
Előterjesztés 

 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről 

1. előterjesztés száma: 25/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

2. melléklet: határozati javaslat 1. melléklete 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

⎯ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 

⎯ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint Bicske Város 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

(a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 

nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet 

a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 

megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.  

Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre 

nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 

módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 

ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervének tervezetét a mellékelt 

táblázat tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2020. január 31. 

 Bálint Istvánné 

 polgármester 

  

http://www.e-kozbesz.hu/sites/default/files/pdf_files/aktualitasok/N74_MK91.pdf


1. melléklet a 25/2020. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi 

összesített közbeszerzési tervét a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint fogadja 

el. 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:  polgármester 

  



2. melléklet a 25/2020. előterjesztéshez. 

 

 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi összesített 
közbeszerzési terve 

Melléklet a ......./2020. (…) határozathoz 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód 

Becsült 
költség 

Tervezett 
eljárás 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

(nettó Ft) 
a 2015. évi 

CXLIII. törvény 
alapján 

I. Építési 
beruházás 

          

Bicske Galagonyás-dűlő 
kerékpárút építése 

45233162-2 138 403 009 115. § 2020. I.n.év 

Bicske városi kerékpárút-
hálózat fejlesztése 

45233162-2 126 517 588 115. § 
  

2020. III.n.év 

Bicske Keleti Ipari terület 
fejlesztése 

45233000-9 280 421 000 115. § 
  

2020. IV.n.év 

Bicske Szíve Park 45212120-3 233 383 557 115. § 
  

2020. I.n.év 

Bicske Városi Piac 
kialakítása 

45213141-3 353 736 600 113. §  
  

2020. I.n.év 

Bicske önkormányzati 
épületek energetikai 

korszerűsítése 

45212000-6 

112 024 721 115. § 

  

45214000-0 2020. II.n.év 

Nagy K. utca út- és 
csatornaépítés 

45233220-7  61054632 115. §  2020. I. n.év  

II. 
Árubeszerzés 

          

Bicske Városi Piac 
kialakításához kapcsolódó 

eszközök beszerzése 
43325000-7 36 217 190 

112. § vagy 
115.§ 

2020. II. n.év 

III. 
Szolgáltatás 

          

Eü-i központ tervezés 
74222001-

1  
173 758 836   81. § 2020. I. n.év  

 


