Újszentmargita Község Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. augusztus 25-én tartandó ülésére
Tárgy:
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása

Csatolt mellékletek:
Közbeszerzési terv
Előterjesztő:
Csetneki Csaba polgármester
Törvényességi szempontból az előterjesztést ellenőrizte:
Dr. Bencsik Judit aljegyző

Véleményezi:
Elfogadása:
egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-ban foglalt
kötelezettség alapján az ajánlatkérő minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, ami közbeszerzés köteles, abban az
esetben az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani kell.
Tekintettel arra, hogy „Újszentmargita Község Önkormányzata intézményi épületeinek
energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával kombinálva” címmel az
Önkormányzat energetikai korszerűsítést kíván megvalósítani a tulajdonában álló általános
iskola épületének (4065 Újszentmargita, Hunyadi utca 5.; Újszentmargita belterület 522 hrsz.)
vonatkozásában, így módosítani szükséges a közbeszerzési tervet.
Az energetikai korszerűsítés a fentiek szerint magában foglalja az alábbi munkák elvégzését:
- külső hőszigetelés
- 1 db 100 kW teljesítményű biomassza kazán telepítése.
A 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv elfogadásáról hozza meg
döntését.

Újszentmargita, 2014. augusztus 21.

Határozat tervezet:
……………../2014. (…………...) számú határozat
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2014. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat 1. számú
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Csetneki Csaba polgármester
Határidő: azonnal
1. számú melléklet
Újszentmargita Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Sor kerül-e vagy
sor került-e az
az eljárás
adott
megindításának,
közbeszerzéssel
szerződés
Tervezett
illetve a
teljesítésének várható összefüggésben
eljárási típus
közbeszerzés
előzetes
időpontja vagy a
megvalósításának
összesített
szerződés időtartama
tervezett
tájékoztató
időpontja
közzétételére?
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

I. Árubeszerzés
_
II. Építési beruházás
A teljesítés határideje:
2015. április 30.

„Újszentmargita Község Önkormányzata
intézményi épületeinek energetikai
korszerűsítése megújuló energia
hasznosításával kombinálva”

III. Szolgáltatás-megrendelés
—
IV. Építési koncesszió
—

45210000-2
Magasépítési
munka
45315000-8
Fűtés és egyéb
villamosépület- Kbt. Harmadik
berendezések
része szerinti
villamos
nemzeti
szerelése
eljárásrend
45315100-9
Villamos
gépészeti
szerelési
munkák

(Az „Önkormányzatok
és intézményeik
épületenergetikai
fejlesztése megújuló
energiaforrás
A Kbt. 122/A. §
hasznosításával
(1) bekezdése
kombinálva a
szerinti nemzeti 2014. augusztuskonvergencia
eljárásrendben
szeptember
régiókban”
lefolytatásra
megnevezésű
kerülő eljárás
(Kódszám: KEOP2014-4.10.0/F)
pályázati
konstrukcióban
benyújtott pályázat
pozitív elbírálása
esetén lép hatályba a
feltételes vállalkozási
szerződés)

nem

V. Szolgáltatási koncesszió
—
VI. Tervpályázat
—

