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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
2023. februári rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a szerint az ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési 
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét. Továbbá, az ajánlatkérő további - tervben nem szereplő - eljárásokat is lefolytathat, ebben az 
esetben a tervet utólag módosítani szükséges.

Az előző évhez képest a nemzeti értékhatárok nem változtak. A 2023-as évben irányadó értékhatárok az alábbiak.

Klasszikus ajánlatkérők esetében:
- árubeszerzés esetében nettó 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében nettó 50 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 000 000 forint.

A Kbt. 112. § (1) bekezdése szerint, az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor 
választása szerint
a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) * e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben - a 22-24. §-ban foglalt szempontok megfelelő alkalmazásával - a 
törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabálynak is megfelelően kell alkalmazni.

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az 
ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott. Az 
ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által 
megkövetelt, megfelelő számú teljesítésre képes gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés 
szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetménnyel, vagy all2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően hirdetménnyel meghirdetett 
közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben 
foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak 
szerint kell eljárni.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2023. (II....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal:



Göd Város Önkormányzata
2023. évi összesített Közbeszerzési Terve

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Árubeszerzés Földgázenergia beszerzés KEF Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 
| pontja szerint

Árubeszerzés Villamosenergia beszerzés
(közvilágítás)

Nemzeti 1 Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás

Árubeszerzés Villamosenergia beszerzés
(intézményi)

KEF Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
| pontja szerint |

Építési 
beruházás

Alapszolgáltatási Központ felújítása 
és bővítése TOP PLUSZ - 3.3.2

Nemzeti Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás |

Árubeszerzés Alapszolgáltatási Központ felújítása 
és bővítése TOP PLUSZ - 3.3.2

Nemzeti Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás

Építési 
beruházás

Nyaralóházak konyha és étterem 
felújítása TOP PLUSZ -1.2.1

Nemzeti Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás |

Építési 
beruházás

Huzella Főzőkonyha felújítása
TOP PLUSZ-1.1.1

Nemzeti Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás

Árubeszerzés Huzella Főzőkonyha
eszközbeszerzés TOP PLUSZ - 
1.1.1

Nemzeti Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás

Építési 
beruházás

Béke út felújítása TOP PLUSZ-
1.2.3

Nemzeti Kbt. 112. § hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás |

Építési 
beruházás

Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 
járda és vízelvezetés

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
eljárás

Építési 
beruházás

Göd, Duna úti járda felújítása Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
eljárás

Építési 
beruházás

Göd, Béke úti járda felújítása Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
eljárás

Építési 
beruházás

Göd, Alagút utcai járda felújítása Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
eljárás

Építési 
beruházás

Göd, Alkotmány utca (zsákutcái 
szakasz) felújítása

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
eljárás

Építési 
beruházás

Göd Város közigazgatási területén 
belül szilárd burkolattal ellátott utak 
karbantartása

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény
nélküli, közvetlen
felhívással induló eljárás

Építési 
beruházás

Göd Város közigazgatási területén 
belül földutak karbantartása

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
cözvetlen felhívással induló 
síjárás

Szolgáltatás Éves faápolási és fakivágási j 
munkák elvégzése Göd város 
közigazgatási területén belül

Nemzeti i Cbt. 112. § hirdetménnyel 
nduló nyílt eljárás

Szolgáltatás Hóeltakarítási és 1
síkosságmentesítési feladatok
ellátása Göd város területén

Nemzeti 1 1
i
Cbt. 112. § hirdetménnyel 
nduló nyílt eljárás



Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal

Határozati javaslat H.

.../2023. (H....) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzése.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. február 15. \

Tisztelettel:
VirolvJJjláki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető


