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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2016. március 31.-én tartandó ülésére. 
 

 A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

Előterjesztést 

készítette: 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési 

és Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közbeszerzési törvény 42.§ (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzatok éves összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek elkészíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

A közbeszerzési terv nyilvános, melybe bárki betekinthet, azt Önkormányzatunk köteles 

megküldeni a közbeszerzési hatóságnak illetve az ajánlatkérő ellenőrzésére jogosult szervnek 

megkeresés alapján.  

 

Mint a fentiekben részleteztük a közbeszerzési terv nem kötelező erejű dokumentum, attól 

eltérést enged a jogszabály.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására 

 

Füzesgyarmat, 2016. március 09. 

  

 

                                       Dr. Blága János 

                                     jegyző 
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Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének 

…2016. (III. 31.) határozata 

Füzesgyarmat Város éves közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi 

közbeszerzési tervét.  

 

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv helyben szokásos módon 

történő kihirdetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  2016. március 31.  

Felelős:  Dr. Blága János jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

2016. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

Eszközbeszerzés (Egészségügyi Központ) 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli, 

meghívásos 

eljárás 

2016.09.10. 2016.11.30. nem 

Eszközbeszerzés (Lázár Gyula Sportközpont) 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli, 

meghívásos 

eljárás 

2016.09.10. 2016.11.30. nem 

Buszbeszerzés 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli, 

meghívásos 

eljárás 

2016.11.10. 2017.01.15. nem 
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 II. Építési beruházás         

Egészségügyi Központ felújítása 
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli, 

meghívásos 

eljárás 

2016.10.10. 2016.12.10. nem 

Lázár Gyula Sportközpont létrehozása 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2016.09.20. 2016.11.15. nem 

Bölcsőde felújítás 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2016.09.07. 2016.11.16. nem 

Arany J. utcai kerékpárút építése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 2016.10.20. 2016.12.25. nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés         

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

IV. Építési koncesszió      

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

V. Szolgáltatási koncesszió      

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

 


