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A tárgyalandó témakör tárgya:
2017. évi közbeszerzési terv módosítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) meghatározta a
2017. évben megvalósítani tervezett beruházásokat, valamint ennek megfelelően a testület 41/2017.
(III. 29.) sz. határozatával elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet.
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 módosítására az alábbi okok miatt van szükség:
-

Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_ONKORMUT:2016/113 számú pályázatával
61.393.983 Ft összegű támogatásban részesült a Damjanich utca, Molnár Ferenc utca
(Rákóczi Ferenc utca – Szent István utca közötti szakasz) és a Szent István utca (Molnár
Ferenc utca – Babits Mihály utca közötti szakasz) szilárd útburkolatának felújítására. A
beruházás értéke meghaladja az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt
ezért a kivitelezők kiválasztásához közbeszerzést szükséges lefolytatni. A beszerzést fel kell
venni a közbeszerzési tervbe.

-

A költségvetési rendelet meghatározza az idei évre a családsegítő központ épületének
(szociális ellátó épület) felújítását. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése során a részletes
tételes költségvetés alapján az épület felújításának költségei az előzetesen tervezetthez
képest megemelkedett, amely így eléri az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési
értékhatárt, ezért a kivitelezők kiválasztásához közbeszerzést szükséges lefolytatni. A
beszerzést fel kell venni a közbeszerzési tervbe.

-

Térfigyelő kamera-rendszer fejlesztés és közlekedésbiztonsági eszközök beszerzéséhez a
beruházás megbontása miatt nem volt szükség közbeszerzés lefolytatására, ezért a
közbeszerzési tervből törölhető.

Megvizsgálva a beruházások becsült bekerülési összegét, figyelembe véve az egybeszámítási
kötelezettségekre vonatkozó előírásokat, a 4. pontban kifejtetteknek megfelelően, az alábbi táblázat
szerinti beruházásokra, a következő módosított Közbeszerzési tervet javasoljuk elfogadásra.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
−

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

1

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Belterületi utak szilárd burkolatának felújítására, korszerűsítésére a PM_ONKORMUT:2016/113
számú pályázattal elnyert támogatás biztosít fedezetet.
A családsegítő központ épületének (szociális ellátó épület) felújítására a 2015. évben elnyert
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire elnyert támogatás
biztosít fedezetet.
A 2018. évben megvalósuló belterületi utak építésére és felújítására az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire 2016. évben elnyert támogatás biztosít
fedezetet.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017. (VII. 14.) SZ. határozata a 2017.
évi közbeszerzési terv módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét
az alábbi módosított tartalom szerint fogadja el:
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Őrbottyán Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy a
szerződés
időtartama

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére?

2017. július

2017. október

Nem

2017. július

2017. december

Nem

2017. november

2018. május

Nem

az eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Építési beruházás
Belterületi utak szilárd
burkolatának felújítása,
korszerűsítése

45233251-3

Nemzeti

Szociális ellátó épület átépítése
45233251-3
és felújítása

Nemzeti

Belterületi utak építése és
felújítása a 2018. évben

Nemzeti

45233000-9

Kbt.
115.
§
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélküli eljárás a nyílt eljárás
szabályai szerint.
Kbt.
115.
§
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélküli eljárás a nyílt eljárás
szabályai szerint.
Kbt.
115.
§
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélküli eljárás a nyílt eljárás
szabályai szerint.

Őrbottyán, 2017. július 12.
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