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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (új 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 saját honlapján
közzé kell tennie, s a következő évi nyilvánosságra hozataláig elérhetőnek kell lennie.
E kötelezettség vonatkozik a módosított tervre is.
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.
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet az idei évben hosszabb távra szóló
beszerzést már nem hajt végre, ezért a tervben nem szerepel.
A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért
jelenleg érvényes Közbeszerzési Szabályzatunk szerint a Jegyzői Titkárság felel.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy a www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.
Határidő: 2011. március 31. – a terv nyilvánosságra hozatalára
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy sor keTervezett az eljárás megindításá- szerződés teljesíté- rült-e az adott közbeszerIrányadó
eljárási nak, illetve a közbeszer- sének várható idő- zéssel összefüggésben előeljárásrend
típus
zés megvalósításának pontja vagy a szer- zetes összesített tájékoztató közzétételére?
tervezett időpontja
ződés időtartama
I. Árubeszerzés

Villamos energia beszerzés

Kbt. Máso40100000-3 dik Rész

(uniós értékhatárt elérő)

nyílt

2012. szeptember

12 hónap

nem

2013. szeptember

nem

6 hónap

nem

-

-

-

-

II. Építési beruházás
Kiskonda-élőhely kivitelezés

Kbt. Harhirdetmény
madik
Rész nélküli tárgya45240000-1
(nemzeti eljárásrend)

2012. április

lásos

III. Szolgáltatás-megrendelés
Utak gépi síkosságmentesítése és hóeltakarítása

Kbt. Harhirdetmény
90620000-9 madik Rész nélküli tárgya(nemzeti eljárásrend)

2012. szeptember

lásos

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
Dombóvár, 2012. március ...

-

-

-

-

