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E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2018. február 27-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLIII. törvény (a 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 2018. évben induló beruházások a következők lesznek: 

 

1.) A Kossuth tér arculati megújítása, piactér kialakítása: 

A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005. számú projekt támogatási szerződése 2017. június 15. 

napján került aláírásra. A  támogatási szerződés a közbeszerzési eljárás  a 2. mérföldkő 

időtartamában kell lebonyolítani, melynek záró időpontja 2018. július 31. napja.  A 

támogatási szerződés 8. számú melléklete szerint a közbeszerzés becsült értéke 259.842.519.-

Ft. A közbeszerzési eljárás típusa a Kbt. harmadik rész 115.§ (1) bekezdés szerint nyílt 

meghívásos eljárás. 

 

2.) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 

A TOP- 4.1.1-16-BK1-2017-00017. számú projekt támogatási szerződése most van 

előkészítés alatt. A közbeszerzési eljárást a támogatási szerződés tervezetének 3. számú 

melléklete szerint az első mérföldkő végéig 2018. augusztus 31-ig kell lebonyolítani. A 

tervezet 8. számú melléklete szerint a becsült nettó érték: 55.296.363,-Ft. A közbeszerzési 

eljárás típusa a Kbt. harmadik rész 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt meghívásos eljárás. 

 

3.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Egészségház): 

A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027. számú projektről eddig csak értesítést kaptunk, hogy a 

megvalósításra 93.002.402 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A tervezet szerint a 

közbeszerzési eljárást 2018. november 30. napjáig kell lebonyolítani. A becsült nettó érték: 

73.043.219.-Ft. A közbeszerzési eljárás típusa a Kbt. harmadik rész 115.§ (1) bekezdése 

szerinti nyílt meghívásos eljárás. 

 

4.) Vásárolt étkeztetés:  

A Közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben is jelzésre került a 

vásárolt étkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása és ez került megerősítésre 

a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda BÁCS-

ÁHI/366-3/2017. számú ellenőrzési jelentés tervezet 8. oldal „ Izsák Város Önkormányzat 

Általános Művelődési Központ (továbbiakban: ÁMK) belső kontroll rendszere” rész 3. pont 

utolsó mondata: „ A vásárolt élelmezés vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

értékhatárt a teljesítési adatok, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.” 
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A 2018.évi költségvetés szerint a vásárolt étkeztetés nettó értéke: 

- gyermekétkeztetés                             50.694.400 Ft 

- szünidei étkeztetés                                 237.874 Ft 

Összesen:                                         50.932.274 Ft  

 

A felnőtt étkeztetés esetében az összeg:         3.529.060  Ft. 

 

A  (közétkeztetési) szolgáltatások esetében nettő 15 millió forint a közbeszerzési értékhatár. 

Továbbá a Kbt. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatásnak minősül, ami azt jelenti, hogy 

ebben az esetben az uniós értékhatár nettó 230 millió forint. A leírtakra tekintettel a 

közétkeztetési közszolgáltatás beszerzésének eljárásfajtája: a Kbt. harmadik rész 113.§ 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

 

II. 

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet ( 

a továbbiakban: R.) 35.§ (6) bekezdése értelmében minden a Kbt. 5.§ (1) bekezdése szerinti 

ajánlatkérőnek minősülő szervezet legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR- ben 

történő regisztrációját kezdeményezni. 

 

A R. 6.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérők regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság 

jóváhagyásához kötött. A Közbeszerzési Hatóság – a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

– csak akkor hagyja jóvá a regisztrációs kérelmet, ha a szervezet: 

a) önálló jogalanyisággal rendelkezik, 

b) a Kbt. szerint önálló ajánlatkérőnek minősül. 

 

A Közbeszerzési Hatóság ellenőrizheti az EKR ajánlatkérői nyilvántartásban az ajánlatkérői 

jogalap megfelelő kiválasztását, az ajánlatkérőt felszólíthatja ennek javítására, és amennyiben 

az ajánlatkérő ennek nem tesz eleget a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési 

Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti. 

 

Tudni kell, hogy 2018. április 15-től – az EKR kötelező bevezetésétől – csak az EKR- ben 

jóváhagyott regisztrációval rendelkező ajánlatkérők indulhatnak közbeszerzési/koncessziós 

Kbt. 117.§ szerinti eljárást. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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, 2018 február 12. 

 

                                                                                            (: Mondok József:) 

                                                                                                 polgármester 
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Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák város 208. évi közbeszerzési tervét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

___________________________________________________________________________ 

Projekt megnevezése                                             nettó összege                         eljárás típusa 

___________________________________________________________________________ 

A Kossuth tér arculati megújítása, 

piactér kialakítása. 

(TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005.)                      259.842.519 Ft               Kbt. harmadik rész 

                                                                                                                     115.§ (1) bekezdés 

 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése. 

(TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017.)                        55.296.363 Ft               Kbt. harmadik rész 

                                                                                                                     115.§ (1) bekezdés 

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése (Egészségház) 

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027.)                         73.043.219 Ft               Kbt. harmadik rész 

                                                                                                                    115.§ (1) bekezdés 

 

Közétkeztetési szolgáltatás                                    54.461.334 Ft              Kbt. harmadik rész 

                                                                                                                    113.§-a. 

__________________________________________________________________________ 

Határidő: folyamatos, illetve támogatási szerződések szerint 2018. december 31. 

Felelős: Mondok József polgármester 

               


