ELİTERJESZTÉS
Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére
Tárgy: Levél Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve
Tisztelt Képviselı-testület!
A közbeszerzésekrıl szóló módosított 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33.§. (1) bekezdése
alapján az ajánlatkérı a költségvetési év elején, de legkésıbb március 31-ig éves költségvetési tervet
köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl.
Sajnos a költségvetés készítés csúszása miatt az idén ezen határidın belül még nem tudtuk elkészíteni az
idei tervet.
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata részletesen tartalmazza a közbeszerzési terv elkészítésének
szabályait, mely szerint a közbeszerzési tervet a polgármester elıterjesztése alapján– figyelemmel az
önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltakra – a Képviselı-testület hagyja jóvá. Az
elıterjesztéshez mellékelem az erre vonatkozó éves közbeszerzési tervet.
A közbeszerzési terv elkészítése elıtt indulhat közbeszerzési eljárás, melyet a tervben szintén
szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét, az ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem
látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, ebben az esetben a tervet
módosítani és indokolni szükséges.
A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérınek legalább öt évig meg kell ıriznie.
A közbeszerzési tervet nem kell megjelentetni a Közbeszerzési Értesítıben, ellenben az önkormányzat
honlapján közzé kell tenni valamint a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı szervek
kérésére meg kell küldeni.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és döntése meghozatalára.
HATÁROZATI JAVASLAT
Levél Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Levél község Önkormányzatának
2013. évi közbeszerzési tervét és azt jóváhagyja.
Határidı: azonnal, illetve folyamatos
Felelıs: polgármester
Levél, 2013. április 25.
Papp Zoltán
polgármester
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Ajánlatkérı: Levél községi Önkormányzat
Közbeszerzési eljárás tárgya:

Eljárás fajtája:

Tárgya jellege:
(illetve kategória)

Eljárás tervezett kezdése:

Közbeszerzés becsült értéke (Ft)

-

-

-

Kbt 122.§ (7) bekezdés a)
pontja alapján: Közvetlen
ajánlattételi felhívás
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt 122.§ (7) bekezdés a)
pontja alapján: Közvetlen
ajánlattételi felhívás
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt 122.§ (7) bekezdés a)
pontja alapján: Közvetlen
ajánlattételi felhívás
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

Építési beruházás
(felújítás)

2013. január 01.

4.000.000

5.080.000

Építési beruházás

2013. február 1.

8.000.000

10.160.000

Építési beruházás

2013. június 30.

7.000.000

8.890.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nettó

Bruttó

I Árubeszerzés
-

II. Építési beruházás
Kazánház felújítása

Emlék- és kerékpáros pihenıpark kialakítása

Kolumbárium (urnafal) építés a temetıben

III. Szolgáltatás megrendelés
IV. Építési Koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
Levél, 2013. április 25.

Papp Zoltán
polgármester
ajánlatkérı

-

-

