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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. §-a alapján a helyi 

önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az év 

közben bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A tervnek az ajánlatkérő 

azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a terv elkészítése előtt az adott 

évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg 

kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha általa előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a tervet módosítani kell, 

megadva a módosítás indokát is. 

 

A közbeszerzési tervet és módosításait az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban, vagy amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem 

lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – köteles közzétenni. 

 

Közbeszerzési eljárás kizárólag akkor kezdhető meg, ha – a szerződés megkötéséhez szükséges 

engedélyeken túl - az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy 

olyan biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre fog állni. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

 

 

Várpalota 2018. március 05. 

 

 

 

 

 

 

                                    Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén a következő határozatot 

hozta: 

 

…/2018. (III.22.) képviselő-testületi  

határozat  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 2018. évi 

közbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

 

e l f o g a d j a . 

 

 

Határidő :   a döntés megküldésére : azonnal 

Felelős :    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

Várpalota, 2018. március 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                                 dr. Ignácz Anita Éva 
   polgármester                                                                                                jegyző
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Melléklet a…./2018. (III.22.) határozathoz 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata  

Érintett év: 2018. 

 

 

Sorszám 

 

 

Eljárás elnevezése 

 

 

Rezsim 

 

 

Eljárás fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

dátuma 

Támogatói 

döntés 

rendelkezésre 

áll (igen/nem) 

1. A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00015 

azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. május igen 

2. A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00015 

azonosítószámú projekt keretében eszközök beszerzése 

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. május igen 

3. Zöld város kialakítása Várpalotán elnevezésű, TOP-2.1.2-15-

VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló 

építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

Nemzeti 117. § szerinti eljárás [112. § (1) 

bek. a) pontja] 

2018. május igen 

4. Zöld város kialakítása Várpalotán elnevezésű, TOP-2.1.2-15-

VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében eszközök 

beszerzése 

 

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. május igen 

5. A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, TOP-3.1.1-15-

VE1-2016-00014 azonosítószámú 

projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, 

vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. március igen 



6. Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

elnevezésű, TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00030 azonosítószámú 

projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, 

vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. március igen 

7. Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

elnevezésű, TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00030 azonosítószámú 

projekt keretében eszközök beszerzése 

 

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. április igen 

8. A Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése elnevezésű, TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00009 

azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. március igen 

9. Lakossági, intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása Várpalota közigazgatási területén 

Uniós  81.§ szerinti nyílt eljárás 2018. március nem 

10. Várpalota út és járdafelújítási munkák  Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. március nem 

11. Várpalota szennyvíztisztító telep, centrifuga és kapcsolódó 

berendezések beszerzése  

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. április nem 

12. Várpalota szennyvíztisztító telep, 1. biológiai reaktor gépészeti 

felújítása 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. április nem 

 


