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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (1) bekezdése értelmében
Ásotthalom Község Önkormányzata a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. Az éves
közbeszerzési terv elkészítésére vonatkozó részleteket az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
tartalmazza. Ennek értelmében „a közbeszerzési terv kötelező elemei:
- az ajánlatkérő neve,
- a tervezéssel érintett időszak megjelölése,
- a tervezett közbeszerzés tárgya és mennyisége,
- irányadó eljárásrend,
- a tervezett eljárás típusa,
- a közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja,
- a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama,
- amennyiben sor kerül vagy sor került előzetes összesített tájékoztató közzétételére, ennek megjelölése.”
A Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén szerepeltetni kell. 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, ha az általa előre nem látható okból felmerült
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.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 87.§-a meghatározza a
közbeszerzésekre irányadó értékhatárokat 2011. január 1-jétől.
A Kbt. VI. fejezete – klasszikus ajánlatkérők, mint pl. az önkormányzat - alkalmazásában a nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8 millió Ft,
b) építési beruházás esetében: 15 millió Ft,
c) építési koncesszió esetében: 100 millió Ft,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió Ft,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió Ft.

Az irányadó értékhatárokra tekintettel 2011. évben 1 db építési beruházást kíván Önkormányzatunk
megvalósítani az előterjesztés mellékletét képező tervben foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás kiírása
megtörtént az előterjesztés megírásának időpontjában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést és a mellékelt 2011. évi közbeszerzési
tervet szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2011. (IV. 13.) KT határozat
Tárgy: A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta
Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező 2011. évre vonatkozó éves
közbeszerzési tervet.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éves
közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző, általa az
osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2011. április
Petró Ferenc
polgármester

