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2018.évi közbeszerzési terv
4. napirend
A Tisztelt Képviselő-testület !
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt
előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:
„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. 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 a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathat. 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 szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. §-át, az
abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2018. évi
közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az
értékhatárokat meghaladják.
Értékhatárok:
- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 25 000 000 forint.
- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;
Az értékek nettó értéket jelentenek.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (1) bekezdése a) pontja alapján elsősorban a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, vagy saját honlapon
közzé kell tenni. Önkormányzatunk 2018. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat
tartalmazza.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében fenti értékhatárt elérő, vagy meghaladó összegű
beruházás az elnyert pályázatok miatt került megtervezésre. Az egyik beruházás, annak
ellenére, hogy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt ( mini bölcsőde kialakítása ),
közbeszerzést kell tartani, mert ugyanazon épület, mint az óvoda, ahhoz kapcsolódik, az
ellátás is egy intézményben lesz, ezért az óvoda közbeszerzése mellett ezt a beruházást is,
értékhatártól függetlenül közbeszereztetni kell.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel
elfogadni szíveskedjen.
…../2018.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.
évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

az eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Árubeszerzés
nemleges
Szolgáltatás
nemleges
Építési beruházás

TOP-1.4.1-15-GM1 A
foglalkoztatás és az
életminőség javítása
családbarát, munkába
állást segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével
Nagycenki Aranypatak
Óvoda fejlesztése.
TOP-3.1.1-15-GM1
Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

nemzeti

Kbt. 115. § ( 1)
szerinti
közbeszerzési
eljárás a nyílt
eljárás
szabályaival
( meghívásos,
tárgyalásos )

2018.I. negyedév

nemzeti

Kbt. 115. § ( 1)
szerinti
közbeszerzési
eljárás a nyílt

2018.II.negyedév

egyéb
információ

Kerékpárút építése
Nagycenk és Pereszteg
községek között.

eljárás
szabályaival
( meghívásos, )

Költségvetési támogatás
mini bölcsőde
férőhelyek
kialakításának
támogatására

nemzeti

Kbt. 115. § ( 1)
szerinti
közbeszerzési
eljárás a nyílt
eljárás
szabályaival
( meghívásos )

2018. II.negyedév

nemzeti

Kbt. 115. § ( 1)
szerinti
közbeszerzési
eljárás a nyílt
eljárás
szabályaival
( meghívásos )

2018. II.negyedév

Magyarországon
temetkezési helyeken
található I. világháborús
művészeti alkotások,
mauzóleumok, kripták
felújítása ( Széchenyi
Alajos kripta felújítása )

Nagycenk, 2018. március 22.

Csorba János
polgármester

