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 2020. február 6.-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya:

Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve

A napirend előterjesztője:

Takács Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 6/2016. (II.24.) számú határozatában
döntött arról, hogy a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a
„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” címmel pályázatot nyújtott
be.
A pályázat célja a Baranya csatorna mánfai szakaszán, helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése.
A képviselő-testület a pályázat előkészítésére és a pályázati menedzsment lebonyolítására a
Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, amely konzorciumi
megállapodást a képviselő- testület a 38/2016. (IX.20.) sz. határozatával hagyta jóvá.
A közbeszerzési eljárás érvényességéhez szükséges, hogy a képviselő-testület elfogadja Mánfa
Község Önkormányzat közbeszerzési tervét (1. számú melléklet). Továbbá a Kbt. 42. § előírja, hogy
ajánlatkérök legkésőbb március 31. napjáig éves összesítő közbeszerzési tervet készítenek az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános, annak szerepelnie kell az
Önkormányzat honlapján is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék!
Határozati javaslat:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa Község
Önkormányzat közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1) A képviselő-testület a közbeszerzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a Kbt. 42 §-a szerinti előírásnak
megfelelően az Önkormányzat honlapján tegye azt elérhetővé.
Határidő:
Felelős:

2020. február 7.
Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2020. február 5.
Takács Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

Mánfa Község Önkormányzat
2020. évi közbeszerzési terve
Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:

Hivatalos név: Mánfa

Község Önkormányzat
Postai cím:7304 Mánfa, Fábián B. u. 58.
Város/Község: Mánfa

Postai irányítószám: Ország: Magyarország

7304

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Takács

Zsolt polgármester

E-mail: polgarmester@manfa.hu

Telefon: 06

Fax: 06

/ 72- 482 - 145

/ 72- 482 - 145

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.manfa.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 Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.
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Mánfa, 2020. február 6.
Jóváhagyta:

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………….. számú határozatával.

