9. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/264-1/2008
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Éves közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő:

Á c s János polgármester

Előkészítette::

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX törvényben (továbbiakban:Kbt.) kapott felhatalmazás alapján alkotta meg, majd a
többszöri módosítások miatt dolgozta át új szabályzatát, melynek rendelkezéseit
5/2007.szám alatt a szabályzatai közé iktatta. A 7.4. pont értelmében „az önkormányzati
beszerzésekre illetve a polgármesteri hivatali beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési tervet a polgármester, a tárgyév március 31.-ig terjeszti a képviselő-testület elé”
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:

a beszerzés tárgyát (szükséges részletességgel), mennyiségét,

a beszerzésnek a Kbt. 35.§-40.§-ban foglaltak alapján meghatározott várható értékét,

a beszerzési eljárás megkezdésének határidejét,

a beszerzés fajtáját,

a kötelezettségvállaló meghatározását.
A közbeszerzés tárgyának, értékének meghatározásakor kiemelkedő figyelemmel kell lenni a
Kbt. 35-39.§-ban meghatározott elvekre, illetve a közbeszerzési eljárásokban érvényesülő, ún.
részekre bontási tilalom elvére, a Kbt. 40.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét pedig egybe kell számítani.
Mindezek figyelembevételével 2008. április 4-i ülésén 90/2008.(IV.04.) Kt. határozatával éves
közbeszerzési tervét elfogadta.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CXXVII. törvény 91. § (3)
bekezdése a Kbt. negyedik része szerinti értékhatárokat nem módosította. Az árubeszerzés
és szolgáltatás megrendelés vonatkozásában, nettó 8.000.000,- Ft továbbra is az egyszerű eljárás értékhatára, az építési beruházásoknál ugyanez a határ nettó 15.000.000,- Ft. A Kbt. VI.
fejezete szerinti értékhatárokra vonatkozó nemzeti értékhatárok pedig 2008-ban árubeszerzés
esetén 30.000.000,-Ft, építési beruházás esetén 90.000.000,-Ft, szolgáltatás megrendelése esetén pedig 25.000.000,-Ft a nettó értékhatár.
Ahogy azt korábban is jeleztük, ha az év során olyan beszerzés válik szükségessé, amelyet a
terv készítése során nem ismertünk, akkor a tervmódosítást a testület elé terjesszük.

A módosítás most időszerű, hisz az eredetileg tervezett eljárásokhoz képest újabbak lefolytatása vált szükségessé. Vannak közöttük olyanok, amelyek sikeres pályázat miatt váltak szükségessé, valamint olyanok is, amelyek a Közbeszerzési Döntőbizottság sajátos
jogértelmezése miatt más eljárásrendben való lefolytatás vált szükségessé, illetve az egybeszámítás miatt a korábban nem közbeszerzési eljárás alá sorolt beszerzések szerződéseit
javasoljuk mégis inkább közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötni.
Az eljárások közül némelyik már lefolytatásra is került, mint például a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai és akadálymentesítése, mely szerződések egyike sem érte el az
irányadó értékhatárt, de a hasonló rendeltetés miatt célszerűbbnek találtuk külön-külön
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani a nyertes ajánlattevőt. Szintén lefolytatásra
került már a volt laktanya ingatlanok őrzés-védelmére vonatkozó eljárás, amely újabb 6
hónapra vonatkozó szerződés megkötését jelentette, mely időtartamon belül remélhetőleg
a hasznosítás lezárul. A korábban megkötött szerződés pedig 2008. augusztus 31-vel leárt.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI

JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó módosított tervezetet megismerte és
azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a város polgármesterét a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az eljárások megindítására, és
ahol szükséges szerződéskötés előtt terjessze az eljárás
eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-testület
elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2008. szeptember 4.
Á c s János s.k.
Polgármester

1. számú melléklet

MÓDOSÍTOTT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Közbeszerzés tárgya

CPV kódja

Kerékpárút építés
45.23.00.00.
Keretmegállapodás mélyépítésre
Keretmegállapodás magasépítésre
Kazinczy tér, Kinizsi P.u. fel- 45.23.32.51.
újítása
Kútfúrási munkák
45.12.00.00
Polgármesteri Hivatal felújítá- 45.21.31.50-9
sa és belső akadálymentesítése
Laktanya Őrzés-védelme
74.61.30.00-9

Tapolca, 2008.szeptember 12.

Irányadó
eljárásrend*
Egyszerű
Közösségi

Tervezett eljárás típus

A szerződés
tervezett tartalma
2008.08.20-ig
2009.12.31-ig

Becsült értéke

Megjegyzés

Meghívásos
Nyílt

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
2008.04.15.
2008.05.01.

40.000,-eFt
500.000,-eFt

Lefolytatva

Közösségi

Nyílt

2008.05.01.

2009.12.31-ig

600.000,-eFt

Egyszerű

Egyszerű

2008.09.01.

2009.06.30.

40.000,-eFt

Egyszerű
Egyszerű

Meghívásos
Meghívásos

2008.04.15.
2008.05.30.

2008.12.31.
2008.11.30.

40.000,-eFt
21.000,-eFt

Lefolytatva

Egyszerű

Meghívásos

2008.08.15.

2009.02.28.

7.300,-eFt

Lefolytatva

