KIVONAT

Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
52/2011./IV.15./ számú
HATÁROZATA
Az éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Önkormányzati Képviselő-testület:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. §-a alapján Záhony Város 2011. évre
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: azonnal

A határozatról értesülnek:

1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Záhony
2./ Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Műszaki Osztálya Záhony
3./ Irattár

Háda Imre sk.
polgármester

Révész Viola sk.
aljegyző

Földi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szvák János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles!
leíró
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ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
2011. évre
Építési beruházások
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beruházások:
Sz.
sz.

Becsült
értéke
bruttó Ft

Tervezett Forrásai eFt

57.212.500

Lebonyolító

Irányadó
eljárásrend

Döntéshozó

Megkezdés tervezett
időpontja

34.327.500 22.885.000

Külső szervezet

8.608.782

9.328.181

Külső szervezet

35.036.776

28.029.421

7.007.355

Külső szervezet

képviselőtestület
képviselőtestület
képviselő
testület

2011. április

17.934.963

23.940.424

19.152.339

4.788.085

Külső szervezet

általános
egyszerű eljárás
általános
egyszerű eljárás
általános
egyszerű eljárás
általános
egyszerű eljárás

Lebonyolító

Irányadó
eljárásrend

Döntéshozó

Megkezdés tervezett
időpontja

Külső szervezet

általános
egyszerű eljárás

képviselőtestület

2011. március

Közbeszerzés tárgya
1.

2.
3.
4.

II. számú Hőközpont bővítése
KEOP-4.2.0/B/09-2009-0009
Városi Piac felújítása
MVH Leader pályázat
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
épületének felújítása (pályázat)
Záhony Város Uszoda
tetőszerkezetének felújítása
(pályázat)

külső

saját

képviselő
testület

2011. június
2011. július
2011. július

Árubeszerzés
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések:
Sz.
sz.

Becsült
értéke
bruttó Ft

Tervezett Forrásai eFt
külső

saját

14 032 500

14 032 500

–

Közbeszerzés tárgya
5.

Informatikai infrastruktúra
fejlesztés az általános iskolában
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0902
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Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá 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.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Záhony, 2011. április 15.

Jóváhagyta Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 52/2011 (IV.15.) számú határozatával.

Záhony, 2011. április 15.

Háda Imre
polgármester
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