
8. NAPIREND Ügyiratszám: 14/520-5/2012.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012.  június 15-i  nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2012. 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 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-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 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. Ilyen
közbeszerzés előtt állunk a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, valamint a Tamási Áron 
Művelődési Központ felújításának vonatkozásában. A Tamási Áron Művelődési Központ 
felújításának kivitelezésének becsült értéke a szükséges tervmódosítások következtében
csökkent - a belsőépítészeti tervek megvalósításának egy része árubeszerzéshez kötődik, ezt 
ki kellett venni az építési feladatok közül -, míg a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
felújításának becsült költsége a tervek átdolgozása után növekedett. Ezek tették indokolttá a
két intézményi épület közbeszerzési eljárásrendjének módosítását.

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény korszerűsítésére és Közösségi 
közlekedés infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázatok benyújtásra kerültek, a
pályázatok ügyében döntés még nem született. Előzetesen a korszerűsítéshez és a 
közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó eljárásokat a közbeszerzési tervben szerepeltetjük.

A meghatározóan mélyépítési munkákkal kivitelezhető projektelemekhez tartoznak olyan, a 
mélyépítési munkákra megkötött keretmegállapodásban nem szereplő költségvetési tételek, 
melyek megvalósításához a keretmegállapodáson kívül további közbeszerzési eljárások
lebonyolítása szükséges. Ezeket a munkákat szintén a közbeszerzési tervben szerepeltetni
szükséges. A módosítások figyelembevételével a városrehabilitációs projekt végrehajtásának
költsége nem lépi túl Tapolca Város Önkormányzatának költségvetésében meghatározott, erre
a célra elkülönített összeget.



Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési terv elfogadása óta eltelt időszakban vált jogosulttá az 
önkormányzat a szennyvíztelep fejlesztése céljából pályázat benyújtására, ehhez
megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek készítése szükséges. A
dokumentációk készítőinek kiválasztása szintén a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. 
A várható közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési terv módosítása tartalmazza.

A bel- és külterületi burkolt és burkolatban utak, járdák fenntartási, illetve kátyúzási munkák
Tapolca és Tapolca-Diszel területén cím alatt a közbeszerzési tervben szereplő kátyúzási 
munkákat a közbeszerzési tervből töröltük, mert a becsült érték miatt ezt a feladatot nem kell 
a tervben szerepeltetni.

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 2012. 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 2012. évi módosított Közbeszerzési Tervét
elfogadja.

A Képviselő-testület 47/2012. (III.29.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő:  Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

Tapolca, 2012. június 8.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata
2012. évi módosított közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Irányadó

eljárásrend
Tervezett eljárási

típus

Az eljárás
megindításának,

illetve a
közbeszerzés

megvalósításának
tervezett időpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés

„Art-mozi” projektor beszerzése és üzembe helyezése,
szerverbeszerzés

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. április

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti 
Kulturális Alap

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások:

Tamási Áron Művelődési Központba hang- és fénytechnika 
beszerzése nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. július
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Tamási Áron Művelődési Központba belső építészeti 
elemek beszerzése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. július

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti szállása intézmény
korszerűsítése keretében eszközbeszerzés 

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
Pályázati bírálat
függvényében

TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázat /nyertes
pályázat esetén/

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése keretében
eszközbeszerzés

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
Pályázati bírálat
függvényében

KDOP-4.2.3-11 kódszámú pályázat /nyertes
pályázat esetén/



II. Építési beruházás

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások:

Tamási Áron Művelődési Központ külső és belső felújítása
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. július KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Wass Albert Könyvtár és Múzeum könyvtárépülete
felújítása és könyvtárépületben lévő Balatonelektronika Kft. 

üzletének homlokzatfelújítása

nemzeti Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. június
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

/közös ajánlatkérők/ 

„Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” jelű 
pályázathoz kapcsolódó keretmegállapodásos eljárások

írásbeli konzultációja:
- Tapolca, Ady E. u. – Deák F. u. közötti átjáró felújítási,
- Tapolca, Fő tér 12. kertépítési és közműkiváltási, 
- Tapolca 2792/6 hrsz. út burkolat felújítási,
- Tapolca, Déli városrészi parkoló építési,
- Tapolca-patak sétány építési,
- Vasudvar térrendezési munkái

nemzeti
Keretmegállapodás

eljárás
konzultációja

2012. március KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

/Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között kerékpárút és
meglévő gyalogos híd kerékpárúti híddá történő átalakítása/

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. április

KDOP-4.2.2.-11-2011-0004
kódszámú pályázat

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

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. június

-július
KDOP-4.2.1/B-11
kódszámú pályázat

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti szállása intézmény
korszerűsítése 

/Tapolca, Arany J. u. 16., 95 hrsz./
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

Pályázati bírálat
függvényében

TIOP 3.4.2-11/1
kódszámú pályázat

/nyertes pályázat esetén/

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése nemzeti nyílt
Pályázati bírálat
függvényében

KDOP-4.2.3-11
kódszámú pályázat

/nyertes pályázat esetén/



Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális
fejlesztése és korszerűsítése 

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

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

Pályázati bírálat
függvényében

Belügyminisztérium
/nyertes pályázat esetén/

Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő 
kivitelezések elvégzése nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. június KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

III. Szolgáltatás-megrendelés

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés előkészítéséhez 
kapcsolódó Megvalósíthatóság tanulmány készítése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. június

KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat
/nyertes pályázat esetén/

A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti szállása intézmény
korszerűsítése keretében kiviteli terv készítése 

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
Pályázati bírálat
függvényében

TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázat
/nyertes pályázat esetén/

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés
előkészítéséhez kapcsolódó elvi engedélyezési terv 

elkészítése
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. június KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat
/nyertes pályázat esetén/

Tapolca szennyvíztelep fejlesztés
előkészítéséhez kapcsolódó egyéb tervezés 

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a)

pontja
2012. június

KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázat
/nyertes pályázat esetén

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése keretében
kiviteli terv elkészítése

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
Pályázati bírálat
függvényében

KDOP-4.2.3-11 kódszámú pályázat
/nyertes pályázat esetén/

Sétány engedélyezési és kiviteli terv elkészítése nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. június


