32. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 31-i rendes ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: --

Készítő részéről ellenőrizte:
Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) 42. § (1) bekezdése
alapján Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző
szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves öszszesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. [A helyi önkormányzat az új Kbt. 5. § (1) bekezdés
c) pontja alapján tartozik a törvény alanyi hatálya alá.] A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
Az új Kbt. szerint a Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján - köteles közzétenni az ajánlatkérő. A
Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozik a közbeszerzési terv és annak módosításai
közzétételére, mégpedig az elfogadást követően haladéktalanul. Javasoljuk továbbra is,
az eddigiekhez hasonlóan a város hivatalos honlapján való közzétételt a mind teljesebb
átláthatóság érdekében.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben
nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a
módosítás indokát is.
A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért
Közbeszerzési Szabályzatunk szerint a Jegyző felel.
Határozati javaslat
az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy a www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.
Határidő: azonnal – a terv nyilvánosságra hozatalára
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzatának
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy sor keaz eljárás megindítá- szerződés teljesí- rült-e az adott közbeszerIrányadó eljá- Tervezett sának, illetve a közbe- tésének várható
zéssel összefüggésben előrásrend
eljárási típus szerzés megvalósítá- időpontja vagy a
zetes összesített tájékoztasának tervezett idő- szerződés időtartó közzétételére?
pontja
tama
I. Árubeszerzés

Dombóvár város kommunáKbt. Harmadik
lis és közvilágítási célú vil- 09310000-5 Rész (nemzeti
eljárásrend)
lamos energia beszerzése

Kbt. 113. §
szerinti nyílt

2016. január-február

12 hónap

nem

2016. augusztus

nem

II. Építési beruházás
Élőfüves edzőpálya kiépítéKbt. Harmadik
se a Szuhay Sportcentrum- 45212200-8 Rész (nemzeti
eljárásrend)
ban

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

Közvilágítás korszerűsítés
megvalósítása
Dombóvár, Pannónia u. 5.
Kbt. Harmadik
alatti lakóépület szerkezet45211340-4 Rész (nemzeti
megerősítési munkáinak
eljárásrend)
elvégzése
Dombóvár, Petőfi utcai csapadékvíz elvezetés megvaKbt. Harmadik
lósítása, illetőleg vízvezeték
Rész (nemzeti
eljárásrend)
hálózat rekonstrukció út- és
járda helyreállítással

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

2016. február-március
2016. március-április

nem

2016. március-április

nem

2016. április-május

nem

III. Szolgáltatás-megrendelés
Kbt. Harmadik
Utak gépi síkosságmentesí90620000-9 Rész (nemzeti
tése és hóeltakarítása
eljárásrend)

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

2016. szeptember

6 hónap

nem

-

-

-

-

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
-

-

-

-

-

Dombóvár, 2016. március ...
Szabó Loránd
polgármester

