Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. október 10-i rendkívüli ülésére
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:

Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző
Zugor Balázs alpolgármester

Az előterjesztést megtárgyalta:
-

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 23-i ülésén 36/2017.
(III.23.) képviselő-testületi határozatával fogadta el Várpalota Város Önkormányzatának 2017.
évi közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv az elfogadása óta két alkalommal, az 52/2017.
(IV.12.) és 120/2017. (V.30.) képviselő-testületi határozattal került módosításra.
Az elfogadott tervben új eljárásként szerepeltetni kívánjuk városunk közvilágításának
korszerűsítését led fényforrású világítótestekkel, hálózat üzemeltetéssel és a közvilágításhoz
szükséges villamos áram biztosításával együtt.
Fentiek miatt a közbeszerzési terv módosítására teszek javaslatot.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!
Várpalota 2017. szeptember 27.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. október 10-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2017. (X.10.) képviselő-testületi
határozat:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 2017.
évi közbeszerzésekre vonatkozó - egységes szerkezetbe foglalt - módosított közbeszerzési
tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
a döntés megküldésére : azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2017. október 10.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Melléklet a…./2017. (X.10.) határozathoz:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata
Érintett év: 2017.
Sorszám
1.

Eljárás tárgya

Eljárás típusa

Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai
Kbt. 117. § (1)
Járásban elnevezésű, TOP-5.1.2-15-VE1bekezdése szerinti
00003 azonosítószámú pályázat keretében
eljárás
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
vagy

Eljárásrend
Kbt. harmadik rész szerinti
eljárás (uniós értékhatár alatti,
nemzeti eljárás)

Eljárás megindításának
tervezett időpontja
2017. II. negyedév

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pontja szerinti
eljárás

2.

Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai
Kbt. 117. § (1)
Járásban elnevezésű, TOP-5.1.2-15-VE1bekezdése szerinti
00003 azonosítószámú pályázat keretében
eljárás
foglalkoztatási stratégia elkészítése
vagy
Kbt. 112. § (1)
bekezdés b)
pontja szerinti
eljárás

Kbt. harmadik rész szerinti
eljárás (uniós értékhatár alatti,
nemzeti eljárás)

2017. II. negyedév

3.

Várpalota szennyvíztisztító telepi rács
beszerzése

Kbt. 112. § (b)
bekezdés szerinti
nyílt eljárás

Uniós értékhatár alatti eljárás

2017. II. negyedév

4.

Út-és járdaépítés

Kbt. 115. §
szerinti nyílt
eljárás

Kbt. harmadik rész szerinti
eljárás (uniós értékhatár alatti,
nemzeti eljárás)

2017. II. negyedév

5.

Várpalota, Faller Jenő Szakképző Iskola
Bartók Béla úti kollégiumának földszinti
homlokzati hőszigetelése, földszinti
nyílászárók cseréje
Várpalota, közvilágítás korszerűsítés led
fényforrású világítótestekkel, hálózat
üzemeltetéssel és a közvilágításhoz szükséges
villamos áram szolgáltatással

Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti
eljárás

Kbt. harmadik rész szerinti
(uniós értékhatár alatti,
nemzeti eljárás)

2017. II. negyedév

Kbt. 49. § (1) bek.
a) pont szerinti
nyílt eljárás

Kbt. második rész szerinti
eljárás (uniós értékhatárt elérő
eljárás)

2017. III. negyedév

6.

