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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzatnak, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
ajánlatkérőnek, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készítenie az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek
legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti
értékhatárokat, minden évben, a tárgyévi költségvetési törvényben meg kell határozni.
E jogszabályi rendelkezésből következően, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Költségvetési tv.) 70-73. §-a tartalmazza a
2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig irányadó nemzeti és az uniós közbeszerzési
értékhatárokat.
Az önkormányzatunk 2017-ben az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő
fejlesztéseket tervez, ennek megfelelően csak a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat
ismertetem:
Nemzeti közbeszerzési értékhatár nem közszolgáltatói szerződések esetén:
árubeszerzés
15 millió forint
építési beruházás
25 millió forint
építési koncesszió
100 millió forint
szolgáltatás megrendelése 15 millió forint
szolgáltatási koncesszió
30 millió forint
A Kbt. 42. § (2)-(4) bekezdései értelmében a közbeszerzési terv elkészítése előtt az
ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően
szerepeltetni kell. 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. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési
tervét megküldeni.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017 (II. 23.) önkormányzati
rendelet kiadási tételei között, tervezetten egy darab olyan pályázati támogatással
megvalósítandó projekt szerepel, amelynek a becsült nettó értéke meghaladja a
nemzeti közbeszerzési értékhatárt:
1. önkormányzat és intézménye épületenergetikai
energiaforrás hasznosításával – bruttó 44 370 E Ft.

fejlesztése

megújuló

A fentiek alapján, a 2017. évi közbeszerzési tervnek a tervezetét az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza.
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2017. március 20.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (III. 29.) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
összesített közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak
szerint elfogadja. Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne fel,
a közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi közbeszerzési tervnek
– a hatályos jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2017. december 31-ig
2. pontban: 2017. március 31.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Harsányi István
csoportvezető
Eplény, 2017. március 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (III. 29.) határozatához
Eplény Községi Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

az eljárás
megindításának,
Irányadó
illetve a
eljárásrend
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes
összesített tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás
Önkormányzat és intézménye
épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

45262690-4

nemzeti

III. negyedév

9 hónap

nem

