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-

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése
értelmében Tapolca Város Önkormányzata, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ajánlatkérő, a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről. E kötelezettség 2015. évre vonatkozóan teljesítésre
került, a Képviselő-testület 2015. március 27-én megtartott nyilvános ülésén, a 30/2015.
(III.27.) számú határozattal fogadta el az idei évre szóló közbeszerzési tervet.
A Kbt. 33. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervezet a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzési terv elfogadását követően a „Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére
számítástechnikai eszközök, kellékek beszerzése, valamint az általa üzemeltetett hardver és
szoftver eszközök, irodatechnikai berendezések I. osztályú minőségben történő működtetésének
biztosítása” tárgyú, valamint a „Tapolca Város Önkormányzata részére számítástechnikai
eszközök szállítása” tárgyú egyszerű beszerzési eljárások kerültek lefolytatásra. A beérkezett
ajánlatok értékelése alapján a korábban tervezettekhez képest – az egybeszámítási szabályokat
figyelembe véve – a legkedvezőbb érvényes ajánlatok nettó összege meghaladta a
közbeszerzési értékhatárt.
Tekintettel arra, hogy a megvalósítandó árubeszerzések becsült értéke az érvényes árajánlatok
alapján (nettó 8 817 567,- Ft) meghaladta a nemzeti eljárásrendben az árubeszerzés tárgyú
eljárásoknál irányadó közbeszerzési értékhatárt (nettó 8 millió Ft), így a szállító kiválasztására
Tapolca Város Önkormányzata részére informatikai eszközök beszerzése és informatikai
üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás nyújtása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatása
vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás polgármesteri döntés alapján 2015. június 17-én
megindításra került.

A 199/2013. (XII.20.) Kt. határozattal elfogadott Tapolca Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak módosítását a Képviselőtestület fogadja el. A tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindítását indokolt esetben
a polgármester elrendelheti, ilyenkor a terv utólagos módosítását hagyja jóvá a Képviselőtestület. A 2015. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési Terv javaslatot az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város
Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület
visszavonja.

30/2015.

(III.27.)

Kt.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2015. szeptember 7.

Dobó Zoltán
polgármester

határozatát

1. sz. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata
2015. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Az eljárás
megindításának,
Tervezett eljárási
illetve a
típus
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés
Általános felhasználású és közvilágítási célú villamos
energia beszerzése a 2016.03.01. – 2017.02.28. közötti
időszakra

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdés

december

Tapolca Város Önkormányzata részére informatikai
eszközök beszerzése és informatikai üzemeltetési,
karbantartási szolgáltatás nyújtása

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdés

június

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdés

március

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366

nemzeti

Kbt. 122/A. § (1)
bekezdés

első félév

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083

II. Építési beruházás
„Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és
Városháza energetikai korszerűsítése” című, KEOP5.5.0/A/12-2013-0366 azonosító számú projekthez
kapcsolódó kiegészítő közbeszerzés építési beruházás
megvalósítására
III. Szolgáltatás-megrendelés
„Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben
az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása
érdekében” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083 azonosító
számú projekt keretében járási szintű „Esélyteremtőprogramterv” elkészítése

