Előterjesztés
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 24-i ülésére
Tárgy: Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester
Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A Kbt. 5.§ (1) bekezdése értelmében „A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők –
kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés
során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb április
15. 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 tervnek tartalmaznia kell:

a beszerzés tárgyát (szükséges részletességgel), mennyiségét,

a beszerzésnek a Kbt. 35.§-40.§-ban foglaltak alapján meghatározott várható
értékét,

a beszerzési eljárás megkezdésének határidejét, és időintervallumát,
A közbeszerzés tárgyának, értékének meghatározásakor kiemelkedő figyelemmel kell lenni a
Kbt. 35-39.§-ban meghatározott elvekre, illetve a közbeszerzési eljárásokban érvényesülő, ún.
részekre bontási tilalom elvére, a Kbt. 40.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét pedig egybe kell számítani.
A Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014 . évi C. törvény 70.§ (1)
bekezdés értelmében a „Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár
2015 . január 1-jétől 2015 . 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;
e) szolgáltatási koncesszió esetében : 25,0 millió forint .”
Fentiek alapján az értékhatárok 2015. évben nem változtak.
A 2015. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható
olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű egy határozat
meghozatala, mellyel a képviselő-testület jelzi, hogy terv-készítési kötelezettségéről nem
feledkezett meg.
Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez
közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv elfogadása.
Határozati javaslat:
Hegyesd
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évben nem kíván
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
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