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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. április 13-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve 
Ikt.sz.: I/5054/1/2011. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A közbeszerzésrıl szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 5. §-ban 
foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérı minden költségvetési év elején, legkésıbb április 
15. napjáig, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseirıl.  

 
Az elıterjesztés készítésekor figyelembe vettük a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének 

az éves összesített közbeszerzési tervrıl szóló, 2011. január 17. napján kiadott módosított 
tájékoztatóját is.  
A közbeszerzési tervben a közbeszerzéseket, tehát legalább az egyszerő közbeszerzési 
értékhatárokat elérı értékő, kivételnek nem minısülı beszerzéseket kell feltüntetni, utalva a 
központosított közbeszerzési körbe tartozó beszerzésekre is.  
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló törvény nem ad eligazítást a közbeszerzési 
terv (minimális) tartalmi elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzések Tanácsa az ajánlatkérık 
munkájának elısegítése céljából minta-dokumentumot bocsátott rendelkezésre.  
A Tanács javasolja, hogy az érintett ajánlatkérık a közbeszerzési tervben lehetıleg adják meg 
a nevük és a tervezéssel érintett idıszak megjelölése mellett a tervezett közbeszerzés tárgyát 
és mennyiségét, amennyiben lehetséges, utaljanak a CPV kódra (közös közbeszerzési 
szójegyzék), az irányadó eljárásrendre, a tervezett eljárás típusára, valamint az idıbeli 
ütemezésre: az eljárás megindításának vagy a megrendelés tervezett idıpontjára, illetve a 
szerzıdés teljesítésének várható idıpontjára vagy a szerzıdés idıtartamára. Amennyiben sor 
kerül vagy sor került elızetes összesített tájékoztató közzétételére javasolja, hogy a 
közbeszerzési tervben erre is hivatkozzanak. 
A Tanács nyomatékosan az ajánlatkérık figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési tervben ne 
tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az ajánlattevıket ajánlati 
áruk kialakításakor. 
Amint az ismeretes, a közbeszerzési terv nyilvános, azt, illetve annak módosítását a honlappal 
rendelkezı ajánlatkérıknek saját honlapjukon, a honlappal nem rendelkezı ajánlatkérıknek a 
Közbeszerzések Tanácsának honlapján kell közzétenniük. Lényeges, hogy a közbeszerzési 
terv az év során – szükség szerint – aktualizálásra kerüljön, továbbá az is, amennyiben az 
ajánlatkérı az adott költségvetési évben még a közbeszerzési terv elkészítése elıtt 
közbeszerzési eljárást folytatott le, a tervben ennek ténye is szerepeljen. 
 

A terv elkészítésekor Lajosmizse Város Önkormányzatának költségvetési rendeletét, 
illetve a Képviselı-testület korábbi döntéseit is  figyelembe vettük, de tartalmaz olyan 
fejlesztéseket is melyekre az év folyamán pályázati lehetıség képzelhetı el. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. december 15. napján kelt 
183/2010. (XII. 15.) határozatával elfogadott a 2011. évre szóló munkatervében jelen 
képviselı-testületi ülésre tőzte ki e napirendi pont megtárgyalását. A 2011. évre vonatkozó 
közbeszerzési terv tervezete az elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
…../2011. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2011. évi Közbeszerzési Terve 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. április 13. 
 
Lajosmizse, 2011. április 5. 
 
   
          Basky András 

         polgármester sk. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 
2011. évi 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       
Szilárd hulladéklerakó 
telep rekultivációja 

45.00.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

2011. 04. 05. 2011. 12. 31. nem 

Folyékony 
hulladéklerakó telep 
rekultiváció 

45.00.00.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

2011. 04. 05. 2011. 12. 31. nem 

Meserét Napközi 
Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde, valamint a 
Fekete István Általános 
Iskola épületenergetikai 
fejlesztése megújuló 
energiaforrás 
hasznosítással 
kombinálva KEOP-
2011-4.9.0.  

45.45.31.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Fekete István Általános 
Iskola oktatás-
fejlesztéssel kapcsolatos 
építési beruházása 
DAOP 4.2.1. 

45.45.31.00-8 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 

45.23.24.00-6 Közösségi 
eljárásrend 

Nyílt eljárás Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 
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KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 
Szolgáltatás 
megrendelése 

      

Beruházási hitel 
igénybevétele 

66.11.30.00-5 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

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 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

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 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

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

79.42.10.00-1 Nemzeti 
eljárásrend 

Általános egyszerő 
eljárás 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

Pályázat 
eredményétıl 
függıen 

nem 

 
Lajosmizse, 2011. április 5. 


