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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottsága részére
HELYBEN
Tisztelt Bizottság!
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az
Önkormányzat - mint ajánlatkérő -, köteles éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb
március 31. napjáig el kell készíteni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az
abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az
ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, „ha az
általa előre nem látható okból előállt 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.
A 22/2015. (I.29.) Ö.h. mellékletét képező DMJV Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzata alapján az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve az éves
beszerzésekről a Közbeszerzési Osztály írásos megkeresésére, a Hivatal valamennyi belső
szervezeti egysége köteles a tervezett éves költségvetés keretszámai alapján éves
közbeszerzési tervet összeállítani.
A Közbeszerzési Osztály a társosztályok által leadott adatok alapján összeállította az
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, melyet a Tulajdonosi Bizottság a 47/2015.
/III.25./ TB. határozatával elfogadott.
A Tulajdonosi Bizottság egyben határozott arról is, hogy amennyiben a tervekhez képest a
későbbiekben változás történik, annak módosításáról a Közbeszerzési Osztály intézkedik és
gondoskodik a módosított közbeszerzési terv előterjesztéséről. Az előre nem látott beszerzési
igények felmerülésére tekintettel a terv ismételt módosítása vált szükségessé. A módosított
Közbeszerzési Tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza. Azon tételt, mely az eredeti tervben nem
szerepelt, szürke kiemeléssel jelöltük.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek alapján az alábbi határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Tulajdonosi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 22/2015. (I.29.)
Ö.h. mellékletét képező DMJV Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat II./14. pontja alapján
figyelemmel a 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a 47/2015.
(III.25.) TB határozatra
1. elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének
módosítását a határozat 1. sz. melléklete szerint.
2. Felkéri a Jegyző útján a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a tervhez
képest változás következik be, a szükséges módosításról és a Tulajdonosi Bizottság elé
történő újbóli előterjesztésről gondoskodjon.
Határidő: negyedévenként
Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. március 31.
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