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elfogadása 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
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  Hársfalvi József irodavezető 
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Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Gazdasági 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, legkésőbb március 31. napjáig 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 képezi az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervére 
vonatkozó javaslat. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásához és a megítélt 
Európai Uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó beszerzési igények számbavételét 
követően a 2015. évben tervezett közbeszerzések között egy db árubeszerzés, egy db építési 
beruházás és egy db szolgáltatás-megrendelés szerepel.  
 
Árubeszerzési igény 2015. évre vonatkozóan a 2016.03.01. – 2017.02.28. közötti időszakban 
a város közvilágítási célú villamos energia ellátása, valamint az Önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények villamos energia ellátása érdekében merült fel.  
 
Építési beruházást tartalmazó közbeszerzési igény a „Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi 
Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 
azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódóan merült fel. A projekt keretében 
megvalósítani tervezett beruházás kivitelezője kiválasztására a közbeszerzési eljárás már 
2014. évben lefolytatásra került. A közbeszerzés nyertese a Fenstherm-West Kft. (1081 
Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.) lett. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2014. augusztus 11. 



 
napján megkötésre került. A kivitelezés megkezdését követően a beruházó és a kivitelező 
képviselői egyeztetést folytattak le a helyileg illetékes tűzoltó alezredessel. Az egyeztetés 
során az alezredes kifogásolta a beruházás műszaki tartalmának egyes elemeit, kérte azok 
jogszabályoknak megfelelő módosítását. Az előírt módosítások során olyan anyagok 
beépítése, ill. beszerzése vált szükségessé, melyeknek a meglévő kivitelezői költségvetésben 
nincsen tétele, illetve nincsen egységára. A költségvetésből hiányzó tételek beszerzésére 
vonatkozóan (kiegészítő) közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A Barackvirág 
Tagintézmény esetében pedig a jobb műszaki megoldás érdekében felmerült az eredetileg 
betervezett alumínium nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréjének igénye. Ha már 
a tűzoltói előírások miatt a kiegészítő közbeszerzés alkalmazása egyébként is elkerülhetetlen, 
a nyílászáró-cserét a kiegészítő közbeszerzés keretében szintén rendezni lehet. 
 
Szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési igény merült fel továbbá az Önkormányzat 
által tavaly benyújtott „Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az 
esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása érdekében” című, ÁROP-1.A.3-
2014-2014-0083 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan. A pályázatot a Közigazgatási 
Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásban részesítette. A pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan a járási szintű ún. Esélyteremtő programterv elkészítésének 
érdekében kerül sor közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések becsült értéke egyik esetben sem éri el a 
közösségi értékhatárt, így mindegyik esetben a nemzeti eljárásrend lesz az irányadó. A 2015. 
évre vonatkozó közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság a 1336/2013/EU 
rendeletében állapította meg. A 2015. évre irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat 
pedig a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 68-72. 
§-a határozta meg.  
Amennyiben az év során olyan beszerzés válik szükségessé, mely a jelen terv készítése során 
még ismeretlen volt, a közbeszerzési terv módosítását 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 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2015. március 17. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester



 
1. sz. melléklet 

Tapolca Város Önkormányzata 
2015. 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 és közvilágítási célú villamos 
energia beszerzése a 2016.03.01. – 2017.02.28. közötti 

időszakra 
nemzeti Kbt. 122/A. § (1) 

bekezdés december  

 
  

 II. Építési beruházás       

„Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és 
Városháza energetikai korszerűsítése” című, KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0366 azonosító számú projekthez 

kapcsolódó kiegészítő közbeszerzés építési beruházás 
megvalósítására 

nemzeti Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés március KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 

 
 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

„Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben 
az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása 
érdekében” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083 azonosító 

számú projekt keretében járási szintű  „Esélyteremtő-
programterv” elkészítése 

nemzeti Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdés első félév ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083 

 


