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Lajosmizse Város Önkormányzata 
2017. évi közbeszerzési tervének 

2017. június 29. napján kelt 1. módosítása 
(a 2017. június 29. napján kelt módosítások félkövéren, dőlten jelezve) 

 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 

 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 
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Építési beruházás, 
melynek tárgyai: 
- bel-és külterületi 
szilárdburkolatú utak 
javítása kátyúzással 
- út és járda- 
burkolatok felújítások II. 
ütemének kivitelezése 
- Lajosmizsei 
Köztemető belső 
úthálózat bővítése 
- földutak 
stabilizációja 
 

nemzeti 
eljárásrend 

 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § 

 

2017. május  15. 
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Építési beruházás: 

Külterületi 
szilárdburkolatú utak 

teljes felújítása  
 

nemzeti 
eljárásrend 

 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. §  

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 pályázat 

eredményétől 
függően 

 

3 Árubeszerzés: 
Munkagép beszerzés nemzeti 

eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § 

VP pályázat 
eredményétől 

függően 
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Szolgáltatási 
koncesszió:  
Kegyeleti 

közszolgáltatási 
szerződés megkötése 

Lajosmizsén 
nemzeti 

eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 118. § 2017. július 03. 
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Építési beruházás: 
Vállalkozási szerződés 
a Meserét Lajosmizsei 

Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde 
felújítására (TOP-

1.4.1-15-BK1-2016-
00008)  

nemzeti 
eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló 

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § (1) 
bekezdése szerint 

2017. június 6. 



Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. módosítását 
az alábbiak indokolják: 
- A Képviselő-testület a ”Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról” 

tárgyú 76/2017. (V.30.) határozatában döntött arról, hogy a Lajosmizsei Köztemető 
üzemeltetésével kapcsolatosan a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 5 éves 
időszakra kívánja megkötni, melynek megvalósítására Lajosmizse Város 
Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat le.  

- Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2017. 01. 01. napkán kelt 
levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével c. felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, melynek 
megvalósítására Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat le. 

 
Törlésre kerül továbbá az alábbi tárgyú közbeszerzési igény, az alábbi indokok alapján:  
 

2 
Szolgáltatás megrendelése: 

„Zöld város” projekthez 
szükséges tervezési 

feladatok elvégzése   
nemzeti 

eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 113. §   

TOP-2.1.2-15-BK1-
2016-00008 

pályázat 
eredményétől 

függően 

3 
Építési beruházás: 

„Zöld város” projekthez 
kapcsolódó kivitelezési 

munkák 
nemzeti 

eljárásrend nyílt eljárás 

TOP-2.1.2-15-BK1-
2016-00008 

pályázat 
eredményétől 

függően 
 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 jelű pályázat eredményéről a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága a 2017. június 13. napján kelt támogatói döntésben tájékoztatta 
Önkormányzatunkat. Erre tekintettel véglegessé vált a pályázat ütemezése, mely szerint az 
építési beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás legkorábban 2018. I. 
félévében indulhat meg.  
 
A pályázat eredménye alapján felülvizsgálatra került továbbá mely szolgáltatásokra, tárgyakra 
terjed ki a Szolgáltatás megrendelése: „Zöld város” projekthez szükséges tervezési feladatok 
elvégzése tárgyú beszerzési igény. A Kbt. 111. § r) pontja alapján a Kbt-t nem kell alkalmazni 
egyebek mellett az uniós értékhatárt el nem érő az épített  környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési 
szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, településtervezési vagy tájrendezési 
tervezési szolgáltatás megrendelésére - az ezekhez kapcsolódó szakági tervezési 
tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére építészeti, belsőépítészeti, 
településtervezési vagy tájrendezési tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési 
beruházás tekintetében kerül sor. Erre tekintettel a „Zöld város” projekthez szükséges 
tervezési feladatok elvégzése tárgyú beszerzési igény esetében a Kbt-t nem kell alkalmazni.  
 
Lajosmizse, 2017. június 29. 
 


