
15. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1215/2011.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
  Hársfalvi József irodavezető 
  Emődi Sándorné vezető-főtanácsos 

Megtárgyalja: Minden bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-a szerint az 
önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott 
évre tervezett közbeszerzéseiről. 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 továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathatja, ha az általa 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.

Tapolca Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó előirányzatból a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény 
földszinti vizesblokkok és öltözők korszerűsítésére, akadálymentesítésére 21.000.000,- Ft 
egyszerű jellegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A beruházás értéke az önrésszel 
együtt /5.250,- eFt/ 26.250,- eFt.

A projekt kivitelezésének előzetes becsült értéke meghaladja az építési beruházásokra 
vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, ezért ezen beruházást a közbeszerzési tervben
szerepeltetni szükséges.

A 42/N/2011. (III.31.) 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 2011. 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 
Önkormányzatának 2011. évi módosított Közbeszerzési Tervét
elfogadja.

Határidő:  Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

Tapolca, 2011. november 28.

Császár László
Polgármester s.k.



1. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Közbeszerzés tárgya CPV kódja Irányadó
eljárásrend*

Tervezett eljárás
típus

Az eljárás
megindításának

tervezett
időpontja 

A szerződés 
tervezett

megkötése

Becsült értéke Megjegyzés

Tapolcai Bölcsőde 
infra-struktúrális
fejlesztése és
kapacitásának
bővítése 

45.21.40.00 Nemzeti Meghívásos 2011.01.27. 2011.04.30-ig 65.000,-eFt

Cafeteria
rendszerben adható
utalványok
beszerzése

72.32.20.00 Nemzeti Meghívásos 2011.02.23. 2010.03.30. 12.000,-eFt

Kútfúrás volt
laktanya területén

45.25.51.10 Nemzeti Meghívásos 2011.08.01. 2011.12.31. 10.000,-eFt Kútfúrás volt
laktanya területén

Keretmegállapodásos
eljárások írásbeli
konzultációi a
Költségvetési
rendeletben
meghatározott
kereteken belül

Közösségi/
Nemzeti

Meghívásos 2011.03.25. 2011.12.31. 500.000,-eFt

Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy
Ferenc
Tagintézmény
földszinti
vizesblokkok és
öltözők 
korszerűsítése, 
akadálymentesítése

45.21.42.00 Nemzeti Hirdetmény
közzététele

nélkül induló
általános
egyszerű 

közbeszerzési
eljárás

2011. október 14. 2011. november
21.

26.250,- eFt


