Egyszerű többség
Előterjesztés Kakasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.
március 12-i ülése 2. napirendi pontjához:
Döntés a Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előadó: Bányai Károly polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Országgyűlése a közpénzek hatékony felhasználásának
átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a
közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében
alkotta a 2015. évi CXLIII. törvényt (Kbt.).
Az helyi önkormányzatok alanyai a közbeszerzési törvénynek, beszerzéseiket
– amennyiben tárgya, vagy értéke alapján a törvény hatálya alá tartozik – e törvény
keretei között, előírásainak maradéktalan betartásával hajthatják végre.
A Kbt. előírja, hogy az ajánlatkérők bizonyos körének a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell
készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A helyi önkormányzatok e
körbe tartoznak.
Tekintettel arra, hogy a költségvetési év elején nem volt ismert, hogy a
benyújtott pályázatok közül lesz-e támogatott, a közbeszerzési terv elkészítése nem
volt időszerű.
Kakasd Község Önkormányzata év közben értesült, hogy több építési
beruházás támogatására eredményesen pályázott, rövidesen meg kell indítani a
közbeszerzési eljárásokat, előtte azonban el kell készíteni és jóváhagyni a
közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv nyilvános, elfogadása után az
Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
Abban az esetben, ha rendelkezik az ajánlatkérő közbeszerzési tervvel, de a
megvalósítandó beszerzés nem szerepel a tervben, a közbeszerzési tervet
módosítani kell, illetve ha nincs közbeszerzési terve az ajánlatkérőnek, azt el kell
készíteni akkor, amikor az szükségessé válik a törvény alapján. Most ez utóbbi
helyzet bekövetkezett.
A támogatott építési beruházások a következők:
- Kakasd község belterületi vízrendezés II. üteme;
- Kakasd Óvoda és bölcsőde felújítása, létesítése;
- Kakasd - Széptölgyes kerékpárút építése;
- Kakasdi Faluház felújítása.
Az előzetes adatok szerint a tervezett építési munkák — a becsült nettó
költségek alapján — a Kbt. hatálya alá tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi ismereteink
szerint egyéb, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés nem lesz ebben a költségvetési
évben. Ha mégis keletkezne ilyen igény, azt a tervbe utólag be kell illeszteni. A
közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés melléklete.
A tervben szereplő közbeszerzési eljárások közül a belterületi vízrendezésre,
valamint a Faluház felújítására vonatkozó eljárás folyamatban van, a másik kettőt —
amint valamennyi feltétel teljesül — célszerű minél előbb indítani, hogy minél
hamarabb kezdhető legyen a kivitelezés.
Az éves közbeszerzési tervet a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza
meg döntését.
Határozati javaslat:
Kakasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (III.12.) határozata a 2018. évi Közbeszerzési

Tervről:
Kakasd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §
(1) bekezdésében előírt összesített közbeszerzési tervét e
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület elrendeli a közbeszerzési terv
nyilvántartásba vételét, valamint haladéktalan közzétételét
az önkormányzat honlapján. A honlapon hozzáférhetőnek
kell lenni mindaddig, amíg a következő közbeszerzési terv
nem váltja fel.
A közbeszerzési tervet öt évig meg kell őrizni.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Bányai Károly polgármester
Kakasd, 2018. március 7.
Bányai Károly
polgármester
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Melléklet a …/2018. (III.12.) számú határozathoz
Kakasd Község Önkormányzata
2018. évi
Közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya

II. Építési beruházás
Kakasd község belterületi vízrendezés II.
ütem
„Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések”
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018
Kakasd Óvoda felújítás
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével”
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006

CPV
kód

45214100-1

45214100-1

Kakasd - Széptölgyes kerékpárút
„Kerékpárút fejlesztése Kakasdon”
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005

45233162-2

Kakasdi Faluház felújítása
Makovecz Imre Alap támogatása

45212300-9

Becsült érték
/nettó Ft./

Irányadó
eljárásrend

Kbt. Harmadik
rész XII.
58.200.000 Fejezet—Uniós
értékhatár alatti
eljárás
Kbt. Harmadik
rész XII.
112.300.000 Fejezet—Uniós
értékhatár alatti
eljárás
Kbt. Harmadik
rész XII.
74.625.000 Fejezet—Uniós
értékhatár alatti
eljárás
Kbt. Harmadik
rész XII.
216.220.000 Fejezet—Uniós
értékhatár alatti
eljárás
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Tervezett
eljárási típus

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
Az eljárás
adott
megindításának,
közbeszerzéssel
illetve a közbeszerzés összefüggésben
megvalósításának
előzetes
tervezett időpontja (Évtájékoztató
hó)
közzétételére?

Kbt. 115. § szerint
meghívásos,
tárgyalás nélkül

2018. I-2018. III.

Nem

Kbt. 115. § szerint
meghívásos,
tárgyalás nélkül

2018. III-2018. IV..

Nem

Kbt. 115. § szerint
meghívásos,
tárgyalás nélkül

2018. IV-2018. V.

Nem

Kbt. 115. § szerint
meghívásos,
tárgyalás nélkül

2018. II-2018. III.

Nem
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