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Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése
értelmében Várpalota Város Önkormányzata, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
ajánlatkérő, a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott  évre tervezett  közbeszerzéseiről.  E  kötelezettséget  2014.  évre  vonatkozóan teljesítette
Önkormányzatunk, a 2014. március 14-én megtartott képviselő-testületi ülésünkön, a 28/2014.
(III.14.) képviselő-testületi határozattal fogadta el a testület 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.

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  és  az
„Önkormányzatok  és  intézményeik  épületenergetikai  fejlesztése  megújuló  energiaforrás
hasznosításával  kombinálva  a  konvergencia  régiókban” elnevezésű,  KEOP-2014-4.10.0/F
azonosítószámú felhívás  tervezetét.  Az Önkormányzat  az  előbbi  kiírás  keretében  Várpalota
Város  Polgármesteri  Hivatalának  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.
Az utóbbi kiírás-tervezet keretében Várpalota Város Önkormányzata a Dúdoló Óvodán, a Thuri
György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolán és a Jó Szerencsét Művelődési Központ
kíván  épületenergetikai  fejlesztéseket  végrehajtani.  A  projekt  célja  az  épületek
energiahatékonyságának és energiatakarékosságának fokozása. Fő tevékenységek: napelemes
rendszer  kiépítése,  utólagos  külső  oldali  hőszigetelés,  külső  nyílászáró  csere/korszerűsítés,
fűtési/hűtési  rendszer  korszerűsítése,  világítási  rendszerek  energiatakarékos  átalakítása,  és
egyéb gépészeti korszerűsítések. 

A  pályázati  kiírástervezetek  alapján  a  benyújtásra  kerülő  pályázatoknak  már  érdemes
tartalmaznia a kivitelezővel kötött feltételes vállalkozási szerződéseket, ugyanis a szerződések
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 pályázatokat helyi önkormányzatok és
helyi önkormányzati költségvetési szervek részére 100%-os támogatási intenzitással kerültek
kiírásra, ezért várhatóan sokan fognak pályázatot benyújtani.  A plusz tartalmi pontok nélkül
nem  valószínűsíthető  a  támogatások  elnyerése,  ezért  a  feltételes  vállalkozási  szerződések
pályázathoz  való  csatolása  érdekében  a  vonatkozó  feltételes  közbeszerzési  eljárások
lefolytatása szükséges, melyre a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdései adnak lehetőséget:



„40. § (…)
(3)41 Ha  az  ajánlatkérő  támogatásra  irányuló  igényt  (pályázatot)  nyújtott  be,  vagy  fog
benyújtani, az eljárást megindíthatja – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás
pályázati  felhívásának  megjelenésére –,  az  eljárást  megindító  felhívásban  azonban fel  kell
hívni  a  gazdasági  szereplők  figyelmét  erre  a  körülményre,  valamint  a  (4)  bekezdésben
foglaltakra.

(4)42 A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az
ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat
[76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási
szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.”

Várpalota 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 2014. évre vonatkozó -  egységes szerkezetbe
foglalt  -,  módosított  Közbeszerzési  Terv  javaslatot  a  határozati  javaslat  1.  melléklete
tartalmazza. Tájékoztatásul csatoltuk a 2014. évre eredetileg elfogadott közbeszerzési tervet is. 

Fentiekre  tekintettel  kérem  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és
döntését meghozni szíveskedjen!

Várpalota, 2014. szeptember 04.

    
   Talabér Márta

                                                                                     polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  szeptember  18-ai  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2014. (IX.18.) képviselő-testületi 
határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzatának a
2014.  évi  közbeszerzésekre  vonatkozó  –  egységes  szerkezetbe  foglalt  -  módosított
közbeszerzési tervét elfogadja. 

2.) A közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2014. szeptember 18.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita
  polgármester                                                                                 jegyző
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Eredeti
      (tájékoztatásul)

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata 
Érintett év: 2014.

Sorszám Az eljárás tárgya Eljárás típusa Eljárásrend Eljárás megindításának
tervezett időpontja

1. Útfelújítás Nemzeti Hirdetmény közzététele nélküli Megküldés: 2014. május

2. Inzéményfelújítás Nemzeti Hirdetmény közzététele nélküli Megküldés: 2014. május



Melléklet a Képviselő-testület…./2014. (IX.18.) határozatához:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata –
Érintett év: 2014.

Sorszám Az eljárás tárgya Eljárás típusa Eljárásrend Eljárás megindításának
tervezett időpontja

1. Útfelújítás Nemzeti Hirdetmény közzététele nélküli 2014. május

2. Intézményfelújítás Nemzeti Hirdetmény közzététele nélküli 2014. május

3. Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.  szám  alatti
ingatlanon  50  kwp  napelemes  rendszer
telepítése 

Nemzeti Hirdetmény közzététele nélküli 2014. augusztus

4. A  Jó  Szerencsét  Művelődési  Központ,  a
Várpalotai  Összevont  Óvoda  és  Bölcsőde  –
Dúdoló  Tagóvoda  és  a  Thuri  György
Gimnázium  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola
felújítása

Nemzeti Hirdetmény közzététele nélküli 2014. augusztus

 


