Elıterjesztés
Tárgy: 2015. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása
Tisztelt Képviselı-testület!
A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1)
bekezdése értelmében Tengelic Község Önkormányzata, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti ajánlatkérı, a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet
köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. A képviselı-testület a nemleges
éves közbeszerzési tervet a 2015. március 17-i ülésén fogadta el.
A Kbt. 33. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérı szervezet a közbeszerzési tervben nem
szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa elıre nem látható okból elıállt 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.
Még 2014-ben az Új Széchenyi Terv dél-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerébe
benyújtásra került az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” címmel egy pályázatunk. A
pályázatban egyrészt az Egészségház felújítására valamint a háziorvosi és védınıi szolgálat
részére eszközbeszerzésre igényeltünk támogatást. A pályázat megírásában és
lebonyolításában a Hozam 2001 Kft vett részt és nyújtott segítséget.
A pályázat a tavalyi évben forráshiányra hivatkozva elutasításra került, viszont 2015. április
16-án értesítettek, hogy lehetıség nyílt a pályázatunk támogatására. Az elnyert pályázati
összeg 26.534.356.-Ft, melybıl az Egészségház felújítása 20.487206.-Ft, az eszközbeszerzés
3.659.550.-Ft, a fennmaradó összeg a projekt elıkészítésének költsége.
Az Egészségház felújításának összege közbeszerzés tárgyát képezi, emiatt szükséges
módosítani a közbeszerzési tervet is.
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak
módosítását a Képviselıtestület fogadja el. A 2015. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési
Terv javaslatot az elıterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Tengelic 2015. május 21.
Gáncs István sk.
polgármester
Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztés 1. mellékletét képezı
Tengelic Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását
elfogadja.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Polgármester
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