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ELŐTERJESZTÉS

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadása
- c. naprendi ponthoz

A Közbeszerzésekről  szóló 2015. évi  CXLIII  törvény 42 §.  (1) bekezdése előírja,  hogy az
ajánlatkérők  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31.  napjáig  éves  összesített
közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A mellkeltként csatolt tervben a 2022. évre tervezett közbeszerzési eljárásokat szerepeltettük,
amelyek  már  a  2021-es  közbeszerzési  tervünkben  is  megjelenítésre  kerültek,  azonban  a
közbeszerzési eljárás lefolytatására még nem került sor.

A mellékletben csatolt közbeszerzési terv a 2022. évre tervezett  közbeszerzési eljárásokat
tartalmazza, azonban az eljárások köre az évközben felmerült közbeszerzési eljárási igények,
illetve a célszerű módosítási javaslatok figyelembevételével még módosulhat.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megtárgyalására  és  a  mellékelt
határozat-tervezet elfogadására!

Ibrány, 2022. március 3. 
  Trencsényi Imre sk.

                              polgármester
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határozat-tervezete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadása

A K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

Ibrány  Város  Önkormányzatánál  a  2022.  évben  indítandó  közbeszerzési  eljárásokról  szóló
Közbeszerzési Tervet a melléklet szerint elfogadja.

A jegyzőt, hogy

- a közbeszerzési terv nyilvánosságát biztosítsa.
Felelős: Dr. Dóka Zoltán aljegyző

Trencsényi Imre sk. Bakosiné Márton Mária sk.
                                  polgármester                                                    jegyző
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Ibrány Város Önkormányatának 2021. évre vonatkozó Közbeszerzési terve

A közbeszerzési feladat

Megnevezés Irányadó eljárásrend

1. nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti eljárás építési beruházás 2022. I. negyedév 2022. IV. negyedév

2. nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti eljárás építési beruházás 2022. I. negyedév 2022. IV. negyedév

3. nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti eljárás építési beruházás 2022. I. negyedév 2022. IV. negyedév

4. nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti eljárás építési beruházás 2022. I. negyedév 2022. IV. negyedév

5. nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti eljárás építési beruházás 2022.II. negyedév 2022. IV. negyedév

6. nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti eljárás építési beruházás 2022.II. negyedév 2022. IV. negyedév

7.
Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

nemzeti értékhatár szerinti Kbt. 115. § szerinti eljárás építési beruházás 2022.II. negyedév 2022. IV. negyedév

fajtája 
szerint

tárgya
 szerint

Eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja

Szerződés 
teljesítésének 
várható ideje

Városközpont fejlesztése 
(TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031-projekthez kapcsolódóan)

Városliget fejlesztése
 (TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031-projekthez kapcsolódóan)

Nonprofit szolgáltatóház kialakítása 
(TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031-projekthez kapcsolódóan)

Energetikai fejlesztések Ibrány városában 
(TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00014-projekthez kapcsolódóan)

Ibrány Város Béke utca csapadékvíz elvezetése
(TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00028 projekthez kapcsolódóan)

Ibrány külterületi helyi közutak fejlesztése
(VP-7.2.1.1-21 felhvásra benyújtott pályzat)
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