
KÖZBESZERZÉSI TERV
az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzéseire

Á közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. ~ (I) bekezdésében foglaltak és az
Onkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának rendelkezései alapján az Onkormányzat éves
költségvetésének elfogadását követően - a költségvetésben foglalt feladatok figyelembevételével - éves
közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet az Onkormányzat weblapján is közzé kell tenni,
egyúttal meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.
A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elfogadni, amely
tartalmazza az adott évre tervezett közbeszerzéseket.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ez tipikusan akkor fordulhat
elő, ha egy benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesül. Ezekben az esetekben a közbeszerzési
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát
is.
2018. évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem lesz olyan építési beruházás,
amelynek bekerülési költsége meghaladná a nettó 25 millió Ft-ot. A kultúr és a templom közötti támfal
megépítésének pályázatban is szereplő nettó költsége 18.923 e Ft, mely jóval alatta van a közbeszerzési
értékhatárnak. Más nyertes beruházás jelenleg nincs.
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