Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 77/2009. (IV.08.) sz. határozatában
elfogadta a 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyben nem szerepelt a „Háromszínő
jelzılámpa telepítése a Szent István és Petıfi út keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő
közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5.§ (4)
bekezdése szerint az ajánlatkérı a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha
az általa elıre nem látható okból elıállt 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 fenti közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolja, hogy Kenderes Város Önkormányzata
sikeres pályázatot nyújtott be az IARFT-TEKI 2009. számú felhívásra, melynek keretében
háromszínő jelzılámpa telepítésére kerül sor a Kenderes, Szent István és Petıfi Sándor út
keresztezıdésébe. A megvalósítást sürgetı tényezı, hogy 2009. október hónapban kezdıdik a
4. számú fıközlekedési út Kisújszállás várost elkerülı szakaszának építése, és emiatt a fıúton
Kenderest is érintıen megnövekszik a tehergépkocsi forgalom.
A Kbt. 5.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési tervet, valamint annak
módosítását (módosításait) az ajánlatkérınek a honlapján – a közbeszerzési terv módosítása
esetén a módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül- közzé kell tennie. A
közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie.
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