
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. november 19-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
9.napirend 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 

módosítása és közreműködő szervezet megbízása 
 
Tárgykört rendező jogszabály: 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
 
 

Előterjesztő:   Dr. Tankó Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33 §-a alapján évente - március 31. 
napjáig- az önkormányzat által, az adott évre tervezett közbeszerzésekről összesített 
közbeszerzési tervet kell készíteni. A korábban elfogadott közbeszerzési tervben Csabdi 
Község Önkormányzata a hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszereztetése rögzítette, azzal, 
hogy a közszolgáltatás becsült értéke a 25.000.000.- Ft nettó értéket nem éri el, így a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indítható. 

Mivel a közbeszerzési eljárás november 7. napján eredménytelenül zárult, ezért javasolom a 
közszolgáltatás hosszabb időtartamú közbeszerzését, nyílt eljárásrendben. 

Az eljárás során a továbbiakban is javasolom az előző, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban közreműködő szervezet további megbízását azzal az 
indokkal, hogy az Ész-Ker Kft már ismeri a szükséges adatokat és az eljárás egyéb tartalmi 
összetevőit, így alkalmazásukkal hatékonyabb lehet az eljárás. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

Csabdi, 2013. november 15.  
 

     Dr. Tankó Károly  
       polgármester 
 
 
 

A.) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2013 (XI.19.) számú határozata 
Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről  

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi készített közbeszerzési tervét – a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33 § (3) bekezdése alapján – a határozat 
melléklete szerinti tartalma szerint módosítja, valamint a módosított közbeszerzési tervet 
jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 



Csabdi Község Önkormányzat 
2013. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

 II. Építési 

beruházás 

   
    

 
  

 

90500000-2 
Hulladékkal és 

szeméttel 
kapcsolatos 

szolgáltatások 
90510000-5 

Hulladék 
ártalmatlanítása és 

kezelése 
90511000-2 

Hulladékgyűjtési 
szolgáltatások 
90511200-4 

Háztartásihulladék-
gyűjtési 

szolgáltatások 
90512000-9 

Hulladékszállítási 
szolgáltatások 
90513100-7 

Háztartásihulladék-
ártalmatlanítási 
szolgáltatások 

 

 

Kbt. III. 

rész 

nyílt 
2013. november 

20. 

2014. február 

15. 

Nem 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

       

IV. Építési 

koncesszió 
    

 
 



 
 
 
B.) 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013 (XI.19.) számú határozata 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat V. fejezetének (13) pontja 
alapján a települési hulladékkezelést végző közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárásban hivatalos 
közbeszerzési szakértőként megbízza az Ész-Ker Kft-t … forint megbízási díj mellett. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester

       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 



 


