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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére
Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2012. (III.29.) sz. határozatával fogadta
el a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők 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 közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az ajánlatkérőnek honlapján közzé kell
tennie. A közbeszerzési tervnek a honlapon tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az 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.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
246/2012. (IX. 06.) számú Képviselő-testületi határozattal módosításra került a Közbeszerzési
Terv.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 315/2012. (X.25.) számú határozatával
döntött arról, hogy a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázati
dokumentáció elkészítésével a GoodWill Consulting Kft. bízza meg nettó 200.000,-Ft + Áfa
díjért.
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Abony Város Önkormányzata a 324/2012. (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde központi fűtési szereléséhez, a konyha belső víz szerelési
munkáihoz és a konyha HMV napkollektor szerelési és belső gázszereléshez kapcsolódó
rekonstrukciós munkálatokhoz benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésére a
polgármester a következő cégektől kért be ajánlatot pályázatírásra:
A Közreműködő Szervezet által kiírt pályázati felhívás tervezetben rögzítésre krült, hogy
amennyiben a projekt és/vagy a pályázó közbeszerzés köteles, és a fejlesztés meghaladja a
közbeszerzési értékhatárt, feltételes közbeszerzést kell lebonyolítani.
A fentiek figyelembevételével az önkormányzat közbeszerzési tervét módosítani szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
…../2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét
módosítja, és a Közbeszerzési terv – jelen határozat mellékletét képező –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közbeszerzési terv közzétételével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
KÁR-MENTOR Bt.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
KÁR-MENTOR Bt.

Abony, 2012. november
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA III.
2012.
mely készült Abony Város Önkormányzata 2012. évben várhatóan lefolytatásra kerülő közbeszerzési
eljárásairól, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 33. § – ban foglaltak alapján.
1.

Szolgáltatás

Eljárás tárgya

Eljárás típusa

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011
azonosító számú, „Lehetőségeink Fő tere
- Abony Város integrált településközpont
fejlesztése" című pályázat „Piaccsarnok
és fedett piatér kivitelezési munkálatai
műszaki ellenőri feladatainak elvégzése”

III. rész, nemzeti eljárás
rend szerinti

2.

CPV kód: 71356100-9
71631300-3
71631400-4

Megkezdés ideje

2012. III. negyedév

Építési beruházás

Eljárás tárgya

Eljárás típusa

Megkezdés ideje

Abony Kossuth tér környezetrendezése és
közvilágításának energiatakarékos
fejlesztése és Szilágyi Erzsébet utca
rehabilitációja KMOP- 5.2.1/B-09-2f-20100011

III. rész, nemzeti eljárás
rend szerinti

2012. I. negyedév

III. rész, nemzeti eljárás
rend szerinti

2012. II. negyedév

II. rész, IV. fejezet szerinti
nyílt eljárás

2012. II. negyedév

II. rész, IV. fejezet szerinti
nyílt eljárás

2012. III. negyedév

„Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz, Abony Város
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése”
című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázat
kivitelezési feladatainak ellátása
Abony Város Közösségi Ház-Komplex
Kultúrális Oktatási-Művészeti Központ
Kivitelezése
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011
Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér
kivitelezése
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011

KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007
kódszámú Abony Város ivóvíz
minőségjavító és ivóvízhálózat
rekonstrukciós munkái
maradványérték felhasználása
miatti kivitelezési feladatainak
ellátása tárgyában

III. rész, nemzeti eljárás
rend szerinti
2012. IV. negyedév
CPV kód:
45252126
45232151
45120000
90912000
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KEOP-2012-5.5.0 azonosítószámú
Épületenergetikai fejlesztések
(Szivárvány Óvoda,)
KEOP-2012-5.5.0 azonosítószámú
Épületenergetikai fejlesztések
(Polgármesteri Hivatal)

3.

III. rész, nemzeti eljárás
rend szerinti Kbt. 122. § (7)
bekezdés szerinti – feltételes
III. rész, nemzeti eljárás
rend szerinti Kbt. 122. § (7)
bekezdés szerinti – feltételes

2012. IV. negyedév
2012. IV. negyedév

Árubeszerzés

Eljárás tárgya

Eljárás típusa

Megkezdés ideje

Abony Város közvilágítása

II. rész, IV. fejezet szerinti
nyílt eljárás

2012. II. negyedév

Abony Város Közösségi Háza-Komplex
Kultúrális Oktatási-Művészeti Központ
eszközbeszerzése KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0011

II. rész, IV. fejezet szerinti
nyílt eljárás

2012. III. negyedév

Abony, 2012. november

