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Tárgy: A 2012. évi közbeszerzési terv módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (továbbiakban Kbt.) 33.§.(1) bekezdés 
szerint az önkormányzatnak – mint ajánlatkérőknek – a költségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. A terv elfogadásakor még nem tervezte az önkormányzat közbeszerzés 
indítását. 
A Kbt. szerint a közbeszerzési tervet módosítani kell, amennyiben az elfogadást követően 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. 
 
A képviselő-testület döntése értelmében áprilisban benyújtásra került   a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítványhoz a polgármesteri hivatal felújítására, átalakítására vonatkozó 
pályázat. A pályázati felhívás I. fordulójában a pályázat elutasításra került, a II. fordulóban 
viszont az Alapítvány támogatásra érdemesnek ítélte, így 18.000.000.-Ft összegű támogatást 
határozott meg.  
Az átalakítás, felújítás az alábbi tevékenységek megvalósítását tartalmazza: 
homlokzatfelújítás, nyílászárók cseréje, nyílászárók felújítása, festés, akadálymentesítés, 
vizesblokkok felújítása, akadálymentesítése, fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás.  
A munkálatok kezdési ideje 2013.április, május. 
A benyújtott dokumentáció szerint a felújítás költsége bruttó 27.939.554.-Ft. 
A teljes költségvetés eléri a 2012. évi közbeszerzési értékhatárt, ami építési beruházás esetén 
15.000.000.-Ft, vagyis a felújítás megkezdése előtt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  
Mivel a közbeszerzési eljárás hosszabb időt fog igénybe venni-  a kiviteli tervet kell készíteni 
az ajánlattevőknek - célszerű a közbeszerzési eljárást még az idei évben megindítani. 
Erre tekintettel javasoljuk módosítani  az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tengelic Község Önkormányzatának 2012 évi 
módosított közbeszerzési tervét a mellékelt határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá. 
 
Tengelic 2012. november 8. 
 
 
 Gáncs István  
 polgármester 
 
 

Határozati javaslat 

 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre 
vonatkozó módosított 2012. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
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