Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s

KÖZBESZERZÉSI TERV

2009. évi tervezett beszerzések
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Figyelemmel arra, hogy a Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s (tov{bbiakban: T{rsul{s) a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (tov{bbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésének d) pontja
alapj{n a Kbt. hat{lya al{ tartozik, erre való tekintettel a Kbt. -ben meghat{rozott kivételektől
eltekintve közbeszerzési elj{r{s lefolytat{s{ra köteles.
A T{rsul{s, mint Aj{nlatkérő – közbeszerzési szab{lyzat{ra is tekintettel - a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó előír{sai szerint köteles elkészíteni a 2009. évi közbeszerzési
tervét, amely nyilv{nos okiratnak minősül.
A Kbt. 5.§-{nak rendelkezései szerint:
„A közbeszerzések és a közbeszerzési elj{r{sok tervezése és előkészítése
5. §
(1) A 22. § (1) bekezdésében meghat{rozott aj{nlatkérők – kivéve az V. fejezet szerint elj{ró ilyen
aj{nlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés sor{n az aj{nlatkérésre feljogosított szervezetet – a
költségvetési év elején, legkésőbb {prilis 15. napj{ig éves összesített közbeszerzési tervet (a tov{bbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
aj{nlatkérőnek legal{bb öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilv{nos.
(2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosít{s{t (módosít{sait) az aj{nlatkérőnek a honlapj{n, ha
nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tan{csa honlapj{n – a közbeszerzési terv módosít{sa esetén a
módosít{s elkészítésétől sz{mított öt munkanapon belül – közzé kell tennie. A 22.§ (1) bekezdés d) pontja
szerinti aj{nlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosít{s{t- a kötelező közzétételt követően – a
helyben szok{sos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a t{rgyévet követő évre vonatkozó
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
(3) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az aj{nlatkérő indíthat közbeszerzési elj{r{st, amelyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(4) A közbeszerzési terv nem vonja maga ut{n az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó elj{r{s
lefolytat{s{nak kötelezettségét. Az aj{nlatkérő tov{bb{ a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó elj{r{st is lefolytathatja, ha az {ltala
előre nem l{tható okból elő{llt közbeszerzési igény vagy egyéb v{ltoz{s merült fel. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb v{ltoz{s felmerülésekor, megadva a módosít{s
indok{t is.
(4) Az aj{nlatkérő köteles a Közbeszerzések Tan{csa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a
közbeszerzési tervét megküldeni.”

A T{rsul{s a fentieknek megfelelően éves összesített beszerzési tervet készített, amelynek részeként
össze{llította a következő költségvetési év részletes közbeszerzési tervét.
A Részletes Közbeszerzési Terv jóv{hagy{sa előtt is lehetőség van – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5. § (3) bekezdése alapj{n – közbeszerzési elj{r{s indít{s{ra. Amennyiben ilyen
elj{r{sra sor kerül, úgy azt a T{rsul{si Tan{cs elnökének eseti engedélyével szabad megkezdeni. A
megkezdett közbeszerzési elj{r{st a Részletes Közbeszerzési Tervbe – a Kbt. 5. § (3) bekezdése
szerint – annak jóv{hagy{sa előtt be kell építeni.
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A részletes közbeszerzési terv t{bl{zatos form{ban legal{bb a következő adatokat tartalmazza:









a közbeszerzés t{rgy{t;
az azon belül megvalósítandó fő feladatokat;
a becsült nettó forr{sigényt;
a forr{sigény biztosít{s{nak módj{t;
a közbeszerzési elj{r{s nyom{n létrejövő szerződés teljesítésének hat{ridejét;
a közbeszerzési elj{r{s tervezett megkezdésének időpontj{t, amelynek biztosítania kell a
szerződés fenti hat{ridőre történő teljesíthetőségét;
a közbeszerzés speci{lis követelményeinek meghat{roz{s{ért felelős személyt, aki egyben a
közbeszerzési elj{r{s előkészítésének és lebonyolít{s{nak v{rható témafelelőse;
szükség esetén egyéb inform{ciókat.

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe
Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s
7500 Nagyat{d, Baross G. u. 9.
Telefon:+36-82-504-501
Telefax:+36-82-504-555
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Az ajánlatkérő típusa
Települési önkorm{nyzatok t{rsul{sa
Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapj{n klasszikus aj{nlatkérő.
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RÉSZLETES KÖZBESZERZÉSI TERV
Forr{sigény
A közbeszerzés t{rgya, azon belül a
megvalósítandó fő feladatok

1.

2.

Projekt-menedzsment szervezet,
kapcsolattart{s és koordin{ció a
projekt felelősével, a felelős
hatós{gokkal, P{ly{zati Szervekkel

A becsült nettó
forr{sigény

16.000.000,- Ft +
Áfa

RMT + CBA tervezés, egyéb területelőkészítő munka
részletes megvalósíthatós{gi
tanulm{ny, költség-haszon elemzés és
a II. fordulós p{ly{zati dokument{ció 87.144.000,- Ft +
készítőjének, valamint a műszaki
Áfa
tervezést, terület-előkészítést,
régészetet végző cég kiv{laszt{s{ra
ir{nyuló közbeszerzési elj{r{s
lefolytat{sa

A forr{sigény biztosít{si
módja

 85%
t{mogat{sKEOP7.1.2.0-2008-0224
azonosítósz{mú
t{mogat{si
szerződés alapj{n
 15% önerő

Ütemezés
A
közbeszerzési
A szerződés
elj{r{s
teljesítésének
megkezdésének
hat{rideje
tervezett
időpontja

Témafelelős
személye

A közbeszerzési
elj{r{s lez{r{sa

2009. 09.15.

2011. m{jus

2010. 02.03.

2009. 09.15.

2010.
december

2010.02.15.
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Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s
Éves közbeszerzési terv-2010
Székhely: 7500 Nagyat{d, Baross G. u.9.; Tel.: +36-82-504-501; Fax: +36-82-504-555.

Az 1. sz. közbeszerzési elj{r{shoz kapcsolódó feladat részletes ismertetése:
A közbeszerzési elj{r{s
megnevezése
„Nagyat{d és környéke
csatornah{lózat{nak és Nagyat{d
szennyvíztelepének fejlesztése”
című KEOP-7.1.2.0-2008-0224
azonosítósz{mú projekt
előkészítése sor{n
projektmenedzsment feladatok
ell{t{sa

A feladat tartalma
Kapcsolattart{s és koordin{ció a projekt felelőseivel, a felelős
hatós{gokkal, P{ly{zati Szervekkel.

A 2. sz. közbeszerzési elj{r{shoz kapcsolódó feladat részletes ismertetése:
A közbeszerzési elj{r{s
megnevezése
„Nagyat{d és környéke
csatornah{lózat{nak és Nagyat{d
szennyvíztelepének fejlesztése”
című KEOP-7.1.2.0-2008-0224
azonosítósz{mú projekt
előkészítése sor{n RMT+ CBA
készítése és tervezői munka
elvégzése

A feladat tartalma
Területi előkészítő munk{latok (régészeti hat{stanulm{ny
elkészítése,
próbafúr{s,
talajmechanika,
geodézia,
lőszermentesítés), részletes megvalósíthatós{gi tanulm{ny
elkészítése, költség - haszon elemzés, p{ly{zati dokument{ció
össze{llít{sa.
Tervezés
elvi
engedélyezési
tervek
/csatornah{lózat+telep/ és környezeti hat{stanulm{ny készítése,
engedélyeztetési elj{r{sok lefolytat{sa, létesítési engedélyezési
terv (csatornah{lózat) készítése, engedélyeztetési elj{r{s
lefolytat{sa, tendertervek készítése csatornah{lózatra (FIDIC
piros könyv), és csatorna telepre (FIDIC s{rga könyv).

A T{rsul{s 2009. évi közbeszerzési terve a jelenleg hat{lyos T{mogat{si Szerződés
mellékletét képező Útvonalterv, és a rendelkezésre {lló előir{nyzatok, forr{sok ismeretében
került össze{llít{sra.
Az évközi előir{nyzat módosul{s, forr{s v{ltoz{s esetén a jelen közbeszerzési terv
aktualiz{l{sra kerül. Amennyiben a fentieknek megfelelően az üzleti év sor{n előre nem
l{tható okból szükségessé v{lik a részletes közbeszerzési tervben foglaltak módosít{sa, vagy
új közbeszerzési elj{r{ssal történő kiegészítése, akkor azt a Projektmenedzsment szervezet
vezetője kezdeményezi a T{rsul{si Tan{cs felé.
Z{radék:
A Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s a 2009. évi közbeszerzési tevét a T{rsul{si
Tan{csa a 8/2009 (X.6.) NRSZ sz{mú hat{rozat{val hagyta jóv{.
Nagyat{d, 2009. október 6.
_______________________________
Ormai Istv{n
t{rsul{si elnök
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