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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság véleményezi xtr

Humánszolgá|tatásÍ Bĺzottság véleményezi tr

Hatěr ozati iav as|at a bizottsőg számára:

A Vrĺrossazdálkodási és Pénzüeyi BizottsáP, a Képviselő-testiiletnek az e|oteriesztés megtĺírgyalĺását.

Tiszte|t Képviselő-testĺĺlet!

A közbeszerzésekľől szô|ó f003. évi CXXX. törvény 20|f. januélr l-jén hatályát vesztette, a

közbeszerzésekről szóló új törvény a20||, CVIII. töľvény.

Az tlj kozbeszerzési töľvényben ttibbek kĺizött tĄraszabá|yozĺĺsra kerüItek az egyes eljĺírástípusok,
módosultak az összeférhetetlenség, a jogorvoslat, a szerződéskötés, a szerződéskötési moratórium, az
aján|ati kötöttség szabźl|yai. Az új törvény ugyanakkor azaján|atkérőkĺe vonatkozőkozbęszpľzési teľv
készítésének kĺitelezettségét továbbľa is előírja.

Aztljkőzbeszerzésekről szóló töľvény 33. $ (1) bekezdése alapjan a helyi önkormányzat e töľvény 6.

$ (1) bekezdés b) pontja szeľinti ajánlatkérőnek minősül, ezérta költségvetési év elején, |egkésőbb
mĺáľcius 3|. napjáig éves cisszesített közbeszerzési tęrvet köteles készíteni az adoÍt évre tervezeÍt
közbeszęrzéseikľól. A közbeszerzesi teľvet legalább 5 évig meg kell órizni. A kőzbeszerzési terv
nvilvĺános.
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Aközbeszerzési terv elkészítése e|ott az ajźn|atkéró indíthat kozbeszerzési eljráľást, amelyet a tervben
szintén megfelelően szeľepeltetni kell. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 20|2. évben a terv
elfogadása elott közbeszeľzési eljáľás megindíüísrára nem keľiilt soľ.

A törvény 33. $ (3) bekezdése szerint aközbeszerzśsi terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kiitelezettségét. Továbbá a közbeszerzési teľvben
nem szereplő kőzbeszerzésre vagy a teľvben foglaltakhoz képest módosított közbeszeruésre vonatkozó
eljráľĺíst is lefolytathatja,ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
vál|tozás meľült fel.

A2012. évi közbeszerzési terv összeállítása érdekében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, az
önkoľmĺínyzati fenntaľtású kiiltségvetési szeľvek, valamint az egyszemélyes tulajdonban álló vagy
többségitulajdonbaná||őgazdasźtgitársaságokadatszo|gáitatĺísárakeriiltsor.

Az adatszo|gáltatiásokon alapuló összesített fQ12. évi közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletét
képezi. A tervben szereplő kłĺzbesz'erzési eljríĺások köziil a Polgáľmesteri Hivatal takarítźsáĺa
vonatkozó szol'géitatźs, a Polgáľmesteri Hivatal infoľmatikai eszkĺizök, egyéb kellékek beszerzése, a
Józsefuiíros újsĘ keľiileti közéleti lap nyomdai szo|gźitatásra vonatkozó szerzł5dés teljesítése a20|3.
éwe áthtlzóđik, ezért azokĺa vonatkozóan ę|ozętes kötelezettségvállalĺĺs szlikséges.

A Képviselő-testiilet ülésének idopontjáig a Kisfalu Kft. adatait tarÍa|maző összesített terv kiosztĺĺsľa
kerül.

Fentieka|apjankéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadasát.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület ligy dönt, hogy

|. jővőhagyja az e|(5terjesztés męllékletét képező
pol gármestert allnak a|áir ásátr a.

2. felkéľi a jegyzőt helyettesíto a|jegyz(ĺt, hogy
megj elentetéséról intézkedj en.

Felelős: 1. pont esetén polgiíľmester
2. pont esetén ajegyzőthelyettesítő a|jegyzn

Hatlíridő: 1. pont esetén20|2. febľuar 16.

2. pont esetén201.2. februźn 29.

Budapest, 2012, februőr 06.-

a jegy zőt helyettesítő a|jegy zo

f0|2. évi kozbeszerzÉsi teľvet és felkéri a

az |. pont szerinti teľv honlapon történő

polgáľmesteľ
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