
Előterjesztés 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről 

1. előterjesztés száma: 26/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

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: - 

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 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Önkormányzata, mint ajánlatkérő, legkésőbb a tárgyév 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 2022. évi összesített közbeszerzési tervének tervezetét a határozati 

javaslathoz mellékelt táblázat tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2022. február 17. 

 Bálint Istvánné 

 polgármester 

  



1. melléklet a 26/2022. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2022. évi 

összesített közbeszerzési tervét jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint 

fogadja el. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

  



1. melléklet a ……/2022. (…..) határozathoz 

 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi összesített 

közbeszerzési terve 

Melléklet a ......./2022. (…) 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 

Építési beruházás 

Bicske városi kerékpárút-

hálózat fejlesztése 
45233162-2 126 517 588 

112. § (1) 

bekezdés b) pont 
2022. II. n.év 

Tűzoltóság épületének 

energetikai korszerűsítése 

45000000-7 

45310000-3 
47 268 707 

112. § (1) 

bekezdés b) pont 
2022. I. n.év 

Inkubátorház kialakítása 

Bicskén 
45213150-9 75 436 000 

112. § (1) 

bekezdés b) pont 
2022. I. n.év 

Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések 

Bicskén 

45232451-8 183 078 774 
112. § (1) 

bekezdés b) pont 
2022. I. n.év 

Szegregált lakóterületek 

rehabilitációja Bicskén 

45000000-

34221000-2 
14 424 815 

112. § (1) 

bekezdés b) pont 
2022. I. n.év 

Bajcsy-Zsilinszky utcai ivóvíz-

vezeték kiváltás 
45232000-2 198 000 000 115. § 2022. III. n. év 

Madách Imre utcai ivóvíz- és 

csatornahálózat bővítés 

45240000-1 

45247000-0 
52 000 000 115. § 2022. III. n. év 

 


