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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 kötelezettség 2014. évre vonatkozóan
teljesítésre került, a Képviselő-testület 2014. március 14-én megtartott rendkívüli nyilvános
ülésén, a 37/2014. (III. 14.) számú határozattal fogadta 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.
Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve már egy alkalommal a Testület 2014. június
27-én megtartott ülésén módosításra került, mivel újabb, korábban nem tervezett
közbeszerzési igények merültek fel.
Az éves közbeszerzési tervet most ismét módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a júniusi
testületi ülés óta újabb közbeszerzési igény merült fel, illetve egyes a tervben meghatározott
közbeszerzések módosított feltételekkel kerültek kiírásra.
A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás
(27/2013. (VI.12.) NFM rendelet) terhére pályázatot írt ki a Vízparti és egyéb közösségi
területek fejlesztésének támogatására. Tapolca Város Önkormányzata a pályázati felhívásra
pályázatot nyújtott be a „Tapolcai közösségi területek – Városközponti Pihenőpark II. ütem és
a Malom-tó zöldterületeinek – fejlesztése” címmel. A benyújtott pályázatot a Balaton
Fejlesztési Tanács 16.851.200 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében megvalósítandó építési beruházás becsült értéke
(nettó 19.114.290 Ft) meghaladja a nemzeti eljárásrendben az építési beruházás tárgyú
eljárásoknál irányadó közbeszerzési értékhatárt (nettó 15 millió Ft), a kivitelező kiválasztására
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás a Támogatási

szerződés megkötését követően, polgármesteri döntés alapján október hónapban megindításra
került.
Az árubeszerzés tekintetében az éves közbeszerzési tervben szerepel a „Közvilágítási célú
villamos energia beszerzése a 2015.03.01. – 2016.02.29. közötti időszakban” tárgyú
beszerzés. A beszerzés tárgya kiegészült intézményi célú, általános felhasználású villamos
energia beszerzésével. A tavalyi év során a 2014. évre biztosítandó közvilágítási célú villamos
energia beszerzésére lebonyolított közbeszerzési eljárás – ahol elektronikus árlejtés
alkalmazására került sor – tapasztalata jónak bizonyult, tekintettel arra, hogy a korábbi
évekhez képest alacsonyabb energia egységárat tudtunk elérni. Az idei beszerzés előkészítése
során számba vettük, hogy ha az intézményekre is kiterjesztjük a beszerzést, jó eséllyel
ezeken a fogyasztási pontokon is kedvezőbb energia árat tudunk elérni, ezáltal
költségmegtakarítást tudunk érvényesíteni. A közbeszerzési eljárás megindítására október
hónapban sor került.
Az éves közbeszerzési tervben, a szolgáltatás-megrendelés tárgykörben szereplő
„Parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátása (5 éves időtartamra)” tárgyú beszerzés
tekintetében is változás történt. Bár az eljárás kiírására terv szerint került sor, az eljárás
megindítását követően mérlegeltük és felülvizsgáltuk a kötendő szerződés 5 évre terjedő
időtartamát. Arra a megállapításra jutottunk, hogy ha a szerződés időtartamát 2 évre
csökkentjük, a költségvetésben ennek a tevékenységnek a fedezete – mely viszonylag jelentős
nagyságú forrás lekötését igényli – jobban, átláthatóbban lesz tervezhető. A tervezett műszaki
tartalom is felülvizsgálatra került. Megvizsgáltuk, hogy a parkgondozási feladatok
tekintetében feltétlenül szükséges-e minden városrészt a szerződéssel lefedni. Mivel Diszel
városrészben és a Dobó városrészben a parkfelületek nagysága nem számottevő, itt a parkok
fenntartása a közmunka program keretében teljesíthető. A közbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény és a kapcsolódó dokumentáció a fentiekkel módosításra került.
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 2. sz.
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület 94/2014. (VI. 27.) Kt. határozatát
visszavonja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Tapolca, 2014. november 18.
Dobó Zoltán
polgármester

1. sz. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata
2014. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó
eljárásrend

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

Megjegyzés

I. Árubeszerzés
Általános felhasználású és közvilágítási célú villamos
energia beszerzése a 2015.03.01. – 2016.02.29. közötti
időszakban

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

október

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/

„Tapolcai közösségi területek – Városközponti Pihenőpark
II. ütem és a Malom-tó zöldterületeinek – fejlesztése” című
pályázat keretében megvalósítani kívánt építési beruházás
során felmerült építési munkák kivitelezése

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

október

Balaton Fejlesztési Tanács
P-TF-32/2014

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

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdése

március

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0007

„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

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

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 (2 éves
időtartamra)

közösségi

Nyílt

október

