
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. február 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLIII. Törvény ( továbbiakban: Kbt.) 42..§ (1) 

bekezdése szerint az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 

éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. 

 

A 2017. évben induló beruházások a következők lesznek: 

 

1.) Szennyvízberuházás 

A projekt az előző évi közbeszerzési tervben már ismertetésre került és konkrét tájékoztatást 

adtunk a KEHOP programba történő átsorolásról, valamint a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft szerepéről és jogairól. Akkor még három település részvételével 

és 561.561.200 Ft előirányzattal szerepelt a beruházás. 

 

Az elmúlt év során szintén tájékoztatást adtam, hogy a projekt új címet kapott : Közép-és 

kelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés (KKMO5.) és ebben már 7 

település szerepel. A kapcsolódó döntéseket a Képviselő-testület annak idején meghozta. 

 

Új fordulatot vett 2017. február hónapban a projekt, amikor megküldték részünkre a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító 

Hatósága és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft között KEHOP-2.2-15-2015-

00003 szám alatt megkötött támogatási szerződést, melynek keltezése 2017. január 25. Ebben 

változatlanul szerepel a hét település,de a szerződés tárgya: „ A KEHOP-2.2.2-15-2015-

00003. számú, Jászfényszarú Szennyvízelvezetési Agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város 

és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítása 

cím” cím szerepel. A szerződés 6. számú melléklete a korábban megkötött (jóváhagyott) 

konzorciumi megállapodás. 

 

A szerződés szerint a projekt kezdete: 2016. január 1. a tervezett befejezési idő: 2018.12.01. A 

projekt elszámolható összköltsége: 4.564.761.715 forint, ebből elszámolható nettó költség 

4.132.604.514 Ft (90,53 %), az ÁFA tartalma: 432.177.201 Ft. 

 

A támogatás 3.752.206.699 Ft (90,795204 %). Izsák esetében az elszámolható költség: 

311.459.531 Ft, a támogatási összeg: 282.790.317 Ft. Ez a korábban ismert adatokhoz képest 

annyi változást jelet, hogy az elszámolható 312.190.333 Ft összeg 730.802 Ft-tal csökkent, 

mint ahogy csökkent a 295.046.245 Ft támogatási összeg is, itt a változás -12.255.928,-Ft. 

 

A konzorciumi megállapodás 3.5 pontja szerint: „ A Tagok önerejének biztosítása az Uniós 

fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 

549/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés, valamint a 23.§ (4) bekezdése, valamint  
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a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik. A 

272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 77.§ (3a) bekezdése értelmében arról a Tagok külön 

nyilatkozatot nem állítanak ki.” 

 

A közbeszerzési eljárásokat a Programiroda bonyolítja le és már jelenleg folyamatban van az 

építési, a FIDIC mérnöki eljárás. 

 

Itt azonban részfeladatunk lesz: 

 

Az „Építés esetében „ keret-megállapodást kötöttek az alábbi cégekkel: 

1.) Magyar Vakond Kft. 

2.) Magyar Bau Holding Zrt. 

3.) SV KEHOP 2 Konzorcium 

      - SADE Magyarország Mélyépítő Kft 

      - Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. 

4.) A-G Híd Konzorcium 

     - A –Hid Zrt 

     - G- Híd Zrt. 

 

Ezek a nyertes kivitelezők fognak a versenyújranyitás után ajánlatot tenni a konkrét projektre. 

A versenyújranyitás akkor történik meg, ha az Önkormányzatok és az üzemeltető jóváhagyja 

az árajánlati dokumentációt, melynek elkészítése folyamatban van. 

 

2.) Feltételes módon kell még szólni a TOP -3.2.1-15-BK1-2016-00012 számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű” projektről, melynek bruttó 

költsége 67.700.920 Ft. Ez az „ Izsáki Városháza energetikai korszerűsítése” munkáira 

vonatkozik és a „Hirdetmény nélküli tárgyalásos „ eljárás közbeszerzési eljárási típusba (Kbt. 

98.-103.§) kerül majd besorolásra. Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

3.)  Ugyancsak feltételes módon kell a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005. azonosítási számú „A 

Kossuth tér arculati megújítása, piactér kialakítása” című projektről is. A pályázati 

végösszeg: 328.032.000,-Ft. és a „Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás” közbeszerzési 

eljárási típusba (Kbt. 98-103.§) kerül majd besorolásra. Konzorciumi partner: Bács-Kiskun 

Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

4.) A költségvetési koncepcióban is szerepel Izsák Város LED közvilágításának kialakítása, 

melynek költségvetése 65.636.400 Ft + ÁFA összegű, ez bruttóban 83.358.228,-Ft –ot jelent. 

A megtérülési idő a számítási anyag szerint 6,5 év, melynek fedezete az éves költségvetésben 

tervezett fogyasztási és karbantartási megtakarítás. Itt is szükséges közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, melynek típusa: „Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás”  

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy mindhárom esetben külső szakértő cég bonyolítja le a 

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat, ebből a 2-3. esetekben a költség része a pályázati 

végösszegnek. 
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Mindezek alapján ezzel a projekttel kapcsolatban sem lesznek feladataink. 

 

3.) A közbeszerzési értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény határozza meg. Így 

van ez Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 70. §-ában 

is, ahol a közszolgáltató szerződések esetében az értékhatárok: 

- árubeszerzés esetében:                           50 millió forint, 

- építési beruházás esetében:                  100 millió forint, 

- szolgáltatás megrendelése esetén:         50 millió forint, 

- építési koncesszió esetén:                    200 millió forint, 

- szolgáltatási koncesszió esetében:       100 millió forint. 

 

Az egyéb közbeszerzések esetében a nemzeti értékhatár: 

- árubeszerzés esetén                                15 millió forint, 

- építési beruházás esetén                         25 millió forint, 

- építési koncesszió esetében:                100 millió forint, 

- szolgáltatás esetében:                             15 millió forint, 

- szolgáltatási koncesszió esetében:         30 millió forint. 

 

Jelenleg e kategóriába tartozó közbeszerzés sem kapcsolódik a 2017. évi költségvetésben 

jóváhagyott feladatokhoz. 

 

Természetesen amennyiben változás következik be a jelenlegi helyzetben, akkor a soron 

következő ülésen módosítani fogom előterjesztésemet. 

 

Kérem a leírtak elfogadását. 

 

I z s á k, 2017. február 17. 

 

                                                                                            (: Mondok József:) 

                                                                                                 polgármester 

                                         

         

                 

Határozat-tervezet: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési 

tervről szóló előterjesztést elfogadja. Amennyiben közbeszerzés köteles projekt indulhat Izsák 

Város Önkormányzatánál, akkor a bekövetkezését követő testületi ülésen a tervet módosítani 

kell. 

Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 


