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ELŐTERJESZTÉS  
 

A Képviselő-testület 2017. március 29.-i ülésére 
 

Tárgy:  2017. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 

Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint a törvény 5. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről.  
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet, 
a polgármester előterjesztése alapján, a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 
 
Az Önkormányzat 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. Ebben az 
esetben a közbeszerzési tervet a közbeszerzési eljárást megelőzően, módosítani kell. A 
módosításról szintén a polgármester gondoskodik a képviselő-testület döntése alapján. 
 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával összeállításra került Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 
 
 
 

 



Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 2017. évi 
összesített közbeszerzési tervet: 

 
 

A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási típus 

Időbeli ütemezés   

az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

 I. Árubeszerzés     

 II. Építési beruházás      

Keretmegállapodás 
Kistarcsa város járdáinak 

feljesztésére 

Uniós értékhatár 
alatti eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

2017. február 

Útépítés, útfelújítás állami 
forrásból 

Uniós értékhatár 
alatti eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

2017. augusztus 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
   

Csoportos földgáz beszerzés 

uniós értékhatárt 
elérő értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

nyílt 2017. február 

Csoportos villamos energia 
beszerzés 

uniós értékhatárt 
elérő értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

nyílt 2017. február 

Orvosi ügyelet ellátása nemzeti 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti 

összefoglaló 
tájékoztatóval induló 
közbeszerzési eljárás 

2017. október 

 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2017. március 10.  

 
  Solymosi Sándor  

  polgármester 
 

 


