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A határozat meghozatala egyszerű 
szavazattöbbséget igényel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
 

Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi  
Közbeszerzési Tervének módosítására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Szklenár Katalin 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület a márciusi 
ülésén fogadta el. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, ha az, előre nem látható 
okból állt elő, a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva annak indokával. 
 
2013. május 31-én a MAG Zrt-től érkezett a tájékoztatás, hogy az ÉMOP-4.1.1/A/2012. számú 
Semmelweis út 2. sz. alatti Gondozó Központ korszerűsítésére benyújtott pályázatunkat 
kedvezően bírálták el 58.942.333 Ft összegű támogatást nyertünk. A támogatói döntés szerint a 
kivitelezés várható költsége nettó 36.998. eFt. Az építés költségére tekintettel a Kbt. III. rész 
122.§ 7. a pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni. Az építési beruházás, mivel márciusban még nem bírálták el a pályázatot, nem 
szerepel a közbeszerzési tervben, ezért annak módosítása vált szükségessé. 
 
Fentiekre való tekintettel javasoljuk a mellékelt módosított közbeszerzési tervet elfogadni.  
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi módosított Közbeszerzési Tervét, e határozat 
melléklete szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra 
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

Határidő: 2013. június 28. 
Felelős: értelemszerű 

 
 

Pásztó, 2013. június 11. 
 
 
              Sisák Imre 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 



Határozat melléklete 
Pásztó Városi Önkormányzat 

2013. évi éves közbeszerzési terve 
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

 
Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 
az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett 

időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 
I. Árubeszerzés      

1db konténerszállító 
gépjármű és 4 db konténer 

34134000-5 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos Kbt. III. 

rész 122.§ 7. a pontja 
szerint 

2013. május 2013. október 

II. Építési beruházás      

Pásztó, Semmelweis út 2. sz. 
alatti Gondozó Központ 
korszerűsítési munkái 

45215100-8 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos Kbt. III. 

rész 122.§ 7. a pontja 
szerint 

2013. augusztus 2014. március  

III. Szolgáltatás-
megrendelés      

Elektromos energiavásárlás 09310000-5 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos Kbt. III. 

rész 122.§ 7. a pontja 
szerint 

2013. október 2014.december 

IV. Építési koncesszió      
      
V. Szolgáltatási koncesszió      
      
 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=15308&cod=09310000-5&denumire=Villamos-energia.

