Előterjesztés
Pálházct Város Önkormányzat
2016. évi Köz,beszerzési Terv elfogadására
Tiszte11 Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII1. törvény 42. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján,
az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesíteti közbeszerzési
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
Ennek alapján, Pálháza Város Önkormányzata az adott költségvetési év március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az elfogadott éves intézményi költségvetési előirányzat
figyelembe vételével, és a szervezeti egységek előzetes igénybejelentése alapján.
Amennyiben az év elején a terv elfogadása előtt már szükségessé válik közbeszerzési eljárás lefolytatása,
akkor erre van lehetőség, de ekkor azt utólag a tervben szintén szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv célja az ellenőrző szervek esetleges tájékoztatása, így’ a tervben történő szerepeltetés
nem jelenti az eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illeme ellenkező esetben - ha egy eredetileg nem
tervezett beszerzés válik szükségessé - a terv módosítható, bővíthető.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény nem ad eligazítást a közbeszerzési terv
(minimális) tartalmi elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérők munkájának
elősegítése céljából minta-dokumentumot bocsátott rendelkezésre. A Hatóság javasolja, hogy az érinteti
ajánlatkérők a közbeszerzési tervben lehetőleg adják meg a nevük és a tervezéssel érintett időszak
megjelölése mellett a tervezett közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, amennyiben lehetséges, utaljanak a
CPV kódra (közös közbeszerzési szójegyzék), az irányadó eljárásrendre, a tervezett eljárás típusára,
valamint az időbeli ütemezésre: az eljárás megindításának vagy’ a megrendelés tervezett időpontjára,
illetve a szerződés teljesítésének várható időpontjára vagy a szerződés időtartamára. Amennyiben sor
kerül vagy sor került előzetes összesített tájékoztató közzétételére javasolja, hogy’ a közbeszerzési tervben
erre is hivatkozzanak. A Hatóság nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési
tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az ajánlattevőket ajánlati
áruk kialakításakor.
A közbeszerzési terv nyilvános, azt, illetve annak módosítását a honlappal rendelkező ajánlatkérőknek
saját honlapjukon, a honlappal nem rendelkező ajánlatkérőknek a Közbeszerzési Hatóság honlapján kell
közzétenniük. A közbeszerzési tervek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételéig kell elérhető nek lennie. (Kbt. 43. § (1) bek). Lényeges, hogy a
közbeszerzési terv az év során -szükség szerint - aktualizálásra kerüljön, továbbá az is, amennyiben az
ajánlatkérő az adott költség\’etési évben még a közbeszerzési terv elkészítése előtt közbeszerzési eljárást
folytatott le, a tervben ennek ténye is szerepeljen.
A közbeszerzési terv jóváhagyását a Képviselő-testület végzi.
A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése
Az elkészült közbeszerzési tervet minimum 5 évig meg kell őrizni. A terv - a Kbt. 42. §. alapján nyilvános,
és a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérése
esetén kötelező a megküldése, tehát nincs automatikus beküldési kötelezettség.
A megőrzési idő meghosszabbításáról Pálházct város Önkormányzat Képviselő-testületé jogosult
határozni.
A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az Önkormányzat
jegyzője felelős.
A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szerveknek
kifejezetten erre vonatkozó kérése esetén kötelező. Ilyenkor a terv megküldése, és ezek nyilvántartása a

jegyző feladata. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért
szintén a jegyező a felelős, a terv módosításáért felelős személy tájékoztatása alapján.
Pálháza, 2016. március 18.
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II. Építési beruházás
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Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

2016.03.18.

2

Pálháza Város Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége2

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási
típus

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

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

III. Szolgáltatás-megrendelés
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Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell
feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
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Határozati javaslat
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLII1 Törvény 42.§-a alapján előírt kötelezettségének eleget
téve, Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét a
melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, valamint
Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a tervben elfogadott közbeszerzési
eljárásokat készítsék elő, folytassák le.
Határidő: értelemszerűen

