ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére
Tárgy:
Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:

2021. évi közbeszerzési terv
Horváth Zsolt polgármester
Kovács Anikó pályázati referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján mellőzve
DFV/817-1/2021

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján
Dunaföldvár Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről.
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 74. § (1) bekezdése
szerint a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. nemzeti közbeszerzési értékhatár 2021. január 1jétől 2021. december 31-éig:
A közbeszerzési tervben 3 eljárás szerepel:
- Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális fejlesztése
VP6-7.2.1.1-20
- Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti lakóingatlan felújítása
- Dunaföldvár belterületén mélyépítési munkák keretmegállapodás alapján (Várdomb
utca, Alsó rév utca, Györki sor, Solti út, Vágóhíd utca stb.)
A közbeszerzési értékhatárok figyelembevétele, illetve a becsült értékek megállapítása az önkormányzat
2021. évi költségvetésében tervezett összegekkel történt. 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 lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával a közbeszerzési
tervet jóváhagyni szíveskedjen.
Dunaföldvár, 2021. március 4.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. elfogadja Dunaföldvár Város Önkormányzata beszerzéseikre vonatkozó a határozat mellékletét
képező 2021. évi közbeszerzési tervét.
2. a polgármester jogosult a tervben szereplő eljárások megindítására, a szükséges intézkedések,
nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatban
Erről értesülnek:

1. Műszaki és Városfejlesztési Iroda
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Melléklet a

/2021. (III.11.) PM. határozathoz

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve
Ajánlatkérő: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Elfogadó határozat száma: ………
Aláírásra jogosult: Horváth Zsolt polgármester

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Időbeli ütemezés
Irányadó
eljárásrend

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Helyi termékértékesítést szolgáló
dunaföldvári vásártér infrastrukturális
fejlesztése
VP6-7.2.1.1-20
Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti
lakóingatlan felújítása
Dunaföldvár belterületén mélyépítési
munkák keretmegállapodás alapján
(Várdomb utca, Alsó rév utca, Györki sor,
Solti út, Vágóhíd utca stb.)

Tervezett
eljárási típus

az eljárás
megindításának,
szerződés
illetve a
teljesítésének
közbeszerzés várható időpontja
megvalósításának vagy a szerződés
tervezett
időtartama
időpontja

nemzeti

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja 2021. II. negyedév 2022. II. negyedév

nemzeti

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja 2021. II. negyedév

uniós

Kbt. Második Rész, XVI. Fejezet 105. § (2) bekezdés c) pontja

III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
Dunaföldvár, 2021. március 4.
Horváth Zsolt
polgármester sk.

Sor kerül-e vagy sor került-e az
adott közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes összesített
tájékoztató közzétételére?

2021. III.
negyedév

nem

2022. IV.
negyedév

nem

2022. IV.
negyedév

nem

