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Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében 
az ajánlatkérők kötelezettsége, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítsenek az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről. 

A közbeszerzési tervben az önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján, az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. 
§ (5) bekezdésben előírt ajánlatkérői kötelezettséget is figyelembe véve rögzíteni kell a 
közbeszerzés tárgyát, a közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó eljárási 
rendet, a tervezett eljárás fajtáját, eljárás megindításának tervezett időpontját, és a szerződés 
teljesítésének várható időpontját. 

A közbeszerzési terv jóváhagyásáról a Kbt. 42. § (1) bekezdésében előírt határidőig -
legkésőbb március 31. napjáig - a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület 
határozattal dönt. A döntést követően a közbeszerzési tervet az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben közzé kell tenni és legalább öt évig meg kell őrizni. 

A terv elkészítésekor figyelembe kellett venni a Kbt. hatálya alá tartozó olyan -
árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, illetve építési beruházásra vonatkozó - beszerzési 
igényeket, amelyek megvalósítását az Önkormányzat 2019-ben tervezi. Ennek alapján a 2019. 
évi összesített közbeszerzési tervbe bekerültek egyrészt olyan beszerzések, melyek az 
önkormányzati intézmények energiaellátását biztosítják (villamos energia és földgáz energia 
beszerzése), másrészt az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő és ez évben 
megvalósítandó építési beruházások. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét, valamint később felmerülő közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás felmerülése esetén is lehetőség van a közbeszerzési terv módosítására. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékletben szereplő éves összesített 
közbeszerzési tervet, az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint. 

Göd ö 11ő,2019. február 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Gödöllő Város Önkormányzatának 
2019. évi összesített közbeszerzési tervét. 



Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési fo"""u'°' 

A beszerzés pontos A beszerzés tervezett A beszerzés A tervezett Döntéshozó Az indítás A szerződés 
megnevezése mennyisége tárgya eljárás az eljárás (tervezett) teljesíté-

rendje, fajtája megindí- időpontja s ének 
tásáról várható 

időpontja 

1. Gödöllő, Haraszti út - Gödöllő, Haraszti úton (a építési nemzeti Polgármester 2019. január 2019. 
kerékpárút építése Dózsa György út - Lear beruházás eljárás, a Kbt. (folyamatban) szeptember 

Corporation gyalogos 115. § (1) 
főbejárata közötti),.., 400 fin bekezdése 
hosszú szakaszú kerékpárút alapján 
kiépítése 

2. Gödöllő, Rét utcai útfelújítás és csapadékvíz építési nemzeti Polgármester 2019. február 2019. 
csomópont felújítása elvezetés, gyalogátkelőhely beruházás eljárás, a Kbt. (folyamatban) augusztus 

kialakítása 115. § (1) 
bekezdése 
alapján 

3. Gödöllő, Berente I. utca- Gödöllő, Thegze L. u. - építési nemzeti Polgármester 2019. február 2019 
kerékpárút építése Berente I. utcán (a Dózsa beruházás eljárás, a Kbt. 

György út - Ádám utca 115. § (1) 
közötti) ,.., 1 OOO fin hosszú bekezdése 
szakaszú kerékpárút kiépítése alapján 



4. Városháza épületének Gödöllő, Szabadság tér 6. építési l nemzeti nyílt Polgármester 2019. február- 2019-2020 
átalakítása, bővítése szám alatti, meglévő épület beruházás eljárás, a Kbt. március 

átalakítása, bővítése 112. § (1) 
bekezdés a) 
pontja 
alapján 

5. Közvilágítás korszerűsítés (tervezés alatt) építési ' uniós eljárás Képviselő- 2019 2019 
kivitelezése, lámpacserék beruházás testület 

6. Villamosenergia (mennyiség egyeztetés alatt) árubeszerzés uniós eljárás Képviselő- 2019. II-III. 2020. január 
beszerzése 2020. 01.01-től testület negyedév l-jétől 

7. Földgáz energia (mennyiség egyeztetés alatt) árubeszerzés uniós eljárás Képviselő- 2019. II-III. 2019. 
beszerzése 2019.10.01-től testület negyedév október 1-

jétől 

8. Hársfa - Hegy utcai Vízelvezető árok kiépítése, építési nemzeti Polgármester 2019 2019 
csapadékvíz elvezetés tervezési hossz: 349,0 m beruházás eljárás, a Kbt. 

115. § (1) 
bekezdése 
alapján 



9. Perczel Mór, Hegy u. szennyvízcsatorna terv építési nemzeti Polgármester 2019 2019 
szennyvízcsatorna szerinti kivitelezése beruházás eljárás, a Kbt. 
kivitelezése 115. § (1) 

bekezdése 
alapján 

10. Fácánsor 405 fin hossz építési nemzeti Polgármester 2019 2019 
szennyvízcsatorna beruházás eljárás, a Kbt. 
rekonstrukció 115. § (1) 

bekezdése 
alapján 

11. Juhar utcai útépítés Fenyvesi városrészben: Juhar építési nemzeti Polgármester 2019 2019 
(Fenyvesi főút) utca Tavasz utcáról nyíló két beruházás eljárás, a Kbt. 

részének az útburkolat 115. § (1) 
kiépítése és csapadékvíz bekezdése 
elvezetése alapján 




