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Szám:  241- ……/2013. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. március 26-i soros  ülésére 
 
Tárgy: Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat  
                     2013. évi összesített közbeszerzési terve 
           
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján: 

„33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ajánlatkérık – kivéve a XIV. 
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérıket, valamint a központosított közbeszerzés során az 
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrıl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérınek 
legalább öt évig meg kell ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell. 
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(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérı köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérı 
ellenırzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 

A jelzett törvényi kötelezettség alapján áttekintettük a várhatóan 2013-ben induló 
közbeszerzéseket mely alapján készült a határozati javaslatban foglalt tervezet. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja el: 

 
Határozati javaslat: 
 

…/2013. (III.26.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján 2013. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2013. évi összesített közbeszerzési terve 

Közbeszerzés tárgya  Közbeszerzés 
nettó  
becsült értéke  

Közbeszerzési 
szerzıdés  
megkötésének 
tervezett 
 idıpontja 

Egyéb információk 

Öntött gumiburkolatos 
többfunkciós sportpálya 
építése Alsónémedi, 599 
hrsz-ú, természetben a 
Nagygödör téren lévı 
ingatlanon - építési 
beruházás 

22 500 000 Ft 2013. március  Az eljárás lezárult, a 
nyertes ajánlati ár 
17 856 831 Ft + ÁFA, 
a szerzıdés 2013. 
március 18. napján 
megkötésre került. 

Szennyvíztelep bıvítése és 
intenzifikálása - építési 
beruházás – KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051 
azonosító számú pályázati 
projekt keretében 

400 000 000 Ft 2013. szeptember Az eljárás Energia 
Központ és KFF 
jóváhagyást követıen 
indulhat. 

Kölcsey, Bajcsy-
Zsilinszky, Petıfi, Ó utca, 
Vörösmarty, Kinizsi és 
Jókai utca útépítés - 
építési beruházás 

130 000 000 Ft 
 
 
 
 
 

2013. augusztus  
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Rákóczi úti óvoda, Szent 
István téri Óvoda, Opál 
Ház, Régi mővelıdési Ház 
energetikai korszerősítése: 
szigetelés, nyílászáró-
csere, főtéskorszerősítés – 
építési beruházás 
 

46 000 000 Ft 2013. augusztus  

Iskola és Fı út 75. 
(ABÉVA iroda) 
energetikai korszerősítése: 
főtési, hőtési, használati 
melegvíz rendszer - építési 
beruházás, külsı 
szigetelés 

12 600 000 Ft 2013. május  

Hulladékszállítási 
közszolgáltatás -
szolgáltatás megrendelés 

25 000 000 
Ft/év 

2013. augusztus A becsült érték a 2012. 
évi tényszám alapján 
került meghatározásra. 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott tervet tegye közzé. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi, 2013.március 20. 
        
 
        Vincze József  
         polgármester  
 
Az előterjesztés törvényes!   
     
     Dr. Percze Tünde  
             Jegyző 
 

 
 

 


