
3. NAPIREND                                       Ügyiratszám: 3/47-7/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 27-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 2. 
sz. módosítása 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  dr. Németh Mária Anita jegyző 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
Ilkovics Elza irodavezető 

 Hederics Katalin közbeszerzési referens / városfejlesztési 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 2019. évre vonatkozóan 
teljesítésre került, a Képviselő-testület 2019. április 5-én megtartott nyilvános ülésén, a 
44/2019. (IV.05.) számú határozattal fogadta el az idei évre szóló közbeszerzési tervet, melyet 
2019. július 17-én a 119/2019. (VII. 17.) sz. határozattal módosított. 
 
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 2019. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosításának elfogadását követően kezdődött meg 
Belterületi utak felújítása tárgyú építési beruházás megvalósítása. A kivitelezés megkezdésekor 
a Simon István utcában a lakosság részéről igény merült a tervezettnél nagyobb szakasz 
felújítására. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a költségvetési soron megtakarítás 
keletkezett. A beruházás kiegészítő műszaki tartalmának tervezési munkái megrendelésre 
kerültek a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából. Tapolca Város 
Önkormányzata az eljárást a Kbt. 115.§ (2) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben folytatta 
le.  
 
Tapolca Város Önkormányzata 171/2018. (XI.23.) Kt. határozattal elfogadott Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak módosítását a Képviselő-testület 
fogadja el. A 2019. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítási 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. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 2. sz. 
módosítását elfogadja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosított Közbeszerzési Tervet a 
közbeszerzési eljárásról szóló 2015.évi CXLIII. törvény 43. § (2) 
bekezdésében, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 7. § (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzétegye. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    jegyző 

 
 
Tapolca, 2019. szeptember 6. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester



1. sz. melléklet 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata 
2019. évi közbeszerzési terve – 2. sz. módosítás 

 
 
 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend
Tervezett eljárás típus 

 Az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

 I. Árubeszerzés      

-     

  II. Építési beruházás       

Tapolca, belterületi utak felújítása/szőnyegezése/új aszfaltos 
burkolattal történő ellátása 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 115. § 

(1) bekezdés szerinti eljárás 
április szeptember 

TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00009 sz. „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt keretében. mélyépítési 

munkák kivitelezése 
nemzeti 

Kbt. III. rész XVII. fejezet 113. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

szeptember 2020. október 

A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukcióban TOP-7.1.1-
16-H-014-01 azonosítószámú, „Épített és szabadtéri közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” keretében 

Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Kultúrház 
energiahatékony megújítása 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 115. § 

(1) bekezdés szerinti eljárás 
szeptember 2020. február 

A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000009 azonosítószámú, „A Tapolca-
Szigliget kerékpárút megvalósítása” c. Konzorciális projekt 

keretében Tapolca Konzorciumi Tag által kerékpárút építéséhez 
kapcsolódóan megvalósítandó építési munkák 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 113. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

 
október 2020. december 

Tapolca, 798 és 733/4 hrsz-ú ingatlanokon DN400 mentesítő 
szennyvízvezeték kiépítése 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 115. § 

(1) bekezdés szerinti eljárás 
június 2019. szeptember 

Tapolca, Simon István utca részleges felújítása nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 115. § 

(1) bekezdés szerinti eljárás 
augusztus 2019. október 



III. Szolgáltatás-megrendelés     

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 
Városi Fenntartható Energia és Klíma akciótervek (SECAP) 

kidolgozása 5 eljárási részben –  
1. rész: SECAP kidolgozása Tapolca Város részére 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 113. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

január július 

 


