ELŐTERJESZTÉS:
Zalaszentmárton Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 24-i ülésére.
Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása 2015. évre vonatkozóan.
Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők – az
önkormányzat annak minősül - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell
őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános.
Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt
értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembe vételével
kell meghatározni.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 70. §-a alapján, az abban
foglalt értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a
2015. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat:
„70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
értékhatárt - 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési
értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint.

Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében foglaltak alapján megállapítható,
hogy a szennyvízberuházás kiegészítő (2015. évben lefolytatandó) kiegészítő építési beruházás becsült
értéke: nettó 7.750.000 Ft + ÁFA
A Kbt. 18. § (2) bekezdésének figyelembevételével megállapított becsült érték: nettó 107.343.444
FT + ÁFA
(tehát az egybeszámítási szabályok figyelembevételével nettó 99.593.444 Ft + nettó 7.750.000 Ft)
Ezért a Kbt. 122/A §. Szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni.
Természetesen amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez közbeszerzést
kell lefolytatni., akkor szükséges lesz a tervet készíteni és elfogadni.

A fentiek alapján kérem az előterjesztésem és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (03.30.) határozata
A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervről
Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete „ A 2015. évi közbeszerzési terv
jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja. Zalaszentmárton Községi Önkormányzata
2015. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Zalaszentmárton , 2015. március 17.
Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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