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ELŐTERJESZTÉS 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében az 
ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. 
 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

kötelezettségét, illetve az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb 

változás merült fel – ebben az esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell. 
 
A jelenleg rendelkezésre álló tervek és adatok alapján a jelen előterjesztés mellékletét képező 

közbeszerzési tervben feltüntetésre kerültek Hatvan Város Önkormányzata 2022. évben tervezett 

közbeszerzései. 
A közbeszerzési terv kötelező tartalmi elemeit az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése határozza meg. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 

 

Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés 

szerinti, a 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 

Határidő: 2022. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. március 16. 
 
 

Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 



Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Terve  

 

 

 

Ssz. A közbeszerzési eljárás tárgya 

A 

közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

A tervezett 

eljárás fajtája 

A beszerzés 

becsült értéke 

(nettó) 

A 

közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett dátuma 

A szerződés 

teljesítésének várható 

dátuma 

1. 
Tisztítószerek, irodaszer-papíráru és 

utántöltő anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 21.547.067.-Ft 1 db 2022. január 31-ig 2023. április 30-ig 

2. 
Hatvani Strandfürdő területén található 

úszómedence hidegburkolatának felújítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
57.016.817.-Ft 1 db 2022. január 31-ig 2022. május 31-ig 

3. 
Hatvani Strandfürdő használati melegvízének 

hőellátása megújuló energia hasznosítással 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
42.059.089.-Ft 1 db 2022. március 31-ig 2022. október 31-ig 

4. 
Hatvani Strandfürdő területén található 

hidegvizes kút melléfúrásos felújítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
44.762.307.-Ft 1 db 2022. április 30-ig 2022. október 31-ig 

5. Futópálya kialakítása 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 
56.394.769.-Ft 1 db 2022. március 31-ig 2022. augusztus 31-ig 

6. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 7.337.220.-Ft 1 db 2022. június 30-ig 2023. szeptember 30-ig 



7. Villamos energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 56.898.533.-Ft 1 db 

2022. szeptember 

30-ig 
2023. december 31-ig 

8. Új bölcsőde építése Hatvanban 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 221.326.832.-Ft 1 db 

2022. szeptember 

30-ig 
2023. december 31-ig 

9. 
Új bölcsőde építéséhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 23.622.047.-Ft 1 db 
2022. szeptember 

30-ig 
2023. december 31-ig 

 


