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A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 

 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás 
lebonyolításával megbízott Justitia Tanácsadó Kft (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 
1., képviseli: dr. Palotai Péter ügyvezető) jelezte, hogy a megváltozott közbeszerzési ellenőrzési 
gyakorlatra figyelemmel az eljárás típusának meghatározása során a „Nemzeti, Kbt. 117. § Saját 
beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül” szöveg feltüntetése nem megfelelő, 
helyette a Közbeszerzési tervben a „Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, hirdetménnyel 
induló, nyílt eljárás” feltüntetése szükséges.  
 
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 2022. évi 
összesített közbeszerzési tervet: 
 
 

A közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

I. Árubeszerzés      

- - - - - - 

II. Építési 
beruházás      
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Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde 
bővítése  

Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde épülete 

193,23 m2 
hasznos 

alapterületű 
egységgel (2 

csoportszoba), 
5,25 m2 fedett 

terasszal, és 64,62 
m2 terasszal, 470 

m2 
udvarfejlesztés 
/parkoló építés 

Uniós értékhatár 
alatti értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 

szerinti, 
hirdetménnyel 
induló, nyílt 

eljárás  

2022. április  2023. március 15. 

III. Szolgáltatás-
megrendelés      

Csoportos 
villamos energia 

közbeszerzés 

660.000 kWh 
 + 30 % Uniós eljárásrend 

Kbt. Második 
Rész, XV. fejezet 

szerinti Nyílt 
2022. február 

2024. január 1-től 
2025. december 

31-ig 
Csoportos 

földgáz energia 
közbeszerzés 

360.000 m3  
+ 30 % Uniós eljárásrend 

Kbt. Második 
Rész, XV. fejezet 

szerinti Nyílt 
2022. február 

2023. október 1-
től 2025. október 

1-ig 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2022. február 22.  

 
  Juhász István  
  polgármester 

 


