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Döntéshozatal: egyszerű többség

Ügyiratszám: 9-85/2014.
ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 26-i ülésére
Tárgy: Döntés Csanádpalota Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 2.
számú módosításáról
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1)
bekezdése értelmében a 6 § (1) bekezdés a) - d) pontjában meghatározott ajánlatkérők, így a
b) pont szerinti helyi önkormányzatok és minden költségvetési szerv a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően Képviselő – testület 2014. március 26.
napján tartott ülésén 48/2014. (III. 26.) Kt.h. számú határozatával elfogadta Csanádpalota
Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét azzal, hogy a későbbiekben felmerülő
közbeszerzési igény esetén a terv módosítása az év folyamán bármikor kezdeményezhető.
Az éves közbeszerzési terv elkészítését követően felmerülő közbeszerzési igény
következtében Képviselő – testület 93/2014. (V. 28.) Kt. h. számú határozatával módosította
Csanádpalota Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési terv 1. számú módosítását követően újabb év közbeni
közbeszerzési igények merültek fel ismételten szükségessé vált a terv módosítása az alábbiak
szerint:
1. „Napelemes rendszerek kialakítása Csanádpalotán” tárgyú közbeszerzési eljárás.
Nevezett eljárás becsült értéke alapján - 31.330.000,- Ft - az éves összeszámítási
szabályokat figyelembe véve sem éri el a beruházás a közösségi értékhatárt, így a Kbt.
122/A § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lebonyolítása
vált szükségessé.
2. „A Dér István Általános Iskola fejlesztése Csanádpalotán (tervezés és kivitelezés)”
tárgyú eljárás - becsült értéke 8.559.198,- Ft - szintén nem éri el a közösségi
értékhatárt, így Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
A Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján, mely lehetővé teszi ajánlatkérők számára, hogy év közben
a közbeszerzési tervet szükség esetén módosítsák, az előterjesztés mellékleteként csatolom
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének 2. számú fentiek
szerinti módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni
szíveskedjen és határozzon elfogadásának kérdésében.
HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014.
évi közbeszerzési tervét az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja.

Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Csanádpalota, 2014. november 20.
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