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2015.évi közbeszerzési terv
4. napirend
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi CVIII. tv. – a közbeszerzésekről – 33. §- ában foglaltak alapján az ajánlatkérők –
önkormányzat – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
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.
A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
- árubeszerzés 8 000 000.- építési koncesszió 100 000 000.- építési beruházás 15 000 000.- szolgáltatás 8 000 000.- szolgáltatási koncesszió 25 000 000.Az értékek nettó értéket jelentenek.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében fenti értékhatárt elérő, vagy meghaladó összegű
beruházás és szolgáltatás 3 esetben került megtervezésre, ezért annak szabályozása a
közbeszerzési tervben indokolt. Az értékhatárok figyelembe vételével a lehető legegyszerűbb
eljárási módot kell választani, amennyiben a közbeszerzési nettó értékhatárt elérik a
beruházásaink, és ez a közbeszerzési törvény 122/A §-a, ami engedi a 3 gazdasági szereplő
részére az ajánlattételi felhívás megküldését és szükség esetén a meghívásos eljárás
lefolytatását.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel
elfogadni szíveskedjen.
…../2015.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: folyamatosan

II.
A 2014.évi közbeszerzési tervet, mely 1 beruházásról szólt viszont módosítani kell, mivel az
óvoda beruházás nem valósult meg, viszont a napelemes beruházásnál lezajlott a tavalyi
évben a feltételes közbeszerzés .
A módosított 2014.évi közbeszerzési terv a következő:
…../2015.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.
évi módosított közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal elfogadja.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: folyamatosan
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