8. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/160-2/2009.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Éves közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő:

Sólyom Károly alpolgármester

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 5/2007.
számú az önkormányzat, valamint a fenntartásában lévő részben önálló és önálló intézményeinek közbeszerzési szabályzatát. 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 tervet 12/2009.(II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testület elfogadta, viszont ahogy a korábbi előterjesztésben is jeleztük a pályázati döntésektől függően a terv módosítása válhat szükségessé. Az elfogadás óta eltelt időszak alatt olyan korábban benyújtott
pályázatokról kaptunk – pozitív - értesítést, melyek szerint a terv módosítása vált indokolttá.
Nevezetesen „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat munkanemeit
csoportosítva világosan látszik, hogy a nem magasépítéshez kapcsolódó építési munkák részeit egy eljárásban indokolt kiírni. Korábban ezekre a munkákra terveztük be a mélyépítési
keretmegállapodást. Örömteli esemény, hogy 2009. március 10-én a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség jóváhagyta a belterületi utak fejlesztése tárgyában benyújtott Ipar utca építése
elnevezésű pályázatunkat. A beruházás munkanemei az iménti kategóriába sorolhatóak, valamint ideszámítandóak a kisebb útfelújítások, járdarekonstrukciók is.
Szintén a mélyépítési keret-megállapodásos eljárás témakörében írható ki – mégha a munka
nem is teljesen azonos – a szennyvíztelep rekonstrukció kivitelezése, melynek második fordulójában vagyunk, így jó eséllyel bízhatunk a projekt támogatásában.
Az iménti felsorolás alapján a mélyépítési keret-megállapodás átdolgozását látjuk indokoltnak.
Hasonlóan kívántuk csoportosítani a magasépítéseinket is, viszont ma már látszik, hogy a
belváros-rehabilitációhoz nem célszerű más munkákat társítani, mert az Irányító Hatóság részéről támasztott követelmények és feltételek az eljárást időben hosszabbra is szabhatják. A
Kazinczy Általános iskola magastető építésére – tekintettel arra, hogy saját erőből valósul
meg – önálló eljárás kiírása indokolt, hisz a munkának a tanév végén el kell kezdődnie. Ezért
a kiírás már készül és március 31-e előtt közzé is szeretnénk tenni.
Időközben a tervben korábban jelzett egyszerű eljárások lefolytatásra kerültek, a nyertes
ajánlattevőkkel a szerződéseket megkötöttük. Tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet-

ben tervezett Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálatra tervezett előirányzat jóváhagyásra
került, önmagában a munka nagysága nem indokolja a közbeszerzési eljárás lefolytatását, viszont a korábbi laktanya őrzés-védelmi eljárással azonos vagy hasonló besorolás alá esik, így
e tárgyban is szükséges az egyszerű eljárás lefolytatása.
Az eljárások megindítása természetesen időben a 2009. év folyamán több kezdeti időpontra
tehető ezért a halaszthatatlan indításnál alpolgármester úrnak szól a meghatalmazás, majd
az időközti választás eredményeként hivatalba lépő polgármesternek.
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 tervezet módosítását megismerte és
azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a város alpolgármesterét/polgármesterét a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az eljárások
megindítására, és ahol szükséges szerződéskötés előtt terjessze az eljárás eredményét végső döntéshozatalra a
Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
alpolgármester, polgármester

Tapolca, 2009. március 13.

Sólyom Károly sk.
Alpolgármester

1. számú melléklet

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Közbeszerzés tárgya

CPV kódja

Keretmegállapodás mély45.20.00.00
építésre
Szennyvíztelep korszerűsítés projektmenedzsment feladatinak ellátása
Kazinczy Általános iskola
45.21.00.00
magastető építése, nyílászárók cseréje, homlokzati szigetelése
Belváros rehabilitáció épü- 45.21.00.00.
letrekonstrukciós munkái
Laktanya őrzés védelme
74.61.30.00
Polgármesteri Hivatal biz74.61.30.00
tonsági szolgálata
Tapolca Város Parkfenntar- 77.31.00.00
tási munkái
Polgármesteri Hivatal infor- 30.23.00.00-0
matikai eszközök üzemeltetése,
internet-szolgáltatás, kellékanyagok

Tapolca,2009. március 13.

Irányadó
eljárásrend*
Nemzeti

Tervezett eljárás típus
Nyílt

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
2009.04.01.

A szerződés
tervezett
megkötése
2009.12.31-ig

Becsült értéke

Egyszerű

Meghívásos

2009.03.20.

2009.06.01.

100.000 –
1.300.000,-eFt
12.000,-eFt

Nemzeti

Nyílt

2009.03.25.

2009.06.01-ig

160.000,-eFt

Nemzeti

Nyílt

2009.05.01.

2009.06.30.

400.000,-eFt

Egyszerű
Egyszerű

Meghívásos
Meghívásos

2009.02.13.
2009.03.10.

2009.02.28.
2009.03.28.

12.000,-eFt
1.000,-eFt

Közösségi

Nyílt

2009.10.01.

2009.12.15.

85.000,-eFt

Egyszerű

Meghívásos

2009.02.16.

2009.02.27.

8.500,-eFt

Megjegyzés

Lefolytatva

Lefolytatva

