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Javaslat Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervére
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése
alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről.
A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a helyi önkormányzatok közbeszerzési eljárás lefolytatására, ebből következően közbeszerzési terv készítésére kötelezettek.
A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A 2022. január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 74. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:
-

árubeszerzés esetében: 15,0 millió forint
építési beruházás esetében: 50,0 millió forint
szolgáltatás megrendelése esetén: 15,0 millió forint

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
(EKR rendelet) 7.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a közbeszerzési tervről:
„Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben
megadja:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.”
A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az eljárás lefolytatásának kötelezettségét, az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ebben az
esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell.
A tervezet összeállításához figyelembe vettük a Képviselő-testület korábbi döntéseit, az Önkormányzat beruházások megvalósítására beadott pályázatait.
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Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervére a mellékelt javaslatot terjesztem elő.
Kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a határozati javaslatról.
Kismaros, 2022. március 11.

Neubauer Rudolf
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT
Határozati javaslat (PÜTB)
Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága Kismaros
Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: 2022. március 21.

Határozati javaslat (Képviselő-testület)
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felkéri a jegyzőt a közzétételi kötelezettség teljesítésére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2022. március 31.
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Melléklet
Kismaros Község Önkormányzata
(2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.)
2022. évi közbeszerzési terve
Tervezett eljárás típus (pl.
Irányadó
Az eljárás meg- A szerződés
nyílt, összefogeljárásindításának teljesítésének
A közbeszerzés tárgya
laló tájékoztarend (nemtervezett idő- várható időtással induló,
zeti, uniós)
pontja
pontja
115. § szerinti,
stb.)

Kismaros, 2022. március 11.

Neubauer Rudolf
polgármester
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