Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet
az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő 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.
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az elfogadást követően haladéktalanul az
ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban –
amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a
fenntartója honlapján – közzétenni.
A Kbt. alapján kizárólag a közbeszerzésnek minősülő beszerzéseket kell szerepeltetni a
közbeszerzési tervben, nem kell a kivételi körbe tartozó, továbbá a közbeszerzési értékhatárokat el
nem érő – és így közbeszerzésnek nem minősülő – beszerzéseket.
Az előterjesztés mellékleteként elkészítettük az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési
tervét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési
tervét a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsámson, 2018. március 22.
Antal Szabolcs
polgármester

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
Az előterjesztést készítette:
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:
Jegyző:

Szőkéné Diószegi Mária
Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető
Dr. Danku József
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TOP-2.1.3-15 jelű, Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése
Hajdúsámson városában
A TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések pályázati felhívás
keretében támogatásban részesült
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00018
azonosító számú, „Hajdúsámson
belterületi IV. számú vízgyűjtő
fejlesztése”
TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése
pályázati felhívás keretében
támogatásban részesült TOP-4.1.1-15HB1-2016-00015 azonosító számú,
„Hajdúsámson-SámsonkertEgészségház alapítása” című projekt
kivitelezési munkálatai
TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati
felhívás keretében támogatásban
részesült TOP-4.2.1-15-HB1-201600023 azonosító számú,
„Hajdúsámson-szociális
alapszolgáltatások fejlesztése” című
projekt kivitelezése

ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁNAK
TERVEZETT DÁTUMA

A SZERZŐDÉS
TELJESÍTÉSÉNEK
VÁRHATÓ IDŐPONTJA

TÉTEL TÍPUSA (ÁRUBESZERZÉS,
SZOLGÁLTATÁS, ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁS)

2018. február

2018. augusztus

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

2018. augusztus

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Városfejlesztési és Műszaki
Osztály

2018. november

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Városfejlesztési és Műszaki
Osztály

2018. november

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

2018. február

2018. március

2018. március

FELELŐS

Városfejlesztési és Műszaki
Osztály

Városfejlesztési és Műszaki
Osztály

1

5.

6.

7.

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005
azonosító számú, A helyi gazdaság
fellendítése Hajdúsámsonban című
projekt kivitelezési munkái
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” elnevezésű
program keretében Hajdúsámson
belterületi járdák felújítása és a
Hajdúsámson I. vízgyűjtő Ibolya utcai
szakaszának csapadékvíz elvezetése
TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város
kialakítása tárgyú pályázati felhívás
keretében támogatásban részesült
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
azonosító számú Zöld város kialakítása
Hajdúsámsonban projekt kivitelezési
munkái
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