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A tárgyalandó témakör tárgya:
A 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosításáról
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2019. (III.27.) határozatával elfogadta Őrbottyán
Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdés
előírásainak megfelelően az önkormányzatoknak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseikről összesített
közbeszerzési tervet kell készíteniük a költségvetési évben tervezett közbeszerzéseiről.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha 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. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
A közbeszerzési terv módosítása az alábbi okok miatt van szükség:
-

Őrbottyán Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által 2018. évben kiírt az
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)” című pályázaton támogatást nyert egy
48 férőhelyes bölcsőde megépítésére, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatásár van szükség,

-

Őrbottyán Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által 2018. évben kiírt az „Helyi piacok
fejlesztése Pest megye területén (PM_PIAC_2018)” című pályázaton támogatást nyert, ezért
közbeszerzési eljárás lefolytatásár van szükség,

-

A közbeszerzési tervben meghatározott közbeszerzési eljárások megindításának tervezett
időpontja változott.

Kérem, tanulmányozzák át az előterjesztést, és vitassák meg az előterjesztett határozat-javaslatot.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
−

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A tervezett építési beruházásokra a fedezetet az éves költségvetésbe betervezett önerő, és az alábbi
pályázatokon elnyert támogatások biztosítják:
-

„Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
(PM_ONKORMUT_2018)”

-

„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében (PM_OVODAFEJLESZTES_2017)”

-

„Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása s fejlesztése Pest megye területén
(PM_VALLPARK_2017)”

-

„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)”

A tervezett szolgáltatások beszerzéséhez szükséges anyagi fedezet a 2019. évi önkormányzati
költségvetésben rendelkezésre áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (VII. 26.) határozata a 2019. évi
közbeszerzési terv módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az
alábbi módosított tartalom szerint fogadja el:
Őrbottyán Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve
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Építési beruházás
2 útszakasz
építése,
2 útszakasz
korszerűsítése,
Szilárd
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2019. IV.
negyedév

2020. I. negyedév
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Őrbottyán, 2019. július 23.
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