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JA V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
3. számú módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 200/2017. (III.16.) határozatával elfogadta az
önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet a szükséges változtatási
igényekre tekintettel a közgyűlés 408/2017. (VI.15.) határozatával, valamint a 489/2017. (VI.27.)
módosított.
Az elfogadott közbeszerzési terv jelenlegi 3. módosítását az alábbiakban részletezettek teszik
szükségessé:
1.

A közbeszerzési terv kiegészítése új beszerzési igénnyel:
a) A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges a - III. Szolgáltatás megrendelés 4. sor "Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban,
erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárással. A
közbeszerzési igény indoka, hogy a Dunaújváros közigazgatási területén belüli
különféle takarítási, hulladékgyűjtési szolgáltatások folyamatosan biztosítva legyenek,
mely becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli.
b) A III. Szolgáltatás megrendelés 5. sora - "Vállalkozási szerződés Dunaújváros közigazgatási területén belüli rágcsálók és egyéb kártevők elleni védekezési munkák ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárással. A közbeszerezési igény indoka, hogy Dunaújváros
közigazgatási területén belüli különféle rágcsálók és egyéb kártevők elleni védekezési
munkák folyamatosan biztosítva legyenek, mely becsült értéke alapján közbeszerzési
eljárás lefolytatását igényli.

2.

A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések módosítása:

a) A közbeszerzési terv I. Árubeszerzés 5. sora - "Dunaújváros közigazgatási területén lévő
térfigyelő rendszer fejlesztése" közbeszerzési eljárás módosításra került az eljárás
megindításának, a szerződéskötés idejének és a szerződés időtartamának vonatozásában,
melynek oka, hogy az eljárás megindítására legkorábban csak 2017. decemberében
kerülhet sor.
b) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 1. sor „Radari sporttelep és környezetének
fejlesztése (Modern Város Program keretében)" tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül.
A módosítás indoka, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata a munka elvégzésével - inhouse beruházás keretében – a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg
c) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 6. sor „Élményfürdő felújítása (Modern Város
Program keretében)” tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy
Dunaújváros MJV Önkormányzata a munka elvégzésével - in-house beruházás keretében
– a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg
d) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 9. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001- Zöld
város (Városház előtti tértől keletre eső területek rekonstrukciója)” tárgyú közbeszerzési
eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata a
munka elvégzésével - in-house beruházás keretében – a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt.-t bízta meg.

e) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 10. sor „TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 - Zöld
város (Vasmű út és kis Vasmű utca közötti zöldterületek rekonstrukciója)” tárgyú
közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy Dunaújváros MJV
Önkormányzata a munka elvégzésével - in-house beruházás keretében – a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg.
f) A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 13. sor „TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 - Iskola
felújítás (Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése)” tárgyú
közbeszerzési eljárás törlésre kerül. A módosítás indoka, hogy Dunaújváros MJV
Önkormányzata a munka elvégzésével - in-house beruházás keretében – a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg.
Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét, ezért indítványozzuk a határozati javaslat és
melléklete elfogadását.
A Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a
tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell
elérhetőnek lennie.”
A fentiekre tekintettel a közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles
közzétenni úgy, hogy annak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint az Önkormányzat
Bírálóbizottsága rendkívüli 2017.11.14-i ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági
elnökök az ülésen szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot, és annak mellékletét képező 3. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés
elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XI.16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 3. számú
módosításáról

1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre vonatkozó
közbeszerzési tervének 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2017. évre
vonatkozó közbeszerzési terve 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési ügyintéző

Határidő:

a közzétételre 2017. november 20.
a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Tóth Kálmán s.k.

Dr. Ragó Pál s.k.
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