ELŐTERJESZTÉS
Cák község Önkormányzat Polgármestere részére
Közbeszerzési terv elfogadása tárgyában

Tisztelt Polgármester Úr!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzatnak éves összesített közbeszerzési tervet kell
elfogadnia március 31-ig.
A Kbt. ide vonatkozó rendelkezései:
„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.”
2020. évre az önkormányzat beruházásai közül egy olyan lesz, mely a Kbt. hatálya alá
tartozik. A mellékelt tervet ennek megfelelően készítettük el.
Kérem a testületet, mindezek alapján tárgyalja az alábbi határozati javaslatot:
határozati javaslat
Cák Község Polgármesterének
veszélyhelyzetben,
Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében
hozott
…/2020. (III. 30.) P O L G Á R M E S T E R I H A T Á R O Z A T A
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján Cák község Önkormányzati Képviselőtestülete hatáskörében eljárva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján

Cák

Község

Önkormányzata

2020.

évi

összesített

közbeszerzési tervét az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint
jóváhagyom.
Felelős: Tóth Szabolcs polgármester
Határidő: azonnal

Cák, 2020. március ….

/Tóth Szabolcs/
polgármester

Kőszegszerdahely, 2020. március 26.
Dr. Bende Katalin aljegyző sk.
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Cák Község Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési terve

Sorszám

Beszerzés megnevezése

Határidő

A tervezett
beszerzés
becsült értéke

1.

Kőszeghegyalja csapadékvízelvezetési rendszerének fejlesztése

2020.
dec.31.

205 millió Ft

A tervezett eljárás
fajtája

Az eljárás
megindításának
tervezett ideje
(hónap) és
/Teljesítés
határideje (év,
hónap)

Beszerzés
tárgya

Megjegyzés

115.§ (1) bekezdés szerinti
nyílt eljárás

2020. április/
2020. december

terület
előkészítés és
építés

projekt azonosító: TOP-2.1.5-15-VS12016-2017

Cák, 2020. március …
Jóváhagyó:
.................................
Tóth Szabolcs
polgármester
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