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Előterjesztés
A képviselő-testület 2013. március

-i ülésére

Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Pék László polgármester
Előkészítette: Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző Jogszabállyal nem ellentétes
………………………..
dr. Szabó Tímea jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbtv.) 33. § (1) bekezdésében foglalt
előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV.
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 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.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
Figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 67. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében kellene az
Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást lefolytatnia, illetve az ezzel érintett beruházásokat
kellene a 2013. évi közbeszerzési tervben szerepeltetnie:
67. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december
31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
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e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
A közbeszerzési terv nem jelenti az abban foglalt eljárások lefolytatásának kötelezettségét,
annak módosítására év közben változás esetén lehetőség van.
Jelen előterjesztéssel „nemleges” közbeszerzési terv elfogadását javaslom, tekintettel arra,
hogy az Önkormányzat előre látható tervei, fejlesztései között ez évben közbeszerzési
kötelezettség alá eső beszerzés jelenlegi ismereteink szerint nincs.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013. (…) HATÁROZATA
A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves
tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: folyamatos

Kékkút, 2013. március 19.
Pék László
polgármester

