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2017.évi közbeszerzési terv 

 

    4. napirend  

A Tisztelt Képviselő-testület ! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt 

előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről: 

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 70 §-át, az 

abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2017. évi 

közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az 

értékhatárokat meghaladják.  

Értékhatárok:  

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint; 

- építési beruházás esetében 25 000 000 forint. 

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;  

Az értékek  nettó értéket jelentenek. 

 

 



A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (1) bekezdése a) pontja alapján elsősorban a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, vagy saját honlapon 

közzé kell tenni. Önkormányzatunk 2017. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 

tartalmazza. 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében fenti értékhatárt elérő, vagy meghaladó összegű 

beruházás és szolgáltatás nem  került megtervezésre. 

 A jelenleg beadott pályázataink ( Óvoda felújítása, Egészségház felújítása, Iskola felújítása, 

Vízálló út felújítása  ) közül, amelyik támogatást kap, azzal év közben a közbeszerzési tervet 

módosítani szükséges. Sajnos sem a tavalyi évben, sem a közbeszerzési terv elkészültéig még 

nem született döntés pályázatainknál.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel 

elfogadni szíveskedjen.  

…../2017.(….) önkormányzati határozat  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 

évi közbeszerzési tervét  nemleges tartalommal elfogadja.  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

    

 

 

 

Nagycenk, 2017. március 22.  

 

 

 

Csorba János 

        polgármester  


