkormányzat parkfenntartási munkáira 2015. január 6-án, 24 hónapra megkötött
szerződése 2017. január 6-án lejár, mely miatt lefolytatásra került a következő időszakra szóló 



szerződést megalapozó közbeszerzési eljárás, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt, Kbt. 113. § (1) 
bekezdése alapján „Tapolca város közterületein lévő parkok, zöldterületek és virágos felületek 
ápolási és fenntartási munkáinak elvégzése” tárgyban.

A 40/2016. (III.25.) 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 2016. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési Terv javaslatot 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 2016. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület 39/2016. (III.25.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

Tapolca, 2016. december 16.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata

2016. 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

Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú
(2. rész) villamos energia értékesítése a 2016.05.01

00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 
teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi

szerződés keretében 

nemzeti
Kbt. 113.§ (1)

bekezdés
február

Földgáz energia beszerzése nemzeti Kbt. 113.§ (1) március

II. Építési beruházás

„Hegyi utak helyreállítása Tapolcán vis maior
támogatásból”

nemzeti
Kbt. 115. § (2)

bekezdés
április

A vis maior támogatás felhasználásának
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)
Korm. rendelet alapján benyújtott pályázat

Igénylésazonosító: 276 497

Városi piac felújítása nemzeti
Kbt. 113.§ (1)

bekezdés
július

„Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság” című HU11-0012-A1-2013 

azonosítószámú projekt

III. Szolgáltatás-megrendelés

Szakmai feladatok ellátása nemzeti
Kbt. 115. § (2)

bekezdés
augusztus

„Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság” című HU11-0012-A1-2013 

azonosítószámú projekt

Tapolca város közterületein lévő parkok, zöldterületek 
és virágos felületek ápolási és fenntartási munkáinak

elvégzése
nemzeti

Kbt. 113.§ (1)
bekezdés

október


