
12. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 287 /2013.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
  Hársfalvi József irodavezető 
  Kruchió Edina előadó 

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.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-én megtartott 
nyilvános ülésén a 211/2012. (XII. 14.) számú határozatával döntött arról, hogy a tapolcai
közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása tárgyban az „Épületenergetikai fejlesztések
és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 
konstrukcióra benyújtandó pályázathoz a saját erő fedezetére legfeljebb bruttó 61.500.000,- Ft 
összeget biztosít. A konstrukcióhoz tartozó Pályázati Felhívás 2012. december 12-én jelent
meg. A Felhívás értelmében a pályázatokat legkorábban a megjelenés napjától számított 40.
napot követően (2013. január 22-től) lehetett benyújtani. A tervezett projekthez kapcsolódó 
Energetikai Tanulmány elkészítését az Önkormányzat külső - a pályázati kiírás által 
meghatározott nagy volumenű műszaki számítási igényeknek megfelelni képes – szervezettel 
kívánta megvalósítani. Az Energetikai Tanulmány elkészítésének becsült értéke meghaladta a
közbeszerzési értékhatárt, így megállapításra került, hogy a beszerzés a Kbt. hatálya alá esik
és a nemzeti eljárásrend alkalmazandó.

A Pályázati Felhívásban az előkészítési munkára illetve az esetleges közbeszerzési eljárások 
lefolytatására meghatározott szűkös határidő miatt a pályázathoz kapcsolódó Energetikai 
Tanulmány elkészítésére vonatkozó beszerzést – noha az nem szerepelt a 2012. évi
közbeszerzési tervben - mielőbb el kellett indítani. A közbeszerzési eljárás 2012. december 
26. napján elindult. Az eljárás eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződés 2013. január 21-én aláírásra került.  



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 23-án megtartott rendkívüli 
nyilvános ülésén a 8/2013. (I. 23.) számú határozatával döntött a pályázat benyújtásáról.
A Pályázati Felhívás és mellékleteinek tartalmát a kiíró összesen három alkalommal
módosította, mely módosítások a pályázatok legkorábbi beadási időpontját is érintették. Az 
utolsó módosítás értelmében a pályázatot legkorábban 2013. február 11-én lehetett benyújtani.
A „Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában” című pályázatunk 2013. február 12-én 
benyújtásra került.

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 165/2012. (XI.23.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő:  Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

Tapolca, 2013. február 14.

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/

Villamos energia kereskedelmi szerződés nemzeti 
Kbt. 121. §. (1)

bekezdés b) pontja
2012. október



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

Tapolca, Deák F. u. 2782 hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló és 
a parkolóhoz vezető út felújítása vállalkozási szerződés 

keretében
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. szeptember

Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt fatartója,
valamint a meglévő fatartók megerősítése vállalkozási 

szerződés keretében 
nemzeti

Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja

2012. október

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

Energetikai Tanulmány készítése a „Közvilágítás
korszerűsítése Tapolca városában” c. pályázathoz 

nemzeti
Kbt. 122.§ (7)

bekezdés a) pontja
2012. december KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat


