
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám: 41-……..../2012. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. június 26-i soros ülésére 
 
Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv módosítása 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester  
 
Ellenjegyezte:  Dr.  Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AAllssóónnéémmeeddii   NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk    
  PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  

22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  uu..  5588..    
TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  

aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  
  

 

X 

 

X 

 

 

X 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 21/2012. (II.28.) számú 
határozattal  fogadtuk el az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét. 

Az útépítések esetében szükséges a tervben szereplı 150.000 e. Ft-os nettó érték csökkentése 
130.000 e. Ft-ra, hogy hirdetmény nélküli eljárást tudjunk indítani.  
Egyúttal általános felhatalmazást kérek a tervben szereplı közbeszerzési eljárások 
megindítására, így nem kell külön-külön testületi döntést hozni ezekben az ügyekben. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 
…./2012.(VI.29.) önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a 21/2012. (II. 28.) számú 
határozattal elfogadott   2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:  
Közbeszerzés megnevezése Eljárás 

típusa 
Várható  

nettó 
bekerülési 

költség (eFt-
ban) 

Közbeszerzési 
eljárás várható 

indítása (testületi 
döntés idıpontja) 

Közbeszerzési eljárás 
várható eredmény 

hirdetése 

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-
0051 projekthez kapcsolódó 

kivitelezési munkálatok 
(FIDIC sárga könyv szerint) 

 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerő 

 
 

366.560 

 
2012.04. 

 
 

2012.07. hó 
 

 
Útépítések, útfelújítások 

 

Nemzeti 
eljárásrend 
Hirdetmény 

nélküli, 
meghívásos 

130.000 2012.06. 2012.09. hó 

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-
0051 projekthez kapcsolódó 

eszközbeszerzés (jármő) 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerő 

 
 

 65.000 

 
 

2012.12. 

 
 

2013.04. hó 

 
1./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési tervben foglalt 
közbeszerzési eljárások megindítására. 
2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a módosított tervet tegye közzé. 
Határid ő: azonnal és értelemszerű 
Felelős:   polgármester,  jegyző 
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
 
           

Vincze József   
polgármester  

Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  
           jegyző 



 


