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Előterjesztés tárgya: Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

módosításának megvitatása 

 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző  

 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző  

 
 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  
 

 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  
 

 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva: - 
 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdésében foglaltak értelmében a képviselő-testületnek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseiről március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie a 

költségvetési rendelet figyelembevételével.  

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a tervben nem szereplő közbeszerzésre 

vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 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.  

 

Az önkormányzat idei közbeszerzési tervében a házi orvosi rendelő átépítése, felújítása 

tárgyú építési beruházás szerepel, mely kiegészítésre és pontosításra szorul, mivel a 

közbeszerzési terv készítésekor figyelembe vett becsült érték  a szükséges teljes épület 

átalakításának fedezetéül nem bizonyult elegendőnek. Sajnálatos módon bruttó 20 millió Ft 

helyett bruttó 24.130 ezer Ft kiadással kell kalkulálni az önkormányzati tulajdonú épületen 

belüli, a háziorvosi rendelő kötelezően előírt bővítése vonatkozásában, mely maga után vonja 

az épületen belüli könyvtári szolgáltató hely áthelyezését is.  

 

A teljes építési beruházás becsült értéke nettó 15.748.031 Ft helyett nettó 19.000.000 Ft.  

A háziorvosi rendelő átépítése szükségességének indoka, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya csupán 2017. október 

31-ig engedélyezi a rendelő jelenlegi feltételekkel történő működését. Ezen időpontig az előírt 

hiányosságokat meg kell szüntetni, azaz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő 

méretű és számú helyiségekkel, felszereléssel rendelkeznie kell az épület akadálymentes 

megközelítése mellett.   

Mindez azonban csak akkor teljesíthető, ha az orvosi rendelőnek helyet adó épület belső 

helyiségei átépítésére és az épületen belül áthelyezésükre sor kerül.  

A 206/2015. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján az önkormányzat a háziorvosi rendelő 

bővítésére vonatkozóan bruttó 20.000.000 Ft támogatásban részesül mely fedezi ezen 

beruházás költségét, továbbá az önkormányzat az adósságkonszolidációban részt nem vett 

települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet 2. § 

(1) bekezdés dc) pontjára hivatkozással, ugyanezen rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott 2.950.000 Ft elnyerésére kíván pályázni  a háziorvosi rendelő bővítése miatt 

szükséges könyvtári szolgáltató helyiség áthelyezésével összefüggésben. A könyvtári 

szolgáltató hely épületen belüli áthelyezése a képviselő-testületi üléseknek helyet adó 

tárgyalóval együtt bruttó 4.130.000 Ft összegű kiadással jár, azaz az önkormányzatnak 

önerőként, saját forrásból bruttó 1.180.000 Ft-ot biztosítania kell.   

 

 

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 

százmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást 

lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben 

irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, 

kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország 

országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.  

 



Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele 

helyett legalább négy – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 

megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 

ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 

kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- 

vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.  

 

Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás 

nem alkalmazandó. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 

tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 

gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

Mivel a tervben szereplő építési beruházás becsült értéke alapján alkalmazható a Kbt. 115. 

§-a szerinti eljárás, ezért a tervben a nyílt eljárás a nemzeti eljárásrendben irányadó 

szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazása került továbbra is 

meghatározásra.  

 

Javaslom az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve módosításának jóváhagyását az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal, mely az adott eljárás tárgya kiegészítését, a 

közbeszerzés megindítása időpontjának pontosítását és a CPV kódok kiegészítését 

tartalmazza.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

   /2016. (VI. 24.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.   

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal a terv közzétételére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. június 16. 

 

  Kötél Krisztina 

  jegyző



Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

2016. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor került-e 

az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

Az eljárás megindításának 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

Szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 

I. Árubeszerzés 

 
- - - - - - 

 

II. Építési 

beruházás 

Önkormányzati 

tulajdonú épületen 

belül a háziorvosi 

rendelő bővítése és 

a könyvtári 

szolgáltató hely 

áthelyezése.*  

45262690 

45262700 

45210000 

45215100 

45261910 

45212330 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. Harmadik 

Része 

a Kbt. 115. §- a 

szerinti (nyílt) 

eljárás 

2016. június 24. 
a szerződés 2016. és 2017. 

évben teljesül 
nem 

III. Szolgáltatás 

megrendelése 
- - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
- - - - - - 

Veszprémfajsz, 2016. június 24.   

 

Jóváhagyta a képviselő-testület a 20/2016. (II. 29.) számú határozatával.  

 Fertig József 

* A módosítás a …/2016. (VI. 24.) számú határozattal került elfogadásra.   polgármester 

 


