A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42.§ (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. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a
Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell
őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. 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
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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)
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Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2016. 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, 2016 február 16.

.
.……………………………………

………………………………………….

Rabb Győzőné

Dr.Kajdon Béla

Polgármester

Jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
…/2016(II.22.)KTH.számú határozatával elfogadta.
Sásd,2016.február 22.
………………………………
Dr.Kajdon Béla
Jegyző

Sásd Város Önkormányzat jegyzőjétől

Üisz.:

/

Tárgy: 2016.évi közbeszerzési terv

Előterjesztés
Sásd Város Képviselőtestülete 2016. február 22-én tartandó testületi ülésre
Tisztelt Képviselőtestület!
2016.évi Közbeszerzési terv módosítása
A közbeszerzésekre 2015.november 01-től a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.tv
rendelkezik.
A törvény 42.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek
közbeszerzési tervet kell készíteniük.
A 2016.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 42.§ (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 nem tartalmaz megjelölt feladatot egyik csoportban sem.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletben
tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2016.évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja
el.
Sásd, 2016.február 16.

Dr.Kajdon Béla
jegyző

