Előterjesztés
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. március 29 - én tartandó Képviselőtestületi ülésére
Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének tárgyalása,
elfogadása
Tisztelt Képviselő - testület!
A tárgyban jelzett közbeszerzési terv elkészítését jogszabály írja elő. A jogszabály az
elkészítés határidejét is megjelöli, miszerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31.
napjáig kell elkészíteni. Fentiekre hivatkozva előterjesztem Dévaványa Város Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési terv tervezetét.
A hivatkozott jogszabály a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdése:
„(1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet
szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt
évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.”
A törvény 6. § b) pontjába tartozik a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv.
Fenti jogszabályra hivatkozva készítettük el Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervét azokról tervezett közbeszerzési tárgyú és mennyiségű tervezett
eljárásokról, amit az előterjesztés készítés idején, tervszinten ismerünk.
Az elkészített közbeszerzési tervben bemutatásra kerül a már elbírált pályázatokra vonatkozó
a közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása, akkor is, ha azok már folyamatban vannak,
vagy ezután kerül megindításra. Szerepel a tervben olyan eljárás is (erre a törvény ad
lehetőséget) ami a tervkészítés előtt indult és szerepel olyan is, ami benyújtott pályázat, de
elbírálásra vár, és a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik.
A közbeszerzési terv összeállítása a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig irányadó
közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével került meghatározásra, melyek az alábbiak:
Közösségi értékhatár a közbeszerzési törvény 10.§ (1) bekezdése alapján:
 Árubeszerzés esetén
54.560.000,- Ft,
 Szolgáltatás esetén
54.560.000,- Ft,
 Építés esetén
1.364.000 000,- Ft,
Nemzeti értékhatár a 2012. évre szóló költségvetési törvény 70.§ (1) bekezdés alapján
 Árubeszerzés esetében nettó:
8 000 000,- Ft,
 Szolgáltatás esetében nettó:
8 000 000,- Ft,
 Építési beruházás esetében nettó:
15 000 000,- Ft.
A 2011. évi CXXIX. törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján megmaradt az a lehetőség,
hogy az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is
indíthat:
„a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot,
vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven- millió forintot.”
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Nem tiltja a törvény, hogy a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szerepeltetni kell.
Ezekkel a kiegészítésekkel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dévaványa Város
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét a tervben foglaltak szerint megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen a határozati javaslat szerint.
Táblázatos formában bemutatásra kerül közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése az
irányadó eljárásrend szerint, az értékhatárok figyelembe vételével, amely az előterjesztésben
bemutatásra került. A helyi beszerzés értékhatárra vonatkozó részt a Dévaványa Város
Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata szabályozza, melynek alapján nettó egymillió
forintot meghaladó beszerzésről egyedenként dönt a Képviselő-testület de a táblázatban az
ez alatti értékű beszerzések is szerepelnek. Ezeket tájékoztatásul tartalmazza az előterjesztés a
határozati javaslat nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések számát
és értékét mutatja. Az irányadó eljárásrend nemzeti.
Közösségi értékhatárt elérő illetve meghaladó értékű közbeszerzést nem terveztünk.
Irányadó eljárásrend, értéke (nettó e Ft)
Árubeszerzés meghatározása

Közösségi
értékhatárt elérő
illetve
meghaladó
(2011. évi CVIII.
tv. IV. fejezet
második rész)

Nemzeti értékhatárt
elérő illetve
meghaladó
(2011. évi CVIII.
törvény XIV.
fejezet, harmadik
rész

Helyi beszerzés

informatikai eszközök beszerzése
Hivatal informatikai eszközeinek fejlesztése
*TIOP-1.2.2-11/1 kódszámon Múzeum
iskolabarát fejlesztése infrastrukturális erősítése
Informatikai eszközök, taneszközök
összesen:

1.677
6.300
7.977

Mezőgazdasági áru beszerzése
Pétisó 27 %
Mezőgazdasági áru összesen:

2.560
2.560

Ifjúsági tábor berendezések, felszerelések eszközök beszerzése
Ifjúsági tábor berendezése
eszközök beszerzése összesen:

3.187
3.187

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Építési beruházás megnevezése

Közösségi
értékhatárt elérő
illetve meghaladó
(2011. évi CVIII..
tv. IV. fejezet
Második rész )

*Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése DAOP-3.1.1/A-11
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése

Nemzeti értékhatárt
elérő illetve
meghaladó
(2011. évi CVIII.
törvény XIV.
fejezet, harmadik
rész
65.107
275 .700
83.550
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Helyi beszerzés

Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
Gyógyászati részleg nyílászárók cseréje
Építési beruházás összesen:

2.000
2.000

424.357

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt)
Közösségi
értékhatárt elérő
illetve meghaladó
(2011. évi CVIII..
tv. IV. fejezet
Második rész

Szolgáltatás megnevezése

Nemzeti értékhatárt
elérő illetve
meghaladó
(2011. évi CVIII.
törvény XIV.
fejezet, harmadik
rész

Helyi beszerzés

Műszaki ellenőrzés
Szeghalmi úti iskola akadálymentesítése
KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva Dévaványa
Város Önkormányzat Intézményeinél
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032
Műszaki ellenőrzés összesen

550
2.350

1.500
4.400
8.800

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva Dévaványa
Város Önkormányzat Intézményeinél
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032

1.450

2 546

2.450

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
összesen:

6.446

Településrendezési terv felülvizsgálata
Településrendezési terv 10. éves
felülvizsgálata
Település rendezési tervkészítés
összesen

7.900
7.900

Nyilvánosság biztosítása, PR eszközök
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11

500

KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai

750
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hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva Dévaványa
Város Önkormányzat Intézményeinél*
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
Szemléletformálási kampány biztosítása

740

1.100

Nyilvánosság biztosítása, PR eszközök
összesen:

3.090

Könyvvizsgálat
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai
hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva Dévaványa
Város Önkormányzat Intézményeinél*
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032

480

400

950

Könyvvizsgálat összesen

1.830

kiviteli tervek elkészítése
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
Rendezvényszervezés összesen:
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén

5.850
600
6.450

Az előterjesztésből kiolvasható, hogy a közbeszerzési tervben részben a sikeres pályázati
kiértesítés alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások kerültek megtervezésre, valamint a
benyújtott, de el nem bírált pályázatok is beépültek tervbe.
A közbeszerzési terv módosítható és évközben szükség esetén megtesszük, amit a Képviselőtestület elé beterjesztünk.
A közbeszerzési terv az ismert adatok alapján készült el, de a közbeszerzési terv elfogadása
nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület előterjesztésem a határozati javaslat alapján megtárgyalni
és a közbeszerzési tervvel kapcsolatos észrevételeket megtenni szíveskedjenek.
Kelt.: Dévaványa, 2012. március 1.
Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető
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Határozati javaslat:
…………/2012. (III.29.)Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011 évi CVIII.
törvény. 33.§. (1) alapján. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el
Az ajánlatkérő vonatkozásában
1.

Az ajánlatkérő neve, címe: Dévaványa Város Önkormányzat
5510 Dévaványa, Hősök tere 1

2.

A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont];

3.

Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs

4.

Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt.

XIV. fejezet harmadik rész.):
3 db Értéke: 424.357 e Ft
5.

A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva irányadó eljárásrend szerinti

közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket:
Eljárás típusa, értéke (nettó e Ft)
Építési beruházás megnevezése

Közösségi
értékhatárt elérő
illetve meghaladó
(2011. évi CVIII..
tv. IV. fejezet
Második rész )

*Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése DAOP-3.1.1/A-11
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” IV. ütem DAOP5.2.1/A-11-2011-0032
Kerékpárral a környezetvédelemértkerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése
Dévaványán” DAOP-3.1.2/A-11
Építési beruházás összesen:
Megjegyzés: * Pályázati nyertesség esetén

6.
7.

Nemzeti értékhatárt
elérő illetve
meghaladó
(2011. évi CVIII.
törvény XIV. fejezet,
harmadik rész
65.107
275 .700
83.550
424.357

A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:
NEMLEGES
A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke
NEMLEGES

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa honlapján való
közzétételéről
Felelős: Pap Tibor polgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: 2012.március 31.
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