Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 8-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1)
bekezdésének c) pontja szerint ajánlatkérő szervezetnek minősül, ezért a Kbt. 42. § (1) bekezdése alapján a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
Tekintettel arra, hogy egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy bármilyen ügyben közbeszerzési eljárást lesz
szükséges lefolytatnunk a 2017. évben, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 2017. évi közbeszerzési terv
nullás adatokat tartalmaz. A közbeszerzési tervet évközben bármikor módosíthatjuk, és az időközben
felmerülő, később szükségessé váló közbeszerzési eljárásokat szerepeltethetjük benne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a 2017. évi
közbeszerzési terv elfogadásáról!
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési terve tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)

A Képviselő-testület megismerte és jóváhagyja Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét.

2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv Közbeszerzési
Adatbázisban, illetve a honlapon való közzététele iránt intézkedjen.

Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Hohn Krisztina polgármester

Mánfa, 2017. március 3.
Hohn Krisztina
polgármester

1. számú melléklet

Mánfa község Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési terve

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:

Hivatalos név: Mánfa

Község Önkormányzat
Postai cím: 7304 Mánfa Fábián Béla utca 58.
Város/Község: Mánfa

Postai irányítószám: Ország: Magyarország

7304
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hohn

Krisztina polgármester

E-mail: polgarmester@manfa.hu;
manfa.telehaz@freemail.hu

Telefon: 06

Fax: 06

/ 72- 482 - 145

/ 72- 482 - 145

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komloonk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő.
Hivatkozva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra, az
alábbiakban hozzuk nyilvánosságra a Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.
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Komló, 2017. március 8.

Jóváhagyta: Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete.

