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A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  közbeszerzési  tervét  módosítani
szükséges az eljárások időbeni ütemezése, eljárások törlése és új eljárás feltüntetése miatt. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 426-41/2019

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345
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I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JA V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének

3. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (továbbiakban:  Kbt.)  42.  § (1)  bekezdése
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  96/2019.  (II.14.)  határozatával  elfogadta  az
önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, majd 253/2019. (IV.18.) határozatával
annak 1. számú, 351/2019. (V.30.) határozatával annak 2. számú módosítását.

Az elfogadott 2019. évi közbeszerzési terv jelenlegi 3. módosítását  a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
által  lebonyolításra kerülő  eljárások időbeni  ütemezése,  egy új  eljárás  feltüntetése,  valamint  2
eljárás törlése teszi  indokolttá.  Továbbá a módosítás érint,  egy a Humán Szolgáltatási  Osztály
feladatkörébe  tartozó  eljárást  is,  melynél  az  eljárás  megindításának  tervezett  időpontját  egy
későbbi időpontban szükséges megjelölni. 

A közbeszerzési terv módosításához szükséges adatok közül egy új eljárás közbeszerzési tervben
való szerepeltetése esetében a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  közbeszerzési tanácsadója által  az
elektronikus közbeszerzési rendszerben megindított új eljárás alapján szeretünk tudomást 2019.
június 13-án. 
 
A Kbt. 42.§ (3) alapján 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.

1. A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének módosítása:

a) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 5. sor "Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése
(Modern Városok Program)" tárgyú közbeszerzési eljárás módosításra került  módosításra
került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy a
kivitelezés  megkezdéséhez  szükséges  előkészítő  feladatok  időigényére  tekintettel  az
eljárás legkorábban 2019. III. negyedévében kerülhet megindítására. 

b) A közbeszerzési terv II.  Építési  beruházás 6. sor "Dunaújvárosi kikötő úszómű (Modern
Városok Program)" tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyú közbeszerzési eljárás módosításra
került  módosításra került  az eljárás megindításának tervezett  időpontja vonatkozásában,
melynek  oka,  hogy  a  kivitelezés  megkezdéséhez  szükséges  előkészítő  feladatok
időigényére  tekintettel  az  eljárás  legkorábban  2019.  III.  negyedévében  kerülhet
megindítására. 

c) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 8. sor "TOP-6.1.5-16-D1-1 Ruhagyári út és Rév
út  közlekedésfejlesztése"  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
módosításra  került  módosításra  került  az  eljárás  megindításának  tervezett  időpontja
vonatkozásában, melynek oka,  hogy a kivitelezés megkezdéséhez szükséges előkészítő
feladatok időigényére tekintettel az eljárás legkorábban 2019. III. negyedévében kerülhet
megindítására. 

d) A közbeszerzési  terv  II.  Építési  beruházás  13.  sor  "TOP-6.4.1.  "Baracsi  úti  arborétum
felújítása"  tárgyú közbeszerzési  eljárás  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  módosításra  került
módosításra került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek
oka,  hogy  a  kivitelezés  megkezdéséhez  szükséges  előkészítő  feladatok  időigényére
tekintettel az eljárás legkorábban 2019. III. negyedévében kerülhet megindítására. 



e) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 17. sor "TOP-6.4-1-16 Kerékpárút fejlesztése"
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyú közbeszerzési eljárás módosításra került  módosításra
került az eljárás megindításának tervezett időpontja vonatkozásában, melynek oka, hogy a
kivitelezés  megkezdéséhez  szükséges  előkészítő  feladatok  időigényére  tekintettel  az
eljárás legkorábban 2019. III. negyedévében kerülhet megindítására. 

f) A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás megrendelés 4. sor „Dunaújváros Megyei Jogú Város
közigazgatási  területén élő  lakosainak  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyelet,  valamint  a
településen  a  felnőtt  és  gyermek  ambuláns,  illetve  lakóhelyen  történő  orvosi  ügyelet
"központi  telephelyen"  való  teljeskörű  ellátása  feladat-ellátási  szolgáltatási  szerződés
keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  módosításra  került  az  eljárás  megindításának
tervezett  időpontja  vonatkozásában,  melynek  oka,  hogy  az  eljárás  megindításához
szükséges előkészítő  feladatok  időigényére  tekintettel  az  eljárás  legkorábban  2019.  III.
negyedévében kerülhet megindítására.

2. A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igénnyel:
 

a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges az II. Építési beruházás 23. sor "Dunaújváros
Vasmű  úti  járda  (Dózsa  Gy.  út  –  Építők  útja  között)  járdavilágító  közvilágítási
lámpaoszlopok cseréje" tárgyú közbeszerzési eljárással, melynek oka, hogy a beszerzés
becsült  értéke  meghaladja  a  közbeszerzési  értékhatárt,  így  közbeszerzési  eljárás
lefolytatása szükséges.

3. A közbeszerzési tervben szereplő eljárások törlése:

a) A közbeszerzési  terv  III.  Szolgáltatás  megrendelés  6.  sor  "TOP-6.4.1-16-DU1-2  Kandó
Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztés  kiviteli  terveinek  elkészítése"  tárgyú
közbeszerzési eljárás törlésre került, melynek oka, hogy a beszerzés értéke nem érte el a
közbeszerzési értékhatárt. 

b) A közbeszerzési  terv  III.  Szolgáltatás  megrendelés  7.  sor  "TOP-6.1.5.-16-D1-1  Nyugati
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban kiviteli tervek elkészítése" tárgyú
közbeszerzési  törlésre  került,  melynek  oka,  hogy  a  beszerzés  értéke  nem  érte  el  a
közbeszerzési értékhatárt.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az
önkormányzat  2019.  évi  közbeszerzési  tervét,  ezért  indítványozzuk  a  határozati  javaslat  és
melléklete elfogadását. 

A Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóság  által  működtetett  Közbeszerzési  Adatbázisban  –  amennyiben  a  Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:

a) a  közbeszerzési  tervet,  valamint  annak  módosítását  az  elfogadást  követően
haladéktalanul.”

(3) „Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a
tárgyévet  követő  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon  történő  közzétételéig  kell
elérhetőnek lennie.”

A Kormány elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) rendelete
7.§  (5)  alapján  a  közbeszerzési  tervet  és  annak  módosításait  az  elektronikus  közbeszerzési
rendszerben is közzé kell tenni.

Az  előterjesztést az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  valamint  az  Önkormányzat
Bírálóbizottsága 2019.06.18-i rendkívüli  ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.  



Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot,  és  annak  mellékletét  képező  3.  számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (VI.20.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 3. számú

módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  2019.  évre  vonatkozó
közbeszerzési  tervének  3.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  az  önkormányzat  2019.  évre
vonatkozó  közbeszerzési  terve  3.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési referens

Határidő: a közzétételre 2019. július 3.
a  közzététel  időtartama  a  2020.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon
történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2019. június 20.

Tóth Kálmán s.k. Dr. Ragó Pál s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

az önkormányzat Bírálóbizottságának
elnöke


