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Szerep Község Polgármesterétől   Készítette: Rácz Csilla 

    

 

Előterjesztés 

 

Szerep Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény ( továbbiakban: Kbt.) 42.§ (1) bek. 

alapján a Kbt hatálya alá tartozó szervezetnek legkésőbb március 31-ig el kell készítenie és 

közzé kell tennie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről szóló közbeszerzési tervét. 

 

A közbeszerzési terv összeállításakor figyelembe vettük a benyújtott pályázatok költségveté-

seiben felmerülő közbeszerzés köteles tevékenységeket. 

 

2017. január 1-től hatályos közbeszerzési értékhatárok: 

 

Nemzeti eljárás esetén:  

A közbeszerzésekről szóló Kbt. 15. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói 

szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 
 

Uniós eljárásrend:  

 

A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre 

vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig: 

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint 

ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a 

beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró, 

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) 

pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 

2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró, 

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mel-

lékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró. 

 

Ajánlatkérő vonatkozásában a helyi önkormányzatok a Kbt. 5.§ c.) pontja alapján tartoznak a 

törvény hatálya alá. 

 

A közbeszerzési terv összeállítása a Kbt. 16-19.§-ainak előírásai alapján történt. 
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A vonatkozó törvény 42.§ (2) bek. alapján „A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatké-

rő 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 eljá-

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

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

 

Kérem, a Képviselő testületet a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására. 

 

Határozati Javaslat: 

 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerep Község Önkormányza-

tának, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény alapján összeállított 2017. évi 

közbeszerzési tervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde – polgármester 

 

Püspökladány, 2017. március 8. 

 

 

        _______________________ 

         Tórhné Verő tünde 

         polgármester 


