Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

Bodorkós Ferenc polgármester

Dr. Görög István jegyző

Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései
alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

nyílt szavazás, a beszámoló elfogadásához – az Mötv. 47. § (2)
bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület
egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők, több mint
felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2018. március 22.

(: Bodorkós Ferenc s.k. :)
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 42. § (1) bekezdése alapján
az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési terv célja, hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési
igényeiket, és megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes,
vagy nem megfelelő eljárások megindítása.
A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a város honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos
módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.
A Kbt. a közbeszerzési tervvel kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
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 szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A közbeszerzési terv összeállítását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárok alapján került összeállításra,
melyeket jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A Kbt. alapján a közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy
azt a tervben később megfelelően szerepeltette.
Az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési
tervben, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt.
A közbeszerzési terv évközben módosítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni, és a csatolt
határozattervezetet elfogadni szíveskedjék!
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) alapján az
ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az ajánlatkérő
szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett
közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy
a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárás indítását.
A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is jelentőséggel bír, mivel
összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegzést
kötelesek készíteni az éves beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell
megküldeniük a következő év május 31-éig. A Közbeszerzési Hatóság pedig köteles a hazai összesített
közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani.
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 indoklását is.
A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a polgármester a felelős.
Gencsapáti Község Önkormányzata 2018. évi tervezett közbeszerzéseit összesítve az 1. számú
melléklet tartalmazza.

Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni.
A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért a polgármester
a felelős. A közbeszerzési tervbe való betekintést munkanapon munkaidőben (hétfőn és szerdán 7,30
órától 16,00 óráig, pénteken 7,30 órától 12,00 óráig) a Polgármesteri Hivatalban, valamint az
önkormányzat honlapján kell biztosítani.
A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szerveknek
kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező.

A terv megküldése, és ezek nyilvántartása a polgármester feladata. A megküldött terv időközbeni
változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén a polgármester felelős.

A közbeszerzés tárgya lehet:
1.
2.
3.
4.
5.

árubeszerzés,
szolgáltatás megrendelése,
szolgáltatási koncesszió,
építési beruházás,
építési koncesszió.

Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő
tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni.

Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető
ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy
anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást
és üzembe helyezést is.

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan
visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az
ajánlatkérő részéről.

A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a
szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása
a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz
kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő
viseli.

Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka
megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:
a)
a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy
kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b)
építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;

c)

az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel, vagy módon történő kivitelezése.

Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az
építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése
pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes
egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.
Kivételek a közbeszerzés tárgyában
A kivételek a Kbt. 9.§ és 111.§ -ában találhatók meg.

2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti közbeszerzési
értékhatárokat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 70. §-a
határozza meg.
1. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
a)
árubeszerzés esetében
15,0 millió forint és afelett,
b)
építési beruházás esetében
25,0 millió forint és afelett,
c)
szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint és afelett,
2. Koncessziós beszerzési eljárások esetében a nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
a)
szolgáltatási koncesszió esetében
30,0 millió forint és afelett.
b)
építési koncesszió esetében
100,0 millió forint és afelett,
3. Uniós közbeszerzési értékhatárok:
a)
Árubeszerzés esetén:
b)
Építési beruházás esetén:
c)
Szolgáltatás megrendelése esetén:

68.655.860 forint (221.000 euró) és afelett;
1.723.541.680 forint (5.548.000 euró) és afelett;
68.655.860 forint (221.000 euró) és afelett.

4. Koncessziós beszerzési eljárások esetében az uniós közbeszerzési értékhatárok:
Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 1.723.541.680 forint (5.548.000 euró) és afelett

Gencsapáti, 2018. március 20.
(: Bodorkós Ferenc :)
polgármester
Záradék:
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervét a …../2018. (III.29.) határozatával elfogadta.

A közbeszerzés tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárástípus

Az eljárás tervezett megindítása

Építési beruházás

Apponyi Albert Általános Iskola energetikai
korszerűsítése

nemzeti

Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. 115. §

2018. II. negyedév

Gyöngyös-kert
Óvoda
épület-bővítése,
felújítása és korszerűsítése, és az Idősek Klubja
épület-felújítása, átalakítása és bővítése

nemzeti

Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. 115. §

2018. II. negyedév

Dózsa utca 611 méteres, valamint a Hunyadi út
1200 méteres járdaszakaszának felújítása

nemzeti

Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. 115. §

2018. II. negyedév

