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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1)
bekezdése szerint a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők kivéve a XIV. fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított
közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Kbt. 33. § (3) bekezdése rendelkezik még az alábbiakról is:
„ 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.”
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati
rendelet kiadási tételei között, a közbeszerzési értékhatárt elérő egyetlen projekt a
temetőbővítés és ravatalozó felújítás (nettó 20 967 eFt), azonban ennek a
közbeszerzési eljárását már 2013-ban eredményesen lefolytattuk.
A fentiek alapján, a 2014. évi közbeszerzési terv tervezetét az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2014. március 26.
Fiskál János

3

HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2014. (…..) határozata
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint
elfogadja. Amennyiben az év folyamán közbeszerzési igény merül fel, a
közbeszerzési terv módosításáról döntést kell hozni.
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi közbeszerzési tervet
a honlapon tegye közzé.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal, illetve folyamatosan 2014. december 31-ig
2. pontban: 2014. március 31.
Eplény, 2014. március 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

