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JA V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. évi közbeszerzési terve 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről  szóló 2015.  évi  CXLIII.  törvény (továbbiakban:  Kbt.)  42.  § (1)  bekezdése
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  170/2016.  (III.17.)  határozatával  elfogadta  az
önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az  elfogadott  közbeszerzési  terv  jelenlegi  módosítását  az  alábbiakban  részletezettek  teszik
szükségessé:

1. A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének módosítása:

a) A közbeszerzési  terv  I.  Árubeszerzés  3.  sorszám  alatt  szereplő  „TOP-6.8.2.  pályázat
keretében  informatikai  reszköz  beszerzése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  esetében  az
eljárás  megindítása,  valamint  a  szerződéskötés  tervezett  időpontja  egyaránt  2016.  II.
negyedév helyett 2016. IV. negyedévre változik.
A  módosítás  indoka: a  TOP-6.8.2.  pályázathoz  kapcsolódó  Támogatási  Szerződés
aláírására 2016. június hónapban került sor, melynek eredményeként a tervezett határidők
módosítása szükséges.

b) A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás-megrendelés 6. sorszám alatt szereplő „TOP-6.8.2.
pályázat keretében szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítása, valamint a szerződéskötés tervezett időpontja 2016. II.
negyedév 2016. IV. negyedévre módosul.
A  módosítás  indoka: a  TOP-6.8.2.  pályázathoz  kapcsolódó  Támogatási  Szerződés
aláírására 2016. június hónapban került sor, melynek eredményeként a tervezett határidők
módosítása szükséges.

2. A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igénnyel:

a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges – III. Szolgáltatás-megrendelés 8. soraként –
„TOP-6.1.5-15  azonosítószámú  projekt  vonatkozásában  engedélyezési  és  kivitelezési
(egyesített) tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárással.
A közbeszerzési igény indoklása: a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú projekthez kapcsolódó
tervezések beadási határideje 2016. július 31.

b) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges – III. Szolgáltatás-megrendelés 9. soraként –
„Világörökségi  helyszínek  fejlesztése  témájú  pályázat  vonatkozásában  építési
engedélyezési tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárással.
A közbeszerzési igény indoklása: a világörökségi helyszínek fejlesztését célzó pályázati
felhívás a GINOP keretében 2016. július-augusztus hónapokban kerül megnyitásra.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az
önkormányzat  2016.  évi  közbeszerzési  tervét,  ezért  indítványozzuk  a  határozati  javaslat  és
melléklete elfogadását. 

A közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles közzétenni úgy, hogy
annak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell
elérhetőnek lennie. 



Bizottsági vélemények:

Az  előterjesztést  2016.  július  14.  napján  tartott  ülésnapon  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag, az Önkormányzat Bírálóbizottsága 5 igen szavazattal
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet, és annak mellékletét képező szerződés-tervezetet
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (VII. 18.) határozata 
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  2016.  évre  vonatkozó
közbeszerzési  tervének  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  az  önkormányzat  2016.  évre
vonatkozó  közbeszerzési  terve  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt
közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési ügyintéző

Határidő: a közzétételre 2016. július 25.
a  közzététel  időtartama  a  2016.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon
történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2016. július 18.

Tóth Kálmán s.k. Dr. Ragó Pál s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

az önkormányzat Bírálóbizottságának
elnöke
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