Pomáz Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési terve a Kbt. 5. §
(1) bekezdésének rendelkezései alapján

Beszerzés típusa

Becsült
nettó
érték

Iskolatej szállítás
14 Mft.
árubeszerzés

Objektumırzés
12 Mft.
szolgáltatás
megrendelés

Eljárás
típusa
Egyszerő
hirdetmény
nélküli
Kbt. 299. § (1)
bek. b.

Egyszerő
hirdetmény
nélküli
Kbt. 299. § (1)
bek. b.

Kezdési
határidı

2008. október

Megjegyzés

Állami támogatás
lehívható 50%

2008. október

Kastély
Zeneiskola
Hangversenyterem
Szeméttelep

2008. június

a kiviteli terv
készítése
folyamatban

Kbt. 299. § (1)
bek. b.
Margit ligeti járda
rekonstrukció

16 Mft.

építési beruházás

Átemelı és
nyomóvezeték
építése Pomáz és
Szentendre
szennyvíztisztító
telep közözött
építési beruházás

Ajánlattételi
határidı
14 nap

Nyílt eljárás
186 Mft.

Ajánlattételi
határidı
52 napos

2008. április

a kiviteli terv
készítése
folyamatban
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Mőszaki ellenıri
feladatok
szolgáltatás
megrendelése

9 MFt.

Teleki-Wattay
Kastély barokk kert
létrehozása
2009. dec. 31-ig
építési beruházás
és
szolgáltatás
megrendelés
és
árubeszerzés
Fıutca
rekonstrukció
kivitelezése

Nyílt eljárás
50 Mft.

építési beruházás

2008. május

Ajánlattételi
határidı
52 napos

Nyílt eljárás
2 Mrd. Ft.

2008. június
Ajánlattételi
határidı
52 napos

A KVI-vel kötött
vagyonkezelıi
szerzıdésben
vállalt
kötelezettség –
Phare-

Polgármesteri
program alapján
4 éves beruházás
Támogatás
pályázható

Nyílt eljárás
600 Mft.

2008. június
Ajánlattételi
határidı
52 napos

építési beruházás

Szórt útalap és járda
felújítás

2007. április

Pályázat beadása
megtörtént

építési beruházás

Majdán- Pole
csapadékvíz
elvezetés

Egyszerő
hirdetmény
nélküli
Kbt. 299. § (1)
bek. b.

30 Mft

Egyszerő
hirdetmény
nélküli
Kbt. 299. § (1)
bek. b.

2008. április
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Kátyúzás
30 Mft
építési beruházás

Szerves felszabaduló
gázok mérése a
szeméttelepen
Gázelvezetés
tervezése a
szeméttelepen

3 Mft

Egyszerő
hirdetmény
nélküli
Kbt. 299. § (1)
bek. b.

2008. március

Egyszerő
hirdetmény
nélküli
2008. március
Kbt. 299. § (1)
bek. b.

Rekultivációs
pályázathoz
szükséges

Szolgáltatás
megrendelés

Gázelvezetı
figyelıkút rendszer
kiépítése

12 Mft.

Egyszerő
hirdetmény
2008. március
nélküli
Kbt. 299. § (1)
bek. b

Szolgáltatás
megrendelés

A KTVF által
kiadott
rekultivációs
engedély egyik
feltétele
Rekultivációs
pályázathoz
szükséges

építési beruházás

Pomázi
közintézmények
étkeztetése

A KTVF által
kiadott
rekultivációs
engedély egyik
feltétele

70 Mft.

Nyílt eljárás

2008. október

Ajánlattételi
határidı
52 napos
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5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérık - kivéve az V. és a VII.
fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérıket, valamint a központosított közbeszerzés során az
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, lehetıség szerint április
15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv)
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrıl. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérınek legalább öt évig meg kell ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési
tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt
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.
(4) Az ajánlatkérı köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı szervek
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Pomáz, 2008. március 27.
Vicsi László
Polgármester
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Pomáz Város
Önkormányzata Polgármesterétıl
2013 Pomáz, Kossuth Lajos
út 23 .

Telefon: (26) 325-133, 325-467 ,

Telefax: (26) 325-640

326-018

ELİTERJESZTEÉS
A Képviselı-testület 2008. november 18-i ülésére
Tisztelt Képviselı-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı- testületet, hogy a KMOP-4.6.1/A-2.-2008-0008
számú, nyertes önkormányzati pályázat alapján - melynek tárgya udvari játékok
beszerzése a pomázi önkormányzati fenntartású óvodák részére - eredményesen
lezárult a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott közbeszerzési
eljárás.
Pomáz Város Önkormányzata 2008. áprilisában fogadta el az erre az évre
vonatkozó közbeszerzési tervét, melyben nem szerepelhetett tárgyi közbeszerzés
pályázatunk 2008. szeptemberi sikeres elbírálása miatt.
A Kbt. 5. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint, az ajánlatkérı a közbeszerzési
tervben nem szereplı közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az
általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merült fel.
Kérem, a T. Képviselı testületet, hogy a fentiek tekintetében döntését hozza meg.
Pomáz, 2008. november 12.
Vicsi László
Polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı- testülete ……….szavazattal úgy
határozott, hogy elfogadja a 2008. évi közbeszerzési tervének módosítását, az
udvari játékok beszerzése a pomázi önkormányzati fenntartású óvodák részére
elnevezéső kivitelezés utólagos szerepletetésével.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Vicsi László polgármester
Dr. Honváry Attila közbeszerzési referens
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