A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya
alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március
31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a
Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell
őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

I.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 15 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás várható
Eljárás
Megnevezés
várható nettó
fajtája
tervezett
kezdési ideje
értéke
(eFt)

Sorszám

01

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

49.684

építési beruházás

02

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 pályázat

353.458

építési beruházás

Nemzeti
2013.április
értékhatárt el nem
érő
(megvalósult,
hirdetménynélküli szerződéskötés
tárgyalásos eljárás
ideje:
2013.június)
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
2013.december
értékhatárt elérő
nyílt eljárás
Kbt.83.§.

II.
Sorszám

01

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás
Megnevezés
várható nettó Eljárás várható
tervezett
kezdési ideje
értéke
fajtája
(eFt)

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 pályázat

13.000

mérnöki feladatok (műszaki ellenőr)

02

Hulladékszállítási közszolgáltatás

46.577

Nemzeti
2013.március
értékhatárt el nem
érő
(megvalósult,
hirdetménynélküli szerződéskötés
tárgyalásos eljárás
ideje:
2013.április)
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
2013.november
értékhatárt elérő
nyílt eljárás
Kbt.83.§.

III.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás várható
Eljárás
Megnevezés
várható nettó
fajtája
tervezett
kezdési ideje
értéke
(eFt)

Sorszám

01

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

7.123

konyhai eszközök beszerzése

02

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

7.159

óvodai eszközök, bútorok beszerzése

Nemzeti
2013.december
értékhatárt el nem
érő
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
2013.december
értékhatárt el nem
érő
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2013. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást
is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Sásd, 2013.november 07.

.
.……………………………………

………………………………………….

Székely Szilárd

Dr.Kajdon Béla

Polgármester

Jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete …/2013
(XI….)KTH.számú határozatával elfogadta.
Sásd,2013.november.
………………………………
Dr.Kajdon Béla
Jegyző

Sásd Város Önkormányzat jegyzőjétől

Üisz.:

/

Tárgy: 2013.évi közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztés
Sásd Város Képviselőtestülete 2013. november 13-án tartandó testületi ülésre
Tisztelt Képviselőtestület!
2013.évi Közbeszerzési terv módosítása
A közbeszerzésekre 2012.január 01-től új, a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.tv
rendelkezik.
A megváltozott törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó
ajánlatkérőknek közbeszerzési tervet kell készíteniük.
A 2012.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatára építési beruházás esetén nettó 15 millió forint, árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 8
millió forint.
A kbt 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év
elején – lehetőség szerint március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ezt a tervet az év
közben szerzett információk alapján (új kiírás, adatok változása…) módosítani kell.
Az előterjesztés ezt tartalmazza.
Az építési beruházásoknál a 01.sorszámú ejárás megvalósult, a szerződés 2013 júniusában
megköttetett.
A 02.ssz., a KEOP ivóvízminőségjavító építési beruházás eljárása várhatóan 2013 decemberben fog
megkezdődni.
Szolgáltatásnál az értékhatárt meghaladó beszerzésként új feladat a hulladékszállítási közszolgáltatás
kiírás. Az eljárás novemberben fog indulni.
Árubeszerzésnél az értékhatárt meghaladó beszerzésként az óvodai DDOP pályázatnál tervezett
eszközvásárlásokat terveztük módosított kezdéssel, 2013 decemberében.
A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletben
tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2013.évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja
el.
Sásd, 2013. november 07.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya
alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március
31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a
Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell
őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

I.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 15 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás várható
Eljárás
Megnevezés
várható nettó
fajtája
tervezett
kezdési ideje
értéke
(eFt)

Sorszám

01

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

49.684

építési beruházás

02

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 pályázat

353.458

építési beruházás

Nemzeti
értékhatárt el nem
érő
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
értékhatárt elérő
nyílt eljárás

2013.április

2013.június

Kbt.83.§.

II.
Sorszám

01

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás
Megnevezés
várható nettó Eljárás várható
tervezett
kezdési ideje
értéke
fajtája
(eFt)

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 pályázat
mérnöki feladatok (műszaki ellenőr)

13.000

Nemzeti
értékhatárt el nem
érő
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)

2013.március
(megvalósult,
szerződéskötés
várható ideje:
2013.április)

III.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás várható
Eljárás
Megnevezés
várható nettó
fajtája
tervezett
kezdési ideje
értéke
(eFt)

Sorszám

01

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

7.123

konyhai eszközök beszerzése

02

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

7.159

óvodai eszközök, bútorok beszerzése

Nemzeti
értékhatárt el nem
érő
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
értékhatárt el nem
érő
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás

2013.április

2013.április

Kbt.122.§.(7)

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2013. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást
is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Sásd, 2013.március 27.

.
.……………………………………

………………………………………….

Székely Szilárd

Dr.Kajdon Béla

Polgármester

Jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete …/2013
(IV….)KTH.számú határozatával elfogadta.
Sásd,2013.március 31.
………………………………
Dr.Kajdon Béla
Jegyző

Sásd Város Önkormányzat jegyzőjétől

Üisz.:

/

Tárgy: 2013.évi közbeszerzési terv

Előterjesztés
Sásd Város Képviselőtestülete 2013. március 28-án tartandó testületi ülésre
Tisztelt Képviselőtestület!
2013.évi Közbeszerzési terv
A közbeszerzésekre 2012.január 01-től új, a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.tv
rendelkezik.
A megváltozott törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó
ajánlatkérőknek közbeszerzési tervet kell készíteniük.
A 2012.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatára építési beruházás esetén nettó 15 millió forint, árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 8
millió forint.
A kbt 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év
elején – lehetőség szerint március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi
önkormányzat a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a Kbt. Alanyi hatálya alá.) A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési tervet nem
kell megjelentetni a Közbeszerzési Értesítőben, viszont a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes
ellenőrző szervek kérésére meg kell küldeni. Az új rendelkezések értelmében az ajánlatkérőnek a
közbeszerzési tervet a honlapján (ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján)
öt munkanapon belül közzé kell tennie, s a következő évi nyilvánosságra hozataláig elérhetőnek kell
lennie. E kötelezettség vonatkozik a módosított tervre is.
A Kbt.alapján az önálló intézményünk (Általános Művelődési Központ) külön közbeszerzési
tervet készít, melyet a Települések Oktatási Társulása Tanácsa fogad el.
Sásd Város Önkormányzata a 2013.évi önkormányzati költségvetési rendeletet, valamint a
tervezett beruházásokat átvizsgálva az építési beruházásoknál a KEOP ivóvízminőségjavító és a
DDOP „Sásdi ÁMK Óvodájának a fejlesztése” pályázattal kapcsolatos kiadásokat kell tervezni.
Szolgáltatásnál az értékhatárt meghaladó beszerzésként a KEOP pályázatnál meghírdetetett műszaki
ellenőri eljárást tervezzük, mely megvalósult az előterjesztés időpontjáig. Várható szerződáskötés
áprilisban.
Árubeszerzésnél az értékhatárt meghaladó beszerzésként az óvodai DDOP pályázatnál tervezett
eszközvásárlásokat terveztük.
A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletben
tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2013.évi közbeszerzési tervét fogadja el.
Sásd, 2013. március 29.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

