1./Napirend: Előterjesztés a 2016. éves Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület a 2016. március 24-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése
szerint, az Önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A
közbeszerzési terv nyilvános, ezért annak helyben szokásos módon történő kihirdetéséről
gondoskodni kell. A vonatkozó jogszabály 33. § (1)-(4) bekezdései kimondják, hogy:
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.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33. § (1)-(4) bekezdése értelmében az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervét jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére.
A Közbeszerzési törvény előírásai, célkitűzései szerint, a nyilvánosság, a verseny tisztasága és az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében elkészítettük és hozzáférhetővé tesszük az érdeklődők
számára községünk 2016. évi közbeszerzéseinek tervét az alábbiak szerint:
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A beszerzés
tárgya:

Építési
beruházás

A beszerzés
tartalma:
Rákóczi Ferenc
utca, Kossuth
Lajos utca
útépítési,
csapadékvízelvezetési
beruházás

Tervezett
eljárás típus:

Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt eljárás

A szerződés
teljesítésének
A beszerzés
várható
becsült
időpontja vagy
értéke:
a szerződés
időtartama:
75.000,e/Ft
önrész
7.500,- e/Ft

1 év

Az eljárás
megindításának
várható
határideje,
Témafelelős:

2016.
polgármester

Pilisszentkereszt, 2016. március 18.
Peller Márton
polgármester
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