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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Önkormányzata 201 7. évi közbeszerzési tervét a közbes~erzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségénekeleget téve 

· 64/2017. (II. 23.) számú önkormányzati határozatával elfogadta a Képviselő-testület. 

A Kbt. előírásai szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, valamint 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. 

Jelen módosítási javaslat egy, a tervben már szereplő eljárás ( 4. sorszám alatt) ·módosított 
eljárási fajta szerint történő lefolytatását, illetve egy új eljárás (8. sorszám alatt) közbeszerzési 
tervbe való felvételét tartalmazza, a csatolt mellékletben szereplő módon és indokolással. A 
2017. február 23. napján elfogadott közbeszerzési tervben 7. sorszám alatt szereplő 

„Kerékpárosbarát Város Program keretében a Dózsa György úti szakaszhoz kapcsolódó 
fejlesztés II. üteme" tárgyú beruházás az idei évben. nem kerül megvalósításra, így a 
közbeszerzési terv jelen módosításában már nem szerepel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Gödöllő Város Önkormányzata 2017. 
évi összesített közbeszerz~si tervének a mellékletben foglalt 1. számú módosítását, az alábbi , 
határozati javaslatban foglaltak szerint. 

Göd ö 11 ő, 2017. szeptember 
" 

\ 

Dr. Gé~i "~öJgy 
. polg~rm'Ís~er 

~/ 

'Á Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Gödöllő Város Önkormányzat 2017. 
évi összesített közbeszerzési tervének 1. számú módosítását. 



Sorszám 

1. 

2. 

3. 

Gödöllő Város Önkormányzatának-2017. évi összesített közbeszerzési terve 
1. számú módosítással egységes szerkezetben 

(módosított, új eljárás kiemelt betűtípussal jelölve, indokolással) 

A beszerzés pontos megnevezése A beszerzés tárgya 

Altalános felhasználású (intézményi) és 1 árubeszerzés 
közvilágítási célú villamos energia beszerzése a 
2018. 01. 01 - 2019. 12. 31. közötti időszakra 

Földgáz energia beszerzése a 2017. 10. 01. - 2019. 1 árubeszerzés 
10. 01. közötti időszakra 

Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde külső 1 építési beruházás 
udvar felújítása 

A tervezett eljárás 
fajtája 

uniós, nyílt eljárás 

Döntéshozó az 
eljárás megindí

tásáról 

Képviselő-testület 

Az indítás 
(tervezett) 

ideje 

2017. 
február 

uniós, nyílt eljárás 1 Képviselő-testület 1 , 2017. 
március 

nemzeti eljárás, a 1 Polgármester 1 2017. 
Kbt. 115. § (1) március 
bekezdése alapján 
felhívás kiküldésével 
lefolytatható eljárás 



4. Gödöllői Mesék Háza Ovoda II. épület felújítása építési beruházás 

MÓDOSÍTÁS! 
Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása 1 építési beruházás 
(ismételt eljárás) 

Módosítás indoka: A beruházás megvalósítása 
érdekében 2017. május 19-én közbeszerzési 
eljárást indult a Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szabályainak alkalmazásával, azonban a beérkezett 
2 db. végleges ajánlat nagymértékben (13 188 192 
Ft) meghaladták a tervezői költségbecslés alapján 
biztosított fedezet összegét, így az eljárás az 
elegendő fedezet hiánya miatt eredménytelennek 
bizonyult. Jelen eljárás a beruházás megvalósítása 
érdekében, a műszaki tartalom felülvizsgálata után 
fodul, ezúttal a nyílt eljárás szabályai szerint, 
lehetőséget adva minél több gazdasági szereplőnek, 
hogy érdeklődésüket fejezzék ki, illetve ajánlatot 
adjanak a közbeszerzési eljárás során. 

nemzeti eljárás, a 
Kbt. 115. § (1) 
bekezdése alapján 
felhívás kiküldésével 
lefolytatható eljárás 

nemzeti nyílt 
eljárás, a Kbt. 113. 
§ (1) bekezdése 
alapján 

Polgármester 

Polgármester 

2017.II. 
negyedév 

2017. július. 



5. 

6. 

7. 

8. 

Gödöllő, Meggyes városrész 
szennyvízcsatornázásának kivitelezése 

Gödöllő, Antalhegy városrész 
szennyvízcsatornázása - II. ütem 

építési beruházás 

építési beruházás 

Gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet 1 szolgáltatás 
ellátására irányuló szolgáltatás megrendelése, 
Gödöllő, Szada és Isaszeg területén 

ÚJ ELJÁRÁS! 
Gödöllő, Főtér bővítés kivitelezése 
„Épületépítés, tereprendezés, közösségi tér 
kialakítása " 

Indokolás: ú.i beszerzési faény 

építési beruházás 

nemzeti eljárás, a 1 Polgármester 
Kbt. 115. § (1) 
bekezdése· alapján 
felhívás kiküldésével 
lefolytatható eljárás 

nemzeti eljárás, a 1 Polgármester 
Kbt. 115. § (1) 
bekezdése alapján 
felhívás kiküldésével 
lefolytatható eljárás 

2017. I. - II. 
negyedév 

2017. I. - II. 
negyedév 

nemzeti, nyílt 
eljárás, a Kbt. 21. § 
(1) bekezdése 
alapján 

Képviselő-testület 1 2017. IV. 
negyedév 

nemzeti eljárás, a 1 Polgármester 
Kbt. 115. § (1) 
bekezdése alapján 

2017. III. 
negyedév 




