ELŐTERJESZTÉS

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. február 11-én tartandó ülésére

Szajol Községi Önkormányzat
2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében
az 5. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ajánlatkérők, amely magában
foglalja a helyi önkormányzatot is, a költségvetési év elején, március 31-ig éves
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről.
Önkormányzatunk a 2016. évben kiemelt beruházásként kezeli az II. számú Háziorvosi
Szolgálat épületének teljes körű felújítását, melyre pályázati források igénybevételére
is sor kerül.
Másik nagyobb volumenű beruházás, amellyel kapcsolatosan szintén közbeszerzési
eljárás lefolytatására kerül sor, a volt Mozi épület lebontása és a helyén egy piaci
jellegű szolgáltatások nyújtására alkalmas objektum kialakítása. Ez volumenében a
legnagyobb költségigényű terv, melynek a várható bekerülési összege 70 millió Ft.
Szintén közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor új orvosi műszerek beszerzése
érdekében 30 millió Ft.
Továbbra is be kell terveznünk a hulladék gazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lefolytatása, mivel a korábban lefolytatott közbeszerzési
eljárások eredménytelenül zárultak, és bár ideiglenes szolgáltató kijelölésére sor
került, annak jogszabályi időtartama korlátozott. A közbeszereztetni tervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás értéke nettó 53 millió Ft, mely a hatályos
közbeszerzési törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást követően
megvalósítható tevékenység.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet tárgyalja meg és fogadja el a
mellékelt közbeszerzési tervet.

Szajol, 2016. február 3.

Szöllősi József
polgármester

Határozati javaslat
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (II. 11.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat
2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Szajol Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
előterjesztésben foglaltakat és a következő döntést hozza:

megtárgyalta

az

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése
értelmében elfogadja az önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó,
jelen határozat melléklet szerinti összesített közbeszerzési tervet.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben
3./ Irattár

