Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu
Előterjesztés
amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2019.
február 26-án tartandó rendes, nyilvános, együttes ülésére.
3. napirendi pont: a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.
Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.
Tisztelt Képviselő-testületek!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) írja elő az alábbiakat:
„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 szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”
A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a jogalkalmazás
elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzések 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,



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

mennyiségét,
CPV szerinti számát,
az irányadó eljárási rendet,
a tervezett eljárási típust,
az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a szerződés időtartamát, továbbá

Szolgáltatás esetén, a fentieken túl, praktikus még feltüntetni a szolgáltatási kategória számát is.
A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a tájékoztatójában nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánlja,
hogy a közbeszerzési tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az
ajánlattevőket ajánlati áruk kialakításakor.
Az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az adott évi költségvetési törvényben kerülnek
meghatározásra. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. §-a alapján

„72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár
2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2019. évre nem tervez a fenti nemzeti közbeszerzési értékhatárba
eső beszerzést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi éves összesített
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal a 2019. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve
nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékénak nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2019. évre
irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé
teszik a köszbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosításra kerül.
határidő: értelem szerint
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző
Ságvár, 2019. február 15.
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A határozati javaslat melléklete
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi éves összesített közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A
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tárgya és
kód eljárásrend
mennyisége

Sor kerül-e
vagy sor kerültaz eljárás
e az adott
megindításának,
szerződés
Tervezett
közbeszerzéssel
illetve a
teljesítésének
eljárási
összefüggésben
közbeszerzés
várható
időpontja
típus
előzetes
megvalósításának vagy a szerződés
összesített
tervezett
időtartama
tájékoztató
időpontja
közzétételére?

I.
Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

II. Építési
beruházás

-

-

-

-

-

-

III.
Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

IV. Építési
koncesszió

-

-

-

V.
Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak 2019. évre vonatkozó költségvetése alapján közbeszerzés hatálya
alá tartozó beszerzése nincs.
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