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Elóteriesztés

A Képviseló-testület 2015. március 29-i ülésére

Tárgy: 2016, évi közbeszerzé5i terv elíogadása

Tisztelt KépViselö,testület!

A kózbeszerzésekró| 5zó|ó 2015 éVi cxllll, törvény (a továbbiakbani Kbt,) 42§ (1)

bekezdése értelmében a helyi ónkormányzatok a költségvetési éV elején, legkésöbb március

31, napjáig éves összesített tervet köte|esek késziteni az adott évre tervezett

kózbeszerzéseikröl, A Közbeszerzési Szabá|yzat 5,2- pontja értelmében a Képviselő-testület
feladata a tárgyéVi közbeszerzési terv jóVáhagyása,

A kozbeszerzési terv készítésére Vonatkozó kötelezettség elóírásának cé|a az, hogy az
ajánlatkéró §zervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb Vegyék számba az adott

évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezze\ a kózbeszelzés részekre bontása

tilalmának megsértését. Vagy a késedelmes, illetve nem megfeleló eljárásindítást.

A közbeszerzési terv nyilvános és az ajánlatkérőnek legalább 5 éVig meg kell órizni, A terv

elkészitése elótt az ajántatkéró indithat közbeszezési eljárást, de aá a tervben megfelelóen

szerepeltetni kell,

A kózbeszerzési terv nem Vonja maga után az abban megadott kózbeszerzésre Vonatkozó

eljárás leíolytatásának kötelezett§égét, továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszezésekre vagy a közbeszezési tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszeeésekre vonatkozó eüárást is le lehet folytatni, ha elóre nem látható okból előállt
közbeszezési igény Vagy egyéb változá§ merülfel, llyenkor a tervet módosítani kell az ilyen

igény vagy egyéb változás felmerúlésekof, megadva annak indokát is.

A közbeszezés tárgyának, értékének meghatározásakor kiemelkedő figyelemmel kell lenni a

Kbt, 16-20, §-ban meghatározott szabályokra, illetve a közbeszerzési eljárásokban
érvényesüló, ún, részekre bontási tilalom elvére, a Kbt, 19,§ (2) bekezdésében foglaltaknak

megfele|óen,
A Kbt. 15_ § {1) bekezdése szerint a közbeszelz ési és koncessziós értékhatárok:
a) az európai uniós jogi aktusban meghatározott kózbeszerzésí és konce§szós beszerzési
(a továbblakban: uniós értékhatárok);
b) közpanti költségvetésról szóló töNényben meghatározott közbeszerzési és koncesszós
beszeaési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok),
A közbeszerzési Hatóság Elnökének 2016. janUár 29-i, és a 2016, március 02-i lájékozIaíqa
haíálozza íneg a 2016, évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.

1, Uniós él7ékhatárok 2016. évre:



A Magyar Köztársaság 2016, évi kóltségveté§éról szóló 2015, éVi c, törvény 69, § szerint,
valamint a Közbeszerzési Hatóság E|nóki Tájékoztatója szerint a Kbt, 15, § (1) bekezdés a)
pontja szerinti, az árube§zerzégre és szolgáltatá§ megrendelésre vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétól 2016, december 31-éi9 az önkormányzat
e§etében:
a) 64 135 830 Ft.
b) ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szerepló szociális és ggyéb szolgáltatás
230 152 500 Ft.

A Kbt. 15, § (,l) bekezdés a) pontja szerinti építési beruháásra Vonatkozó uniós
közbeszerzésj értékhatár 2016, január '|-jétól 2016, december 31-éig az önkormányzat
e§etében - kivéve a közszolgáltatói szeződéseket - í 603 395 750 Ft

2. Nemzeti é.7ékhatárok 2016. évre:
A Magyar Köztársaság 20,16, éVi költségvetéséröl szó|ó 2015_ éVi c, törvény 68, § szerint a
Kbt, 15, § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszezési értékhatár 2016. január 1-
jétól 2016, december 31-éi9:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió íorint;
b) építési beruházás esetóben: 15,0 millió forint;
c) épitési koncesszió esetében: 100,0 miIlió forint;

d} szolgáltatás megrende|é§e esetében: 8,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

A Kbt. 21, § (1) bekezdég szelinl az uniós éltékhatárokat eléró vagy meghaladó
éiékú közbeszerzésekre e tórvény Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti
éftékhatárokat eléró énékú közbeszelzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni,
kavéVe, ha e törvény másként rendelkezik,

A nemzeti eljáráslel)dben az a]ánlatkéló a közbeszerzés megvaló§ítá§akor
választása szerint:

a) a 1 1 7 §-ban meghatározott módon szabadon kialakitott eljárást folytat le,

b) a második részben meghatáíozott szabályok szeíint jár el:

Kbt. 113. §-ban meghatározott eljálás lehet nyílt, meghíVásos és tárgyalásos e|járál, azza|
az eltéréssel. hogy a felhivást nem hirdetmény útján kell közzé tenni, hanem az eljárás
megindítása e|ótt legalább 5 munkanappal, legfeljebb 12 hónapon belül köteles az eljárásról
szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a Kózbeszerzési Hatóság részére, Az Uniós
eljárásrendhez képest eltérö szabályokat a ,1 13 - 1 14, § tartalmazza,
Kbt. 1í5. §-a alkalmazható azokban az esetekben, ahol az árubeszezés vagy szolgáltatá§
becsült énéke nem éri el a 18 millió Ft-ot, épitési beíuházás becsúlt értéke a 100 millió Ft-ot
feiléVe ha a beruházás nem európai uniós eljárásból finanszírozott Vagy nem határon
átnyúló projekt Az e § alapján lebonyolitott eljárások lehetnek nyilt, Vagy hirdetmény nélkúli
tárgyalásos el]árások a nemzeti eljáráslgndre vonatkozó szabályokat azonban a 115, §-ban
-,eg|,alározoit e'te,éseLke' kel' alkaImaz4l

Mélykút Város Önkormányzatának 2016. évre szóló kózbeszerzési tervének
készíté§ének alapját lv|élyktlt Város Önkormányzat Képviseló-testületének az önkormányzat
20í6. évi költségvetéséről szóló 2/2016_ (ll,24) ónkormányzati rendelete képezte,



közbeszerzési terv tartalma:

A közbe§zerzési terv tartalmára Vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a
jogalkalmazás elösegítése érdekében azonban a Közbeszezések Tanácsának elnöke minta
dokumentumot bocsátott az ajánlatkéíők fendelkezésére E §zerint a közbeszerzési tervet
közbeszezési tárgyak §zerinti bontásban kell elkésziteni és az adott közbeszerzésre
vonatkozóan legalább szerepeltetnl kell:
. társyát,
. mennyiségét,
. cPV szerinti számát,
. az irányadó eljárási rendet,
. a tervezett eüárásitipust,
. az adóbeli útemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a

szerzódés teljesítésének várható idópontja vagy a szeízódés időtartamát, továbbá
. sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszezéssel összefüggésbdn elözetes

összesített tájékoztató közzétételére

szolgáltatás esetén a fentieken túl praktikus még feltuntetni a szolgáltatási kategória
számát is,
A Közbeszezések Tanácsának elnöke a tájékoáalójában nyomatékosan az ajánlatkérók
figyeimébe ajánlja, hogy a közbeszerzési tervben ne túntessék fel a közbeszerzés becsült
értékét, mert az befolyá§olhatja az ajánlattevóket ajánlati áruk kia|akításakor,

Kérem, hogy az elóterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek,

Mélykút, 2016. márciUs 03,

kovacs lamas
poIgármester

,,, ,,/2016, íllL29,) Kt számú
A 2016, évi kózbeszerzési terv

HATARozATl-JAVASLAT

HATÁROZAT
elfogadásáíól,

1. lvlélykút Város Önkormányzat Képvi§eló{estűlete
megtárgyalta a 2016, éVre vonatkozó közbeszezési tervet
és aá az elóterjesztéshez képest változatlan tartalommal

]óVáhagyja,
2 A Képviseló-testület megbízza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az éve§ közbeszerzési tervvel kapcso|ato§
további intézkedéseket tegye meg,

Eg|gó§ Kovács Tamás polgármester
Vargáne Dr Egyed llona jegyzó

LIalilidg szük§ég szerint



ÉVES KÖZBESZERzÉSl TERV

Ajánlatkérő megnevezése: l\/télykút Város ónkormányzat
Érintett költségvetési éV: 2016

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége cPV kód lrányadó

eljárásrend
Tervezett eljárás

típus

ldőbeli ütemezés Sor kerül e Vagy
sor került-e az

adott
közbeszerzéssel
ősszefüggésben

elózetes
összesített
tá]ékoztató

kőzzéIételéle?

Az eljárás
megindításának,

illetve a
közbeszezés

megValósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesitésének

Várható idópontja
vagy a szerződé§

időtartama

Be|területj útépítés 45233123-1 Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113, § szerinti
nyílt eljárás

20í6, ll, negyedév 20'I6. ll, féléV -
2017. l_ - |l, íé|év

Nem

Betonelem gyártó sép
beszerzés

426413a0-4 Nemzeti
eljárásrend

Kbt, 115, § szerinti
nyílt eljárás

2016, ll. negyedóV 2016, ll. íéléV
Nem

Csapadékviz elvezeté§i
rendszer rekonstrukciója

45247ooa-0 Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115, § szerinti
nyílt eljárás

2016, ll, negyedév 2016, ll, féIéV
Nem

Polgármesteri Hivatal
épületén nyíIászáró csere

45421130-4 Nemzeti
eljárásrend

Kbt, 115, § szerinti
nyílt e|járás

2016, ll. negyedéV 2016, ll. féléV
Nem

MűVelődési Ház
fútéskorszerúsítés, Alkotóház
íelújítá§

45331100_
7,

4u2113o-4

Nernzeti
eljárásrend

Kbt, 115, § szerinti
nyílt eljárás

2016. ll, negyedéV 2016. ll, fé|év

Nem

Telepúlés rendezési Terv
elkészítése

7122200a-a Nemzeti
e]járásrend

Kbt, 115, § szerinti
nyílt eljárás

2016, ll, negyedév 2016. ll, féléV
Nen,]

]pari parkhoz köznrú, út 65210000-
8,

653í0000_9

Nemzeti
eljárásrend

Kbt, 113, § §zerinti
nyíIt eIjárás

2016 llI negyedev 2016, ll, félév -
2017. |. félév

Nem



közbeszerzés tárgya és
mennyisége cPV kód lrányadó

el]árásrend
Tervezett eljárás

tipus

ldőbel utemezés Sor kerül,e Vagy
sor került-e az

adott
közbesze.zéssel
összefüggésben

előzetes
összesített
tájékoztató

közzétélelére?

Az eljárás
megindításának,

illetve a
közbesze.z és

megVa]ósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesitésének

Várható idópontja
Vagy a szerzódés

időtartama

Fedett piaccsarnok építése 452131a0-4 Nemzeti
eljárásrend

Kbt, 113, § szerinti
nyílt eijárás

2016 ll fé|éV 2016, ll, íéléV -
2017 . 1|. fé|év

Nem

orvosi rendeló
fútéskorszerúsíté§

45331100-7 Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § szerinti
nyílt eljárás

2016, ll. féléV 2016, ll. fé év
2017 || íélév

Nem

csapadékvíZ elvezetó
rend§ze. íelújítása, új

műtár9yak elhelyezése

45247ooa-l Nemzeti
eljárá§rend

Kbt, 113, § szerinti
nyílt eljárás

2016 ll féléV 2a17 . év
Nem

Készítette: Vargáné dr. Egyed llona jegyzó
Görhöny Edit pénzúgyi csoportvezető
Kósa Róbertné csoportvezetó


