7. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/181/2006
ELŐTER JES ZTÉS

a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő:

Á c s János polgármester

Előkészítette::

Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX törvényben (továbbiakban:Kbt.) kapott felhatalmazás alapján alkotta meg 9/2004. sz.
szabályzatát az önkormányzat, valamint a fenntartásában lévő részben önálló és önálló intézményeinek közbeszerzési szabályzatát. A szabályzat 3. pontja megfogalmazza azt a kötelezettséget, mely szerint minden év március 31-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a polgármesteri hivatal éves közbeszerzési tervét, amely tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyának pontos megjelölését (a szükséges részletességgel),
- a közbeszerzés mennyiségét, várható értékét,
- a közbeszerzésre kerülő áruk, szolgáltatások alkalmazásának kezdeti időpontját valamint
- a közbeszerzés szakmai indokait.
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. A Kbt.
módosításáról szóló 2005. évi CLXXII. törvény a becsült érték meghatározására új rendelkezéseket is bevezetett, melyeket figyelembe vettünk a terv összeállításánál.
A 2005. év során lefolytatott eljárások nyerteseivel jellemzően 2006. március 31-ig köttetett
szerződés, melyek teljesítése érdekében az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozó előzetes kötelezettség-vállalását a Képviselő-testület korábban megtette. Ezen a téren a 2006. évre
vonatkozó értékhatárokat a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi
CLIII. törvény az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés vonatkozásában, nettó 8.000.000,Ft-ra emelte. A jogszabályváltozás következményeként a legtöbb „beszerzés” során csak ajánlati eljárások lefolytatására van szükség. Így a tervben csak az új értékhatárokat meghaladó
jellemzően beruházási tevékenységből adódó eljárások lefolytatási kötelezettségei szerepelnek.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

HA TÁ R O ZA T I J A V A S L A T
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó tervezetet megismerte és azt az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyja.

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
éves közbeszerzési tervben foglalat eljárások megindítására a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével felhatalmazza a város Polgármesterét, és ahol szükséges szerződéskötés előtt terjessze az eljárás eredményét végső
döntéshozatalra a Képviselő-testület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2006. február 1.

Á c s János
Polgármester

1. számú melléklet

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Közbeszerzés tárgya
típusa*
Arany J., Kisfaludy S., Batsányi
2.
J., Deák F u. aszfaltozása
Szennyvízcsatorna III. ütem saját
4.
forrás biztosítása hitelből
Bárdos Lajos Általános Iskola
2.
felújítása
Kazincy Ferenc Általános Iskola
2.
magas tető építése
Berzsenyi Dániel utca burkolat2.
felújítása
Nagyköz utca burkolat-felújítása
2.
Szivárvány Óvoda felújítása
2.

Időpont
Február 15-től

Becsült értéke
20.598.000,- Ft

Megjegyzés

Február 28-tól

10.000.000,- Ft

Április 1-től

43.677.000,- Ft

Nyertes pályázat esetén

Április 1-től

47.731.000,- Ft

Nyertes pályázat esetén

Június 1-től

18.977.000,- Ft

Nyertes pályázat esetén

Június 1-től
Június 1-től

7.708.000,-Ft
11.060.000,-Ft

Nyertes pályázat esetén
Nyertes pályázat esetén

(* = 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió, 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási koncesszió)

