
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/264/2008

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére

Tárgy: Éves közbeszerzési terv elfogadása

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 9/2004.
sz. szabályzatát az önkormányzat, valamint a fenntartásában lévő részben önálló és önál-
ló intézményeinek közbeszerzési szabályzatát. A Kbt. többszöri módosítása szükségessé
tette a szabályzat módosítását is, amely 2007. év során egy vadonatúj szabályzat megal-
kotásához vezetett. A Képviselő-testület 2007.április 13-i ülésén fogadta el az új szabály-
zat rendelkezéseit és 5/2007.szám alatt a szabályzatok közé iktatta. A 7.4. pont értelmé-
ben „az önkormányzati beszerzésekre illetve a polgármesteri hivatali beszerzésekre vo-
natkozó közbeszerzési tervet a polgármester, a tárgyév március 31.-ig terjeszti a képvise-
lő-testület elé”
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:

 a beszerzés tárgyát (szükséges részletességgel), mennyiségét,

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

 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 árube-
szerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét pedig egybe kell számítani. A Kbt.
módosításáról szóló 2005. évi CLXXII. törvény a becsült érték meghatározására új rendelke-
zéseket is bevezetett, melyeket figyelembe vettünk a terv összeállításánál.

A 2007. évben sajnos kevesebb közbeszerzési eljárást kellett bonyolítanunk, ennek fő oka a
nagy számú benyújtott pályázat ellenére az azokon való sikertelen szereplésben keresendő.
A tavalyi beszerzéseket kevés kivételtől eltekintve a Polgármesteri Hivatal munkatársai bo-
nyolították le. Az eljárások között sikerrel alkalmaztuk az egyszerű, a meghívásos, valamint
a tárgyalásos eljárásokat is. Külső közreműködő segítségét a kórház laboratóriumi eljárás-



hoz, valamint a városi parkfenntartási eljáráshoz vettünk igénybe, amely eljárásban még
Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat is született.

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 eljá-
rás 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 ese-
tén pedig 25.000.000,-Ft a nettó értékhatár.

Az éves tervben javasoljuk még, hogy folytassunk le egy-egy ún. keretmegállapodást mély-
építésre és magasépítésre egyaránt. Az eljárásokat a napi élet szüksége és lehetősége indo-
kolja, hisz lényege éppen az, hogy előre kiválasztásra kerülnek azok a kivitelezők, akik al-
kalmasak a jelenleg folyamatban lévő pályázatok majdani kivitelezésére. Tekintettel arra,
hogy egy ilyen nagyösszegű Közösségi eljárásrend hatálya alá tartozó eljárás időigénye több
hónap , egy késői támogató döntés alapján a beruházás kivitelezése sokat csúszhat, ami pá-
rosulva esetleges kedvezőtlen időjárási feltételekkel, az évenkénti támogatás intenzitás
átstruktúrálását illetve a szerződés módosítását teheti szükségessé. Mivel most bőven van
idő az eljárások lefolytatására, csak a megfelelő keretösszegeket kell jól meghatározni, ame-
lyen belül a későbbiekben a nyertesekkel szerződni lehet. Ezen eljárásokat preferálják a tá-
mogatók is, és minden feltétel nélkül elfogadják a támogatási szerződés megkötése során.

Természetesen ha az év során olyan beszerzés válik szükségessé, amelyet jelen terv készítése
során nem ismertünk, akkor a tervmódosítást a testület elé terjesztem.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedje-
nek.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pol-
gármesteri hivatal által lefolytatandó közbeszerzési eljá-
rásokat tartalmazó tervezetet megismerte és azt az 1.
számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmaz-
za a város polgármesterét a vonatkozó jogszabályok fi-
gyelembevételével az eljárások megindítására, és ahol
szükséges szerződéskötés előtt terjessze az eljárás ered-
ményét végső döntéshozatalra a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. március 22.

Á c s János sk.
Polgármester



1. számú melléklet

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Közbeszerzés tárgya CPV kódja Irányadó
eljárás-
rend*

Tervezett el-
járás típus

Az eljárás meg-
indításának ter-
vezett időpontja

A szerződés
tervezett tar-

talma

Becsült értéke Megjegyzés

Kerékpárút építés 45.23.00.00. Egyszerű Meghívásos 2008.04.15. 2008.08.20-ig 40.000,-eFt

Keretmegállapodás mély-
építésre

Közösségi Nyílt 2008.05.01. 2009.12.31-ig 500.000,-eFt

Keretmegállapodás magas-
építésre

Közösségi Nyílt 2008.05.01. 2009.12.31-ig 600.000,-eFt

Belterületi utak építése, fel-
újítása

45.23.32.51. Egyszerű Egyszerű 2008.07.01. 20.000,-eFt Nyertes pályázat ese-
tén

Kútfúrási munkák 45.12.00.00 Egyszerű Meghívásos 2008.04.15. 2008.12.31. 40.000,-eFt


