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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető 

 Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési 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, 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 2016. évi közbeszerzési tervére 
vonatkozó javaslat. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásához és a
megpályázott Európai Uniós és további hazai, illetve egyéb nemzetközi támogatások
felhasználásához kapcsolódó beszerzési igények számbavételét követően a 2016. évben 
tervezett közbeszerzések között 3 db árubeszerzés, 5 db építési beruházás és 3 db szolgáltatás-
megrendelés szerepel.

Az előterjesztés készítésekor a Képviselő-testület 2016. 02.19-i döntése alapján került 
benyújtásra a GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése kiírásra összeállított
„Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű pályázat, melynek projektszintű közbeszerzési 
terve beillesztésre került az önkormányzat éves közbeszerzési tervébe.

2016. február 22–én született döntés a vis maior támogatásokról, mely alapján a 2015.
augusztus 17-i özönvízszerű esőzés okozta károk helyreállítására a Belügyminisztérium 90%-
os támogatási intenzitással 21.263.000,-Ft támogatást ítélt meg az önkormányzat részére. A
burkolatlan hegyi utak helyreállítására kapott támogatás igényléséhez készíttetett műszaki 
szakértő által kalkulált költségek alapján határozható meg a beruházás becsült értéke, mely a 
nemzeti értékhatárt meghaladó, de 100 millió Ft alatti beruházás, így bekerült a közbeszerzési
tervbe.



A Norvég Alapból származó támogatás igénylésére irányuló „Egészséges Tapolca, Egészséges
Gazdaság” című HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt újra reflektorfénybe kerülhetett, 
februárban egy a jelenlegi feltételeknek megfelelő, aktualizált projekttervet nyújtott be az 
önkormányzat, melyben közbeszerzéssel érintett építési beruházásként szerepel a városi piac
felújítása. A pályázat bírálati szakaszban van és tekintettel a megvalósításra szabott szűk 
határidőre, feltételes közbeszerzés lebonyolítását célszerű elindítani még április hónapban. Így 
biztosítható, hogy nyertes pályázat esetén azonnal megkezdhető legyen a felújítás. 

A városüzemeltetési feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az általános
felhasználású és közvilágítási célú villamos energia beszerzésének közbeszerzése februárban
megkezdődött. A fogyasztási helyek felülvizsgálatát követően aktualizált adatok alapján, 2016. 
május 1-től 2018. december 31. közötti időszakra került betervezésre a villamos energia 
vételezés. A közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazásával kíván az
önkormányzat további megtakarítást elérni.

Önkormányzati intézmények és egyes gazdasági társaságok esetében, ahol a gázfogyasztás
piaci szerződés alapján került beszerzésre, felülvizsgálatra kerültek a gázszolgáltatókkal kötött 
szerződések, és a jelenlegi alacsony piaci trendek figyelembe vételével, csoportosított 
közbeszerzési eljárás előkészítése folyik további megtakarítások elérése érdekében.  

Az önkormányzat parkfenntartási munkáira 2014. január 6-án, 24 hónapra megkötött
szerződése 2017. január 6-án lejár, mely miatt még idén év végén elő kell készíteni, el kell 
indítani a következő időszakra szóló szerződést megalapozó közbeszerzési eljárást.  

A közbeszerzési tervben szereplő beszerzések becsült értéke egy esetben éri el az uniós 
értékhatárt, a többi közbeszerzés egységesen nemzeti eljárás alá esik. Az uniós, valamint a
nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság honlapján tárgyév elején közzétett Elnöki
tájékoztató tartalmazza, de megtalálható Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 68.§-70.§-ban is.

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 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

Tapolca, 2016. március 17.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet

Tapolca Város Önkormányzata
2016. 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 (1. rész) és közvilágítási
célú (2. rész) villamos energia értékesítése a

2016.05.01 00:00 CET - 2018.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos 

energia kereskedelmi szerződés keretében 

nemzeti
Kbt. 113.§ (1)

bekezdés
február

Földgáz energia beszerzése nemzeti Kbt. 113.§ (1) március

  „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű 
pályázat keretében díszkivilágítás telepítése az

akcióterületen
nemzeti

Kbt. 113.§ (1)
bekezdés

II. félév
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai

fejlesztése

II. Építési beruházás

„Hegyi utak helyreállítása Tapolcán vis maior
támogatásból”

nemzeti
Kbt. 115. § (2)

bekezdés
április

A vis maior támogatás felhasználásának
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)
Korm. rendelet alapján benyújtott pályázat

Igénylésazonosító: 276 497
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„Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű 
pályázat keretében megvalósítandó építési
beruházások: Színpad, Látogató Központ,

Zöldtechnológia, Biciklitároló, Pavilonsor, Járda,
Térfelület, Egyéb zöldterület és parkoló

nemzeti
Kbt. 113.§ (1)

bekezdés
II. félév

GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai
fejlesztése

„Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű 
pályázat keretében megvalósítandó ivókút és

zenepavilon építése
nemzeti

Kbt. 115.§ (2)
bekezdés

II. félév
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai

fejlesztése
Konzorciumi partner valósítja meg

„Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű 
pályázat keretében megvalósítandó jégpálya

létesítése
nemzeti

Kbt. 113.§ (1)
bekezdés

II. félév
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai

fejlesztése

Városi piac felújítása nemzeti
Kbt. 115.§ (2)

bekezdés
I. félév

„Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság”
című HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú 

projekt

III. Szolgáltatás-megrendelés

„Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű 
pályázat keretében engedélyes és kiviteli tervek

készítése
nemzeti

Kbt. 115.§ (2)
bekezdés

II. félév
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai

fejlesztése

„Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” elnevezésű 
pályázat keretében marketing és nyilvánosság

biztosítása
nemzeti

Kbt. 115.§ (2)
bekezdés

II. félév
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek turisztikai

fejlesztése

Tapolca Város közterület- és parkfenntartási
feladatainak ellátása

uniós Kbt. 81.§ (1) II. félév


