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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1)
bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
[A helyi önkormányzat a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi
hatálya alá.] A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. Az ajánlatkérőnek a közbeszerzési tervet, illetve
módosításait 2013. július 01-i hatállyal a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) kell közzétenni, illetve amennyiben ez valamely
okból nem lehetséges, az ajánlatkérő vagy fenntartója honlapján, s a következő évi
nyilvánosságra hozataláig elérhetőnek kell lennie.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt indíthat közbeszerzési eljárást,
természetesen azt a tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga
után a közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve az ajánlatkérő indíthat abban nem szereplő eljárást is. Ilyen esetekben a tervet módosítani
kell, indoklással.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét 104/2013.(III.
28.) számú határozatával fogadta el. A Közbeszerzési Terv a www.dombovar.hu hivatalos honlapon közzétételre került. A tervet egy alkalommal, a Fecskeház első közbeszerzési eljárása megindításának jóváhagyásakor a 251/2013.(VI.27.) határozatával
módosította, amit szintén közzétettünk.
A jelenlegi módosítást indokolja, hogy egyrészt több eredménytelen eljárásunk is volt,
ami az időpont aktualizálását igényli az újabb eljárásnak megfelelően, másrészt a
2013. július 01-től hatályos Kbt-ben bevezetett új eljárástípus, a Kbt. 122/A.§ szerinti
eljárás is alkalmazásra kerül.
Az utolsó változathoz képesti módosulásokat félkövér, dőlt szedéssel kiemeltük.
A Közbeszerzési Terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért
jelenleg érvényes Közbeszerzési Szabályzatunk szerint a Jegyző felel.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA), illetve a www.dombovar.hu honlapon való közzétételét.
Határidő: 2013. október 15. – a módosított terv nyilvánosságra hozatalára
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
Polgármester

Dombóvár Város Önkormányzatának
2013. évi módosított közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy sor kerültTervezett az eljárás megindításá- szerződés teljesíté- e az adott közbeszerzéssel
Irányadó
eljárási nak, illetve a közbeszer- sének várható idő- összefüggésben előzetes öszeljárásrend
típus
zés megvalósításának pontja vagy a szer- szesített tájékoztató közzétételére?
tervezett időpontja
ződés időtartama
I. Árubeszerzés

Laboratóriumi berendezéKbt. Másosek, vegyszerek és anyagok
beszerzése a TÁMOP-3.1.3- 39162110-9 dik Rész
(uniós értékha10/2-2012-0015 projekt
tárt elérő)
keretében
Üzemi-, irodai berendezéKbt. Harsek, felszerelések beszerzémadik
Rész
se a TÁMOP-3.1.3-10/239162000-5
(nemzeti eljá2012-0015 projekt keretérásrend)
ben
Kbt. Harmadik
Rész
Villamos energia beszerzés 09310000-5
(nemzeti eljárásrend)

nyílt

2013. október

2 hónap

nem

nyílt

2013. október

2 hónap

nem

nyílt

2013. január

12 hónap

nem

II. Építési beruházás
Dombóvár, Arany János tér
Kbt. Har21. alatti labor kialakítás,
madik
Rész
nyílt
épület bővítés a TÁMOP45210000-2 (nemzeti eljá3.1.3-10/2-2012-0015 prorásrend)
jekt keretében
Kbt. HarTeleki u. 14. alatti lakóház
madik Rész Kbt. 122/A. §
45211340-4 (nemzeti eljászerinti
(Fecskeház) felújítása

2013. február

2013. augusztus

nem

2013. október

2 hónap

nem

rásrend)

III. Szolgáltatás-megrendelés
Kbt. HarKözvilágítási berendezések
hirdetmény
madik
Rész nélküli tárgyaaktív elemeinek üzemelteté- 50232100-1
(nemzeti eljálásos
se, karbantartása
rásrend)

2013. június

36 hónap

nem

Kbt. HarUtak gépi síkosságmentesímadik
Rész Kbt. 122/A. §
90620000-9
szerinti
tése és hóeltakarítása
(nemzeti eljá-

2013. szeptember

6 hónap

nem

-

-

-

-

rásrend)

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
-

-

-

-

-

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet keretében történő közbeszerzések

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy sor kerültTerveaz eljárás megindításá- szerződés teljesíté- e az adott közbeszerzéssel
Irányadó eljázett
összefüggésben előzetes öszrásrend
eljárási nak, illetve a közbeszer- sének várható időzés megvalósításának pontja vagy a szer- szesített tájékoztató közzétípus
tételére?
tervezett időpontja
ződés időtartama
I. Árubeszerzés

Élelmiszer beszerzés

15000000-8

Kbt. Második
Rész

nyílt

2013. október

12 hónap

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

(uniós eljárásrend)

II. Építési beruházás
-

-

-

-

-

III. Szolgáltatás-megrendelés
-

-

-

-

-

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
-

-

-

-

-

Dombóvár, 2013. október
Szabó Loránd
polgármester

