Nagyiván Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
Ügyiratszám: N/565-1/2018.
ELŐTERJESZTÉS
Nagyiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 28. napján tartandó ülésére
Tárgy: Nagyiván Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-ának (1) bekezdése értelmében
az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők „a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet […] készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési
tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.”
„A közbeszerzési terv – a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint ugyanakkor – 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.”
Nagyiván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
– helyi önkormányzatként – nevesített közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett ajánlatkérő.
Mindezek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. esztendei összesített
közbeszerzési tervét a folyamatban lévő TOP-os projektjeink tárgyévben indult eljárásait – a Kbt. 42. §-ának (2)
bekezdésére figyelemmel – tételesen rögzítő, a csatolt határozati javaslat mellékletét képező tervezettel egyező
tartalommal elfogadni szíveskedjen.
Nagyiván, 2018. március 20.

Tisztelettel:

Lajtos István
polgármester

Határozati javaslat
Nagyiván Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Nagyiván Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-ának (1) bekezdése alapján – az
Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Értesül:
1. Polgármester
2. Jelenlévők
3. Irattár

Melléklet a …/2018. (… …) határozathoz
Nagyiván Község Önkormányzatának
2018. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzési eljárás
Tárgya

Forrása

Eljárásrendje

Fajtája

Megindítása

–

–

–

–

–

–

I. ÁRUBESZERZÉS
–

–
II. SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉS

–

–
III. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Óvoda bővítése, vizesblokk felújítása, tetőtér beépítése,
önkormányzati főzőkonyha infrastrukturális felújítása,
fejlesztése, akadálymentesítése

TOP-1.4.1-15

Nemzeti eljárásrend

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
(Kbt. 115. §)

2018. I. negyedév

Nagyiván Község Önkormányzata
épületeinek energetikai fejlesztése

TOP-3.2.1-15

Nemzeti eljárásrend

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
(Kbt. 115. §)

2018. I. negyedév

