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Képviselı-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselı-testület!
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérésre feljogosított szervezet a költségvetési év elején, lehetıség
szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít.
A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv elkészítése elıtt indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben
szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatását.
A Kbt. 5. § (3) bekezdése alapján, amennyiben az Önkormányzat számára elıre nem látható
közbeszerzési igény merül fel, a közbeszerzési tervet módosítania kell.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 74. § -a
alapján:
„(1) A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI.
fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétıl 2011.
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) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1jétıl 2011. 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.”

Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy
az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió forintot, az ajánlatkérı a Kbt.
249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevınek köteles
egyidejőleg, közvetlenül írásbeli - a Kbt. 249. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó ajánlattételi felhívást küldeni. Ilyen esetben az ajánlattételi határidı minimális idıtartama a
felhívás megküldésétıl számított tizenöt nap.
Tisztelt Képviselı-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
2011. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal véleményezze és hagyja jóvá.

Kiszombor, 2011. március 24.
Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó közbeszerzési
terve
_____/2011.(_______ ) KNÖT. h

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló
2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján elkészített - jelen határozat mellékletét
képezı - 2011. évi éves összesített közbeszerzési tervét (továbbiakban: közbeszerzési terv)
elfogadja, 2011. évre az abban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatásával számol.
Amennyiben az Önkormányzat számára elıre nem látható közbeszerzési igény merül fel, úgy
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. CXXIX. törvény 5. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési
tervet módosítania kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a
módosítás indokát is.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2011. évre szóló közbeszerzési terve a határozat
mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernıné, polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2011 évi közbeszerzési terve

Építési beruházás
Kiszombori Dózsa György
általános Iskola Sportcsarnok
épületének komplex
energiatakarékossági fejlesztése*
Informatikai infrastruktúra
fejlesztése a kiszombori Dózsa
György Általános Iskolában

Becsült nettó érték
(Ft-ban)

Kiválasztott eljárástípus

Az eljárás megindításának
tervezett idıpontja

40 millió

hirdetmény közzétételével indított
egyszerő közbeszerzési eljárás

2011. elsı félév

8 millió

hirdetmény közzététele nélküli
általános egyszerő eljárás

2011. elsı félév

* a közbeszerzési eljárás megindításáról döntés a 44/2011.(II. 22.) KNÖT határozattal

