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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 25-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Ikt.sz.: I/2575/3/2014. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázat előkészítésére 
vonatkozó irányvonalak meghatározása tárgyában meghozott 82/2014. (VIII.14.) ÖH 
határozatában úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú 
pályázati kiírás alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6. ) valamint ha a pályázat lehetővé teszi a 
Rákóczi úti telephelye (6050 Lajosmizse, Rákóczi ú. 26.) vonatkozásában is épületenergetikai 
korszerűsítés érdekében. A pályázati kiírás kiválasztási szempontja alapján előnyt jelent a 
kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes) 
Vállalkozási szerződés(ek) megléte. Erre tekintettel javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének melléklet szerinti módosítását.  
 
Jogszabályi háttér: 
 
A kivitelező kiválasztása céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (a 
továbbiakban: Kbt.) alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési 
eljárást alkalmazni. 
A Kbt. 33. § (1) bekezdésének eleget téve a Hivatal 2014. március 20-ra elkészítette 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervét, 
mely az adott évre tervezett beszerzéseket foglalja magában. A Kbt. 33. § (3) bekezdése 
alapján: „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá 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.” 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve a fenti tárgyú beszerzéseket 
nem tartalmazza, melyre való tekintettel annak módosítása szükséges. A módosított 
közbeszerzési terv jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:  
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Határozat-tervezet 
 
…/2014. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 

   Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglal 
közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadja, egyúttal a 75/2014. (VI.26.) önkormányzati 
határozattal módosított közbeszerzési tervet hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. szeptember 25. 
 
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 15. 
 
                 Basky András  
                polgármester sk. 
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előterjesztés melléklete  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

2014. évi közbeszerzési terve 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

Sorszám A beszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

Az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére1? 
 Építési beruházás       
1. „A lajosmizsei 

Egészségház 
épületenergetikai 
fejlesztése” című KEOP-
2012-5.5.0/B azonosító 
számú pályázat 
megvalósítása 

39.71.53.00-0 
45.42.11.30-4 
45.32.10.00-3 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt vagy 
meghívásos 
eljárás 

2014. május 15. 2014. október hónap nem 

2. Attila utcai 
óvodaépület 
energetikai fejlesztése 
4/2014.(I.31.) BM. 
rendelet alapján 
benyújtott pályázat  
megvalósítása 

45.42.11.30-4 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt vagy 
meghívásos 
eljárás 

2014. május 15. 2014. augusztus nem 

3. Szent Lajos utcai 
óvoda épületének 
felújítása  

45262700-8 
45453100-8 

Nemzeti  
eljárásrend 

Nyílt vagy 
meghívásos 
eljárás 

2014. június 11. 2014. augusztus 31. nem 

4. Dózsa Gy. út 102/a. 
sz. alatti épület 
tetőfelújítása 

45262700-8 
45453100-8 

Nemzeti  
eljárásrend 

Nyílt vagy 
meghívásos 
eljárás 

2014. augusztus 2014. október nem 

5. Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

45000000-7 
45261310-0 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény 
nélküli 2014. szeptember 9. 2015. május 29. 

(szerződéskötést nem 
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tulajdonában álló, 
Lajosmizse, Rákóczi u. 
30. és Attila u. 6. szám 
alatti ingatlanok 
épületenergetikai 
fejlesztése megújuló 
energiaforrás 
hasznosításával 

45300000-0 
45350000-5 
45421100-5 
45261400-8 
09331000-8 
09332000-5 

tárgyalásos 
eljárás 

követő 8 hónap) 

 Szolgáltatás 
megrendelése 

      

1. Beruházási hitel 
igénybevétele (nyertes 
pályázatokhoz szükséges 
önerő biztosítására ) 

66.11.30.00-5 Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt vagy 
meghívásos 
eljárás 

2014. április 15. 2014. június 15. 
 

nem 

2. Földgáz energia 
beszerzése 

11.20.00.00-2 Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt vagy 
meghívásos 
eljárás 

2014. április 15. 2014. július 15.  

 
Lajosmizse, 2014. szeptember 25. 

 


