ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 28-i nyilvános testületi ülésére
Tárgy:

Kardoskút Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve

Előadó:

Ramasz Imre polgármester

Előkészítette:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. /a továbbiakban: Kbt./ 5. §. (1)
bekezdése az ajánlatkérők kötelezettségévé teszi összesített közbeszerzési terv
készítését minden költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig. Ez a kötelezettség
akkor is terheli az önkormányzatot, ha a tárgyévben nem kívánnak közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Ebben az esetben nemleges terv kerül elfogadásra.
A közbeszerzési tervben a közbeszerzéseket, legalább az egyszerű közbeszerzési
értékhatárokat elérő értékű beszerzéseket kell feltüntetni.
A közbeszerzési terv nyilvános, azt az év során – szükség szerint – aktualizálni kell.
A közbeszerzési értékhatárok 2011. január 1. és 2011. december 31. között az
alábbiak:
 árubeszerzés esetén: 8,0 millió forint;
 építési beruházás esetén: 15,0 millió forint;
 építési koncesszió esetén: 100,0 millió forint;
 szolgáltatás megrendelése esetén: 8,0 millió forint;
 szolgáltatási koncesszió esetén: 25,0 millió forint.
A 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 28.) sz. ÖKT. rendelet alapján a
tervezett beruházások az alábbiak:
Munka

Nettó

Áfa

Bruttó

1.

Településközpont felújítása

4 400

1 100

5 500

2.

Garázs épületének bővítése

800

200

1 000

3.

Útburkolat és parkoló építése

4 000

1 000

5 000

4.

Járdaépítés

2 400

600

3 000

4 000

1 000

5 000

7 200

1 800

9 000

22 800

5 700

28 500

5.
6.

Településrendezési
felülvizsgálata
9
személyes
beszerzése

terv
kisbusz
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A Kbt. 40. §. (2) bek. alapján a becsült érték kiszámítása során mindazon
árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell
számítani, amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt [37. § (1)
bekezdése] kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és
b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá
c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül
összefügg.
Az 3-4. pontban felsorolt építési munkáknál indokolt az egybeszámítási szabály
alkalmazása, melyek nettó összegeit figyelembe véve viszont nem érik el a 15 millió
forintos közbeszerzési értékhatárt (6 400 eFt).
A fentiek alapján a 2011. évben az önkormányzatnál nem várható olyan beruházás,
ami közbeszerzési eljárás alá tartozik, ezért a 2011. évben várhatóan nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni, a közbeszerzési terv nemleges.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket
meghozni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
……/2011. (…….) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2011. évi
költségvetésben tervezett fejlesztéseket, felújításokat, beszerzéseket
figyelembe véve – megállapítja, hogy 2011. évi közbeszerzési terve
nemleges.
Kardoskút, 2011. április 18.
/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
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