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121/2015. (IX.24.) sz. előterjesztés

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 24-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:    Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Készítette:   Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

 

Egyeztetve:   Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő  

  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

 

Tárgyalja:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

   

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

  



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján az ajánlatkérőknek, így 
Önkormányzatunknak is minden év március 31. napjáig éves, összesített közbeszerzési tervet 
kell készítenie, melyet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban közzé kell tennie. Kérésre a Közbeszerzési Hatóság részére is meg kell küldeni. 
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. 
 
Időközben elkészült a Kálvária utca felújításának műszaki dokumentációja tervezői 
költségbecsléssel. A becsült összeg alapján a kivitelezés meghaladja az építési tárgyú 
közbeszerzésekre irányadó fenti értékhatárt, így a beszerzési igényt szerepeltetni kell a 
közbeszerzési tervben is. (A határozat mellékletét képező táblázat építési beruházások közül 
a 4. sorszámmal szerepel.) 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében lehetőség nyílt önkormányzatunk számára, hogy a 

Szentendrei út 1. laképület, illetve a Pomázi úti Óvoda két épületének energetika felújítását 

elvégeztesse. A jogszabályban előírt rövid határidő miatt a közbeszerzési tervbe nem 

kerülhetek eddig bele a kivitelezőre irányuló közbeszerzési eljárás adatai.  

 
Ezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 
Határozati javaslat:  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását. 

Határidő: 2015. szeptember 28. 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2015. szeptember 16. 

 

 Rogán László 

  polgármester 

  



 

Budakalász Város Önkormányzatának  

 

2015. évi  

 

közbeszerzési terve 

 

 

Ssz. 

 

A tervezett közbeszerzési 

eljárás tárgya 

MEGJEGYZÉS 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás 

fajtája 

 

Tervezett 

időpont 

 Építési beruházások     

1 
Csatornaépítés Berdó 

dűlőben 
 

Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 

2015. 

szeptember 

2. 
Klenity feltáró út 

közműkiváltás+építés I. ütem 
 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 122. § 

(7) bekezdés a) pont 

2015. második 

félév(építés) 

3.  
Csatornaépítés Prekobrdo 

dűlőben 
 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 122. § 

(7) bekezdés a) pont 

2015. első 

félév(építés) 

4. 

Önkormányzati tulajdonban 

lévő épületek energetikai 

fejlesztése 

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény és tárgyalás 

nélküli Kbt. 122/A.§ (1) 

bekezdés alapján 

2015.III. 

negyedév 

5. Kálvária utca felújítása  
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény és tárgyalás 

nélküli Kbt. 122/A.§ (1) 

bekezdés alapján 

2015. IV. 

negyedév 

 Szolgáltatások     

1. 
Hulladékszállítási 

közszolgáltatás 
Folyamatban lévő eljárás  

Közösségi 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2015. február 

2. Közétkeztetés   
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 

2015. első 

negyedév 

 Árubeszerzések     

1 -     

 

 

 


