A közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya
alá tartozó ajánlatkér k a költségvetési év elején - lehet ség szerint a költségvetési év elején, legkés bb március
31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikr l. (A helyi önkormányzat a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a
Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkér nek legalább öt évig meg kell
riznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. 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
értéke
kezdési ideje
(eFt)

Sorszám

01

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

24.842

építési beruházás

02

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 pályázat
építési beruházás

353.458

Nemzeti
2014.április
értékhatárt el nem
ér
(szerz déskötés
hirdetménynélküli tervezett ideje:
tárgyalásos eljárás 2014.május)
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
értékhatárt elér
nyílt eljárás

2014.április

Kbt.83.§.

II.
Sorszám

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

III.
Sorszám

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

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
ér
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás

2014.április

Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
2014.márciusban
értékhatárt el nem befejezd dött az
eljárás
ér
hirdetménynélküli
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2014. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkér önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szerepl közbeszerzésre vonatkozó eljárást
is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Sásd, 2014.március 25.

.
.……………………………………

………………………………………….

Rabb Gy z né

Dr.Kajdon Béla

Alpolgármester

Jegyz

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képvisel testülete …/2014
(XI….)KTH.számú határozatával elfogadta.
Sásd,2014.március ….
………………………………
Dr.Kajdon Béla
Jegyz

Sásd Város Önkormányzat jegyz jét l

Üisz.:

/

Tárgy: 2014.évi közbeszerzési terv módosítása

El terjesztés
Sásd Város Képvisel testülete 2014. április 03-án tartandó testületi ülésre
Tisztelt Képvisel testület!
2014.évi Közbeszerzési terv módosítása
A közbeszerzésekre 2014.január 01-t l a közbeszerzésekr l szóló 2011.évi CVIII.tv
módosítása rendelkezik.
A törvény legf bb változásai a közbeszerzés hatálya alól kiveszi a tankönyvek és a hitelintézeti
szolgáltatásokat, valamint a Közbeszerzési Tanácsról és tagjairól szól.
A törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkér knek
közbeszerzési tervet kell készíteniük.
A 2014.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján az egyszer 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 ajánlatkér k a költségvetési év
elején – lehet ség szerint március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikr l. Ezt a tervet az év
közben szerzett információk alapján (új kiírás, adatok változása…) módosítani kell.
Az el terjesztés ezt tartalmazza.
Az építési beruházásoknál a 01.sorszámú eljárás az 50%-ban megvalósult, óvodai felújítás,
melynek szerz dését l az önkormányzat elállt. A hátralév munkafolyamatokra kell közbeszerzést
kiírni.
A 02.ssz., a KEOP ivóvízmin ségjavító építési beruházás eljárása várhatóan 2014 májusban fog
megkezd dni.
Árubeszerzésnél az értékhatárt meghaladó beszerzésként az óvodai DDOP pályázatnál tervezett
eszközvásárlásokat terveztük módosított kezdéssel, illetve 2014.évi márciusi befejezett eljárással.
A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képvisel testületet, hogy a kiadott mellékletben
tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2014.évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja
el.
Sásd, 2014. március 25.

Dr.Kajdon Béla
jegyz

A közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya
alá tartozó ajánlatkér k a költségvetési év elején - lehet ség szerint a költségvetési év elején, legkés bb március
31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikr l. (A helyi önkormányzat a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a
Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkér nek legalább öt évig meg kell
riznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

I.
Sorszám

01

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

DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

33.338

építési beruházás

02

Nemzeti
2014.augusztus
értékhatárt el nem
ér
(szerz déskötéssel
hirdetménynélküli
lezárva)
tárgyalásos eljárás

építési beruházás

Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
értékhatárt elér
nyílt eljárás

kiviteli tervvel együtt

Kbt.83.§.

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 pályázat

367.945

2014.augusztus
(szerz déskötéssel
lezárva)

II.
Sorszám

01

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

Sásd Város Önkormányzata
közigazgatási területén keletkez
települési szilárd hulladék gy jtésiszállítási közszolgáltatás ellátása

(46.577)
NEM
RELEVÁNS

KBT II.rész
szerinti nyílt
eljárás

2014.május
(szerz déskötéssel
lezárva)

III.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)
Beszerzés
Eljárás várható
Eljárás
Megnevezés
várható nettó
fajtája
tervezett
értéke
kezdési ideje
(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
2014.július
értékhatárt el nem
ér
(szerz déskötéssel
hirdetménynélküli
lezárva)
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)
Nemzeti
2014.március
értékhatárt el nem
ér
(szerz déskötéssel
hirdetménynélküli
lezárva)
tárgyalásos eljárás
Kbt.122.§.(7)

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2014. évben elindított és befejezett közbeszerzési eljárásokat
tartalmazza.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét.
Az ajánlatkér önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szerepl közbeszerzésre vonatkozó eljárást
is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Sásd, 2014.augusztus 19.

.
.……………………………………

………………………………………….

Rabb Gy z né

Dr.Kajdon Béla

Alpolgármester

Jegyz

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képvisel testülete …/2014
(XI….)KTH.számú határozatával elfogadta.
Sásd,2014.augusztus ….
………………………………
Dr.Kajdon Béla
Jegyz

Sásd Város Önkormányzat jegyz jét l

Üisz.:

/

Tárgy: 2014.évi közbeszerzési terv módosítása

El terjesztés
Sásd Város Képvisel testülete 2014. augusztus 28.napján tartandó testületi ülésre
Tisztelt Képvisel testület!
2014.évi Közbeszerzési terv módosítása
A közbeszerzésekre 2012.január 01-t l új, a közbeszerzésekr l szóló 2011.évi CVIII.tv
rendelkezik.
A megváltozott törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó
ajánlatkér knek közbeszerzési tervet kell készíteniük.
A 2014.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján az egyszer 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 ajánlatkér k a költségvetési év
elején – lehet ség szerint március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikr l. Ezt a tervet az év
közben szerzett információk alapján (új kiírás, adatok változása…) módosítani kell.
Az el terjesztés ezt tartalmazza.
Az építési beruházásoknál a 01.sorszámú eljárás megvalósult, a szerz dés 2014 auguzstus 06án megköttetett. A szerz déses összeg azonban meghaladja a pályázatban erre a célra tervezett
összeget 2,4 millió forinttal.
(Ez a többletköltség tárgyát képezi a korábbi vállalkozóval kezdeményezett megállapodásnak.)
A 02.ssz., a KEOP ivóvízmin ségjavító építési beruházás eljárása várhatóan 2014 augusztusában
szerz déskötéssel befejez dik. (Az el terjesztés idején a kiválasztott kivitelez vel kötend szerz dés
moratóriuma tart, ami a testületi ülés id pontjában már lezárul.)
A szerz déses összeg tartalmazza a kiviteli tervet is, melyek együttes pályázati kerete meghaladja a
kötend szerz dés értékét.
Szolgáltatásoknál az értékhatárt meghaladó beszerzésként új feladat a hulladékszállítási
közszolgáltatás kiírás. Az eljárás májusban zárult szerz déskötéssel.
Árubeszerzésnél az értékhatárt meghaladó beszerzésként az óvodai DDOP pályázatnál tervezett
eszközvásárlásokat módosítottuk a végleges adatokkal.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képvisel testületet, hogy a kiadott mellékletben
tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2014.évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja
el.
Sásd, 2014.augusztus 19.

Dr.Kajdon Béla
jegyz

