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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 éves összesített közbeszerzési tervet köteles
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. E kötelezettséget 2014. évre vonatkozóan
teljesítettük, a 2014. március 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésünkön, a 37/2014.
(III.14.) számú határozatunkkal fogadtuk el az idei évre szóló közbeszerzési tervet.
A Kbt. 33. § (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.
Tekintettel arra, hogy a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadását követően újabb
közbeszerzési igények merültek fel, a közbeszerzési tervet a törvény előírásainak megfelelően
módosítani szükséges.
A közbeszerzési igények sorában megjelent kettő db új, építési beruházás tárgyú beszerzési
igény, melyek uniós pályázatok révén merültek fel.
Tapolca Város Önkormányzata 2013. február hónapban pályázatot nyújtott be az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Tapolca,
Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” címmel. A
pályázatot első körben elutasították, majd kifogást nyújtottunk be, melyet a Közreműködő
Szervezet helyben hagyott. A hiánypótlás teljesítését követően 2014. március 21-én
megérkezett az Önkormányzathoz a pozitív támogatói döntésről szóló értesítés. A projekt
keretében megvalósítani tervezett építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt elérve közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A megvalósítás
során az érintett épületek homlokzatának szigetelésére, a nyílászárók cseréjére és a
radiátorszelepek cseréjére kerül sor.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2014. június 4-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra tervezett
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú felhívás
tervezetét. Az Önkormányzat ezen kiírás keretében a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
épületén napelemes rendszer kialakítására kíván pályázni, mely beruházás célja az intézmény
villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással való kielégítése, ezáltal a
villamosenergia-fogyasztás csökkentése és pénzügyi megtakarítás elérése. A pályázati kiírástervezet alapján a benyújtásra kerülő pályázatnak már érdemes tartalmaznia a kivitelezővel
kötött feltételes vállalkozási szerződést, ugyanis a szerződés megléte – bár nem befogadási és
nem is támogathatósági kritérium, de – a pályázat elbírálása során a tartalmi feltételek között
értékelésre kerül. A befogadási és támogathatósági kritériumoknak megfelelő pályázatokat a
tartalmi feltételeknek való megfelelés alapján adható pontszámok szerint rendezik támogatási
sorrendbe. A pályázat várhatóan helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati költségvetési
szervek részére lesz kiírva 100%-os támogatási intenzitással, ezért várhatóan sokan fognak
pályázatot benyújtani. A plusz tartalmi pontok nélkül a pályázatnak nem sok esélye van a
támogatás elnyerésére, ezért a feltételes vállalkozási szerződés pályázathoz való csatolása
érdekében a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
A 199/2013. (XII.20.) Kt. határozattal elfogadott Tapolca Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak módosítását a Képviselőtestület 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 2014. 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 2014. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület
visszavonja.

37/2014.

(III.14.)

Kt.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2014. június 18.

Császár László
polgármester

határozatát

1. sz. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata
2014. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Az eljárás
megindításának,
Tervezett eljárási
illetve a
típus
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés
Közvilágítási célú villamos energia beszerzése a
2015.03.01. – 2016.02.29. közötti időszakban

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

december

II. Építési beruházás
„Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és
Városháza energetikai korszerűsítése” című, KEOP5.5.0/A/12-2013-0366 azonosító számú projekt keretében
kiviteli terv készítése és építési beruházás kivitelezése

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

június

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-20144.10.0/N azonosító számú kiírás keretében tervezett építési
beruházás kivitelezése (feltételes)

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

június

KEOP-2014-4.10.0/N
/megvalósítás nyertes pályázat esetén/

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

március

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0007

III. Szolgáltatás-megrendelés
„ÁROP 1.A.5 – Szervezetfejlesztés a konvergencia
régiókban lévő önkormányzatok részére” című projekt
keretében „Tapolca Város Önkormányzatának
Szervezetfejlesztése”

„A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai
korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2012-0055 azonosító
számú projekt keretében vízjogi létesítési engedélyezési terv
készítése és egyéb tervezési feladatok ellátása

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

március

Laktanya területén új ivóvíz- és szennyvízcsatorna
építésének tervezése

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

első félév

Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

első félév

Parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátása (5 éves
időtartamra)

közösségi

Nyílt

második félév

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

