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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. december 17-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 Ikt.sz.: LMKOH/1855/12/2015. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Régi Kbt.) 33. §-ban 
foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi 
közbeszerzési tervéről 2015. március 12. napján tartott ülésén döntött.  

 
2015. november 1. napján hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.), melynek rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett 
beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati 
eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított 
jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.  
 
A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján, - hasonlóan a Régi Kbt. rendelkezéseihez - 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. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás 
indokát is. 
 
A helyi földutak karbantartása, és a földutak mellett elhelyezkedő, és a forgalmat akadályozó 
ágak, gallyak eltávolítása miatt munkagép vásárlása vált szükségessé, melyre tekintettel 
javaslom módosítani a határozat-tervezet melléklete szerint Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét. 
 
A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, 
valamint annak módosítását az elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az 
Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, az ajánlatkérő a szóban forgó 
közzétételi kötelezettségnek a saját honlapján tehet eleget. Természetesen Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2015. évi módosított közbeszerzési terve a Város honlapján mindenképpen 
közzétételre kerül.  
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Határozat-tervezet 

 
…../2015. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete 
szerint elfogadta. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. december 17. 
 
Lajosmizse, 2015. december 10. 
 
   
          Basky András sk 

            polgármester 
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…./2015. (XII.17.) határozat melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

2015. évi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési terve 
 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

Sorszám A közbeszerzés tárgya  Irányadó eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 

1 
 

Építési beruházás: 
Út és járdaburkolatok 
felújítások I. ütemének 

kivitelezése  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  2015. január 23.  

2 
 

Építési beruházás: 
Út és járdaburkolatok 

felújítások II. ütemének 
kivitelezése  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  

pályázat 
eredményétől 

függően  

3 

Építési beruházás: 
„Lajosmizse Város 

Önkormányzata részére 
parkoló építése 

vállalkozási szerződés 
keretében”  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  2015. október 1.  

 
4 

Építési beruházás: 
Szabadság tér 6-8. 

szám előtti térburkolat 
felújítás  Uniós eljárásrend 

Keretmegállapodásos 
eljárás konzultációs 

szakasza  2015. szeptember  

5 
 

Építési Beruházás: 
Vállalkozási szerződés 

a KEOP-2015-5.7.0 
számú projekt 

keretében Lajosmizse 
Város 

Önkormányzatának 
tulajdonában álló, 

Lajosmizse Rákóczi 
utca 30. és Attila u. 6. 

szám alatti óvodák 
épületeinek 

épületenergetikai 
fejlesztésére Nemzeti eljárásrend Kbt. 122/A. § 2015. június 16. 

6 

Munkagép beszerzés Nemzeti eljárásrend 

A közbeszerzésekről 
szóló  

2015. évi CXLIII. 
törvény 115. §  2015. december 22. 

 
 
Lajosmizse, 2015. december 17. 
 

 


