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ELŐTERJESZTÉS
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2012. április 23-i ülésére
Tárgy: A 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdés b)
pontja alapján a helyi önkormányzat közbeszerzési tervet köteles készíteni. A Kbt. 33.§ (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(II. 24.) számú rendeletében foglaltak alapján készítettük el a mellékelt 2012. évre szóló
közbeszerzési tervet, melynek jóváhagyására a képviselő-testület jogosult.
Ezen melléklet az önkormányzati beszerzésekre vonatkozik, és a polgármesteri
hivatal és az intézmények beszerzéseit is tartalmazza.
A közbeszerzési tervben szereplő feladatok módosítása esetén a tervet is módosítani
szükséges. A folyamatos aktualizálás érdekében javasoljuk, hogy ezen módosításokra a
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Kétegyháza
Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az évközbeni szükséges módosítások átvezetésére.
Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a beszerzések lebonyolítására.
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Tripon Emese elnök
Határidő: értelem szerint.
Kétegyháza, 2012. április 23.
Kalcsó Istvánné
polgármester
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