Előterjesztés
Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1)
bekezdése értelmében Tengelic Község 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 kötelezettséget 2014. évre
vonatkozóan teljesítettük, a 2014. március 11-én megtartott ülésünkön, a 21/2014.
(III.11.) számú határozatunkkal fogadtuk 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.
Tekintettel arra, hogy a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadását követően újabb
közbeszerzési igény merült fel, a közbeszerzési tervet a törvény előírásainak megfelelően
módosítani szükséges.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására az önkormányzat 44.000.000.-Ft-ot kapott, mely összeg felhasználását egyrészt
az Óvoda utca felújítására, másrészt a Móra Ferenc utcában új út építésére igényeltük.
Az építési munkák becsült értéke 40.682.570.-Ft, ami meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt.
Az önkormányzat 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 Képviselő-testület. A 2014. 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.
Tengelic 2014. november 3.
Gáncs István sk.
polgármester
Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező
Tengelic Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
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