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ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 25. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata „2017. évi Közbeszerzési Terv” -ének 1. számú
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint, az „5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, - így
Balajt Község Önkormányzata is - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
Balajt község Önkormányzata a 8/2017.(II.15.) számú határozattal eleget is tett ezen
kötelezettségének, de a 2016-ban benyújtott pályázatok sikeres eredményei miatt módosításra
és pontosításra szorul a Közbeszerzési Terv.
A 2017.07.13. napján kelt Támogatói Okirat értelmében a „Gyerekház külső felújítása” című
projekt építési beruházás része nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért az nem esik
a Közbeszerzési törvény hatálya alá, így egyszerű beszerzési eljárás keretében szükséges az
eljárást lefolytatni. Erre való tekintettel kikerül a Közbeszerzési Tervből.
A 2017.06.14-án hatályba lépett támogatási szerződés értelmében a „Balajt Község
Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című pályázat építési beruházás része eléri a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt, de az eljárás típusa változik a korábbi tervhez képest.
A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az
ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre
tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzés részekre bontása tilalmának
megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárásindítást.
A közbeszerzési terv nyilvános és az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őrizni. A terv
elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de azt a tervben megfelelően
szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indokát is.

Nemzeti közbeszerzési értékhatár:
A) Nem közszolgáltatói szerződések esetén
 árubeszerzés
 építési beruházás
 építési koncesszió
 szolgáltatás megrendelése
 szolgáltatási koncesszió

15 millió forint
25 millió forint
100 millió forint
15 millió forint
30 millió forint

B) Közszolgáltatói szerződések esetén
 árubeszerzés
 építési beruházás
 szolgáltatás megrendelése

50 millió forint
100 millió forint
50 millió forint

Balajt Község Önkormányzatának 2017. évre szóló közbeszerzési tervének készítésének alapját
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete képezte.
Közbeszerzési terv tartalma:
A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a
jogalkalmazás elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzésének Tanácsának elnöke minta
dokumentumot bocsátott az ajánlatkérők rendelkezésére. E szerint a közbeszerzési tervet
közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni és az adott közbeszerzésre
vonatkozóan legalább szerepeltetni kell:
 tárgyát,
 mennyiségét,
 CPV szerinti számát,
 az irányadó eljárási rendelet,
 a tervezett eljárási típust,
 az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés
teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartalmát, továbbá sor került-e
vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített
tájékoztató közzétételére.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2017. (VIII.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési
Terv”-ének 1. számú módosításáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község
Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének 1. számú
módosításáról szóló előterjesztést.
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata 2017. évi
„Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása”-t - a határozat
mellékleteként - elfogadja.
Képviselő-testület elrendeli az elfogadott közbeszerzési terv Balajt
Község Önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételét.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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Melléklet a ….2017.(VIII.25.) határozathoz
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Záradék:
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ét a
……/2017.(VIII.25.) határozattal elfogadta.
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