
13. 
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:    dr. Gazdag Judit 
                                                                            jogi referens 
        
 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Területfejlesztési és 
       Közbeszerzési Bizottság 
        
       
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
        aljegyzı 
 
 
 
 
 
         
 
        Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                      jegyzı  
   
 
 
 
 
 
 
 



 2

Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. május 31-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 Ikt.sz.: I/1901/2/2012. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

   
Elızmények: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. március 29-i 
testületi ülésén 47/2012. (III. 29.) határozatával elfogadta a 2012. évi tervezett beszerzéseket 
tartalmazó közbeszerzési tervét. 

 
 Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, 
„Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” 
címő nyertes pályázata közbeszerzés köteles tevékenységeinek magas értéke miatt, a KEOP-
4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú, „A Fekete István Általános Iskola komplex 
energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címő pályázat egyes elvégzendı tevékenységei 
egybeszámítási kötelezettség alá esnek, amelyek az alábbiak: 
 

- Mőszaki ellenır: tevékenységre rendelkezésre álló összeg - nettó 1 968 504.-, 
azaz bruttó 2.500.000.- forint. 

- Projektmenedzsment: tevékenységre rendelkezésre álló összeg - nettó 
7.086.614.-, azaz bruttó 9.000.000.- forint. 

- Tájékoztatás és nyilvánosság: tevékenységre rendelkezésre álló nettó 
885.827.-, azaz bruttó 1.125.000.- forint. 
 

A jogszabályi háttér: 
 

1. A közbeszerzési terv módosítására irányadó rendelkezések 
 

A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt 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. 

 
2. Az eljárásrendre és az eljárásfajtára vonatkozó rendelkezések, az egybeszámítás 

 
A Kbt. 18. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérınek egybe kell számítania azon 

hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerzıdések értékét, 
melyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy idıben merül fel, valamint az ugyanazon 
építési beruházás megvalósítására irányuló szerzıdések értékét (egybeszámítás) Ezt követıen 
- az értékhatárokat figyelembe véve – a megfelelı eljárásrendet kell kiválasztani. Az 
értékhatárok alapján dıl el, hogy egy eljárás uniós vagy nemzeti eljárásrendbe fog-e tartozni. 
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A közbeszerzési irányelvek által adott lehetıséggel élve a Kbt. fenntartja, hogy nem 

kell egybeszámítani több olyan szerzıdés értékét, amelyek bár egybeszámítandók lennének, 
értékük azonban nem éri a Kbt.-ben meghatározott értékhatárt. Az ilyen kisebb értékő 
beszerzéseket mindig a nemzeti eljárásrend szabályai szerint kell megvalósítania az 
ajánlatkérınek. Ez gyakorlatilag az adott eljárásra nézve kedvezıbb, az uniós eljárásrendhez 
képest enyhébb szabályokat jelent az ajánlatkérı számára.  
Ezeket a szabályokat fektette le a Kbt. a következı rendelkezésében: 

A Kbt. 18. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárás 
alkalmazható olyan szerzıdés megkötésére, amelynek becsült értéke – a Kbt. egybeszámításra 
vonatkozó szabályainak alkalmazása nélkül – szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés 
esetén (nettó) 21 824 000 forintnál, építési beruházás esetén (nettó) 272 800 000 forintnál 
kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg annak az 
értéknek a 20 %-át, amit az egybeszámításra vonatkozó bekezdés alkalmazása esetén 
állapított volna meg az ajánlatkérı a beszerzés becsült értékeként. 

 
A Kbt. rendelkezéseit szem elıtt tartva megvizsgáltam a jelen elıterjesztés tárgyait 

képezı egyéb beszerzéseket is, elvégeztem a 18. § (3) bekezdés szerinti számítást és annak 
megfelelıen határoztam meg a közbeszerzési tervben szereplı új beszerzésekre irányadó 
eljárásrendet és eljárásfajtát. (Az egyéb beszerzések alatt a Lajosmizse Város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítéséhez kapcsolódó 
szolgáltatás megrendeléseket kell érteni.)   

A beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások a Kbt.-ben foglaltaknak eleget 
téve, a közbeszerzési terv módosítását követıen indulnának el.  

 
A közbeszerzési törvény elıbbi rendelkezésére tekintettel módosításra került a 

közbeszerzési terv, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
…../2012. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
2012. évi közbeszerzési tervének 
módosítása  

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és 
az elıterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 31. 
 
Lajosmizse, 2012. május 15. 
 
   
          Basky András 

         polgármester sk. 
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elıterjesztés melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

2012. évi módosított közbeszerzési terve 
Ajánlatkér ı neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
A beszerzés tárgya és 

mennyisége 
CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett idıpontja 

A szerzıdés 
teljesítésének 

várható idıpontja 
vagy a szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére1? 
Építési beruházás       
„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 

39.71.53.00-0 
45.42.11.30-4 
45.32.10.00-3 

Nemzeti 
eljárásrend 
 
 

Kbt. III. része 
szerinti 
hirdetmény 
közzétételével 
induló nyílt 
eljárás – Nyílt 
eljárás 

2012.07.01. 2012.08.28. nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
(szennyvíztisztító-telep, 
szennyvízgyőjtés, 
szennyvíziszap) 

45.23.24.20-2 
45.23.24.00-6 

Uniós eljárásrend 
(Támogatási 
szerzıdés alapján) 

Nyílt eljárás 2012.február hónap 2012.április hónap nem 

Szolgáltatás 
megrendelése 

      

Beruházási hitel 
igénybevétele (óvoda 
pályázat, belvizes 
pályázat) 

66.11.30.00-5 Nemzeti 
eljárásrend 

Meghívásos eljárás 2012.március 15. 2012. június 15. 
 

nem 
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Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
(mőszaki ellenırzés, 
FIDIC mérnök) 

90.49.00.00-8 Uniós 
eljárásrend 
(Támogatási 
Szerzıdés alapján) 

Nyílt eljárás 2012.április hónap 2012.július hónap nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítéséhez 
kapcsolódó Public 
Relations tevékenység 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 

71.63.10.00-0 Nemzeti 
eljárásrend 
(Támogatási 
szerzıdés alapján) 
 
eljárásrend 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 
a Kbt. 122. § (7) 
bek. a) pontja 
alapján 

2012. február hónap 2012.március hónap nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítéséhez 
kapcsolódó 
projektmenedzsment 
feladatok ellátása 

79.42.10.00-1 Uniós eljárásrend 
(Támogatási 
szerzıdés alapján) 

Nyílt eljárás 2012.április hónap 2012.június hónap nem 

„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 
(Mőszaki ellenır) 

90.49.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 18. § (3) 
bekezdés szerinti 
eljárás 
(hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos 
eljárás) 

2012.06.01. 2012.07.15. nem 

„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 
(Projekt Menedzsment) 

79.42.10.00-1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 18. § (3) 
bekezdés szerinti 
eljárás 
(hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos 
eljárás) 

2012.06.01. 2012.07.15. nem 
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„A Fekete István 
Általános Iskola 
komplex energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén” KEOP-
4.9.0/11-2011-0071 
(Tájékoztatás és 
nyilvánosság) 

71.63.10.00-0 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 18. § (3) 
bekezdés szerinti 
eljárás 
(hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos 
eljárás) 

2012.06.01. 2012.07.15. nem 

Szolgáltatási koncesszió       
Köztemetı-üzemeltetési 
feladatok ellátása 

98.37.12.00-6 Nemzeti 
eljárásrend 

Meghívásos eljárás 2012.június hónap 2012.október hónap nem 

 
Lajosmizse, 2012. május 31. 


