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a Képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkonnányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének
2. számú módosítására
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Tisztelt Képviselő-testület!
Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve 64/2017. (II. 23.) számú önkormányzati határozatával elfogadta,
majd a tervet 170/2017. (IX. 21.) sz. önkormányzati határozatával egy alkalommal
módosította.

Jelen módosítás azon - Jovore megvalósítandó - építési beruházások miatt szükséges,
melyeket közbeszerzésre kiírni már ez évben célszerű, az eljárások időben történő eredményes
befejezése, valamint a vállalkozói kapacitások lekötése érdekében.
A „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat - I. ütem "
című VEKOP-5.3.2-15-32016-00048 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó, Gödöllő,
Dózsa György út kerékpárút építése és térrendezés tárgyú építési beruházás a közbeszerzési
terv 9. sorszáma alatt szerepelne a javaslat szerint.
A főtér bővítése keretében 2018-ban kerülne sor a tereprendezés megvalósítására, a közösségi
tér burkolására. A
„Közösségi tér kialakítása, tereprendezés, térburkolások" tárgyú
közbeszerzési eljárást 10. sorszám alatt javaslom szerepeltetni.
A fentieken kívül szükséges még a 7. sorszámon szereplő, orvosi ügyeletre vonatkozó
közbeszerzési eljárás megnevezésének (egyúttal ellátási körzetének) Mogyoród
településnevével való kiegészítése, tekintettel arra, hogy Isaszeg és Szada mellett Mogyoród
Nagyközség is jelezte csatlakozási szándékát a szolgáltatás megrendeléshez, és vállalta az
önkormányzatokat adott esetben terhelő kiegészítő hozzájárulás összegének lakosságszám
arányában történő finanszírozását.
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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Gödöllő Város Önkormányzata 2017.
évi összesített közbeszerzési tervének a mellékletben foglalt 2. számú módosítását, az alábbi
határozati javaslatban foglaltak szerint.
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Határozati javaslat
A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Gödöllő Város Önkormányzat 2017.
évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítását.

Gödöllő Város Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési terve

1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetben
(A 2. számú módosítás kiemelt betűtípussal jelölve, indokolással)

Sorszám

1

A beszerzés pontos megnevezése

1.

1

2.

1 Földgáz

1

A beszerzés tárgya

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

energia beszerzése a 2017. 10. 01. - 2019.

1 árubeszerzés

A tervezett eljárás
fajtája

Döntéshozó az
eljárás megindításáról

Az indítás
(tervezett)
ideje

uniós, nyílt eljárás

Képviselő-testület

2017.
február

uniós, nyílt eljárás

Képviselő-testület

2017.
március

Polgármester

2017.
március

10.01.közöttiidőszakra

3.

1

Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde külső
udvar felújítása

1

építési beruházás

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

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

1

építési beruházás

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

1

Gödöllő, Meggyes városrész
szennyvízcsatornázásának kivitelezése

építési beruházás

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

1Polgármester

6.

Gödöllő, Antalhegy városrész
szennyvízcsatornázása - II. ütem

építési beruházás

7.

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

4.

1 Gödöllői Mesék Háza Ovoda IL épület felújítása

Gödöllői Mesék Háza Óvoda IL épület felújítása

1

építési beruházás

(ismételt eljárás)

5.

1

1

nemzeti eljárás, a
Kbt. 115. § (1)
bekezdése
alapján
felhívás kiküldésével
lefolytatható eljárás
nemzeti, nyílt
eljárás, a Kbt. 21. §
( 1) bekezdése
alapján

Polgármester

1

Polgármester

1

2017.
negyedév

2017. július

12017. I.-II.
negyedév

Polgármester

Képviselő-testület

2017. L - II.
negyedév

1

2017. IV.
negyedév

8.

Gödöllő, Főtér bővítés

kivitelezése

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

építési beruházás

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

Polgármester

2017.
december

építési beruházás

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

Polgármester

2017.
december2018.
január

kialakítása"

9.

ÚJ ELJÁRÁS!
Gödöllő Dózsa György út kerékpárút építése és
térrendezés

Indokolás: új beszerzési igény
10.

ÚJ ELJÁRÁS!

Közösségi tér kialakítása, tereprendezés,
térburkolások
Indokolás: új beszerzési igény

2017. III.
negyedév

építési beruházás

„ Épületépítés, tereprendezés, közösségi tér

Polgármester

