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Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 5. §-a ren-
delkezik az éves összesített közbeszerzési terv készítéséről az alábbiak szerint:

- A Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott, ún. „klasszikus” ajánlatkérők (többek kö-
zött a helyi önkormányzat) a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15-ig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni
az adott évre tervezett beszerzéseikről.

- A közbeszerzési terv nyilvános, és öt évig meg kell őrizni, valamint a Közbeszerzések
Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére meg kell küldeni.

- A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatko-
zó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbe-
szerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljá-
rás is lefolytatható, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
változás miatt merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, rögzítve a módosítás indokát is.

- A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárást, amelyet a terv-
ben szintén megfelelően szerepeltetni kell (1. sorszám alatti beszerzés).

A mellékletben terjesztem Önök elé a 2008. évi tervezett beszerzéseinkről készített összesített
közbeszerzési tervet, melynek összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A terv készítésének alapja Gödöllő város 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet.

- A tervben azok a beszerzések kerültek feltüntetésre, melyek meghaladják a Kbt. szerinti
(közösségi eljárási rend szerinti beszerzések tekintetében), és a 2008. évi költségvetési
törvényben meghatározott értékhatárokat.
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- A tervben az adott előirányzat alatt szereplő feladatnál feltüntetésre került a közbeszerzés
tárgya és az annak megfelelő, illetőleg értékhatár szerinti eljárási rend meghatározása, va-
lamint a döntéshozó személye - a169/2004. (VI. 24.) önkormányzati határozattal elfoga-
dott Helyi Közbeszerzési Szabályzat szerint - az eljárás indítása tekintetében.

- A közbeszerzési tervben nem került feltüntetésre a beszerzés becsült értéke, mert a terv
nyilvános volta miatt (felkerülhet a város honlapjára is) befolyásolhatja az ajánlattevőket
az ajánlati áruk kialakításakor.

- A terv készítése során a Kbt. 40. § szerinti egybeszámítási szabályokat valamint a 29. § és
296. § szerinti kivételeket figyelembe vettük.

- Nem  kerültek  be  a  tervbe  a  közszolgáltatás  elvégzésére  megbízott  VÜSZI  Kht.  által  el-
végzendő emelt szintű útjavítások és szőnyegezések, járdaépítések, valamint csapadékvíz
elvezetési feladatok a Kbt. 2/A § (1) bekezdése alapján.

- A városi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozó, a DMRV Zrt.-vel megkö-
tött használatba adási (bérleti) szerződés 2008. december 31-én lejár. A tevékenység a
Kbt. 242. § (4) bekezdése értelmében szolgáltatási koncessziónak minősül, ugyanakkor a
koncessziós törvény hatálya alá is esik az 1991. évi XVI. törvény 1. § d) pontja alapján. A
Kbt. 267. § (4) bekezdésében rögzített különös szabály szerint ha a szolgáltatási koncesz-
szió egyben a koncessziós törvény hatálya alá is tartozik, akkor a koncessziós törvény sze-
rint kell eljárni azzal a feltétellel, hogy erről a Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul
írásban tájékoztatni kell.

- A menetrend szerinti helyi – járati autóbuszon történő személyszállítást 2008. december
31-ig a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el a 4/2003. (II. 13.) számú önkormányzati határozat alap-
ján. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény értelmében a közszolgáltatási szerződés lejártát követően közvetlen
megbízás nem alkalmazható, nyilvános pályázati eljárás nyertesével köthető újabb köz-
szolgáltatási szerződés.
A tevékenység a Kbt. 242. § (4) bekezdése értelmében szolgáltatási koncessziónak minő-
sül, ugyanakkor a Kbt. 267. § (5) bekezdésében rögzített különös szabály szerint, ha a
szolgáltatási koncesszió egyben az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállí-
tásról szóló törvény hatálya alá is tartozik, akkor az ajánlatkérőnek ez utóbbi törvény sze-
rint kell eljárnia azzal, hogy erről a Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban tájé-
koztatnia kell.
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII.
törvény tartalmazza a szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázat lebonyolításának fel-
tételeit, melyre tekintettel a pályázat lebonyolításának időigénye legalább 3,5-4 hónap.
Tájékoztatom Önöket, hogy a pályázat előkészítése megkezdődött, a pályázathoz szüksé-
ges dokumentáció készítését, és előzetes vizsgálatokat a Pro Urbe Kft. végzi 2008. június
9-i határidővel. Ezek eredményét Önök elé terjesztem.

A Helyi Közbeszerzési Szabályzatunk alapján az éves közbeszerzési tervben feltüntetett köz-
beszerzési eljárások indítása egyedi döntések alapján az alábbiak szerint történik:

- A közösségi és nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó, továbbá a nemzeti értékhatár
felét elérő, a Kbt. negyedik része szerinti egyszerű eljárások esetében (mikor is a felhívás
közzétételre kerül) az eljárás indításáról az előterjesztett Beszerzési Célokmány elfogadá-
sával a Képviselő-testület dönt.
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- Az egyszerű értékhatárt elérő, nemzeti értékhatár fele alatti egyszerű eljárások esetében,
(mikor is a felhívás egyidejű, közvetlen megküldésre kerül legalább három ajánlattevő fe-
lé) az eljárás indításáról az előterjesztett Beszerzési Okmány elfogadásával a Polgármester
dönt.

A közbeszerzési tervben nem szereplő, értékhatár alatti beszerzések lebonyolítása a hivatal
minőségbiztosítási rendszerében rögzítettek szerint történik.

Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 2008. évi összesített
közbeszerzési tervet.

Gödöllő, 2008. február „    .”

Dr. Gémesi György



az előterjesztés melléklete
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