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A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33 §-a alapján évente - március 31. napjáig- az
önkormányzat által, az adott évre tervezett közbeszerzésekről összesített közbeszerzési tervet kell
készíteni.
Alcsútdoboz Település Önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletében nem szerepel olyan
beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétel, melyet közbeszereztetni kell, illetve előreláthatólag
közbeszerzési eljárás lefolytatása 2013. évben nem szükséges, ezért az idei közbeszerzési terv
nemleges tartalmú.
Amennyiben az év során olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, illetve szolgáltatásmegrendelésre lesz igény (pl. évközben nyert pályázat miatt), melynek értéke eléri vagy meghaladja a
közbeszerzési értékhatárt akkor a bekövetkező változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet
módosítani kell.
A 2013. évi nemzeti, valamint uniós közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2013.évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67-68. §-a határozza meg.
Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes értékhatárokat:

Nem
közbeszerzés
köteles

Hirdetmény közzététele
nélkül indított nemzeti
eljárás ( Kbt 122.§ (7)
bekezdés szerint. Három
ajánlattevőnek
egyidejűleg közvetlenül
írásban megküldött
ajánlattételi felhívás)

Hirdetmény közzétételével
indított nemzeti
közbeszerzési eljárás

Uniós értékhatárt
elérő
közbeszerzési
eljárás

Árubeszerzés

0-8.000.000 Ft

8.000.001-25.000.000 Ft

25.000.001-54.560.000 Ft

54.560.001 Ft-tól

Szolgáltatás
Építési
beruházás
Szolgáltatási
koncesszió
Építési
koncesszió

0-8.000.000 Ft

8.000.001-25.000.000 Ft

25.000.001-54.560.000 Ft

54.560.001 Ft-tól

0-15.000.000 Ft

15.000.001-150.000.000 Ft

150.000.001-1.364.000.000 Ft

1.364.000.001 Ft-től

0-25.000.000 Ft

-

25.000.001 Ft-tól

-

0-100.000.000 Ft

-

100.000.001-1.364.000.000 Ft

1.364.000.001 Ft-től

A közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ellenőrzésre
feljogosított szerv a közbeszerzési terv megküldését kérheti. A tervet 5 évig meg kell őrizni.

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát.

Oláh Gyárfás
polgármester
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemleges tartalmú 2013. évi
közbeszerzési terv elfogadja, azzal, hogy az évközben bekövetkező változásokra tekintettel a
közbeszerzési tervet módosítani kell.
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat
2013. évi közbeszerzési terve
NEMLEGES
Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
Tervezett eljárási
megindításának, illetve szerződés teljesítésének összefüggésben
típus
a közbeszerzés
várható időpontja vagy a előzetes összesített
megvalósításának
szerződés időtartama
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére?
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió
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