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Előterjesztés
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-i ülésére
Fülöp Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1.)
bekezdés c.) pontja szerinti ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A
közbeszerzési terv nyilvános, ezért a község honlapján elérhetővé kell tenni. Tekintettel az
összeállítás terv jellégére ez közbeszerzési kötelezettséget nem jelentene. Az új Kbt.
vonatkozó szabályai:
„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.
43. § (1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni”
A 2017. évi közbeszerzési terv összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 70. §-ában meghatározott nemzeti
közbeszerzési értékhatárokat, melyek az alábbiak:
 árubeszerzés esetében 15 millió forint,
 építési beruházás esetében 25 millió forint,
 építési koncesszió esetében: 100 millió forint
 szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint.
 szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint

A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. (Kbt. 11. § (1) bek.)
A mellékelt közbeszerzési terv 2017. évre nem tartalmaz tervezett közbeszerzési eljárást
mert, jelenleg nincs már ismert és támogatói döntéssel, vagy szerződéssel rendelkező konkrét
beruházás. A későbbiek során amennyiben valamely beruházás esetén közbeszerzési
kötelezettség áll be, úgy a tervet módosítani szükséges, abban szerepeltetni kell a jogszabály
által előírt adattartalmat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Fülöp, 2017. február 9.

Tisztelettel:
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat
…./2017 (II.15.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Fülöp Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervé az 1.
sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy öt munkanapon
belül intézkedjen a terv megjelentetéséről a község honlapján.
Határidő: 2017. február 22.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

